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Muistitiimiä, sen yhteistyötaitoja ja
osaamista tarvitaan erityisesti käytösoireista muistisairasta ihmistä hoidettaessa. Käytösoireet ovat yksi hoidon
suurimpia haasteita. Ne heikentävät
muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua ja henkilökunnan työhyvinvointia. Ne altistavat
omaiset uupumukselle ja ovat tärkein
kotona asumisen päättymistä ennustava tekijä.
Muistitiimin ratkaisukeskeinen toiminta
perustuu yhteiseen ymmärrykseen käytösoireiden luonteesta, laaja-alaisesta
käytösoireen syntyyn vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä ja konkreettisten, arvioitavissa olevien tavoitteiden
asettamisesta. Näistä lähtökohdista ja
yhteistyötä tehden voidaan löytää kohdennettuja, räätälöityä hoitokeinoja, joiKuvio 1

den tuloksia arvioidaan sovituilla keinoilla ja aikataululla. (Kuvio 1)

Muistitiimin yhteinen
ymmärrys käytösoireista
Nykykäsitysten mukaan käytösoireilla
ymmärretään muistisairailla ihmisillä
esiintyviä muuttuneita, ulkopuolisten
näkökulmasta hankalia toimintatapoja,
joilla sairastunut ihminen tuo esille moninaisia tarpeitaan, toiveitaan ja huonovointisuuttaan (kuvio 2). Neuropatologiset ja -kemialliset muutokset vaikeuttavat ihmisen taitoja tunnistaa ja ilmaista
tarpeitaan ja myös säädellä ilmaisujaan.
Kognitiivinen toimintakyky vaikeutuu,
mikä näkyy muistin, puhetoimintojen,
toiminnanohjauksen, liikesarjojen suorittamisen ja hahmottamisen vaikeuksina. Ihmisen tapaan ilmaista itseään
vaikuttavat myös persoonallisuus ja
elämänaikaiset toimintatavat ja uskomukset. Vastustaminen hoitotilanteissa
on hoitajien kohtaama käytös. Muistisairaan ihmisen näkökulmasta käytös

Käytösoireen syntyyn
vaikuttavien tekijöiden
laaja-alaisuus
Käytösoiretilanteessa ripeä toiminta
on tärkeää niin kotihoidossa kuin pitkäaikaishoitopaikassa. Kotihoidossa
kotona asumisen päättymisen vaara
on suuri ilman nopeaa puuttumista tilanteeseen. Ratkaisuprosessin aikana
omaishoitajan ja omaisten tukeminen
on välttämätöntä. Hoitopaikassa henkilökunnan ja muiden asukkaiden kielteiset tunteet kasaantuvat käytösoireen
jatkuessa, mikä vaikeuttaa tilanteen rakentavaa ratkaisua.
Muistitiimin räätälöintikokouksessa
luodaan yhteinen ymmärrys käytösoireen syntyyn mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä (kuvio 1). Kokouksen alussa kuvataan käytösoire, sen ajankohta,
tapahtumat ja tunnesisällöt. Omainen
ja omahoitaja kertovat ihmisen elämänkulkutiedot, nykyiset voimavarat ja arkielämässä näkyvät kognitiiviset muutokset. Osallistujilla on käytettävissä
tiedot nykytilaan liittyvästä sairaushistoriasta (sisältäen muistisairauden

Käytösoireista kärsivän muistisairaan ihmisen ratkaisukeskeinen hoitoprosessi
muistitiimin yhteistyönä

Käytöstä
edeltäneet
tapahtumat
ja tunteet

Tilanteen
kulku ja
tunnesisältö

Tilanteen
jälkeiset
tapahtumat
ja tunteet

Ympäristötekijät

Yhteinen ymmärrys käytökseen vaikuttavista tekijöistä

Tavoitteet ja räätälöity hoito
Seuranta ja arviointi
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johtuu esimerkiksi kivusta, matalan verenpaineen aiheuttamasta huonovointisuudesta, palelusta, pyrkimyksestä suojata kehoaan tai autonomian suojelusta.
Käytösoireiden ymmärtäminen tarveperustaisina käyttäytymisen tapoina
(vrt. Need-driven dementia-comromised
behaviours) osoittautui tulokselliseksi
hiljattain ilmestyneessä australialaisessa CADRES-tutkimuksessa (Caring
for Aged Dementia Care Resident Study)
(Chenoweth ym. 2009).
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Taustatekijät:
• Kognitiiviset
muutokset
• Fyysiset tekijät
• Persoonallisuus
• Psykososiaaliset
tekijät
• Kulttuuriset tekijät

Muistisairaan
ihmisen,
omaisten
ja moniammatillisten
osaajien
yhteistyö

Kuvio 2

Muistisairaan ihmisen käytöksen selityksiä

Kulttuuriset tarpeet
Sopeutumisen tarve
Nolatuksi tuleminen
Vakaumukselliset tarpeet
Turhautuminen
			
Sairauteen sopeutumattomuus		
Seuran tarve			
Selviytymisen tarve
Palelu
Autonomian suojelu
			
Huono ravitsemustila 		
Ahdistus
Roolien ylläpitäminen
Soveltumaton lääkitys
Pelko
			
Elämän merkityksettömyys
Kipu
Käsittelemättömät elämänaikaiset asiat
Matala verenpaine
		
Syyllisyys
Tekemisen tarve
Oheissairaudet
Huomion tarve
Turvallisuuden tarve
diagnosoinnin), lääkityksestä, verenpaineesta (myös ortostaattinen koe), ravitsemustilasta ja mahdollisista kivuista.
Muistisairaan ihmisen näkökulmasta
hankalan käytöksen, ns. käytösoireen
syntymiseen vaikuttavat monet sisäiset
ja ulkoiset tekijät. Kognitiiviset oireet,
muistisairaus, oheissairaudet, fyysiset
vaivat, persoonallisuus ja elämänhistoria ovat sisäisiä tekijöitä. Ympäristö,
vuorovaikutussuhteet ja soveltumaton
lääkitys ovat esimerkkejä ulkoisista tekijöistä. Muistisairaan ihmisen käytös
(puheet, toimintatavat, tunneilmaisut)
ja lyhyetkin kertomukset itsestään ja elämästä antavat muulle tiimille ymmärrystä käytösoireen syntyyn vaikuttavista
tekijöistä. Ymmärrystä tukee omaisten
antama persoonallinen ja elämänhistoriallinen tieto ihmisestä. Ammattilaisten
tehtävänä on hoidollisten ja lääketieteellisten tekijöiden löytäminen. Taulukkoon
1 (seuraavalla sivulla) on kerätty esimerkkejä käytösoireen syntyyn vaikuttavista
tekijöistä. Pohjana on ymmärrys, mitä
käytös voi olla muistisairaan ihmisen
näkökulmasta.

