
POIKKEUKSELLISIA AIKOJA  

 

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Näillä sanoilla valtiomme päämiehet ovat aloittaneet viime aikoina 

useat tiedotustilaisuutensa. Meistä kukaan ei ole välttynyt näiden sanojen kuulemiselta, saati niiden 

vaikutuksilta elämään. Elinympäristö ja sosiaaliset suhteet ovat rajoittuneet monen omaishoitajan 

arjessa entisestään, mikä lisää yksinäisyyden ja kuormittumisen tunnetta. Miten minä jaksan? Mistä 

saan voiman tähän hetkeen? Kauan tämä vielä kestää? Valtava määrä kysymyksiä, huolia ja pelkoja 

täyttää mielen, ja vastauksia ei ole kenelläkään antaa.  

 

Jaksamista koetellaan nyt kovalla kädellä. On raskasta hyväksyä se tosiasia, että olemme kaikki 

tuntemattoman edessä. Se, mitä tulevat viikot ja kuukaudet tuovat tullessaan, on hämärän peitossa 

meiltä jokaiselta. Epätietoisuus ja sen mukanaan tuoma turvattomuus on kuormittavaa. Päivittäinen 

uutisvyöry lisää ahdistusta ja puristaa rintaa. Pakoon realiteetteja ei pääse, mutta vyöryn päälle 

ryöpsähtämistä ei myöskään kannata jäädä odottamaan. Aina voi tehdä jotain, edes jotain pientä, 

jolla voi tukea omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan. 

 

Hyvä omaishoitaja, luit aivan oikein, aina voi tehdä jotain tukeakseen OMAA hyvinvointiaan. Toisia 

on vaikea ja lähes mahdoton auttaa, jos itse ei voi hyvin. Siispä ei ole itsekästä vaan sen sijaan 

vastuullista lähteä liikkeelle itsestään. Kaikille lienee tuttu opetus siitä, kuinka hätään joutuneessa 

lentokoneessa happimaski asetetaan ensin omille kasvoille, ja vasta sitten ryhdytään auttamaan 

muita. Omaishoitajana olet vastaavanlaisessa tilanteessa; voidaksesi auttaa, hoitaa ja tukea 

hoidettavaasi, sinun tulee ensin huolehtia omasta jaksamisestasi. 

 

Hädän hetkellä ahdistus voi kasvaa niin suureksi, että tuntemukset ja toiminta alkavat olla jo paniikin 

sävyttämiä. Parasta apua tällaista ahdistusta vastaan on ennaltaehkäisy. Kuukausittaisissa kirjeissäni 

pyrin tarjoamaan sinulle aina yhden harjoituksen, joka on helppo toteuttaa itsenäisesti 

kotikaranteenissakin. Ensimmäinen harjoitteemme käsittelee tähän hetkeen 

maadoittumista/ankkuroitumista (=tässä ja nyt läsnä olemista), ja sitä harjoittelemme turvapaikan, 

mielen rauhoittamisen ja hengityksen avulla. Voit lukea ohjeet ensin huolellisesti läpi, ja tarvittaessa 

palauttaa niitä uudelleen mieleesi. Harjoitusta ei kannata lähteä tekemään kiireisenä, vaan aikaa 

pysähtymiselle ja turvapaikkaan asettautumiselle ja harjoituksen toteuttamiselle on hyvä varata 

vähintään 10 minuuttia. Mikäli et koe harjoituksesta olevan apua, älä luovuta heti, vaan jatka 

sitkeästi kuluvien viikkojen ajan. Hektisen arjen, stressin ja ahdistuksen keskellä rauhoittuminen ja 

pysähtyminen vaatii yksinkertaisesti enemmän aikaa ja harjoittelemista. 

 

 

 



ENSIMMÄINEN HARJOITE: TURVAPAIKKA 

 

 -Jos mahdollista, varaa itsellesi päivittäin ja vaikkapa useammankin kerran päivässä hetki omaa 

aikaa, mielellään vähintään 10 minuuttia. 

 

-Etsi kodistasi turvapaikka, paikka, jossa sinun on mahdollisimman hyvä ja turvallinen olla, 

esimerkiksi nojatuoli. Kun valitset turvapaikan, toista harjoitus aina samassa paikassa. Turvapaikkaa 

on toki mahdollista vaihtaa, mutta tarkoituksenmukaista on toteuttaa harjoitus aina samassa 

paikassa. Valitse turvapaikkasi rauhassa, mutta oleellista on, että saat hetkiseksi vetäytyä omaan 

rauhaan muiden ärsykkeiden ja ihmisten lähettyviltä. 

 

- Lisää turvan ja rauhan tunnetta voit saada kietoutumalla vaikkapa huopaan, huiviin tai peittoon.  

 

-Sulje silmäsi. Keskity siihen, että hengität rauhalliseen tahtiin sisään ja ulos. Tunne, kuinka 

rintakehäsi nousee ja laskee hengityksen tahdissa. Jatka rauhallista hengittelyä muutaman minuutin 

ajan. 

 

-Maadoita itsesi tähän hetkeen; juuri tässä ja nyt ei ole mitään hätää. Juuri tässä ja nyt ei tapahdu 

mitään pahaa. Juuri tässä ja nyt on turvallista olla. 

 

-Anna kehosi ja mielesi rentoutua; kuulostele omaa kehoasi; mitä se haluaa kertoa sinulle; onko se 

jännittynyt/rentoutunut/kireä/lämmin/kylmä/raukea jne. 

 

-Palaa edelliseen kohtaan; maadoita kehosi tähän hetkeen uudelleen; juuri tässä ja nyt ei ole mitään 

hätää. Juuri tässä ja nyt ei tapahdu mitään pahaa. Juuri tässä ja nyt on turvallista olla. Juuri tässä ja 

nyt kaikki on hyvin. 

 

-Avaa hiljalleen silmäsi; jatka rauhallista hengittelyä…olet yhä turvapaikassasi, ja sinne sinun on 

mahdollista palata aina halutessasi! 

 

 

ENSIMMÄINEN HAASTE: NALLEHAASTE 

Maailmalta on rantautunut Suomeen sekä lapsia että meitä aikuisiakin ilahduttava tempaus; monet 
ovat asetelleet ikkunoihinsa nallen/nallen kuvan tuottamaan ohikulkijoille iloa. Haastankin sinut, 



hyvä omaishoitaja, tempaukseen mukaan; jos kotoasi löytyy nalle/nallen kuva/pehmoeläin, 
asetathan sen ikkunalle iloa ohikulkijoille tuottamaan. Ulkoillessasi tähyile ympärillesi; ehkäpä 
katseesi kiinnittyy jonkun toisen esille asettamaan nalleen, jonka on tarkoitus tuottaa iloa myös 
sinulle! 

 

 

 

 

Tommy Tabermannia lainaten: 

”Tulla lujaksi, 

pysyä pehmeänä. 

Siinä on haavetta 

kylliksi yhdelle elämälle.” 

 

Voimia, jaksamista ja turvapaikka-hetkiä sinulle toivotellen, 

Marika  

 

 

 


