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Mietteitä Edelleen Alice -kirjasta peilaten omaan sairauteeni
Luin Lisa Genovan kirjoittaman kirjan
”Edelleen Alice”. Kirja herätti erityistä
mielenkiintoa, koska elän samassa
elämäntilanteessa kuin kirjan päähenkilö.
Kirjassa noin 50-vuotias bostonilainen,
tiukasti työelämän pyörteissä oleva, arvotettu
kasvatustieteilijä sairastui Alzheimerin tautiin.
Kyse oli varhaisvaiheessa olevasta taudista.
Diagnoosin jälkeen Alice pääsi nopeasti
hoidon ja seurannan piiriin ja saattoi siten
päästä nauttimaan parhaasta tarjolla
olevasta avusta, hoidosta ja lääkityksestä.

omaa pään sisäistä
maailmaa. Alicen
ajattelua, tunteita ja
havaintoja
todellisuudesta
kuvataan tarkasti ja
eloisasti ja lukija
vedetään usein
huomaamatta
muistisairaan
havaintomaailmaan.
Kirjan avulla kuka
tahansa voi päästä kokemaan sitä
todellisuutta, jossa muistisairas havainnoi
maailmaa ja pyrkii suoriutumaan päivän
askareista.

Kirja on painettu vuonna 2007, joten kirja
kertoo amerikkalaisesta hoitokäytännöstä
noin 20 vuotta sitten. Kirja on ilmeisen tarkka
sairauskertomuksen kuvaus, koska kirjan
lopussa on pitkä lista Alzheimerin tautia
Amerikkalainen elämäntapa ja arvomaailma
tutkivista tohtoreista, jotka ovat antaneet
tulevat kirjassa vahvasti esiin. Kyseessä on
asiantuntemustaan kirjailijan käyttöön.
yläluokan perheen kuvaus, jossa menestys ja
normit leimaavat kaikkea toimintaa. Siksi
Alicen sairauden hyväksyminen tuntui
Samaistuin kirjan tarinaan vahvasti
perheelle ylivoimaiselta. Alicen miehelle,
tunnetasolla. Oma sairauteni on myös
Johnille, diagnoosin hyväksyminen oli
varhaisvaiheessa. Saatoin kirjaa lukiessani
erityisen vaikeaa, vaikka hän toimi
kuvitella, mikä minuakin odottaa tulevina
arvostettuna aivotutkijana ja oli hyvin
vuosina.
tietoinen myös Alzheimerin taudin
olemuksesta. Järkytyksen jälkeen perheessä
Kirjassa Alicen sairautta seurataan kuukausi salattiin tauti ja elettiin kuin mitään ei olisi
kuukaudelta syyskuusta 2003 syyskuuhun
vialla. Kiire oli aina läsnä ja virkatehtävät
2005, siis kahden vuoden ajan. Itselleni kirjan olivat kaiken aikaa päällimmäisenä. Näin
teksti muuttui juonen edetessä yhä
myös Alicen elämässä, kunnes
jännittävämmäksi, jopa pelottavaksi, sillä
kömmähdykset ja unohtamiset kävivät
Alicen sairaus eteni hyvin nopeasti. Oman
ylivoimaiseksi hoitaa omia vastuullisia
sairauteni diagnoosista on kohta kulunut
työtehtäviä. Perheen kolme aikuista lasta
kaksi vuotta eli suunnilleen sama aika kuin
asettuivat äidin ja isän väliin sovittelevina ja
kirjassa kuvattu aika. Kirjan alkupuolella Alice kompromisseja hakevina Johnin painostaessa
oli vielä täysipainoisesti työelämässä, mutta
Alicea milloin uusiin lääketutkimuksiin,
lopussa jo täysin avun tarpeessa oleva
milloin muuttamaan Johnille tarjotun uuden
syrjään vetäytyvä ja ilmaisukyvyltään rajattua viran perässä toiselle paikkakunnalle
elämää kotonaan elävä Alzheimer -potilas.
vieraaseen ympäristöön. Johnin käytös oli
hyvin itsekeskeistä.
Kirja on parhaimmillaan kuvatessaan Alicen
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Oman sairauteni taakan painoa keventää se,
että ehdin päästä eläkkeelle ennen
sairastumistani. Minulla on ollut aikaa
kaikessa rauhassa tarkastella edessä olevaa
elämääni ja täyttää leipätyöstä vapautunut
aika itselleni ja arvomaailmaani sopivalla
uudella sisällöllä, kuten toiminnalla
Muistiliitossa. On ollut riemullista huomata,
että oma sairauteni toisenlaisena
tautityyppinä on edennyt - toisin kuin Alicen hitaasti varhaisen toteamisen vuoksi.
Nopeasti aloitettu lääkitys ja terveelliset
elämäntavat vaikuttavat osaltaan asiaan.
Suoritustasoni on säilynyt samankaltaisena
pari vuotta, minkä minulle tehdyt muistitestit
osoittavat. Monessa muistitestissä olen jo
ollut mukana. Muistitestit kirjassa olivat
minulle aivan tuttuja, mikä kuvaa
muistitutkimuksen kansainvälisyyttä
konkreettisesti.