Yhteiset tavoitteet ja
räätälöity hoito
Muistitiimin räätälöintikokouksessa
päätetään tavoitteet, jotka pohjaavat
muistisairaan ihmisen näkökulmaan

ja käytösoireen syntyyn vaikuttaviin
tekijöihin (kuvio 1). Räätälöidyistä hoitokeinoista sovitaan. Muistisairauden ja
muiden sairauksien lääke- ja muu hoito optimoidaan. Muistisairaan ihmisen
kuunteleminen ja yhteistyö omaisten
kanssa antavat mahdollisuudet räätälöidä esimerkiksi sellaisia keinoja, jotka tukevat turvallisuuden kokemuksia.
Turvallisuuden rakentamisessa on
tärkeää kaikkien kontaktien ytimenä
oleva turvallisuus ja tiheästi, noin tunnin välein tapahtuvat kontaktit, "turvallisuusannokset". Näissä tilanteissa käytetään yksilöllisiä keinoja kuten tuttuja
lauluja, tuttuja päivän rutiineja, lapsuuden iltarukousta tai hyvää oloa tuottavaa muistelua. Tuloksia voi syntyä, kun
omaiset ja kaikki ammattilaiset sitoutuvat sovittujen keinojen käyttämiseen.
Puhelut kotikäyntien lisäksi ovat usein
toimiva keinoa luoda kotona yksin asuvalle muistisairaalle ihmiselle turvan ja
jatkuvuuden tunteita. Päivätoiminnassa
käyvän ihmisen muistitiimissä on myös
päivätoiminnan hoitaja, joka osaltaan
vastaa turvallisuuden rakentamisesta.
Muistitiimin ammattilaisilta vaaditaan tietoa kognitiivisten muutosten
käytännön vaikutuksista, jotta niistä
aiheutuvat hankaluudet tunnistetaan
ja löydetään räätälöityjä keinoja. Vastustaminen hoitotilanteissa (taulukko 1)
voi helpottua, kun kanssakäymisessä

keskitytään selityksien ja runsaan puhumisen sijaan turvallisuuteen (’olen
hyvää tarkoittava ihminen’, ’minuun
voi luottaa’) ja reviirin kunnioittamiseen (lupaa kysyvä lähestyminen, tilan
antaminen, katsekontakti). Sanattomat
viestit ovat tärkeimmät. Laulu voi olla
toimiva keino tukea näitä kokemuksia.
Rauhallinen lähestyminen ja suora katsekontakti vähentävät hahmottamisen
vaikeudesta aiheutuvaa pelkoa.

Ammattitaitoa ja
optimismia
Käytösoireista kärsivän muistisairaan
ihmisen hoito vaatii ammattitaitoa. Ammattitaidossa korostuvat muistisairauksiin liittyvän tiedon lisäksi yhteistyötaidot, halu ymmärtää muistisairasta ihmistä ja kyky tavoitteelliseen
ja pitkäjänteiseen työhön. Tavoitteiden
saavuttamista arvioidaan sovitun ajan
jälkeen ja tarvittaessa järjestetään uusi
räätälöintikokous. Räätälöityjen hoitokeinojen vaikutusten arvioimiseksi
päätetään seurantamenetelmistä kuten
päivittäisestä kirjaamisesta suhteessa
hoidettavan käytösoireen esiintymisen
määrään ja vaikeusasteeseen. Haluttaessa voidaan käyttää mittareita kuten
NPI- käytösoiremittaria (neuropsykiatrinen haastattelu) seurannan välineenä.
Lähtölaukaus muistitiimin ratkaimemo 2 • 2009
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sukeskeiselle toiminnalle on optimistinen asenne. Ratkaisuja voidaan löytää ja muutoksia voidaan saada aikaan.
Vaikea tilanne ei useinkaan kokonaan
poistu mutta yhteistyöllä ja osaamisella
vaikeita tilanteita opitaan hallitsemaan
ja mitä tärkeintä myös ennakoimaan.

Taulukko 1

Lähteet:
Chenoweth L, King MT, Jeon YH, Brodaty H, SteinParbury J, Norman R, Haas M, Luscombe G. Caring
for Aged Dementia Care Resident Study (CADRES)
of person-centred care, dementia-care mapping, and
usual care in dementia: a cluster-randomised trial.
Lancet Neurol 2009: 8: 317-325.

Eloniemi-Sulkava U, Sulkava R. Muistisairaiden ihmisten käytösoireet – hoidon haaste. Kirjassa: Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Toim. Hartikainen
S, Lönnroos E. Edita Oy, Helsinki 2008: 117-129.
Eloniemi-Sulkava U, Savikko N. Käytösoireista
kärsivän muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin ja
mielenterveyden tukeminen. Kirjassa: Gerontologinen hoitotyö. Toim. Voutilainen P, Tiikkainen P.
WSOY Oppimateriaalit Oy, Helsinki 2009: 232-246.

Esimerkkejä muistisairaan ihmisen käytöksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Käytös muiden
ihmisten näkökulmasta

Käytöksen selityksiä muistisairaan
ihmisen näkökulmasta

Huutaminen

Kaipaan turvaa, kaipaan tunnetta että kaikki Sisäisiä tekijöitä
on hyvin, haluan kokea olevani olemassa
• Hahmottamisen vaikeus
• Orientaation vaikeudet
• Kipu tai muu fyysinen vaiva
• Elämänhistoriasta nouseva
perusturvattomuus
• Syyllisyyden kokemukset
• Temperamentti

Ulkoisia tekijöitä
• Vaikeasti hahmotettava ympäristö
• Meluisa ympäristö
• Virikkeiden puute
• Turvallisten kontaktien puuttuminen

Aggressiivisuus
hoitotilanteissa

Sisäisiä tekijöitä
Haluan edelleen kokea määrääväni itse,
haluan edelleen että minun toiveeni otetaan • Persoonallisuus
huomioon. Minua ei saa satuttaa.
• Autonomian tärkeys
elämänkulussa
• Kontrollin pettäminen
• Kipu

