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PERHETERAPEUTIN PALSTA
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Uudenlaista yhteisöllistä 
asumista ja muistikoteja 
Nykyisen Wilhelmiinan rinnalle on valmistumassa uusi palvelu- ja 
hoivakoti keväällä 2023 Ruskeasuolle. Uusi Wilhelmiina Tenhola 
tarjoaa kevyempää palveluasumista  ja ympärivuorokautista 
hoivaa arvokkaaseen  ikääntymiseen. Wilhelmiinassa on 
erikoistuttu myös muistisairaiden hoitoon, ja tarjolla on 
muistikoteja sekä yhteisöllistä asumista esimerkiksi pariskunnille.

Tavoitteenamme Wilhelmiinassa on asukkaidemme näköinen 
elämä. Viihtyisissä tiloissa saat tarpeitasi vastaavaa tukea. 
Asukkaidemme käytössä ovat monipuoliset palvelut sekä arkea 
tukeva turvateknologia.

Kiinnostuitko ja haluat varata 
jo oman asuntosi? Ota yhteyttä 
asiakkuuspäällikkö Heidi Moisioon: 
heidi.moisio@wilhelmiina.fi  
tai 050 577 1666

KAUKANA KOTOA

Koti-ikävä, kotoa ”karkaaminen” tai kotona ahdistumi-
nen ovat osa muistiperheiden arkipäivää. Muistisairaan 
läheiset kokevat syyllisyyttä kodin ulkopuolisen avun 
pyytämisestä ja vastaanottamisesta erityisesti silloin, kun 
muistisairas sitä vastustaa tai puhuu hoitopaikassa toistu-
vasti kotiin lähdöstä. Saattaa myös käydä niin, että kotiin 
palatessa tai nukkumaan käydessä koti ei tunnukaan tu-
tulta ja turvalliselta. Sairastunut voi todeta ahdistuneena 
haluavansa takaisin kotiin. Miten ihminen voi kaivata 
kotiinsa, vaikka hän on kotonaan? Minne hän kaipaa ko- 
tiin kaivatessaan? Miksi aikuisten lasten on joskus vaikeaa 
palata kotiin sairastuneen vanhempansa avuksi? Kokemus 
kaukana kotoa olosta voi olla haikea, pelottava, surullinen 
tai helpottava.

Ihmisellä ehtii elämänsä aikana olla monta kotia. Syn- 
nyinkoti, lapsuudenkoti, ensimmäinen itsenäinen koti ja 
oman aikuisperheen tai perheiden kodit sisältävät koko 
eletyn elämän kaikkine tapahtumineen ja tunteineen. 
Koteja, joissa turva, apu ja tuki tulevat muilta kuin bio- 
logisilta perheenjäseniltä ovat ensikoti, päiväkoti, sijaisko-
ti, lastenkoti, turvakoti, perhekoti tai vanhainkoti. Jotkut 
odottavat pääsyä taivaan kotiin, jossa ei ole kipuja tai 
sairautta. Yksi ihmisen kodeista on pysyvä syntymästä 
kuolemaan. Se on ihmisen oma ruumiskoti, jonka 
huoneiksi voimme ajatella fyysisiä hyvänolon tuntemuk-
sia, nautintoja, kipuja, tunteita, unelmia, ihmissuhteita, 
itsekokemusta, ajatuksia, itsetuntemusta ja itsetuntoa. 

Vanhempien välisen suhteen sanotaan olevan lapsen koti. 
Kotiin liittyvät muistot ja tunteet voivat eri perheenjäse-
nillä olla kovin erilaisia. Jokaisen sisaruksen lapsuus on 
ollut erilainen. Jokaisella lapsella on erilainen suhde van-
hempiin ja erilainen kokemus vanhempien välisestä suh- 
teesta. Lapsuudenkotiin mennessään aikuiseksi kasvanut 

lapsi voi tuntea tai kokea itsensä lapseksi jälleen. Lapsuu- 
desta tutut vuorovaikutuskuviot ja puheet käynnistyvät. 
Tunne voi olla myönteisesti hämmentävä tai ahdistava. Si-
sarusten erilaiset kokemukset ja muistot vaikuttavat myös 
kunkin käsityksiin ja mielipiteisiin muistisairaan vanhem-
man hyvästä hoidosta, omasta roolistaan ja vastuustaan 
vanhempien arjesta sekä vanhemman tai vanhempien 
hoidosta tehtäviin päätöksiin.  