suomalaisessa kulttuurissa. Onneksi Alicen
päätöksenteko- ja toimintakyky hämärtyi
kriittisellä hetkellä siinä määrin, että
suunnitelma jäi toteutumatta. Synkkien
ajatusten jälkeen Alicen elämään tulikin aivan
uudenlainen sisältö, ja elämää kauniilla
tavalla tukevia aineksia niin, että kirja päättyy
lohdulliseen ja tunteita syvästi liikuttavaan
kuvaukseen elämän voittamisesta.

Sairautensa kautta Alice onnistui luomaan
myös jotakin uutta vallitsevaan
hoitojärjestelmään. Alice kaipasi kovasti
ihmisiä, jotka ymmärtäisivät häntä
paremmin. Perhe ja lähipiiri eivät tähän
pystyneet. Alice sai tietää omalta lääkäriltään,
että omaishoitajille oli olemassa
vertaistoimintaa, mutta muistisairaille ei.
Vinouma kummastutti Alicea, ja ehkä hän
psykologina osasi hahmottaa vertaistuen
tärkeyden myös sairastuneille. Alice pyysi
Kirjassa puhutaan myös lääketutkimuksista, hoitoyksikön välittämään hänelle työiässä
joihin Alicekin osallistui miehensä
olevien uusien muistisairauteen
ohjaamana. Verrokkitutkimus osoittautui
sairastuneiden yhteystietoja. Saatuaan nimiä,
kuitenkin tuloksettomaksi. Tutkittava lääke ei Alice otti omatoimisesti heihin yhteyttä ja
osoittautunut lääkettä käyttävien (myös
kutsui kotiinsa. Tästä alkoivat säännölliset
Alicen) kohdalla sairauden etenemistä
tapaamiset vuorotellen kunkin ryhmään
hidastavaksi kontrolliryhmään verrattuna.
tulleen kotona. Tästä käynnistyi
Lääketutkimukset eivät ole 20 vuodessa
vertaistoiminta Bostonissa, ja toimintamuoto
onnistuneet ratkaisemaan taudin etenemistä, levisi muuallekin.
paranemisesta puhumattakaan. Olen itse
ollut mukana yhdessä lääketutkimuksessa,
On äärimmäisen tärkeää nähdä
mutta suhtaudun kriittisesti niihin liittyviin
tämänkaltaisen toiminnan tärkeys ja merkitys
riskeihin.
meilläkin. Me tämän päivän muistisairaat
voimme pitää itsestään selvänä
Järkyttävää kirjassa oli Alicen suunnitelma
vertaistoiminnan olemassaoloa. Meidän
poistua elämästä siinä vaiheessa, kun hän ei osaksemme on tullut vain sen oivaltaminen,
enää kyennyt itsenäiseen elämään ja
miten tärkeää vertaistoimintaan
huolehtimaan itsestään. Yöpöydän laatikkoon osallistuminen on omalle hyvinvoinnillemme.
Alice oli varannut unilääkepurkin
suunnitelman loppuun saattamiseksi. Tämä
Mauri Tiainen
aikomus kuvaa amerikkalaista tehokkuuteen
perustuvaa yhteiskuntaa ja arvomaailmaa.
Kun minusta ei ole enää hyötyä kenellekään, Ps. Lisa Genovan kirja ”Edelleen Alice” löytyy
poistun ennen kuin olen liikaa vaivaksi muille. Muistiluotsin kirjahyllystä ja on vapaasti
lainattavissa.
Kylmää kyytiä pelkkänä ajatuksenakin
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Lähiavustajapalveluun tarjoutui lokakuussa
mahtava tilaisuus saada kaksi opiskelijaa
työssäoppimisjaksolle. He opiskelevat
Yhteisömuusikoksi Kuopion
konservatoriossa.
Koronan vuoksi ei yhteisömuusikoiden
sijoittuminen vanhustyön yksiköihin ole ollut
mahdollista ja tarvetta työssäoppimispaikoille
oli.
Opiskelijat kävivät yhdistyksen
Lähiavustajapalvelussa tiettyjen asiakkaiden
luona kerran viikossa noin kahden tunnin
ajan. Lähiavustaja oli käyntikerroilla mukana.
Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat
asiakkaan toiveiden mukaan musiikillista
ohjelmaa. Päästiinpä vähän tanssin
pyörteisiinkin.
Musiikki herätteli muistoja ja hienoja tarinoita
nuoruudesta, lavatansseista ja
tanhuharrastuksesta. Hetket toivat naurun ja
ilon päivään sekä hivenen myös kaihon
kyyneleitä.
Nämä opiskelijat olivat yhdistyksen