Ulkoisia tekijöitä
• Epäarvostava suhtautuminen
• Autonomian sivuuttava kanssakäyminen
• Omaishoitajan/ hoitajan tiedon puute
• Omaishoitajan väsymys ja masennus

Toistuva tai
jatkuva aggressio

Minulla on paha olla, olen kipeä

Sisäisiä tekijöitä
• Aivomuutokset
• Matalan verenpaineen
aiheuttama huonovointisuus
• Kipu
• Ummetus, vatsavaivat
• Väsymys
• Huono ravitsemustila
• Oheissairaudet

Ulkoisia tekijöitä
• Soveltumaton lääkitys

Vastustaminen
hoitotilanteissa

Pelkään, reviirini rikotaan

Sisäisiä tekijöitä
• Ymmärtämisen vaikeus
• Hahmottamisen vaikeus
• Kontrollin pettäminen
• Kipu

Ulkoisia tekijöitä
• Esineellistävä kanssakäyminen
• Epäluotettava kanssakäyminen
• Sekava, vaikeasti ymmärrettävä
kanssakäyminen
(esim. selityksiä, paljon puhetta)
• Sairastuneen tunteet sivuuttava
kanssakäyminen
• Sairastuneen fyysisen ja/ tai
henkisen reviirin
rikkova kanssakäyminen
• Omaishoitajan/ hoitajan tiedon puute
• Omaishoitajan väsymys ja masennus

Levottomuus, touhuilu

Kaipaan tekemistä, kaipaan kontaktin
saamista ympäristöön

Sisäisiä tekijöitä
• Toiminnanohjauksen vaikeus
• Hahmottamisen vaikeus
• Persoonallisuus
• Kipu tai muu
huonovointisuus

Ulkoisia tekijöitä
• Levoton ympäristö
(äänimaailma ja fyysiset ominaisuudet)
• Virikkeetön ympäristö
• Omaishoitajan väsymys ja masennus
• Hoitoyhteisön kireys ja hoitajien väsymys
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Käytökseen vaikuttavia tekijöitä
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Ympäristö muistisairaan ihmisen
identiteetin ja toiminnan tukena
Päivi Topo
Akatemiatutkija VTT
Akatemiatutkija,
Suomen Akatemia/THL

Ympäristö
• Psykososiaalinen ympäristö: miten ihminen
kohdataan millaisia toiminnan
kohdataan,
toiminnan, ilmaisun ja
yhteisyyden mahdollisuuksia hänellä on
• Fyysinen ympäristö toiminnallisena,
esteettisenä, viihtymiseen liittyvänä ilmiönä
– Molemmat sosiaalisesti ja kulttuurisesti
muokkautuneita
– Muuttuvat jatkuvasti omasta ja muiden toimesta
– Vaikuttavat siihen mitä ajatellaan mahdolliseksi ja
miten toimitaan
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ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.
Helsinki: WHO; STAKES, 2004.

Optimaalinen ja nähtävissä oleva
toimintakyky (ICF)
• Toimintakyvyn kontekstuaalisessa tarkastelussa
kyse ei ole kunkin yksilön tai edes ryhmän
kohdalla yhdestä toimintakyvystä tai toiminnan
rajoitteesta vaan ne vaihtelevat kussakin
kontekstissa.
• kuitenkaan varsinaista henkilön rakenteellista
muutosta tai poikkeavuutta ei hyväkään
ympäristö voi poistaa.
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Toimijuus
• Tapoja, joiden kautta suhdetta itseen ja
ympäröivään
ä öi ää maailmaan
il
rakennetaan
k
t
jja
toteutetaan
• Syvästi kulttuurisesti ja sosiaalisesti
säädeltyä
• Toimijuus ehkä välttämätöntä hengissä
pysymiselle?

Esimerkki toimijuudesta ja toiminnan tarpeesta
tilanteessa, jossa ympäristö köyhä
• Mies, jolla on vaikea muistisairaus, on istunut pyörätuolissa jo
jjonkun aikaa. Hän on istunut suuren ruokasalin nurkassa vartin
verran eikä pääse itse liikkeelle. Huone on hyvin hiljainen ja
melko tyhjä. Hetken kuluttua hän alkaa hitaasti silitellä
pyörätyuolin eri osia – sileää metallin, kiinikkeitä,renkaita,
pinnoja. Mitään muita toiminnan mahdollisuuksia ei ole
tarjolla.
(Topo ym. Kohtaamisia dementiahoidon arjessa, Stakes,
tutkimuksia 162, 2007)
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Identiteetti, toimijuus ja toiminta
• Toiminnan päämäärä ei suuntaudu vain
ihmisestä ulospäin vaan toimiessaan
ihminen luo itseään ja toimijuuttaan,
yhteisöään ja toimintaansa (Honkasalo 2008)
• Ihmisten toiminnalla on kahtainen ja osin
vastakkainen luonne:
– avoimuus
i
((prosessimaisuus,
i i
ennalta
lt
arvaamattomuus) ja
– habituaalisuus (toistuvuus, ennalta
arvattavuus) (Joas 1994)

Toimijuus, muistisairaus ja
ympäristö
>> Kyvyt ylläpitää tapoja heikkenevät, silti joitain
tapoja säilyy ja voi olla että myös muistisairaan
toimintaa voidaan tulkita yrityksenä ylläpitää
tapoja
>>Myös muistisairaan identiteetti kiinnittyy
toimintaan, toimijuuden mahdollisuuksiin
>> Psykososiaalisen ja fyysisen ympäristön
merkitys toimijuuden toteuttamisessa korostuu
samalla kun riippuvuus muista lisääntyy
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Kuvat: Päivi Tapiovaara / Lähellä kehoa –hanke 2004-2008

Kuva: Helinä Kotilainen
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Muistisairaan ihmisen toimintaan vaikuttaa hänen
piirteensä, kanssaihmiset sekä fyysinen ympäristö,
jossa toiminta tapahtuu (Topo & Kotilainen 2009)
Ympäristön mahdollistavat, estävät ja
neutraalit tekijät asettavat ehtoja toiminnalle

Yksilön kyvyt, taidot, osaaminen, tavoitteet,
mahdollisuudet, esteet, pakot ohjaavat sitä
miten hän havaitsee ympäristön tarjoamat
mahdollisuudet ja esteet ja miten hän niitä
käyttää, muokkaa ja millaisia tunteita ne
herättävät

