k u va g e t t y i m a g e s

T

T uijotin isääni. Hän kyyhötti keittiönpöytänsä ääressä, kädet sylissä, katse pysähtyneenä. Pitkähihaisen sinisen aluspaidan
etumuksessa näkyi ruokatahroja. Paita oli
ollut isän yllä monta päivää. Se paljasti,
kuinka paljon hän oli laihtunut ja kuinka vähän hänellä oli jäljellä niistä voimista, joilla
hän oli aikoinaan rakentanut kesämökin ja
soutanut Lohjanjärvellä.
→

Oletko valmis
hoitamaan
vanhempasi?
Hanna Jensen hoiti muistisairasta isäänsä
lähes kolme vuotta. Kun hän puki isäänsä
ensimmäisen kerran, hän oivalsi,
miksi se on hienoa.

w w w. o l i v i a . f i

139

maaliskuu 2013

Isä käänsi päätään ja katsoi ikkunasta
Helsingin Käpylän taloja. Sitten hän huokaisi ja siirsi katseensa syliin.
Oli jouluaatto 2011. Alzheimerin tautia
sairastavan isäni kunto romahti silmissä.
Lääkärit eivät tienneet, miksi hänen elimistönsä antoi periksi, enkä edes ehtinyt ajatella sitä, koska minun oli vaihdettava isälle
paita ja pestävä hänen kainalonsa.
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta en ollut tehnyt sitä ikinä.

O

l i n 4 1-v u o tias. Isäni oli saanut Alzheimerin taudin diagnoosin kaksi ja puoli vuotta aiemmin,
kesällä 2009. Sitä ennen kukaan ei
osannut epäillä, että hänellä olisi muistisairaus. Tai eivät ainakaan veljeni, minä tai
isän ystävät.
Vihjeitä olisi ollut.
Isä oli alkanut erakoitua ja hänen tasapainoaistinsa heikentyä. Hänen ruokavalionsa oli supistunut makeiden herkkujen
naposteluun. Hän kirjasi kalenteriinsa lähes
fanaattisesti kaiken, minkä teki tai ajatteli.
Usein englanniksi, toisinaan ranskaksi. Hänen pöydällään oli vihreä mappi, johon hän
oli kirjannut veriarvonsa, vessakäyntinsä ja
verenpaineensa jo muutaman vuoden ajan.
Normaalia se ei ollut. Mutta silloin en
tiennyt, että muistisairaus vie muutakin
kuin muistin.

K

oska vanhempani erosivat parikymmentä vuotta sitten, isäni
hoitaminen lankesi minulle ja veljelleni. En ollut valmistautunut
siihen 39-vuotiaana.
Tilanne odottaa monia ikäisiäni. Sukupolvemme vanhempien avioerot ovat tilastojen mukaan yleistymässä, joten monista
meistä tulee ennemmin tai myöhemmin
vanhempiensa omaishoitajia. Nyt heitä on
Suomessa 60 000.
Itse olin jonkinlainen läheishoitaja. En
hoitanut isää vuorokauden ympäri eikä minulla ollut virallista omaishoitajan statusta.
Silloin jouluna Käpylässä isän kotona
ajattelin, että läheishoitajuuteen kannattaisi varautua. Kannattaisi ainakin kysyä itseltään, olisiko siihen valmis. Haluaisiko sitä?
Laki lakkasi jo 1970 velvoittamasta lapsia
pitämään huolta vanhemmistaan tai isovanhemmistaan.

Hänestä oli tullut lempeä ja ujo,
ehkä sellainen kuin hän oli ollut
lapsena. Voi kun hän olisi tiennyt,
että hän olisi kelvannut
sellaisena aina.
Ellemme olisi voineet pitää huolta isästä, hän olisi jäänyt terveyskeskuksen vuodeosastolle makaamaan ja odottamaan paikkaa muistisairaiden ryhmäkodista, vaikka ei
muistisairaus edellytä makaamista.

