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OHJEITA
ARJEN
ELÄMÄÄN
Tämä opas antaa tietoja siitä,
millaista omaisten elämä
on, kun läheinen sairastuu
muistisairauteen.
O ppaassa on tietoja myös
keinoista, joilla voi helpottaa
selviytymistä päivittäisessä
elämässä.
Et ole tilanteessasi yksin,
vaan apua ja tukea on
saatavilla.
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SAIRAUS
MUIDEN
JOUKOSSA

LÖYDÄ
OMA TAPASI
AUTTAA

O maisten on tärkeää
muistaa, että muistisairaudet
ovat sairauksia muiden
sairauksien joukossa.

Jokainen omainen löytää
oman tapansa auttaa ja tukea
muistisairasta läheistä niin,
että hän saa elää
mahdollisimman
itsenäisesti ja kokee
onnistumisia.

N iissä ei ole mitään
hävettävää tai salattavaa.
Sairaudesta kannattaa kertoa
rohkeasti muille.
Avoimuus auttaa selviämään
paremmin.
Muistisairaus vaikuttaa
toimintakykyyn.
Muistisairaan selviytyminen
päivittäisessä elämässä
muuttuu vähitellen
hankalaksi.
Asiat unohtuvat helposti.
Viittominen, puhuminen ja
toisten ymmärtäminen,
ympäristön hahmottaminen
sekä ajattelu ja muu toiminta
vaikeutuvat.
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Yhdessäolo, läheisyys
ja huumori ovat asioita,
jotka auttavat jaksamaan
ja kohtaamaan etenevän
muistisairauden.
Liikunta, säännöllinen ja
monipuolinen ruoka sekä
sosiaalisten suhteiden ylläpito
ovat sairastuneelle tärkeitä.
N äissä asioissa läheinen voi
kannustaa.
Elämässä on edelleen hyviä
hetkiä, iloja ja onnellisia
päiviä.
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HAE
TIETOA JA
TUKEA
H anki tietoa
muistisairauksista ja niiden
etenemisestä.
Tieto auttaa sinua
ymmärtämään paremmin
muistisairaan läheisesi
käyttäytymistä.
MEMO -ohjelma tarjoaa
vertaistukea, jossa samassa
tilanteessa olevat ihmiset
auttavat toisiaan.
Tietoja ohjelmasta on
yleiskielisillä
internetsivuilla www.
kuurojenpalvelusaatio. .
Kuurojen Palvelusäätiön
palvelukeskuksista voi
myös saada tukea ja
ohjausta viittomakielisen
muistisairaan kanssa
eläm iseen.
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HYVÄKSY OMAT TUNTEESI
O maisena koet monia
ristiriitaisia ja myös vaikeita
tunteita.
Sairauden kieltäminen on
usein ensimmäinen reaktio.
Kun sairaus etenee, voit
tuntea avuttomuutta,
yksinäisyyttä, surua tai
häpeää.
Kaikki nämä tunteet
aiheuttavat syyllisyyttä.
Arjen myönteiset kokemukset
voivat jäädä herkästi näiden
tunteiden taakse.
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H yväksy omat tunteesi.
Tunteet vaikuttavat siihen,
miten hoidat muistisairasta
läheistäsi.
Tunteiden käsitteleminen
ja hyväksyminen ovat siksi
hyvin tärkeää.
O n hyvä, jos voit löytää
lähellesi ihmisen, jonka
kanssa voit viittoa, puhua
kaikista tunteistasi.

11

ÄLÄ UNOHDA ITSEÄSI
Läheisen ihmisen
muistisairaus vaikuttaa
omaisen elämään monin
tavoin.
O ma jaksaminen ja
voimavarat ovat tärkeitä.

O n kuitenkin hyvä muistaa,
että ei tarvitse jaksaa
enemmän kuin jaksaa.
Väsyminen on inhimillistä.
Kunnioita itseäsi ja
tuntemuksiasi.

Monet vaativat itseään
jaksamaan liikaa.
H e voivat kokea stressin
oireina heikotusta,
vatsaongelmia tai päänsärkyä.
N ukkuminen voi olla
vaikeaa.