Kanssaihmiset ympäristön mahdollisuuksien
ja esteiden välittäjinä: he tarjoavat
mahdollisuuksia, piilottavat niitä tai lisäävät
esteitä mahdollisuuksien havaitsemiseen,
käyttöön ja muokkamiseen

Hyvän toiminnallisen ympäristön
piirteitä
• Helppo hahmotettavuus: tärkeät tilat keittiö, wc,
makuuhuone
• Esteettömyys: käsijohteet jatkuvat & ovat miellyttäviä
käyttää, kynnykset matalia, hissit, ulkotilat
• Hyvät kontrastit: lattia & seinä, ovi ja kahva jne.
erottuvat, ei liian suuria kontrasteja esim. lattian
kuvionneissa
• Hyvä valaistus: ei varjoja, ei vastavaloja & häikäisyä, ei
h ij t k i mutta
heijastuksia,
tt h
hyvä
ä yleisvalo
l i
l jja kkohdevalot
hd
l t
• Turvallisuus objektiivisesti ja itse koettuna
• Mahdollisuus käyttää toimintakykyään ja aistejaan
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Mitä näyttöä on teknologian hyödyistä?
Kirjallisuuskatsaus (66 alkuperäistutkimusta)
• Dementiaan liittyvää teknologian arviointitutkimusta vähän
• Yleisimpiä käyttötarkoituksia: turvallisuuteen liittyvät tarpeet ja
pitkäaikaishoito
itkä ik i h it
• Tutkimusten keskinäinen vertailu vaikeaa. Näyttää siltä, että
teknologian avulla on mahdollista tukea dementiaoireisia
ihmisiä.
• Teknologisten sovellusten aktiivikäyttäjänä harvoin
sairastunut itse, jos on niin yleensä henkilö, jolla lievä
kognitiivinen häiriö/dementia.
j
• Keskivaikeasti tai vaikeasti dementiaoireisille tarkoitettuja
sovelluksia ei juuri olemassa.
• Teknologiavälitteisestä tuesta enemmänkin näyttöä omaisille:
vertaistuki ja ammattilaisten antama sosiaalinen & tiedollinen
tuki koettu hyväksi, jos teknologiaa on helppo käyttää.
Lähde: Topo P. Technology studies to meet the needs of people with dementia and their
caregivers: a literature review. Journal of Applied Gerontology 2009.
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Päivä- ja yökalenteri

Automaattinen päivä- ja
yökalenteri
• TAVOITE: Helpottaa orientoitumista aikaan,
vähentää/estää yöllisiä puhelinsoittoja ja ulkona
kä i iä
käymisiä.
• TULOS: 50 sairastunutta ja omaista kokeili: 37 jatkoi
kokeilua 3 kuukauden ajan. Heistä 68% kertoi
käyttäneensä kalenteria ja 84% kokeneensa sen
hyödylliseksi. Omaisten mukaan kalenterin käyttö oli
vieläkin yleisempää (89%).
• ”Oli epämiellyttävää istua täällä eikä tiennyt oliko
maanantai
t i vaii sunnuntai”
t i”
• “Hän ei huutele enää huoneestaan kysellen koko ajan,
mikä päivä tänään on.”
•

Topo et al. ”I don’t know about the past or the future, but today it’s
Friday” – evalution of a time aid for people with dementia,
Technology & Disability, 2007
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Multimedia virikkeenä:
Kuvagramofoni
• Tavoitteena
– tarjota mielekästä tekemistä
– tukea jäljellä olevien kykyjen käyttöä
– antaa onnistumisen kokemuksia
• Teknologia
– PC ja kosketusnäyttö, CD-asema
tietokoneessa
– Lisäksi ohjelma, jolla voi tehdä yksilöllisten
mieltymysten mukaisia kuvagramofoneja
(Mäki Outi)
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Kuvagramofonin (KG) arviointi ENABLE projektissa
• Käytössä viidessä päiväpaikassa
• Käyttöä arvioitiin kolmen viikon ajan
• Alkuhaastattelu 28 asiakkaalle,
asiakkaalle 23 mukana koko
arvioinnin ajan
• Lähes puolet käytti KGtä jokaisella käyntikerralla
päiväpaikassa.
• KGtä käytettiin kerralla keskimäärin puoli tuntia
• Suurin osa (20/23) osallistui aktiivisesti käyttöön
laulamalla, hyräilemällä/viheltämällä.
• Henkilökunnan mukaan joka toisella käyttäjällä oli
vaikeuksia KGn käytössä, silti lähes kaikki (n=21)
hyötyneet sen käytöstä
• KGn käyttö vaikutti positiivisesti asiakkaan mielialaan
(n=17), sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen (n=16)
•

(Topo et al. 2004. Assessment of a music-based multimedia
program for people with dementia. Dementia, 3, 331-350)
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Sovellukset nähtävissä Toimivan kodin näyttelyssä

http://www.toimivakoti.fi

Jos sairauden vuoksi ihminen joutuu
luopumaan jostakin toiminnasta, on
kysyttävä mitä tilalle

• On hyväksyttävä se, että dementoivasta
sairaudesta huolimatta ihminen pyrkii
aktiivisuuteen, toimintaan ja vaikuttamaan omaan
tilanteeseensa.
• Kommunikaatiokykyjen ja muiden kognitiivisten
kykyjen vähittäinen heikkeneminen eivät poista
näitä yleisinhimillisiä tarpeita.
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Ruokailuympäristö
• Ääni ja värimaailma rauhallinen, valoisa,
viihtyisä tuttu
viihtyisä,
tuttu, väljä
väljä, ei autio
– Rauhallinen taustamusiikki lisännyt syödyn ruuan
määrää ja suurentanut annoskokoja
– Kodikas ympäristö parantanut ruokailutilannetta
hoitoympäristöissä

• Mahdollisuus valita,, yhdessä
y
vai erikseen
syöminen
• Ruokailusta ääni- ja tuoksuvinkkejä ennen
ruokailun alkamista

