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LukiJaLLe

Y

mpäristöllä on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Suhde ympäristöön muuttuu iän ja toimintakyvyn heikentymisen myötä. Muistisairaus tuo myös
mukanaan muutoksia kykyyn havainnoida ympäristöä ja siinä toimimiseen. Muutosten vaikutukset ovat
hyvin yksilöllisiä, mutta edetessään ne haastavat itsenäisen selviytymisen monin tavoin. Muistisairaus
vaikuttaa ympäristön hahmottamiseen ja tulkintaan
usein jo sairauden alkuvaiheessa. Mitä pidemmälle
sairaus etenee, sitä riippuvaisemmaksi ihminen tulee
ympäristöstään sekä sen tarjoamista toimintamahdollisuuksista.

Tässä oppaassa tarkastellaan ympäristöä kolmesta
näkökulmasta: fyysinen, sosiaalinen ja toiminnallinen ympäristö. Pohdimme oppaassa sitä, miten
fyysisen ympäristön ratkaisuilla voidaan tukea muistisairaan ihmisen itsenäistä toimintaa sekä asuinyhteisön yhteisöllisyyttä. Erityisesti huomio kiinnittyy
muistisairauden tuomiin muutoksiin aistitoiminnoissa sekä näiden vaikutukseen ympäristössä toimimiselle. Esitämme oppaassa esimerkkejä sekä konkreettisia vinkkejä aistimuutosten huomioimiseksi.
Lisäksi pohdimme miten muistisairaan ihmisen aloitteellisuutta ja itsenäistä toimintaa sekä yhteisöllisyyttä voidaan edistää. Käytännönläheiset esimerkit
osoittavat, että aina ei ole kyse isoista muutoksista
– pienilläkin toimilla on merkitystä.

Muistisairaan ihmisen hyvinvointia tukeva ympäristö
helpottaa tutun ja omanoloisen elämän jatkamista
muutoksista ja tuen tarpeista huolimatta. Hyvinvointia vahvistava ympäristö tuottaa hallinnan tunnetta
ja luo onnistumisen sekä yhteisöllisyyden kokemuksia. Viihtyisä, hahmotettava ja aistirikas ympäristö on
tärkeä sairastuneen hyvinvoinnille myös silloin, kun
omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista.

Toivomme, että opas innostaa lukijaa tarkastelemaan ympäristöä uudesta näkökulmasta. Opas on
suunnattu muistisairaiden asumisen palveluissa
työskenteleville ammattilaisille työn ja ympäristön
kehittämisen tueksi.
Tamara Björkqvist, Sosiaalitaito ja
Erja Rappe, Ikäinstituutti
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Y m pä r i s t ö n m O n e t m u O D O t
Koet

tu ympäristö

Fyysinen
ympäristö

Sosiaalinen
ympäristö

Toiminnallinen
ympäristö

Y

mpäristö on läsnä ja se vaikuttaa meihin
monin tavoin joka hetki. Sen vaikutukset
ilmenevät toiminnassa, tuntemuksissa
sekä ihmisten välisissä suhteissa. Asuinympäristöä kannattaakin tarkastella fyysisen kokonaisuuden lisäksi myös henkilökohtaisina kokemuksina
ja merkityksinä sekä sosiaalisina suhteina. Lisäksi
kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten ympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan. Erityisen tärkeää
on tunnistaa ne tekijät, jotka rajoittavat tai tukevat
muistisairaan toimintaa ympäristössä.

Sosiaalisella ympäristöllä tarkoitetaan ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita, osallistumismahdollisuuksia ja erilaisia rooleja yhteisössä. Ilmapiiri,
asenteet, vuorovaikutuksen käytännöt sekä sosiaaliset säännöt vaikuttavat hyväksytyksi tulemisen
tunteeseen sekä kokemukseen yhteisöllisyydestä.
Toiminnallinen ympäristö taas kattaa ympäristössä
olevat mahdollisuudet toimia ja osallistua sekä käyttää palveluita. Toiminnan mahdollisuuksiin vaikuttaa
erityisesti esteettömyys, joka kattaa tässä yhteydessä
liikkumisen, tilojen käytettävyyden sekä toiminnan
sallivat ja siihen kannustavat sosiaaliset ja kulttuuriset toimintatavat.

Fyysinen ympäristö rakentuu luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä. Tilaratkaisut, valaistus, huonekalut ja esimerkiksi viherkasvien käyttö vaikuttavat
viihtyisyyteen ja kodikkuuteen. Lisäksi fyysinen ympäristö luo monin tavoin rajoja sille, mitä ympäristössä on mahdollista tehdä ja kokea.

Koettu ympäristö rakentuu tekijöistä, joita ihminen
havaitsee ympäristöstä sekä siitä, millaisia merkityksiä hän näille havaitsemilleen asioille antaa. Ympäristöön liitetyt merkitykset kerääntyvät ja muovautuvat
koko elämän ajan. Esimerkiksi kokemus turvallisuudesta voi muodostua siitä, että hallitsee tilan ja kykenee liikkumaan siellä itsenäisesti. Kokemus kodista
voi taas rakentua tutuista esineistä ja omista arkirutiineista sekä lämpimistä ihmissuhteista ja yhteisöllisyyden tunteesta.
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Y m pä r i s t ö n m e r k i t Y s

Y

mpäristö vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen joko sitä tukien tai heikentäen. Käsitystä itsestä, omista kyvyistä ja vaikutusmahdollisuuksista luodaan ja ylläpidetään
ympäristön avulla. Henkilökohtaisten voimavarojen
vähentyessä tarve ympäristöstä saatavalle tuelle kasvaa.

