
 

 

MIELENRAUHAA JA RUTIINEITA 

 

Edellisessä kirjeessäni käsittelin poikkeuksellisia aikoja, ja niiden vaatimia poikkeuksellisia 

toimintatapoja. Toivon, että olet kuluneiden viikkojen aikana löytänyt aikaa viettää 

turvapaikkahetkiä. Kenties olet löytänyt kotoasi myös nallen ikkunalle laitettavaksi tai nähnyt 

muiden esille asettamia nalleja. Minua itseäni nämä nallet ovat ilahduttaneet suuresti; ne viestivät 

aitoa välittämistä ja yhteisöllisyyden voimaa. Pienilläkin asioilla voi olla iso merkitys.  

Jatkossa tulet saamaan minulta poikkeusolosuhteiden ajan kuukausittain kirjeen, joka sisältää 

kolme osiota; varsinaisen kirjeen, harjoitteen ja haasteen. Uusien haasteiden ja harjoitteiden lisäksi 

sinun on mahdollista palata myös aikaisempien kirjeiden pariin. Ehkä löydät harjoitteiden joukosta 

muutaman sinulle mielekkään, joista tulee arjessasi voimaannuttavia työvälineitä vielä korona-

kriisin selättämisen jälkeenkin. 

Korona-viruksen suhteen saatamme joutua pitkäänkin elämään epätietoisuuden ja 

poikkeusolosuhteiden alaisuudessa. Ilman rutiineja ja rytmitystä päivät muuttuvat helposti 

ahdistaviksi ja epämääräisiksi, mikä lisää turvattomuuden tunnetta.  Arjen hallinnan kannalta on 

tärkeää pyrkiä pitämään säännöllisiä ja itselle tuttuja arjen rutiineja yllä, kuten esimerkiksi ateria- ja 

unirytmiä.  

Toukokuun alussa hallitus linjasi ikäihmisten osalta karanteenivelvoituksen päättyneeksi, ja höllensi 

ohjeistuksen suositukseksi ja oman harkinnan varaiseksi. Nykytilanteessa ikäihmisille suositellaan 

ulkoilua turvaväli huomioiden. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi 

ohjeistuksen taustalla olevan puhtaasti kansanterveydelliset syyt; kyse ei ole ainoastaan 

mielenterveydestä, sillä myös liikkumattomuus on riski terveydelle. 

Tiedotusvälineet tarjoavat jatkuvalla syötöllä ajankohtaista tietoa korona-viruksesta. On tärkeää 

pysyä ajan hermolla, mutta samanaikaisesti säädellä tietotulvaa. Henkisen hyvinvoinnin kannalta ei 

ole järkevää seurata huolta herättäviä uutisia koko ajan. 

Huolten sävyttämä arki saa mielen helposti ylikierroksille, ja siksi on tärkeää opetella itsensä 

rauhoittamista. Aikaisemmin opettelemamme turvapaikka-harjoitus sopii tähänkin tarkoitukseen 

erinomaisesti. Erityisen tärkeää on pitää huolta siitä, ettet jää ajatustesi kanssa yksin. Keskustele 

tunteistasi läheistesi kanssa. Omaishoitajien liiton työntekijät ovat arkisin sinua varten; tartu 

rohkeasti puhelimeen ja soita, jos koet ajatuksesi ahdistaviksi. Jo se, että tulet kuulluksi, helpottaa 

oloasi. 

Viranomaiset antavat meille ajantasaisia toimintamalleja, ja niitä noudattamalla voi luottavaisin 

mielin jatkaa omaa arkeaan niin normaalisti kuin mahdollista. Ja kuten meille kaikille on tullut jo 

selväksi, niin kontaktien välttämisen lisäksi hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on oikeastaan 

niitä ainoita konkreettisia seikkoja, joita tässä tilanteessa voimme tehdä. Siispä ahkeraa käsipesua 

jokaiseen kotiin tulevina viikkoina! 



 

 

TOINEN HARJOITE: AAMUN ALOITUS 

 

Tulevan kuukauden aikana toivon sinun aloittavan aamusi itseäsi kuulostellen ja hiljalleen uuteen 

päivään heräillen. Herättyäsi jää vielä hetkeksi lepäilemään vuoteeseen. Anna hengityksesi kulkea 

rauhallisesti ja tasaisesti, ja keskity kehosi tuntemuksiin: 

 

-käy hiljalleen kehoasi läpi päästä varpaisiin asti joko mielessäsi tai kädellä tunnustellen 

-onko kehossasi kipuja/särkyä/jännittyneisyyttä  

-tuntuuko kehosi lämpimältä/kylmältä/vetreältä/kankealta 

-yritä rentouttaa kehosi ja tunne, kuinka sen osat lepäävät patjaa vasten 

-kun olet valmis, nouse hitaasti ylös; miltä lattia tuntuu jalkojesi alla (kylmältä, kovalta, pehmeältä...) 

-kävele ikkunan luo ja avaa verhot; ime itseesi aamun valoa ja ikkunastasi avautuvaa maisemaa 

-hengitä syvään ja tallenna sinua ilahduttava asia näkemästäsi mieleen tämän päivän ajaksi! 

 

Harjoitteen tehtyäsi voit palata omien aamurutiiniesi pariin. Hyvää huomenta ja iloa ja valoa tähän 

päivään! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOINEN HAASTE: KÄSIVARREN KOSKETUS 

 

Arjen kiireiden keskellä unohdamme helposti, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Itse ajattelen, että 

arvokkainta ja tärkeintä, mitä voimme toisillemme antaa, on oma aikamme ja huomiomme. Siispä 

haastankin sinut, hyvä omaishoitaja, antamaan tulevan kuukauden aikana omaishoidettavallesi 

päivittäisen kosketuksen! Voit silittää hänen käsivarttaan heti herättyänne, mikäli asutte samassa 

taloudessa. Katso syvälle silmiin, kohtaa hoidettavasi kasvoista kasvoihin, hymyile ja silitä käsivartta. 

Mikäli asutte erillänne toisistanne ja tapaaminen on mahdotonta, voit soittaa hoidettavallesi, ja 

lähettää hänelle kaukohalauksen puhelimitse.  

 

Fyysinen kosketus ja läheisyys tutkitusti lievittää stressiä ja rauhoittaa mieltä sekä poistaa 

ahdistuneisuutta ja lievittää pelkoja. Siinäpä monta hyvää syytä tarttua haasteeseen! 

 

 

 

Tommy Tabermannin sanoin: 

”Ihmiset pelkäävät vähiten silloin,       

kun ovat 

mahdollisimman lähellä toisiaan.” 

 

 

Tulevalla kuukaudelle rutiineja, rauhallisia aamuhetkiä ja silityksiä toivotellen, 

Marika 