Muistisairaus vaurioittaa ihmisessä ulkoisesti havaittavaa 
toimintakykyä, mutta myös hänen kokemustaan itsestään. 
Sairaudentunnottominkin muistisairas ihminen aistii ja 
tunnistaa ettei kaikki ole niin kuin ennen. Kun sairaus 
murentaa turvallisuudentunnetta ja toimintakykyä, le- 
vottomuus tai turvattomuus ovat ymmärrettäviä tunteita. 
Kun muistisairas ihminen kaipaa kotiinsa, hän toden-
näköisesti kaipaa entistä tuttua kotia itsessään - pysy- 
vyyttä, jatkuvuutta, turvallisuutta, onnellisuuden hetkiä, 
terveyttä ja hyvää toimintakykyä. Monen elämänhisto-
riaan liittyy muistoja, joissa kodista on joutunut lähtemään 
vastoin omaa tahtoaan. Tällaisia ovat esimerkiksi läh-
döt koulukortteeriin, evakkoon tai sotalapseksi, sijoitus 
kodin ulkopuolelle tai lastenkotiin tai sairaudet, jotka 
merkitsivät sairaalahoitoa ilman vanhempien läsnäoloa. 
Kodin ulkopuoliseen hoitoon lähteminen herättää var-
haiset ruumiiseen tallentuneet tunnelmat ja myöhemmän 
elämän aikaiset muistot. Vastustaessaan lähtöä ihminen 
puolustaa omaa tahtoaan ja toimijuuttaan. 

Ikääntyessään tai muistisairauden edetessä ihminen saat-
taa muuttua rauhallisemmaksi ja tyynemmäksi. Ammat-
tilaisten voi olla vaikeaa ymmärtää, että sama ihminen on 
voinut olla lapsilleen etäinen, hylkäävä tai julma. Lapset 
ovat ehkä aikuistuttuaan ottaneet välimatkaa perheeseen 
ja olleet tekemisissä vain harvoin. Vanhempien heikenty-

minen ja avun tarpeen lisääntyminen edellyttää aikuisilta 
lapsilta kykyä hyväksyä oma vanhempi heikkona ja tarvit-
sevana. Mikäli perheen tunnesuhteet eivät ole lämpöiset, 
tämä tehtävä voi herättää sietämätöntä ahdistusta. Kun 
lapsuuden aikaiset vaikeat tunteet heräävät uudelleen 
eloon, tilanteen kohtaaminen aikuisena on vaikeaa. Silloin 
ulkopuolisen avun vanhemmalle järjestäminen on tapa 
kantaa vastuuta ja huolehtia vanhemmasta.  

Muistisairaudet vaikuttavat monin tavoin sairastuneeseen 
ja hänen läheisiinsä. Vaikka niitä ei pystytä parantamaan, 
hyvään hoitoon kuuluu keskustelut koko perheen kanssa 
hyväksi koetusta elämästä, kunkin perheenjäsenen mah-
dollisuuksista olla mukana arjessa ja hoidossa sekä muut-
tuvan todellisuuden yhdessä kohtaamisesta.

Tämän palstan tarkoituksena on käsitellä kaikille muisti-
perheille yhteisiä muistisairauden elämään tuomia haas-
teita, joihin perheissä suhtaudutaan ja reagoidaan yksilöl-
lisesti. Sinun kysymyksesi pohdinta voi olla avuksi mo-
nelle muulle perheelle. Samoin sinä voit oivaltaa jotakin 
tärkeää jonkun toisen esiin nostamasta teemasta. Hel-
singin Muistiyhdistykselle sähköpostitse lähetetyt kysy-
mykset toimitetaan nimettöminä minulle. Halutessasi voit 
myös lähettää anonyymisti kysymyksiä perinteisellä pos-
tilla osoitteeseen Perheterapeutti Aavaluoma, Koskelantie 
19 A 4, 00610 Helsinki.
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