I

sä jatkoi tuijottamista . Ehdotin, että hän yrittäisi aluksi riisua itse.
Muistelin paria edellistä vuotta.
Olin ehtinyt käydä isän kanssa satoja kertoja ruokakaupassa, kymmeniä kertoja hammaslääkärissä, useita kertoja neurologilla.
Olin tehnyt isästä katoamisilmoituksen
poliisille Taiteiden yönä, kun hän lähti iltapäivällä hammaslääkäriin eikä palannut kotiin. Taksikuski löysi hänet yöllä Helsingin
keskustasta eksyneenä ja monta kertaa kaatuneena.
Olin pessyt isän pyykkiä ja viskonut roskiin ripulin tahrimia vaatteita. Olin ollut hänen kanssaan kaupassa, kun hän laski housuihinsa. Olin jo oppinut, millaista on olla
75-vuotias mies.
Isä alkoi hitaasti riisua paitaa, ojensi sen
minulle ja laski laihat käsivartensa alas.
”Nosta käsivarret sivuille kuin lento
kentän turvallisuustarkastuksessa”, kehotin.
Isä totteli heti. Hän ilahtui. Turvatarkastukset olivat hänelle tuttuja.
Työelämänsä aikana isä matkusti paljon,
pahimpina vuosina 150 päivää vuodessa.
Hän ei halunnut eläkkeelle: luulen, että hän
aavisti olevansa yksinäinen.
Aloin sivellä isän kainaloita lämpimällä,
kostutetulla pyyhkeellä. Jopa kainalot tuntuivat laihoilta. Pallodeodorantin rullaus
isän kainaloihin tuntui työvoitolta: en tiennyt tarkasti, kuinka monta kertaa hän oli peseytynyt puolentoista viime vuoden aikana.
Saunassa hän oli ollut autettuna viitisen
kertaa. Senioritalon kodin suihku oli koskematon.
w w w. o l i v i a . f i
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P

u o l i t o i sta v u o t ta olin jankuttanut veljeni kanssa isälle, että
hänen pitäisi mennä suihkuun,
saunaan ja pesulle. Puolentoista
vuoden ajan hän oli vastannut, että voitelu
Aqualan L -voiteella korvasi pesun.
Peseminen ja puhtaalta tuoksuminen oli
tärkeää minulle ja veljelleni, ei isälle.
Jossain vaiheessa sairautta aloin ymmärtää, että muistisairasta ihmistä ei kuulu yrittää vetää meidän terveiden maailmaan. He
käyttäytyvät epäloogisesti vain terveiden
silmissä.
Muistisairaalle ihmiselle ei välttämättä
ole tärkeää haista miellyttävältä. Tärkeäksi
nousevat asiat on jokaisen omaisen opeteltava erikseen. Niitä ei voi etukäteen tietää.
Isälle oli tärkeää taitella käytettyjä talouspaperipalasia kuivauskaappiin, tehdä
kävelylenkkejä keittiöstä olohuoneeseen ja
olla siivoamatta paperipinoja.
Isän kädet olivat jälleen sylissä. Sivelin
kosteuspyyhkeellä hänen niskaansa ja kasvoja. Puhdistin korvantaustat, viilensin otsaa, kävin läpi nenänpielet ja leuan. Isä antoi minun tehdä sen.
Kun lähestyin pyyhkeellä hänen kaulaansa, hän nosti leukaansa samalla tavalla
kuin kissamme Mao. Vain kehräys puuttui.
Paijasin häntä. Olin onnekas: sain olla se,
joka hänen viimeisenä elinkuukautenaan
näytti hänelle myös pesemällä ja pukemalla, että häntä rakastetaan.
Isä ja tytär olivat lopullisesti vaihtaneet
paikkaa. Minä hoidin nyt häntä. Isä oli kuin
lapsi.