minäkuva rakentuu
ympäristössä
Minäkuva vastaa kysymyksiin kuka olen, millainen
olen. Se on käsitys omasta itsestä ja sen suhteesta
ympäristöön. Minäkuva muovautuu koko elämän
ajan ja siihen vaikuttaa muilta saatu palaute sekä
ympäristön ominaisuudet.
Ympärillä olevien ihmisten suhtautuminen on tärkeää minäkuvan rakentumiselle. Yksilö muokkaa lapsuudesta saakka omaa toimintaansa palautteen perusteella. Eleet, neuvot, kiellot ja käskyt vaikuttavat
toimintaan, mutta myös muokkaavat käsitystä siitä,
kuinka merkitykselliseksi hän kokee itsensä kyseisessä yhteisössä. Muistisairaan kyky tulkita eleitä, äänen
sävyjä ja ilmapiiriä säilyy varsin pitkään, pidemmälle
kuin puheen tuottaminen ja ymmärtäminen.
Minäkuva muodostuu erityisesti osaamisen ja kykenemisen kokemuksista. Minäkuvaa ja pystyvyyden
tunnetta vahvistavat tuttuihin arkitehtäviin sekä itselle mielekkäisiin toimintoihin osallistuminen mahdollisimman pitkään. Myös kokemus tilasta ja sen
hahmotettavuudesta on tärkeää. Tunne siitä, että
osaa ja pystyy toimimaan itsenäisesti esimerkiksi yhteisissä tiloissa, vahvistaa elämänhallinnan tunnetta.

Tuttujen askareiden tekeminen ylläpitää
myönteistä minäkuvaa.
sujuvat hyvin. Pienetkin onnistumiset ovat huomion
arvoisia. Kiittäminen ja myönteinen palaute vahvistavat arvokkuuden tunnetta sekä kokemusta yhteisöllisyydestä.

Pystyvyyden tunnetta voidaan vahvistaa myös vuorovaikutuksen keinoin. Puhumisen tapa ja käytetyt
sanat osoittavat sen, mihin toinen ihminen kiinnittää
huomiota. Minäkuvaa vahvistavassa vuorovaikutuksessa huomio kiinnittyy niihin asioihin arjessa, jotka
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autonomia toteutuu
ympäristössä

Hyväksyvän vuorovaikutuksen
rakennusosia ovat
•
•
•
•
•
•
•

Autonomia eli itsemäärääminen on ihmisen perusoikeus. Kokemus siitä, että voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä tehdä itse päätöksiä on keskeistä
hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta. Itsemäärääminen edellyttää kykyä punnita vaihtoehtoja, tehdä
päätöksiä ja toimia niiden mukaisesti. Toimintakyvyn
heiketessä on huolehdittava siitä, että muistisairaalla
ihmisellä on mahdollisuus tehdä valintoja omien kykyjensä mukaisesti mahdollisimman pitkään ja että
hän saa tukea tähän tarvittaessa. Mitä vähemmän
toimintakykyä on jäljellä, sitä tärkeämmäksi tulevat
pienet, päivittäiset valinnanmahdollisuudet.

arvostus ja tasa-arvoisuus
aito läsnäolo
kiinnostus ja myötätunto
voimavarojen ja vahvuuksien
huomaaminen
onnistumisten näkyväksi tekeminen
myönteisen palautteen antaminen
omannäköisen elämän
mahdollistaminen.

Autonomian toteutumiselle on tärkeää esimerkiksi juoda kahvia oman aikataulun mukaan.
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Hyvässä ympäristössä on runsaasti aistittavaa tietoa ja kulkuväylät erottuvat selkeästi.
Ympäristön helppo hahmotettavuus, selkeät ja johdonmukaiset tilaratkaisut tukevat liikkumista ja
toimintaa, mutta paljon vaikuttaa myös se, miten
niihin suhtaudutaan ja miten hyväksyttävänä niitä
pidetään. Hoitoympäristössä omaehtoista toimintaa
voivat rajoittaa myös yhteisössä omaksutut rutiinit ja
toimintatavat. Esimerkiksi yksikön aikataulut, säännöt ja ohjeet voivat rajoittaa liikkumista, vaikka fyysinen ympäristö olisikin esteetön ja tarjoaisi monenlaisia toiminnan muotoja.

Autonomian toteutuminen on yhteydessä toimintakykyyn. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on
tehokkain keino tukea laaja-alaisesti toimintakykyä,
ennaltaehkäistä sairauksia ja ylläpitää autonomian
tunnetta. Itsenäisesti liikkuvalle muistisairaalle onkin
tarjottava mahdollisuuksia liikkua niin sisällä kuin ulkonakin. Kokemus siitä, että voi liikkua oman tahdon
mukaisesti – päättää mihin mennä ja miten liikkua –
vahvistaa autonomian tunnetta.
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Ympäristö toiminnan
mahdollistajana
Toimintaympäristöä tarkasteltaessa huomio kiinnitetään ympäristön tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin. On hyvä pysähtyä katselemaan tilaa, tarkastella
kalusteiden ja esineiden sijoittelua ja pohtia millaiseen toimintaan kyseinen tila käyttäjiään kannustaa.
Onko yhteisen oleskelutilan tuolit television ympärillä? Millainen näkymä meillä on pihalle ja puutarhaan?
Miten pyörätuolia tai rollaattoria käyttävä asukas voi
liikkua tilassa itsenäisesti? Entä miten hoitotyön ja
-ympäristön rutiinit, toimintatavat ja vuorovaikutus
kannustavat aktiivisuuteen ja omaehtoiseen toimintaan – onko siihen aikaa?

Lumenluonti on hyödyllistä tekemistä.
Lisäksi on tarkasteltava sitä, miten asukkaat pystyvät
tarjottuja toiminnan mahdollisuuksia havaitsemaan
ja ovatko ne heille merkityksellisiä ja mielekkäitä.
Asukkaiden toiveita vastaava, monipuolinen tarjonta varmistaa, että usealle löytyy mielekästä tekemistä. Monipuolisesta tarjonnasta huolimatta toimeen
tarttumiseen vaikuttavat yksilölliset tarpeet ja toimintakyky, aiemmat kokemukset sekä ympäristön
asenteet. Vaikka tekeminen olisi mahdollista sekä
fyysisen ympäristön että yksilön kykyjen puolesta,
varoittelu mahdollisesta vaarasta tai toiminnan pitäminen epäsopivana voi estää sen toteuttamista.

