Omannäköistä
elämää etsimässä
Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin, eikä kaiken
tarvitse kertaheitolla muuttua. Arjen jatkuminen
tuttuun tapaan on mitä parhainta kuntoutusta.
TEKSTI Mailis Heiskanen
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uistisairaus ei vie onnellisuutta eikä
tulevaisuusodotuksia. Päinvastoin
muistisairaat ihmiset läheisineen
toivovat, että elämä voisi jatkua
mahdollisimman entisenlaisena.
Silloinkin, kun avun ja tuen määrä huomattavasti
kasvaa, on arjen oltava omannäköistä.
Elämän soljuminen eteenpäin tuttuine arkiaskareineen ja toimineen on erittäin merkityksellistä
ihan jokaiselle. Tärkeät ihmissuhteet ja harrastukset, iloa tuottavista askareet, mies- ja naisporukat
sekä liikuntatottumukset antavat mahtavan pohjan laadukkaalle ja hyvälle elämälle myös muistisairaalle ihmiselle.
Arkisia askareita
Miten hyvät asiat sitten saadaan pidettyä elämässä
mukana? Elämän kirjoon kuuluu, että asioita haihtuu, mutta uusia tulee tilalle. Sairauden myötä itsenäiseen arjessa selviytymiseen saatetaan tarvita apuvälineitä.
Viikko-ohjelma voi olla tukena tärkeiden asioiden
ja tapaamisten muistamisessa. Se antaa kehikon suunnitelmalliselle kuntoutumiselle helpottaen sairastuneen ja koko lähipiirin arkea. Yksilöllisesti rakennettuun viikko-ohjelmaan kerätään ne asiat, jotka sairastunut itse kokee merkitykselliseksi omassa elämässään.
Tämä mahdollistaa omannäköisen arjen jatkumisen
ja tukee muistia: viikko-ohjelmaan kirjatut, tärkeät
harrastukset ja tapaamiset eivät unohdu.
Kaverina, vertaisena, rinnalla
Omannäköinen elämä on jokaisella omanlaista: taidenäyttelyjä, kalastusta, kirppareilla kiertämistä, pullan leipomista tai ajatusten jakamista yhdessä kaverin kanssa. Muistisairaus voi edetessään vaikeuttaa
tekemistä ja osallistumista, jolloin rinnalle tarvitaan
kaveri.
Muisti-KaVeRi mahdollistaa monelle yksinäiselle muistisairaalle omannäköisen elämän jatkamisen esimerkiksi rakkaan harrastuksen parissa.
Kaveritoiminnan myötä niin sairastunut kuin MuistiKaVeRikin saavat kokemuksen omasta tarpeellisuudestaan ja tärkeydestään. Muistikaveruus voi antaa
elämänmakua ja virkeyttä molemmille, ja tarjoaa
samalla omaa aikaa omaishoitajalle.
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Muistiliiton Asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä -hanke
(2010–2014) on etsinyt ja selvittänyt asiakaslähtöisyyttä
sekä varmistanut kolm annen sektorin roolia asiakaslähtöisessä palvelujärjestelmässä.
Hankkeessa kehitettiin viikko-ohjelma ja Muisti-KaVeRi -malli:
• Viikko-ohjelman voi täyttää ja tulostaa Muistiliiton verkkosivuilla (www.muistiliitto.fi – Muisti ja muistisairaudet
– Hoito ja kuntoutus – Viikko-ohjelma) tai kysy vihkosta
lähimmästä muistiyhdistyksestä tai muistipoliklinikalta.
• Muisti-KaVeRi on koulutettu vapaaehtoistoimija, joka
toimii kotona asuvan muistisairaan kaverina, ja joita on
Suomessa jo yli 150. Kysy lisää muistiyhdistyksestäsi.
Hankkeessa toteutettiin kaksivuotinen Repeatseurantatutkimus, jossa kartoitettiin muistisairaiden ja
läheisten kokemuksia diagnoosin saamisesta, tuen ja
kuntoutuksen tarpeesta sekä sairauden vaikutuksesta
arkeen, voimavaroihin ja mielialaan diagnoosin jälkeisenä
vuonna. Tutkimukseen osallistui 580 ihmistä. Tämä artikkeli
pohjaa tutkimustuloksiin.
Lisäksi muistiasioiden tilaa kartoitettiin kahdessa
Muistibarometrissa (2010 ja 2015) sekä kunta- ja
järjestökyselyin.
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