ensimmäiset työssäoppijat Kuopion
konservatoriosta, mutta tämä yhteistyö tulee
toivon mukaan jatkumaan. Kiitokset heille!

Teksti Eija Rytkönen
Kuvat Jaana Nevalainen ja Eija Rytkönen
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Marraskuun
iltapäivänä hämärän jo painaessa harteita
meidät oli kutsuttu Muistiluotsille
yhteisölliseen konserttiin.
Sirpa ja Veera, IhaNaiset -duo vei meidät
ensisävelistä asti valloittavalla esityksellään
iloon ja valoon.
Lauloimme auringosta, kesän keveydestä,
rakkaudesta ja elämän koko kirjosta.
Tuttujen laulujen tunnelma herätti ihanat
muistot ja näiden saattelemana lähdimme
takaisin kotiin mukanamme kimppu sinisiä,
punaisia ruusunkukkia.

Teksti Eeva-Maija Pietilä ja Virpi
Markkanen
Kuvat Eeva-Maija Pietilä

7

Taiteilijaelämää
Taiteilijaksi ryhtyi kissa,
sujui siltä duuri ja molli.
Ainakin omissa aatoksissa
se oli oikein taitava kolli.

Se osasi puolikkaan operetin
ja runonlausuntaa hiukan,
treenasi yhden piruetin
ja vuokrasi frakin piukan.

Keskiyöllä se pihalle astui
ja mourusi ääneen suureen.
Vesisateessa raukka pahasti kastui,
sai taudin kuononsa juureen.

Sai riesakseen katti flunssan vaivan,
se liinaan pärskyi ja niisti,
sillä tiedetäänhän varmasti aivan
on kissa luonnostaan siisti.

Se ripusti frakkinsa naulakkoon
ja suppuun suunsa sulki.
Ryhtyi kolmeksi päiväksi nau lakkoon
ja haaveissaan maineeseen kulki.
Jaana
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Aluevaalit
Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt
pääministeri Marinin hallituksen
hallitusohjelmassa tarkoitetun soteuudistusta koskevan hallituksen esityksen.
Uudistuksessa maahan perustetaan 21
hyvinvointialuetta ja niille siirretään
kunnista vastuu sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisestä.
Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö,
muun muassa laki hyvinvointialueesta tuli
voimaan 1.7.2021.
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa

käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja
varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit
ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja
vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus.
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.
Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan
kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina
23.1.2022.
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Jouluisia tehtäviä koonnut Leena Juvenius. Vastaukset
tehtäviin sivulla 18
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Etsi jouluiset sanat!

16

17

18

Sanasokkelo vastaukset

Etsi jouluiset sanat vastaukset

Jouluvisa vastaukset

Tehtävien vastaukset, käännä sivu ylösalaisin...

Pohjois-Savon Muisti
ry:n syyskokous
pidettiin hybridinä lauantaina

Yhdistys kiittää lämpimästi Merja

20.11.2021 . Kokous vahvisti

Laitista ja Markku Wulffia pitkään

yhdistyksen toiminta - ja

jatkuneesta hallitustyöskentelystä.

taloussuunnitelman vuodelle 2022.