N e kertovat sinulle, milloin
sinun itsesi on levättävä.
O mien tarpeiden
kuunteleminen ei ole
epäonnistumista eikä
itsekkyyttä, vaan viisautta.

Tavallisia tuntemuksia
ovat myös:
• masennus
• jännittyneisyys
• viha
• syyllisyys
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SÄILYTÄ
VALOISA
ASENNE
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Läheisen vakava sairaus
pysäyttää meidät. Joudumme
luopumaan monista asioista.
Sairastuminen voi kuitenkin
olla myös mahdollisuus.
Voit yrittää löytää erilaisia
keinoja vaikuttaa niihin
tilanteisiin, joihin on
mahdollista vaikuttaa.

Elämässä on kuitenkin
tärkeintä yhdessäolo,
läheisyys ja huumori.

Ehkä edes yksi ohjeista saa
sinut näkemään asiat uudella
tavalla.

Kaikkien näiden ohjeiden
noudattaminen voi tuntua
mahdottomalta, eikä
kaikkia tarvitsekaan
noudattaa.

Se voi auttaa arkipäiväsi
toimintaa ja omaisena
olemista.
Voit kulkea pienin askelin
kohti parempaa päivää.
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SELVIYTYMISKEINOJA
OMAISILLE
• O ta päivä kerrallaan, mutta
valmistaudu kuitenkin
tulevaisuuteen
• Tunnista ne ongelmat,
joille voidaan tehdä jotain
ja erota ne ongelmista,
joihin et voi vaikuttaa.
• Älä yritä selviytyä kaikesta
yksin.
• N äe läheisesi tila
totuudenmukaisesti.
N auti yhteisen
menneisyytenne hyvistä
hetkistä ja muistoista.
• Anna itsellesi anteeksi, jos
asiat eivät suju niin kuin
haluat.
Kun menetät
kärsivällisyytesi, älä
syyllistä itseäsi.
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• O ta selvää, mitä apua ja
tukea on käytettävissä
ja käytä sitä tarvittaessa.
Kerro perheelle ja ystäville,
missä asioissa ja milloin
tarvitset apua.
O ta apu vastaan.
• Pyydä itse apua.
Älä odota, että toiset
tarjoavat sinulle sitä.
Monet haluaisivat auttaa,
mutta eivät tiedä, miten.
• Yritä säilyttää
huumorintajusi.
• Viito tai puhu tunteistasi
muille.
• Anna itsellesi tunnustusta.
Älä moiti itseäsi asioista,
jotka eivät suju.
• H emmottele itseäsi
ajoittain.
• Pidä yhteyttä ystäviisi
ja pyri jatkamaan
harrastuksiasi.
• H uolehdi kunnostasi
ja harrasta liikuntaa ja
ulkoilua.

• H uolehdi terveydestäsi.
N uku riittävästi, syö
hyvin ja käy säännöllisesti
lääkärissä.
• Aseta asioita
tärkeysjärjestykseen.
Kaikkea ei voi tehdä niin
kuin ennen.
• Jaa vaikeiden päätösten
tekeminen ja tee ne
yhdessä muiden kanssa.
• H ae tueksesi tukipalveluja.
• H anki tietoa ja vastauksia
kysymyksiisi.
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Lisää tietoa muistisairauksista:

Kuurojen Palvelusäätiö
Memo-ohjelma
PL 62 (käyntiosoite Ilkantie 4)
00401 HELSINKI
Puhelin: (09) 580 3860
Tekstipuhelin: (09) 580 3651
Faksi: (09) 580 3657
www.kuurojenpalvelusaatio.fi
Suomen muistiasiantuntijat ry
Fredriksberginkatu 2
00240 Helsinki
Puhelin: (09) 454 28 48
Sähköposti:
info@muistiasiantuntijat.fi
Muistiliitto ry
Pasilanraitio 9 B, 7.krs,
00240 Helsinki
Puhelin: (09) 6226 200
avoinna ma–to klo 10–14
Fax: (09) 6898 8971
Sähköposti:
toimisto@muistiliitto.fi

18