Esimerkkejä Pohjoismaissa käytetyistä
apuvälineistä, jotka tukevat kognitiivisia toimintoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS-paikannuslaite, joka kulkee aina mukana housunvyötärölle kiinnitettynä
Pelit, musiikki, kalenteri, muistuttaja, jotka kosketusnäytöllä
Hälytin ulko-ovella ja kulunvalvontajärjestelmä
Käyttöä ohjaavilla merkinnöillä varustettu kahvinkeitin ja liesi
Lautaset ja aterimet, jotka helpottavat omatoimista syömistä
Liesivahti
Muistuttava kello, viisareilla tai digitaalinen
Pallopeitto, joka parantaa kehon tuntemuksia ja stimuloi aisteja
Puhuva ohjeita antava lähetin ulko-oven vieressä
Puhuva valkokuvakansio, Tietokoneen kuva-albumi
Robottihylje lemmikkinä
Savuhälytin, johon on liitetty hätäkutsu
Sähköinen kalenteri, joka näyttää viikonpäivän, päivämäärän ja vuorokauden ajan
Sähköinen muistuttava kalenteri, magneettitaulu jossa viikko-ohjelma
Sähköinen muistuttava lääkeannostelija
Sänkyvahti, joka hälyttää, kun henkilö nousee sängystä
Tukikahva
Värillinen wc-istuimen kansi ja värinauhalla merkityt ovenkarmit ja lavuaari
Yksinkertainen kännykkä

•

Lähde: Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa. Stakes, Helsinki 2008; Rosenberg 2009

12

26.11.2009

Ruokailuympäristö
•
•
•
•
•
•

Ruokailuvälineet tuttuja
Ruuan erottuminen lautaselta tai kupista
Ruokailuvälineet toimintakyvyn mukaan
Ympäristön tuttuus ja viihtyisyys
Näkymä ulos
Luonnonvalon ja hyvän valaistuksen avulla
näkyy mitä tarjolla on eikä synny
hämmentäviä varjoja

Kuva: Helinä Kotilainen
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Design: Helena Leppänen

Hyvät käytännöt: Vahvistaminen
Arvokkuuden ja minuuden tunteen ylläpitäminen,
hyväksyä muistisairaan ihmisen tapa olla
1.

2.

Aikuinen, tasaveroinen suhtautuminen
Henkilöön suhtaudutaan vertaisena, omana subjektinaan.
Hänelle kerrotaan mitä tapahtuu ja hän saa tehdä päätöksiä
ja valita
Yksilöllinen huomiointi ja toiminta
Yksilölliset mieltymykset, tavat ja toiveet otetaan huomioon,
henkilölle tarjotaan
j
esimerkiksi sellaista tekemistä,, josta
j
hän pitää.
Huolehditaan asiakkaan ulkonäöstä ja tuetaan hänen
sukupuoli- ja ikäidentiteettiään.

(Topo ym. Kohtaamisia dementiahoidon arjessa, Stakes 2007)
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Hyvät käytännöt: Vahvistaminen
3.

Myönteisen palautteen antaminen ja
kannustaminen
Annetaan myönteistä ja kannustavaa palautetta, esim.
olemuksesta, kampauksesta, vaatetuksesta, puheista,
asioihin suhtautumisesta tai jostain, mitä asiakas on
tehnyt tai yrittää tehdä.
4. Viihtyisä ja turvallinen fyysinen ympäristö ja
tunnelma
Yksikön fyysiseen ympäristöön on kiinnitetään
huomiota. Television, radion ym. aukioloon ja
äänenvoimakkuus tilanteen mukaan. Tunnelmailmapiiri
hyväksyvä ja salliva.

Hyvät käytännöt: Tuttuus
Läheisyys, yhteenkuulumisen tunteen rohkaiseminen

5. Huumorin käyttö ja yhteinen nauru
Käytetään
y
huumoria yystävällisellä tavalla esim.
h it til t i
hoitotilanteissa.
Huumorin avulla saadaan henkilö toimimaan
yhteisymmärryksessä hoitajan kanssa.
6. Sosiaaliseen kanssakäymiseen ja
yhteisyyteen kannustaminen
Henkilö otetaan aktiivisesti mukaan
keskusteluun kykyjen mukaisella tavalla.
Hänelle jutellaan tai otetaan katsekontaktin tai
kosketuksen avulla. Henkilö otetaan mukaan
yhteiseen tekemiseen, vaikka ei konkreettisesti
osallistuisikaan.
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Hyvät käytännöt: Tuttuus
7.

Vieraanvaraisuus ja omaisten huomioon otto
Tarjotaan mahdollisuus olla vieraanvarainen
omaiselleen ja annetaan hänelle mahdollisuus toimia
hyvien tapojen mukaisesti.
Asiakkaiden omaisten huomioiminen siten, että he
tuntevat itsensä tervetulleiksi.

•

Maurille tuli vaimo käymään, joka herättää
nukkuvan Maurin. Mauri juttelee pienesti ja
selaa
l llehteä,
ht ä reagoii omaisen
i
kkysymykseen.
k
Hoitaja ja vaimo auttavat Maurin pöydän
ääreen, hoitaja huolehtii, että saavat juoda
yhdessä kahvit.

Hyvät käytännöt: Yhteys
Mukauttaa itsensä asiakkaan mukaan, keskinäinen ymmärrys, avun
tarjoaminen

8. Lohdutus, turvallisuuden ylläpito ja läheisyys
Henkilöä rauhoitetaan ja lohdutetaan, kun hän on
rauhaton, apea ja huolissaan. Tunnistetaan hänen
tapansa ilmaista turvattomuuttaan ja pyritään luomaan
turvallisuuden tunne hänen ymmärtämällään tavalla.
Tarjotaan läheisyyttä esimerkiksi katsekontaktin ja
kosketuksen avulla. Turvallisuuden tunteen luominen
siten, että hoitaja on läsnä.
Hoitaja saattelee Varpua omalle paikalleen pöydän ääreen ahtaasta
raosta. Varpu tuntee olonsa turvattomaksi eikä haluaisi irrottaa otettaan
rollaattorista. Hoitaja ohjaa rauhallisesti oikeaan suuntaan ja selittää
Varpulle, mistä pääsee. Varpu irrottaa otteensa rollaattorista ja kävelee
lopun matkan hoitajan käsipuolessa.
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Hyvät käytännöt: Yhteys
9.

Tilanteen seuranta, ennakointi ja toiminta sen
mukaan
Henkilön vointia,, olemusta ja
j vireystasoa
y
seurataan ja
j toimitaan
sen mukaan. Seurataan käytösoireita laukaisevia tilanteita ja
pyritään vaikuttamaan niihin ennalta. Pyritään ennalta
ehkäisemään asiakkaiden välisiä ristiriitatilanteita ja estämään
niiden kärjistymistä.