Narulla liehuva pyykki kiinnittää huomion
ympäristöön.
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MUISTISAIRAUS
Vuorovaikutuksen ongelmat ovat yksi keskeinen
haaste muistisairaan ihmisen hoitotyössä. Muistisairauden myötä sanat vähitellen katoavat, lauseiden
johdonmukaisuus vähenee ja lopulta ilmaisu voi
supistua pelkästään sanattomaan kommunikointiin.
Lämmin ja ymmärtävä ilmapiiri sekä rauhallinen, puhetta tukeva kehonkieli luovat turvallisuuden tunnetta. Kokemus yhteisöllisyydestä rakentuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ympäristön
suunnittelussa onkin hyvä kiinnittää huomiota erilaisiin sosiaalisen kanssakäymisen ja osallistumisen
mahdollisuuksiin. Läheisten tapaamiseen tarvitaan
yksityistä tilaa - paikkoja, joissa voi istahtaa kahden
kesken. Yhteisissä tiloissa tulisikin voida nauttia toisten seurasta pienemmissä sekä isommissa ryhmissä.

M

Lisäksi on muistettava, että suurin osa muistisairaista on ikäihmisiä. Heitä koskevat myös yleiset ikääntymismuutokset kuten aistitoimintojen heikkeneminen, liikkumisen hidastuminen sekä tasapainon
ja koordinaation vaikeudet. Monilla heistä voi olla
myös muita toimintakykyä heikentäviä sairauksia.
Lyhytkestoisen muistin ja toiminnanohjauksen muutokset luovat haasteita arjen tuttujenkin toimien
aloittamiselle ja loppuun saattamiselle. Tutussa ympäristössä on paljon muistivihjeitä ja siellä onkin helpompaa toimia kuin vieraassa ympäristössä. Erilaisilla muistivihjeillä ja toiminnan pilkkomisella pienempiin osiin voidaan edistää itsenäistä suoriutumista.
Muistisairaalla ihmisellä liikkumiskyky voi säilyä varsin pitkään. Usein kuitenkin motoriset ongelmat lisääntyvät sairauden edetessä. Tasapaino ja liikkeiden
koordinointi myös heikkenevät. Ympäristöä voidaan
muokata siten, että siellä on riittävästi tilaa liikkua
niin kävellen kuin erilaisilla apuvälineilläkin. Tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia liikkua ja olla aktiivinen sisällä ja ulkona, ylläpidetään liikkumiskyvyn lisäksi kykyä itsenäiseen ja mielekkääseen toimintaan.
Itsenäinen toiminta ja liikkuminen vähentävät myös
levottomuutta ja ahdistuneisuutta sekä pitävät yllä
mielen hyvinvointia.

Vuorovaikutusta helpottaa tila, joka tukee
tarkkaavaisuutta.
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AISTIT

Ikkunanäkymät välittävät tietoa ympäristön tapahtumista, ajasta ja säätilasta.
Avattava ikkuna lisää aistivirikkeitä.

a

Aistitiedon ymmärtäminen, jäsentäminen ja yhdistäminen aikaisempiin kokemuksiin ja merkityksiin
edellyttävät monenlaisia tiedonkäsittelyn taitoja.
Sekä ikääntyminen että muistisairaudet vaikuttavat
aistien kykyyn vastaanottaa tietoa ympäristöstä.
Muistisairauden edetessä aistien kautta tulevan tiedon käsittely hidastuu ja vaikeutuu mikä hankaloittaa sen yhdistämistä tilanteeseen sopivaksi toiminnaksi. Kun mielestä ei enää löydy selitystä sille, mikä
suihku on, ei myöskään suihkussa käyminen itsenäisesti onnistu.

istit vastaanottavat joka hetki valtavasti
tietoa ympäristöstä. Osa tiedosta välittyy
aivojen tulkittavaksi, osa taas vaikuttaa
suoraan tunteisiin ja kokemuksiin. Esimerkiksi miellyttävä tunnekokemus voi syntyä lempikappaletta kuunnellessa tai kaunista maisemaa katsellessa. Tunnekokemus syntyy hetkessä – ilman aistien
kautta välittyneen tiedon systemaattista käsittelyä.
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Koska aistitietoa saadaan runsaasti, siitä oleellisen informaation poiminta on keskeistä. Esimerkiksi tilassa
olevien äänilähteiden runsaus (radio, televisio, muiden keskustelu, astioiden kolina jne.) voi vaikeuttaa
keskittymistä kahdenkeskiseen keskusteluun. Tärkeäkin informaatio voi näin jäädä tavoittamatta, kun
naapuripöydän iloinen rupattelu vie huomion.
Aistien tarkkuus ja kyky välittää tietoa eteenpäin
vaikuttaa siihen, kuinka ympäristöä on mahdollista
havainnoida. Aistimus ei yksistään riitä havainnon
tekemiseksi. Kun tähän liitetään aikaisempi tieto,
kokemus, muisto ja tunne – aistimus muuttuu havainnoksi. Esimerkiksi pullan tuoksu on vain hajuaistimus, mikäli siihen ei liitetä kokemusperäistä tietoa.
Kokemus siitä, millainen pulla on ja miltä se tuoksuu, liittyy aiempiin tilanteisiin ja muistoihin, jotka
muodostavat havaintojen tulkintaa ohjaavia malleja.
Mikäli aiemmat kokemukset ovat olleet myönteisiä –
todennäköisesti myös jatkossa kyseinen tuoksu herättää myönteisiä tunnetiloja.
Vuorovaikutustilanteissa aistit ovat läsnä monin
tavoin. Katsekontaktilla, eleillä ja ilmeillä sekä äänensävyllä on paljon merkitystä. Myös kosketus ja
tuoksuaistimus luovat mielikuvaa toisesta ihmisestä
ja hänen tarkoitusperästään. Emme toki aina voi vaikuttaa siihen miltä näytämme – ehkä muistutamme
jotakin ihmistä, joka on ollut uhkaava ja epämiellyttävä – mutta siihen voimme vaikuttaa, millaista viestiä välitämme puheen ja kehon kielen kautta.