I

s ä n i o l i t o t i s e s t i muuttunut
sairauden edetessä. Häkellyttävää oli
se, että taudin edetessä sain nähdä hänestä uuden puolen. Kuukaudet olivat
karsineet häneltä kaikki ne turhat tavat ja
maneerit, joita hän oli luullut tarvitsevansa
yhteiskunnassa. Hänen erikoisuudentavoit-

Vanhempien pitäisi luoda niin
hyvät välit lapsiinsa, että lapset
eivät jätä heitä. Sellaisten välien
rakentaminen on vanhempien
tehtävä, ei lasten.
telunsa oli kadonnut. Hänen ärtyneisyytensä oli hävinnyt. Hänestä oli tullut lempeä ja
ujo, ehkä sellainen kuin hän oli ollut lapsena. Hän oli se, joka enimmäkseen kuunteli
hyväntuulisena muita.
Voi kun hän olisi tiennyt, että hän olisi
kelvannut sellaisena aina.

I

h me e l l isiä a sio ita pystyy tekemään, kun on pakko. Vielä ihmeellisempiä asioita pystyy tekemään, kun
omaista ei tarvitse hoitaa kansalaisvelvollisuudesta tai syyllisyydestä, vaan saa
tehdä sen rakkaudesta.
Vanhempien pitäisi luoda niin hyvät välit lapsiinsa, että lapset eivät jätä heitä. Sellaisten välien rakentaminen on vanhempien
tehtävä, ei lasten.
Minä olin onnekas. Isä oli onnistunut
omassa tehtävässään. Hän oli aina hyväksynyt minut sellaisena kuin olin. En jättäisi
häntä ikinä.
Ojensin isälle puhtaan t-paidan ja sen
päälle flanellisen, napitettavan yöpaidan.
Hän pujotti käsivartensa hitaasti hihoihin ja
alkoi napittaa paitaa kuin hidastetussa elokuvassa. Hän ei puhunut ollenkaan. Hän kykeni vain nyökkäämään.
Isän auttaminen oli itsetuntoa, onnellisuutta ja elämäntaitoja kohentava kokemus.
Teki hyvää ajatella välillä jotain muuta kuin
itseään. Oli vapauttavaa, kun ei ollut aikaa
murehtia vähäpätöisiä asioita, sitä onko toinen kulmakarva ylempänä kuin toinen.
Onni ei tullutkaan siitä että sai, vaan siitä että antoi. Onni tuli siitä, että sai tuntea
itsensä hyödylliseksi ja jollekin tärkeäksi.
Joka kerta kun parin vuoden hoitajuusjaksoni aikana lähdin isän luota, hän muistutti ovella, kuinka paljon hän arvosti apuani ja kuinka onnellinen hän oli siitä, että hänellä oli minut.
Hän viljeli pieniä rakkauden muistutuksia.

mutkat
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K

u n j o u lua at t o na 2 0 1 1 lopulta lähdin isän luota perheeni
luo, jätin hänet nojatuoliinsa pestynä ja puhtaassa flanellipaidassa.
Muistelin edesmenneen psykiatrin Martti
Paloheimon sanoja kirjassa Perhosen siipi:
”Toisen palveleminen on elämää rikastuttava kokemus. Ikivanha viisaus sanoo, että myös kärsimyksessä on oma arvonsa. Moni on havahtunut menneitä miettiessään,
miten juuri ne vuodet näyttävät rikkaimmilta jolloin on saanut ponnistella eniten. Helpot vuodet, huvittelun ja ilon vuodet, näyttävät liukuneen ohi jälkiä jättämättä.”
Nyt, helmikuussa 2013, allekirjoitan
Paloheimon sanat. Runsas vuosi sitten
kuolleen isäni hoitamisesta jäi onnellinen
muisto.
Hanna Jensenin kirja
940 päivää isäni muistina
ilmestyi 7. helmikuuta.