10. Tahdikkuus, hienotunteisuus, yksityisyys

•

Asiakkaalle tarjotaan apua ja häntä opastetaan tahdikkaasti. Ei
nolata asiakasta, jos jokin vahinko tapahtuu. Huomioidaan
yksityisyys asiakkaan intiimeissä asioissa, esimerkiksi vessassa
käynnit ja asiakkaan yksityisasioista puhuminen
puhuminen.
Ohjaaja pyyhkii huomaavaisesti Aadan pudottaman puuron
pöydältä, kun näkee sen Aadaa häiritsevän. Ohjaaja istuu Aadan
vieressä ja ohjaa häntä hienotunteisesti välillä syömään, kun hän
unohtuu.

Hyvät käytännöt: Yhteys
11. Annetaan aikaa, tekemisen tahti on sopiva
Huomioidaan dementoivan sairauden aiheuttama hitaus ja
aloitekyvyttömyys toiminnassa ja asiakkaan kanssa
keskustellessa. Mukautetaan tekemisen tahti asiakkaalle
sopivaksi.
•

•

H it j on aloittamassa
Hoitaja
l itt
syöttämään
öttä ää Hil
Hilmaa jja kkysyy: "O
"Onko
k Hil
Hilmalla
ll
nälkä jo?" Hilma vastaa hiljaa. Hoitaja istuu viereen, pohtii onko kuumaa,
pyytää Hilmaa kokeilemaan varovasti. Hilma vastaa: "Sopivaa". Välillä
sanoo: "Hyvää ruokaa" Hoitaja laittaa mukin Hilman käteen ja sanoo että
tuossa on maitoa. Hilma juo. Hoitaja puhelee rauhallisesti auringon
paistamisesta. Hilma katsoo, nyökkää: "Kyllä" Hoitaja kumartuu
kuuntelemaan kun Hilma haluaa sanoa jotain, hän pyytää leipää
Hilma syö leipää, hoitaja istuu rauhallisena vieressä.

12 Asiakkaan todellisuuden kunnioittaminen
12.
Asiakkaan oma, subjektiivinen todellisuus kohdataan
ymmärtävällä, asiakkaan kognitiivisten kykyjen mukaisella ja
tilanteeseen sopivalla tavalla.
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Hyvät käytännöt: Toimijuus
Mahdollisuus toimintaan, edistetään asiakkaan
voiman ja kontrollin tunnetta
13. Omien voimavarojen käytön ohjaus ja kannustus.
Asiakkaalle annetaan mahdollisuus tehdä itse omien kykyjensä
puitteissa ja asiakasta rohkaistaan tässä
tässä. Asiakas otetaan mukaan
yksikön käytännön töihin kykyjensä puitteissa. Tavoitteellinen
toimintakyvyn ylläpito (jumppa).
• Hoitaja kyselee, miten sitä pränniä käytettiin kahvin keitossa.
Tauno ja Veikko kertovat kilvan. Juttu jatkuu kahviin liittyviin
muisteluihin, joita hoitaja kannustaa kysymällä lisää.
14. Stimulointi
Asiakkaalle tarjotaan toimintaa ja tekemistä, jolloin hän saa
toteuttaa tekemisen tarvettaan. Tekeminen tai vuorovaikutus
katkaisee mahdollisen passiivisen olemisen tai antaa älyllistä
ponnistelua ja mielenvireyttä.

Hyvä kohtelu dementiaoireisten ihmisten
laitoshoidossa
15.

Edellytysten luominen yhteiselle tekemiselle, asiakkaan
mukaan saaminen luovasti
Luodaan edellytykset yhteiselle tekemiselle ja osallistumiselle. Henkilö
saadaan mukaan yhteiseen tekemiseen luovalla tavalla tai saadaan huoli
ja levottomuus tai pakonomainen tekeminen katkaistua tarjoamalla jokin
muu mielenkiinnon kohde.

16.

Asiakkaiden toiminnallisuutta tukeva ympäristö
Yksikön rakenne ja tekniset ratkaisut tukevat asiakkaiden orientoitumista
yksikössä, esteettömyys. Esillä on esim. kirjoja ja lehtiä, jotka tarjoavat
tekemistä ja keskustelun aiheita. Ikkunoista näkee hyvin ulos.
Pöydässä olevat astiat, leipäkorit yms. antavat hiukan puuhaa, hyvä ettei
niitä heti korjata pois.

17.

Asiakas ulkoilee.
Jos hän ei kykene kävelemään itse, asiakas autetaan ulos pyörätuolilla
tai sängyllä.
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Esimerkkejä asiattomasta kohtelusta
muistisairaiden ihmisten hoidossa
1.
2
2.
3.
4.
5.
6.

karkea kohtelu, kovakourainen syöttäminen, moittiminen
vahingoista, nimittely
asiakkaan todellisuuden kiistäminen
kiistäminen, jos ruoka ei
henkilölle maistu, sen sivuuttaminen
tehtävien vyöryttäminen yli asiakkaan kykyjen, vaatimus
syödä liian nopeasti
paikalla olevan asiakkaan sivuuttaminen häntä koskevissa
asioissa, esineellistävä kohtelu, ruuan tarjoilu sanaa
sanomatta, henkilön siirtely kertomatta
asiakkaan toiminnan estäminen, ei saa syödä itse vaikka
j
se sujuisi
tilanteet, joissa asiakasta ei kohdella aikuisena.
Ruokalaput kaikilla kaulassa jo puolituntia ennen
ruokailun alkamista ja kaksi tuntia sen jälkeen…

(Topo ym. Kohtaamisia dementiahoidon arjessa, Stakes 2007)

Kiitos!

paivi.topo@thl.fi
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Laulamalla hoitaminen
-periaatteet ja käytännön sovelluksia

MuT, psykologi, laulunopettaja
Ava Numminen
H
Hoitolaitosten
l
k
kulttuuritoiminnan
l
edistämisen läänintaiteilija, Uusimaa

Ava Numminen

1

Ihminen on kielellinen JA musiikillinen
olento
• Ih
Ihmisen
i
kuulojärjestelmä
k l j j
l
ja
j h
hermoverkko
kk
ovat virittyneet kielellisen materiaalin ohella
musiikillisen materiaalin prosessointiin.
Musiikki ja laulaminen ovat inhimillisen
kulttuurin peruselementtejä. (Sacks 2006).