•

Arjen kokemukset perustuvat
ympäristöstä saatavaan aistittavaan
tietoon.

•

Liiallinen aistitieto kuormittaa ja haittaa
keskittymistä.

•

Aiemmat kokemukset ohjaavat
aistitiedon tulkintaa.

Kosketus yhdistää ympäristön ajatuksiin.
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Y m pä r i s t ö s u H t e e n t u k e m i n e n

aistiympäristö

näkö

Ympäristön välittämä aistitieto on tärkeää muistisairaille. Mitä pidemmälle muistisairaus etenee, sitä
enemmän ympäristöstä saatava aistittava tieto ohjaa
toimintaa ja vaikuttaa elämän laatuun. Useita aisteja aktivoiva ympäristö ylläpitää aistitoimintoja ja
vireystilaa: värit ympäristössä kiinnittävät huomion,
tuoksut herättävät muistoja ja kosketus rauhoittaa.

Saamme tietoa ympäristöstä pääsääntöisesti näköaistin välityksellä. Näkö onkin tärkein aisti ympäristöyhteyden säilymisessä. Ympäristön on hyvä tarjota
monipuolisesti katsottavaa sekä lähellä että kauempana, kuten kauniita esineitä, tauluja, valokuvia, kasveja, eläimiä, maisemia, toisia ihmisiä ja toimintaa.
Näön huononeminen ikääntyessä on varsin yleistä.
Myös silmien mukautumiskyky valaistuksen vaihteluihin heikentyy. Huono näkö heikentää usein
elämänlaatua ja altistaa masennukselle. Henkinen
toimintakyky alenee, jos ympäristöstä ei saada riittävästi virikkeitä. Apuvälineiden käytön tai uuden ympäristön opettelu ei motivoi huonosti näkevää, mikä
vähentää liikkumista. Huono näkö heikentää myös
tasapainoa ja altistaa kaatumisille.

Havaintojen ymmärrettävyyttä tukee usean aistin
kautta ympäristöstä saatu yhdenmukainen tieto.
Esteettisesti miellyttävä, rauhallinen ympäristö on
muistisairaista viihtyisä. Usein tunnetiloja rauhoittava mielipaikka löytyykin luonnosta.
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Heikentynyt näkö tarvitsee tuekseen riittävän tehokkaan valaistuksen. Ikääntyneet tarvitsevat hyvin
nähdäkseen jopa kolminkertaisen määrän valoa verrattuna nuorempiin. Tehoa lisätessä on huomioitava
valon suunta, jotta se ei häikäise tai aiheuta heijastuksia. Valaistuksessa tulisi hyödyntää päivänvaloa
mahdollisimman paljon, koska luonnonvalossa näkee parhaiten ja se säätelee vuorokausirytmiä. Kirkkaina päivinä valon voimakkuutta voi vaimentaa läpikuultavilla verhoilla, jotka eivät estä näkymiä ulos.

muistisairaan ihmisen kokemusmaailmaa sekä tukea
häntä hetkissä, jotka tuottavat levottomuutta ja pahaa oloa.

Itsenäinen toiminta edellyttää kykyä hahmottaa tilaa ja esineitä. Hahmottamista
voidaan tukea käyttämällä erottuvia värejä
ja värikontrasteja.

Näköaistin tarjoamien ärsykkeiden virhetulkinnat
ovat muistisairailla varsin yleisiä. Esimerkiksi erilaiset
varjot ja heijastukset voivat olla vaikeita tulkittavia.
Muistisairauden edetessä esineet saattavat saada uusia merkityksiä. Naulakossa roikkuva takki näyttääkin
ihmiseltä tai tumma matto syvältä kuopalta. Näköaistimuksen tulkinta vaikuttaa suoraan tunnetilaan
ja käyttäytymiseen – muistisairas saattaa tervehtiä
takkia tai kieltäytyä menemästä ”kuopan” ylitse.
Myös suuret kuviot seinissä tai tapeteissa saattavat
aiheuttaa virhetulkintoja. Kaikkia tulkintoja ei voi
estää eikä esineitä poistaa. Tärkeintä on ymmärtää

•

Seinien ja lattian värierot auttavat
kulkuväylien hahmottamisessa.

•

Värikkäät ovet tai ovien pielet
huomataan.

•

Tasoerot näkyvät kontrasteilla tai
erottuvin materiaalein esimerkiksi
rappusissa ja kulkuväylillä.

•

Esineiden on hyvä erottua pinnoilta.
Esimerkiksi astioiden väri poikkeaa
pöydän väristä, kaiteet erottuvat
seinästä.

Tummat raidat ja heijastukset lattiassa voivat
estää muistisairasta kulkemasta.

Valo kannattaa suunnata sinne,
missä sitä tarvitaan.
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Portaiden reunat on merkitty selkeästi
kontrastiraidalla.

Pöydän pinnasta erottuva tabletti ja
värikkäät astiat helpottavat ruokailua.

Käytävän päässä oleva ikkuna ja
sivusta tuleva valo voi häikäistä.