Tuleva vuosi on yhdistyksen 35v.-

Yhdistyksen säännöt uudistuvat

juhlavuosi.

vuoden 2022 alusta. Muutosta tulee
jäsenluokitukseen. 1.1.2022 alkaen

Yhdistyksen hallituksen

yhdistyksessä on vain varsinaisia

puheenjohtajana jatkaa Heli

jäseniä ja kannattajajäseniä (yritys tai

Kekäläinen. Hallitukseen valittiin

yhteisö). Perhejäsenyys poistuu.

varsinaiseksi jäseneksi uutena Elina

Tämä sääntöjen muutostarve on

Siirola Iisalmesta ja Satu Pirskanen

lähtenyt jäsenistöstä.

Kuopiosta. Hallituksessa jatkavat Irma
Purssila, Raija Tuovinen, Riitta
Turjamaa ja Johanna Salpakari.
Varajäsenet ovat Merja Hallikainen ja
Anu Hänninen. Onnittelut valituille!
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Tärkeä
tiedote!

Pohjois-Savon Muisti ry:n
jäsenmaksut muuttuvat 1.1.2022 alkaen!

Yhdistyksen kokous on tehnyt päätöksen jäsenmaksujen ja
jäsenroolien muuttamisesta. Sääntömuutoksen myötä
perhejäsenyys poistuu ja yhdistyksessä on vain varsinaisia jäseniä.
1.1.2022 alkaen Pohjois-Savon Muisti ry:n jäsenmaksu on 15,00
euroa.
Yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus liittyä kannattajajäseneksi.
Tällöin jäsenmaksu on 50,00 euroa.
Kaikilla jäsenillä on edelleen oikeus samoihin jäsenetuihin, mutta
Muistikukko- ja Muisti-lehteä postitetaan 1 lehti/talous.

Optia IBAN FI81 46002120008950

Jäsenmaksu

15 euroa

Nimi- ja osoitetiedot:
Merkitse maksun yhteyteen osoitetietosi ja myös
puhelinnumero ja sähköpostiosoite jos haluat
yhteydenottoja tätä kautta

15,00
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Pohjois-Savon Muisti ry:n jäsenmaksut laskutetaan jäseniltä
keväisin huhtikuussa ja syksyisin syyskuussa riippuen siitä, milloin
jäseneksi on liitytty. Kun lasku tehdään ja lähetetään, lisätään
laskuun 3,00 euron laskutuslisä.

Laskutuslisän voi välttää
•

maksamalla jäsenmaksun 15,00 euroa ennen laskun
lähettämistä yhdistyksen tilille FI81 46002120008950 tai
käteisellä toimistoon (Lapinlinnankatu 2, Kuopio) keväällä
maaliskuun tai syksyllä elokuun loppuun mennessä. ( Jäseneksi
liittymisajankohdan voi tarkistaa toimistolta, puh. 017 263 3980
tai toimisto(at)psmuisti.fi).

Kun jäsenmaksu on saapunut yhdistyksen tilille, merkitsemme sen
maksetuksi jäsenrekisteriin emmekä lähetä postitse laskua.
Ilmoitathan toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostitse jos
haluat päättää jäsenyytesi. Näin emme turhaan postita sinulle
jäsenlaskua. Ilmoita myös jos osoitteesi on muuttunut. Näin
varmistat jäsenlehtien perilletulon!
Sähköpostiosoitteesi ilmoittamalla voimme tiedottaa jäsenasioista
myös sitä kautta.

21

Pohjois-Savon

Muistiluotsilaiset vetäytyvät
Joulun viettoon
22.12.2021 - 2.1.2022.

Paikalla taas ma 3.1.2022

•

•

Iisalmi

•

Kuopio
Varkaus
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POHJOIS-SAVON MUISTILUOTSI
p. 017 2633 980 toimisto(at)psmuisti.fi psmuisti.fi
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)psmuisti.fi

Kuopio

Iisalmi

Varkaus

Lapinlinnankatu 2
70100 KUOPIO

Yhdistystalo Vakka
Pohjolankatu 4
74100 IISALMI

Yhdistystalo Warikko
Ahlströminkatu 22
78250 VARKAUS

Eija Rytkönen

Salla Säisä

Sanna Itkonen

toiminnanjohtaja
p. 040 526 3481

muistiluotsi
p. 044 066 1238

muistiluotsi
P. 040 556 3586

Kaija Valta
muistiluotsi
p. 044 779 0606
Jenni Ryhänen
toimistotyöntekijä
p. 017 2633 980
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