Ava Numminen
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1

Musiikki aktivoi aivoja erittäin laajaalaisesti
• Äänien kuunteleminen ja analysointi:
Kuuloaivokuori
• Liikkuminen, rytmin naputtelu, tanssiminen,
instrumentin soittaminen, laulaminen:
Motorinen aivokuori, pikkuaivot,
basaaligangliot…
• Ennakointi, suunnittelu, kontrollointi:
Etuaivokuori
• Kosketus- ja asentotunto soitettaessa
instrumenttia, tanssittaessa:
Sensorinen aivokuori
Ava Numminen

3

• Emotionaaliset reaktiot musiikkiin:
Mesolimbinen järjestelmä, pikkuaivot; Viini
laulu ja naiset…
• Musiikin muistaminen, muistot ja konteksti:
Hippocampus
• Esiintyjän
E ii t jä jja omien
i
liikk
liikkeiden
id
näkeminen,
äk i
sanojen ja nuottien lukeminen: Näköaivokuori
Peilisolut!
• Musiikin kuuntelu lisää dopamiinin tuotantoa
mesolimbisessä järjestelmässä (erit. nuccleus
accumbens). Dopamiini on hermosolujen
välittäjäaine joka liittyy tunteiden säätelyyn,
välittäjäaine,
säätelyyn
tarkkaavaisuuteen, vireyteen, mielialaan jne.
(Levitin 2006, 191).

Ava Numminen
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2

Laulaminen ja muisti
• Tunnetun laulun melodian kuunteleminen
auttaa palauttamaan mielen laulun sanat (ja
toisin päin)
• Laulettu kielellinen materiaali muistetaan
paremmin kuin tavallisesti puhuttu kielellinen
materiaali.
• Sanojen laulaminen lisää vasemman ja oikean
otsalohkon hermosolujen välistä synkroniaa
mieleen painamisen yhteydessä. (Särkämö
14.9.2009)

Ava Numminen
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• Musiikin avulla on mahdollista ylläpitää
ja jopa osittain aktivoida uudelleen
heikentyneitä aivotoimintoja.
• Aivoverenkiertohäiriöstä toipuvat
p
potilaat kuuntelivat 2 kk tunnin päivässä
omaa lempimusiikkiaan. Verbaalinen
muisti, tarkkaavuuden suuntaaminen ja
mieliala kohenivat enemmän kuin
äänikirjan kuunteluryhmällä tai
kontrolliryhmällä
(Särkämö ym. 2008).
Ava Numminen
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3

Sosiaalinen ulottuvuus
• Kuorossa laulaminen merkitsi uusien ystävien
saamista, myönteisiä tunnekokemuksia,
rentoutta ja virkeyden tuntemuksia sekä
henkistä ja hengellistä vireyttä
vireyttä. Esimerkiksi
omasta tai lähiomaisen depressiosta kärsivät
sekä omaisen kuolemaa surevat ihmiset
kokivat kuorossa laulamisen erittäin tärkeäksi
osaksi elämäänsä. Koettiin, että kuoron
sosiaaliset suhteet ja itse laulaminen
auttoivat kestämään vaikeissakin
elämäntilanteissa (Clift & Hancox 2001; Clift ym.
2007).
Ava Numminen
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Muistisairaiden ihmisten hoidossa on
olennaista että musiikki on räätälöity
olennaista,
yksilöllisesti (Gerdner 2005) ja että sen
käytössä otetaan huomioon ihmisten
henkilökohtaiset kokemukset (CohenMansfield & Werner 1997).

Ava Numminen
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4

• Muistisairas ihminen pystyy usein
havaitsemaan musiikin välittämiä
tunteita. Jos on aiemmin harrastanut
soittamista, muistisairaanakin pystyy
soittamaan
i
omaa instrumenttiaan.
i
i
• Rytminen auditiivinen stimulaatio (RAS)
parantaa kävelykykyä mm.
aivohalvauksesta, Huntingtonin taudista
tai Parkinsonin taudista kärsivillä
potilailla. (Särkämö 14.9.2009)

Ava Numminen
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• Kun muistisairaiden päivittäisten hoitotoimien
yhteydessä käytettiin räätälöityä
taustamusiikkia ja/tai laulettiin asukkaille tai
asukkaiden kanssa, kommunikaatio hoitajien ja
asukkaiden
asu
a den välillä
ä ä paran
parani ja aggress
aggressiivisuus
suus
väheni verrattuna hoitotilanteisiin, joissa
musiikkia ei ollut mukana (Götell ym. 2008).
• Alzheimeriin sairastuneet potilaat pystyivät
yhteislaulamistuokioissa oppimaan heille
j
aiemmin tuntemattoman laulun. Hoitajat
kokivat harjoittelun antavan pitkäkestoista
hyötyä potilaille (Bannan & Montgomery-Smith
2008).
Ava Numminen
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5

• Muistaakseni laulan: Miina Sillanpää -säätiön
hanke. Ryhmä, johon kuuluu viisi muistisairasta
ja jokaisen parina
omainen/hoitaja/vapaaehtoinen saavat 10
k
kerran
valmennuksen
l
k
musiikin
iiki kuunteluun
k
t l
tai
t i
laulamiseen. Neuropsykologisin testein
tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta
(www.miinasillapaa.fi)
• Sävel Soikoon: Eläkeliiton hanke. Siinä
koulutetaan eri puolilla maata asuvia
eläkeläisiä vetämään lauluryhmiä
muistisairaille, palvelutalon asukkaille jne.
Ava Numminen
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• Kuoro kaikille (Kör för alla). Sirpa Lampinen
aloitti toiminnan Suomessa ja vetää nyt
Jyväskylän seurakunnassa kuoroa kaikille.
p
kirkolla Espoossa
p
alkoi kuoro tänä
• Tapiolan
syksynä; Espoon ruotsinkielisessä
seurakunnassa on kuoro kaikille jne.
• Virkistysverso on tehnyt mukavan
materiaalipaketin www.versomus.fi.
• LauluAvain –koulu on erikoistunut
”laulutaidottomien” opettamiseen
www.lauluavain.fi
Ava Numminen
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6

Laulaminen Vanhustyön keskusliiton Mielen
muutos -hankkeessa
• Miten masennuksesta kärsivät ikäihmiset hyötyvät
l ul mis st ? Lauluryhmä
laulamisesta?
L ulu hmä kokoontuu
k k ntuu viikoittain
viik itt in
yhdeksän kertaa + jatkojärjestelyt.
• Laulaminen muistisairasyksiköissä: Vapaaehtoisia
hoitajia valmennetaan laulamaan hoitotilanteissa ja
päivän eri hetkissä. Koulutus sisältää kuusi hoitajien
ryhmävalmennusta
ryhmä
a m nnusta ja sen
s n jä
jälkeen
n työpa
työpaikalla
a a
ohjaamisen.
www.mielenmuutos.fi