Valoa läpäisevillä verhoilla voi ehkäistä
ikkunasta tulevaa häikäisyä.
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Ruokailutilaan avautuvasta keittiöstä kantautuu ääniä kodinkoneista ja astioiden käsittelystä.
Äänet voivat häiritä ruokailuun keskittymistä ja vuorovaikutusta.

kuulo
Kuulon avulla saamme paljon tietoa ympäristöstä.
Kuuloaisti on merkittävä erityisesti yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta.
Kuulon heikentyminen on yleistä ikääntyessä. Kuulon heiketessä äänen tulosuunnan ja sanojen erottaminen keskustelusta vaikeutuu. Jos puhetta on
vaikea ymmärtää, kuunteluun väsyy helposti. Se voi
aiheuttaa myös sosiaalisten tilanteiden välttelyä.
Kuuloaistimukset voivat muistisairauden myötä
myös korostua, jolloin kovat äänet ja erityisesti äänien sekamelska saattavat aiheuttaa ahdistuneisuutta
ja levotonta käyttäytymistä. Yhteisissä tiloissa äänimäärä kasvaa huomaamatta suureksi mikä vaikeuttaa keskittymistä. Muistisairailla saattaa esiintyä
myös kuuloharhoja. Heikko kuulo ja näkö esiintyvät
usein yhdessä mikä vahvistaa molempien vaikutuksia.
Akustiikkalevyt katossa hillitsevät kaikumista.
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heikentyminen on varsin yleistä ikääntyessä ja muistisairaudet usein heikentävät sitä entisestään. Lisäksi
muistisairailla voi olla vaikeuksia tunnistaa ja nimetä hajuja, vaikka hajuaisti olisikin vielä varsin hyvä.
Muutoksista huolimatta tuoksut voivat herättää
muistisairaassa monenlaisia tunteita.

Hyvä ääniympäristö tukee kuulemista
ja puheen ymmärtämistä.
•

Astioiden kolina vaimenee tableteilla tai
pöytäliinoilla.

•

Kaikumista tilassa voidaan vähentää
tekstiileillä, kasveilla ja erilaisilla
akustiikkalevyillä.

•

Ääntä aiheuttavat toiminnat kuten
radion kuuntelu tai television katselu
kannattaa sijoittaa eri tiloihin tai
porrastaa niiden käyttö eri aikoihin.

Ensimmäinen vaikutelma tilasta saadaan usein hajuaistin kautta. Mikäli kokemus on voimakas, haju leimaa tilaa jatkossakin. Hoitoympäristössä korostuvat
helposti laitosmaiset hajut. Voimakkaat, teolliset pesuaineet sekä roskat ja pyykit synnyttävät epämiellyttäviä hajuja.
Haju- ja makuaisti toimivat yhdessä. Muistisairauksiin voi kuulua makuaistimusten heikkeneminen tai
muuttuminen. Mieliruuat voivat muuttua, makea alkaa maistua entistä paremmin ja pilaantuneen ruuan
tunnistaminen vaikeutua.

Haju ja maku
Hajuaistimukset herättävät usein voimakkaita tunteita ja muistoja, sillä aivojen hajukeskus ja tunteita
käsittelevät alueet sijaitsevat lähekkäin. Hajuaistin

Hedelmät pöydällä houkuttelevat syömään ja tarjoavat makunautintoja.
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tunto
Tuntoaisti säilyy ikääntyessä muita aisteja paremmin.
Lämmin kosketus vahvistaa vuorovaikutusta, edistää
keskittymistä ja viestin ymmärtämistä. Sen avulla
voidaan saada yhteys muistisairaaseen henkilöön silloinkin, kun puheen avulla ei enää pystytä kommunikoimaan. Lempeä ja rauhallinen kosketus vahvistaa
myös turvallisuuden tunnetta.
Verenkierron heikkenemisen myötä iäkäs palelee
helposti. Myös istuskelu ja liikkumisen väheneminen
edistävät herkkyyttä kylmän kokemiselle. Vetoisuus
ja esimerkiksi kylmät pesutilat aiheuttavat negatiivisia tunnetiloja, jotka helposti heijastuvat myös käyttäytymiseen.
Muistisairaus vaikuttaa tuntoaistimukseen heikentämällä sen tarkkuutta. Tämä hankaloittaa raajojen
asennon tai niissä tapahtuvien muutosten tunnistamista. Siksi myös oman kehon ja ympäristön välistä
suhdetta voi olla vaikea tulkita. Tämä altistaa erilaisille tapaturmille kuten törmäilyille ja kompastumisille. Tuntoaistia voidaan aktivoida rohkaisemalla
erilaisten esineiden ja materiaalien koskettamiseen.
Tunnusteleminen ja koskettaminen herättää kiinnostusta ympäristöön sekä luo elämyksiä. Tutuista materiaaleista herää myös tunnemuistoja.

Hyvät tuoksut tuottavat mielihyvää ja voivat
synnyttää elämänkerrallisia muistoja.

Ympäristön tuoksut herättävät muistoja
ja luovat tunnelmaa.
•

Puhtaalta ja raikkaalta tuoksuva huoneilma on tärkeää elämänlaadulle ja
viihtymiselle.

•

Kodikkuutta voidaan lisätä tuomalla
tilaan tuoksuvia kukkia sekä käyttämällä
yksilöllisiä hajusteita esimerkiksi pesuaineissa ja voiteissa.

•

Pihaan ja puutarhaan kannattaa istuttaa
erilaisia yrttejä ja tuoksuvia kasveja.

•

Erilaisia tuoksuja käyttämällä voidaan
helpottaa paikkojen erottamista
toisistaan ja auttaa suunnistamista
tilassa.

•

Tuoksuilla voidaan aktivoida ja herättää
ruokahalua tai rauhoittaa levotonta
mieltä iltaisin.

•

Mahdolliset tuoksuallergiat tulee ottaa
yksilöllisesti huomioon.

Kasvien koskettelu tuottaa sekä tunto- että
hajuaistimuksia.
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Lämpöä ympäristöstä
•
•

Sopiva sisälämpötila tuntuu mukavalta
ja turvalliselta.

Lämmin ja ystävällinen kosketus rauhoittaa ja
luo turvallisuuden tunnetta.

Vetoisuutta vähentää ikkunoiden ja
ovien tiivisteiden huoltaminen sekä
oleskelualueiden sijoittaminen
kauemmaksi vetoisista kohdista.