Ava Numminen
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• Valmennukseen osallistuneet
muistisairasyksiköiden hoitajat:
”Pitäisi laulaa useammin. Laulusta saa voimaa,
rentoutuu ja tulee iloinen mieli.”
”Musiikki luo iloa ja herättää erilaisia tunteita.
Se katkaisee mukavasti päivän rutiineja.”
m
koettiin hyväksi,
y
, mutta
m
laulaminen
m
• Valmennus
työn yhteydessä ei toistaiseksi ole lisääntynyt
> koulutusta jatketaan.
Ava Numminen
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• Aktiivinen musisointi kuten laulaminen
vaikuttaa
• kognitioihin (esimerkiksi melodian tai laulun
sanojen muistaminen); tarkkaavaisuuden
suuntaaminen jne.
jne
• tunteisiin ja vireystilaan;
• fysiologisiin tekijöihin: esimerkiksi
hormonaaliset ja hengitykseen liittyvät
tekijät (sisään hengitys -vaihe vaatii aktiivista
lihastyötä), kurkunpään liikkeisiin ja
toimintaan sekä
k ryhtiin;
h

Ava Numminen
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• liikkeiden koordinointiin esim. jalka naputtaa
rytmiä; musiikki rytmittää kävelyä jne.
• sosiaalisiin tekijöihin, esimerkiksi
kommunikointiin ja yhteenkuuluvuuden
tunteeseen. Ne toimivat suojatekijänä
masennusta vastaan.
• hallinnan tunteeseen ja mahdollistaa uuden
oppimista (Cohen 2008).
• esteettisiin, henkisiin ja hengellisiin
kokemuksiin.
• Vain mielimusiikki toimii! Taustamusiikki
radiosta tai tv:stä on vain hälyä.
Ava Numminen
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8

Ava Numminen
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• Tutkimuksessa opetettiin 10 itsensä
laulutaidottomaksi kokevaa henkilöä
laulamaan. Kaikki edistyivät
merkittävästi laulamisessa.
• Laulutaidottomuus ei ole yksilön pysyvä
ominaisuus. Laulutaitoa voi kehittää
miltä lähtötasolta ja minkä ikäisenä
tahansa.
• Kielteiset uskomukset laulutaidosta
toteuttavat usein itseään (Numminen
2005).

Ava Numminen
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9

Pienin polven fleksio, joka vaaditaan
vaivattomaan suoriutumiseen päivittäisistä
toiminnoista:
70¤ kylpyhuoneeseen käveltäessä
75¤ wc-pytylle istuttaessa tai siltä noustaessa
110¤ portaita noustessa
Vastaava pienin olkanivelen abduktion
liikelaajuus:
40¤ p
partaa ajettaessa/ehostettaessa
j
75¤ peseydyttäessä
90¤ vaatteita pään yli riisuttaessa
120¤ hiuksia pestäessä (Valvanne 2003)
Ava Numminen
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Fyysinen kyvykkyys
< > pystyvyysuskomukset
<> motivaatio
<> mielen taso
<> sosiaalinen taso
Tanssiminen, laulaminen, musisointi,
puutarhanhoito, maalaaminen, mopon rassaus...?
Ava Numminen
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• Muistisairaita/pitkäaikaishoidossa olevia
ajatellen tiedetään, että esimerkiksi
laulutuokiot edistävät hyvinvoinnin
tuntemuksia riippumatta dementian
vaikeusasteesta Mutta laulaminen ja musiikin
vaikeusasteesta.
käyttö on vähäistä hoitoyksiköissä (Topo ym.
2007).
• Muitakaan kulttuurityökaluja ei käytetä
yleisesti ja systemaattisesti hoitokodeissa tai
palvelutaloissa.
MIKSI?

Ava Numminen
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1.

Hoitotraditio; kiire ja kiireen tuntu;
vaihtuva henkilökunta; tiedon ja taidon
puute; johdon tuen puute; säädökset ja
määräykset?
ää ä k t?
2. Lahjakkuusajattelu: en osaa
laulaa/tanssia/maalata...”
3. Jaottelut ”luoviin” ja ”ei-luovin” ammatteihin.

Ava Numminen
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Kuva, musiikki,
tanssi, teatteri, runous…

Toimintaa

Taide

Vuorovaikutusta

Estetiikka

Kulttuuri
Mopon rassaus,
halon hakkuu,
leipominen, puutarha,
ulkoilu…

Vanhuksen kylvettäminen,
myyminen, kokouksen pitäminen,
opettaminen…

Luovaa?
Raja luovan ja ei-luovan työn välillä on
tarpeeton, mutta erittäin vahvasti olemassa!

Ava Numminen
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• Onko sama hoitaja, joka on vuosia tehnyt
vaativaa työtään hyvin, vähemmän hyvä
hoitaja, jos hän ottaa työkaluksi laulun,
tanssin, maalaamisen jne. muistisairaan ja
afasiapotilaan
f i
til
k
kanssa?
?
• Hoitolaitos on toisen koti ja toisen työpaikka.
Kenen ehdoilla toimitaan?
• Työ on usein raskasta ja haastavaa, saako se
olla myös hauskaa ja iloista? Saako työelämä
olla
ll rennompaa?
?

Ava Numminen
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"Sipoon malli"
Kuvataiteilija vetää viikoittain
maalausryhmää, palkkaus hoidetaan
sijaisrahoilla, laitosapulainen hoitaa
puutarhaa vanhusten kanssa yms. ;
henkilökunta on pysyvää, ei olla
keikkalaisten varassa; unilääkkeitä ei
enää
nää käytetä;
äyt tä; johto kannustaa
annustaa
henkilöstöä jatkuvaan
kouluttautumiseen...
Ava Numminen
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Ihmisellä on neljä tapaa kohdata todellisuus:
tieteellinen (mikä on totta), esteettinen (mikä
on kaunista), moraalinen (mikä on
oikein/väärin) ja käytännöllinen (mikä toimii).
Jokainen näkökulma on yksin vajaa. Ihminen,
joka kykenee kohtaamaan erilaisia tilanteita
eri tavoin, on vahvoilla.
Martti Hällström, Auroran koulun rehtori, Espoo
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