•

Kylpyhuoneen lämpötilaa nostamalla ja
veden lämpöä säätelemällä voidaan
pesutilanteesta tehdä myönteinen ja
mukava kokemus.

•

Piha-alueilla on hyvä olla myös varjoisia
ja tuulelta suojattuja oleskelualueita.

•

Ympäristössä tulisi olla erilaisia
kosketeltavia esineitä, materiaaleja ja
pintoja. Koskettelemiseen tulisi myös
kannustaa ja rohkaista.

toiminta
Muistisairauksissa fyysinen toimintakyky voi säilyä
hyvänä pitkäänkin, mutta toimeen tarttuminen ja
toiminnan itsenäinen jatkaminen (toiminnanohjaus)
vaikeutuvat muistisairauden edetessä. Muistisairaan
hyvinvoinnille toiminta on tärkeää, sillä se vahvistaa
elämänhallinnan ja pystyvyyden tunnetta. Tekeminen ylläpitää toimintakykyä ja voi lievittää rauhattomuutta ja alakuloa. Opitut taidot voivat säilyä
pitkään ja tutusta toiminnasta voi saada iloa, vaikka
ei muistaisi mitä on tekemässä. Yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen vahvistaa myös jatkuvuuden tunnetta ja luo onnistumisen kokemuksia.
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Kasvit tarvitsevat kastelijaansa.
Ympäristön on hyvä tarjota mahdollisuuksia sekä
toistuvaan toimintaan että oma-aloitteiseen toimintaan. Toistuvat rutiinitehtävät tukevat mieleen
palauttamista ja niiden avulla tekemisen taito säilyy.
Spontaani, oma-aloitteinen toiminta antaa mahdollisuuden luovuuden käyttöön ja tuo vaihtelua. Pidempi kestoiset ja eri vuodenaikoihin liittyvät tekemiset
tukevat puolestaan ajankulun hahmottamista.
Muistisairas ihminen tarvitsee toisten tukea ja ohjausta mielekkääseenkin toimintaan tarttuakseen.
Muiden toiminnan näkeminen voi innostaa muistisairasta asukasta osallistumaan. Koska toiminnan
aloittaminen voi olla muistisairaalle hankalaa, ympäristössä tulisi olla runsaasti toimintaan aktivoivia aistivirikkeitä. Esimerkiksi näkyvillä oleva kastelukannu
voi kannustaa kukkien kasteluun tai kampauspöydän tarvikkeet hiusten harjaamiseen.

Itsestä huolehtiminen on tärkeää elämän
kaikissa vaiheissa.

19
Y m pä r i s t ö m u i s t i n t u k e n a

Toiminnan jatkuminen totuttuna ja esineiden sijainnin pysyminen samana suhteessa toimintaan helpottaa arjen sujumista vieraassakin ympäristössä.
Pyyhe löytyy helposti myös palveluasunnossa, kun
se sijoitetaan samalle puolelle lavuaaria, kuin se on
kotonakin ollut.

Monipuoliset aistivirikkeet houkuttelevat
spontaaniin toimintaan.
•

Lankakerä ja puikot pöydällä kutsuvat
kutomaan.

•

Kastelukannu muistuttaa pihakukkien
kastelusta.

•

Kahvin ja pullan tuoksu johdattaa
askeleet ruokailutilaan.

•

Monipuolinen, eri teemoja käsittelevä
lehtivalikoima houkuttelee lukemaan
tai selailemaan sivuja.

•

Valokuvat innostavat muistelemaan.

•

Kuntoilulaitteet näkyvillä helpottavat
niiden käyttämistä.

Kutominen on monelle tuttu harrastus ja se tarjoaa
monipuolista harjoitusta toimintakyvylle.
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Valokuvien avulla voidaan jakaa kokemuksia.

Yhteisöllisyys
Kokemus yhteisöllisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta
on tärkeää muistisairaan asukkaan hyvinvoinnille ja
elämänlaadulle. Yhteisöllisyys perustuu vuorovaikutukseen lähiyhteisön ja ympäristön kanssa. Etenevä
muistisairaus muuttaa vuorovaikutusta monin tavoin ja siksi sen toteuttamiseksi tarvitaan sairauden
edetessä yhä enemmän tukea. Yhteisöllisyyden kokemusta voidaan vahvistaa tukemalla asukkaiden
osallisuutta ja toimijuutta siten, että itsemäärääminen, vastavuoroisuus sekä jatkuvuus arjessa ja ihmissuhteissa säilyvät.

Asuinympäristön fyysinen tila vaikuttaa yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen syntymiseen. Yhteisöllisyyden kehittymistä voidaan edistää tarjoamalla
tiloja niin yksin- kuin yhdessäoloonkin. Näin asukas
saa itse tehdä valintoja ja säädellä vuorovaikutusta
omien tarpeidensa mukaisesti. Yhteiset tilat, joissa pystyy vetäytymään omaan rauhaan itsekseen
tai läheisten kanssa, tukevat yhteisöllisyyden muodostumista ja perheiden yhdessäoloa. Yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumista edistää viihtyisä ja
esteetön ympäristö, joka houkuttelee liikkumaan.
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Näköyhteys muihin ihmisiin sekä mahdollisuus päästä ulos ovat tässä oleellisia. Ulkoillessa kokemus ympäristöstä laajenee. Ulkotiloissa myös asukkaiden
keskinäinen vuorovaikutus on usein leppoisaa, kun
mieli rauhoittuu.
Avoin asumisen yhteisö, jossa on runsaasti erilaisia
toiminnan mahdollisuuksia, luo monipuolisen ja
luontevan pohjan vuorovaikutukselle. Askareiden
tekeminen yhdessä edistää henkilökunnan ja asukkaiden sekä asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta.
Perhesuhteita ylläpitävät esimerkiksi omaisten mahdollisuudet tehdä arkisia asioita yhdessä asukkaan
kanssa. Vapaaehtoiset voivat rikastuttaa asukkaiden
elämää monin erin tavoin. Muistisairaat seuraavat
usein mielellään lasten puuhastelua ja yhteinen toiminta lasten kanssa tuottaa iloa. Päiväkodin ja koulun läheisyys luo tilanteita spontaaneihin kohtaamisiin järjestettyjen tilaisuuksien ohella.
Ostoksilla ja asioilla käyminen, lähiseudun tapahtumien seuraaminen ja näihin osallistuminen ylläpitävät elämäntavan jatkuvuutta ja omanarvontuntoa.
Monipuoliset kontaktit lähiympäristöön muokkaavat
myös muistisairauksiin liittyviä asenteita. Avoimet
tapahtumat ja myönteinen viestintä houkuttelevat
uusia yhteistyökumppaneita sekä omaisia ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Paikallisuus ja tuttu kulttuuri vahvistavat asukkaiden tunnetta oman elämän jatkuvuudesta. Ruualla on tärkeä rooli yhteisöllisyyden vahvistamisessa.
Tutut ruokalajit, joiden raaka-aineet tulevat omasta
puutarhasta ja lähiseudun tuottajilta, yhdessä tehty
ruokalista kunkin omine mieliruokineen ja yhteinen
ruokailu asukkaiden ja henkilökunnan kesken luovat kokemusta yhteisestä, jaetusta arjesta. Yksikön
ulkopuolisille avoimet ravintola- ja kahvilapalvelut
normalisoivat asuinympäristöä ja lisäävät mahdollisuuksia tavata erilaisia ihmisiä.

Maailman menon ja paikallisten tapahtumien
seuraaminen luo rakennetta olemiseen ja pitää kiinni
ajassa.

22
Y m pä r i s t ö m u i s t i n t u k e n a

Kun tuolit on aseteltu pöydän ympärille, on istuessa luontevaa tehdä muutakin kuin katsella TV:tä.

Ympäröivä yhteisö voi osallistua monin tavoin asukkaan elämään esimerkiksi tekemällä taideteoksia.
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Y m pä r i s t ö n k e H i t tä m i n e n

M

Fyysiseen ympäristöön on helppo tehdä muutoksia:
elementtejä voidaan ottaa pois tai lisätä tai niiden
keskinäisiä suhteita voidaan muuttaa. Esimerkiksi
kalusteiden sijoittelua voidaan muuttaa niin, että ne
mahdollistavat paremmin keskinäisen vuorovaikutuksen tai tiloja voidaan tehdä viihtyisäksi kasveilla.
Kykyä havainnoida ympäristöä voidaan parantaa
erilaisilla fyysisen ympäristön tekijöillä, kuten värityksellä, kontrastieroilla, opasteilla ja tilallisen rakenteen johdonmukaisuudella. Samankaltaisten tai
yhteenkuuluvien asioiden yhtenäinen väritys auttaa
liittämään ne yhteen ja siten voidaan ohjata esimerkiksi liikkumista paikasta toiseen. Lisäämällä ympäristöön aistittavaa tietoa voidaan parantaa ympäristön kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä.

Toiminnan sallittavuutta voidaan edistää lisäämällä
toiminnan ja siihen liittyvien välineiden näkyvyyttä
sekä kannustamalla. Koska muistisairaat tarvitsevat
usein apua toiminnassaan, yhdessä tekeminen ja innostunut asenne tuottavat iloa kaikille osapuolille.
Sosiaalisen ympäristön muutokset voivat vaatia pidemmän ajan. Vallitsevien asenteiden ja toimintakulttuurin ja -tapojen tarkastelu ja niiden kehittäminen on hyvä tehdä siten, että koko organisaatio voi
tähän osallistua. Yksittäisiä toimintatapoja voidaan
ottaa käyttöön helpostikin, mutta olennaista on luoda myös yhteinen käsitys siitä, millainen merkitys
vuorovaikutuksella ja yhteisöllisyydellä on muistisairaille. Muutosten toteuttamista tukee yhteinen ymmärrys siitä, miten eri tekijät vaikuttavat vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen.

Toiminnalliseen ympäristöön voidaan vaikuttaa joko
tukemalla yksilöiden toimintakykyä tai tekemällä
toimintaa helpottavia muutoksia fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Toimintakykyä voidaan tukea
esimerkiksi vahvistamalla fyysistä kuntoa liikuntaharjoittelulla, huolehtimalla hyvästä ravitsemuksesta
tai uusien taitojen oppimismahdollisuuksilla. Ympäristön esteettömyyttä voidaan parantaa ja sinne
voidaan lisätä helposti havaittavia toiminnanmahdollisuuksia. Ympäristömelun hillitseminen ja tilan
rauhoittaminen helpottaa toimintaan keskittymistä.

24
Y m pä r i s t ö m u i s t i n t u k e n a

•
•
•
•

Ympäristön analysointi
Ympäristön kehittäminen aloitetaan nykyisen ympäristön kartoittamisella. Kartoituksessa tarkastellaan mitä ympäristössä on, mitkä asiat koetaan
toimiviksi ja missä on havaittu puutteita. Huomiota
kiinnitetään ympäristön sisältöön – mistä tekijöistä
ympäristö koostuu – ja miten nämä eri tekijät ovat
sijoittuneet suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi miten
toiminnanpaikat ovat suhteessa kulkuväyliin tai mitä
ulkoympäristöstä näkyy ikkunoiden kautta sisälle.
Tärkeää on huomioida myös ympäristön laatu, kuten
siisteys ja esteettisyys, koska ne ovat muistisairaiden
hyvinvoinnille tärkeitä.

•

Ympäristön analysoinnin voit tehdä havainnoimalla
ympäristöä. Oheiset kysymykset ovat apuna havainnoinnin toteuttamisessa. Kun teet analysointia yhdessä muistisairaan asukkaan kanssa, tarkastelkaa
kysymyksiä yksi kerrallaan.

•

•
•
•
•

•

Mitä ympäristössä on?
Miten ja minne ympäristössä voi liikkua?
Onko ympäristö esteetön käyttäjilleen?
Millaista toimintaa ympäristö tarjoaa?
Mitä siellä voi tehdä ja miten?
Ketä ympäristössä on? Miten ympäristössä voi seurustella toisten ihmisten
kanssa? Voiko siellä valita seuransa?
Onko kohtaaminen ammatillista vai
vertaista?
Miten ympäristöön voi vaikuttaa?
Kuka voi vaikuttaa?
Vastaako ympäristö käyttäjiensä
tarpeita? Mitä tarpeita jää täyttämättä?
Onko vaihtoehtoisia ympäristöjä tarjolla?
Miten voin hyödyntää ympäristön
ominaisuuksia oman ja toisten
hyvinvoinnin näkökulmasta?
Mitä ympäristössä mielestäsi pitäisi
muuttaa?
Mitä voin itse tehdä tilanteen
parantamiseksi?
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A

Ohjeet aistikävelylle

Ympäristön analysoinnissa huomio voidaan kiinnittää myös sen aistittavuuteen. Aistikävelyllä havainnoidaan ympäristöä eri aistein katsellen, haistellen,
kuunnellen ja tunnustellen. Aistikävelyn avulla tutun
ja arkisenkin ympäristön voi kokea uudella tavalla.

Kun lähdet matkaan, kävele hitaasti, pysähtele ja lähde jälleen liikkeelle. Tunnustele ja ihmettele. Etene
omaan tahtiisi.

Aistikävelyyn valittava reitti voidaan merkitä kartalle.
Reitti voi olla kaikille yhteinen tai jokainen voi valita
myös oman kulkureittinsä. Oleellista on määritellä
alue ja tilat, joita halutaan tarkastella. Aistikävelyä
on hyvä kokeilla ensin itse. Pyydä kävelylle mukaan
myös asukkaita ja myös omaisia, vapaaehtoisia ja
muita vierailijoita. Järjestä vaikka avoimien ovien
päivä, jossa haastat kaikki mukaan kävelylle.

Ota kävelylle mukaan seuraavat
kysymykset ja tehtävät:
•

Mitä ääniä kuulet?

•

Mitä hajuja haistat?

•

Tarkkaile valoja ja varjoja.

•

Miltä jalkojesi alla tuntuu?

•

Mitä tunnet käsilläsi?

Tulosta ohje kaikille kävelylle lähtijöille. Huolehdi,
että muistisairaalla asukkaalla on hoitaja, omainen
tai vapaaehtoinen avustamassa ja ohjaamassa aistihavaintojen tekemiseen alla olevien kysymysten
avulla.

•

Mitä tunnet ihollasi?

•

Mitä muotoja, värejä, pintarakenteita ja
materiaaleja näet ympärilläsi?

•

Näetkö ympärilläsi, jotain mitä haluaisit
maistaa?

Varaa kävelyyn riittävästi aikaa. Ennen kävelylle lähtöä ohjeista osallistujia pysähtymään hetkeksi ja hengittämään muutaman kerran syvään ja rauhallisesti.
Pyydä sulkemaan silmät ja keskittymään tehtävään
kaikilla aisteilla.

•

Katso ylös, katso alas

•

Katsele ihmisiä. Ketä näet?

•

Mitä aistit?

Tuo kävelyltä mukanasi:

A
Kävelyretken lopuksi on hyvä käydä keskustelua siitä, mitä huomioita aistikävelyllä tehtiin ja mitä uutta
ympäristöstä opittiin. Mikäli osallistujia on paljon tai
kävelyt toteutetaan eri aikoihin, on hyvä pyytää osallistujia kirjaamaan keskeiset havainnot paperille.
Aistikävelyn tuloksia työstetään tekemällä havainnoista ryhmittelyjä. Oleellista on poimia esiin asiat,
jotka vaikuttavat eniten yleiseen viihtyisyyteen ja
hyvinvointiin sekä tehdä näiden osalta selkeä kehittämis- ja etenemissuunnitelma aikatauluineen ja
vastuuhenkilöineen. Helposti tehtävät muutokset
kannattaa toki toteuttaa saman tien ja sopia näiden
osalta pysyvät toimintatavat työyhteisön kesken.

•

Yksi ääni

•

Yksi tunne

•

Yksi haju

•

Yksi maku

•

Yksi näkemäsi asia, jota et ollut
ennen nähnyt

•

Yksi asia, josta pidit

•

Yksi asia, josta et pitänyt

Aistikävely sovellettuna: Kyttä, M. & Kaaja, M. 2001.
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T
Tilaverstaassa analysoidaan erikokoisia alueita esimerkiksi asukkaan omaa huonetta, yhteisiä tiloja
ja piha-aluetta. Tavoitteena on kartoittaa tilan toiminnallisuutta ja pohtia miten sitä voidaan kehittää
asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Keskustelu ja tarkentavat kysymykset on hyvä tehdä selkeästi, asukkaan vuorovaikutusta tukevalla tavalla. Myös
omaiset ja vapaaehtoiset voivat käydä keskustelun
asukkaiden kanssa.

Verstaassa keskustellaan esimerkiksi
seuraavista asioista
		

Mitä tässä tilassa tapahtuu/Mitä tilassa
tehdään? Kenen kanssa?
Mitä tilassa ei voi tehdä?

				

Mitä haluaisit tehdä tässä tilassa/
Mitä täällä olisi mukava tehdä 		
Kysele lisää, keskustele ja kuuntele tarkalla korvalla.
Kirjaa keskeiset havainnot paperille tai erivärisille
post it-lapuille. Kierros voidaan toteuttaa eri tavoin
esimerkiksi kiertämällä kaikki havainnointipisteet
peräkkäin. Keskittymistä tehtävään helpottaa kuitenkin yhden pisteen tarkastelu kerrallaan.

Ennen verstaan toteutusta tulee rajata alue ja valita
tilat, joiden toiminnallisuutta halutaan tarkastella.
Isoja tiloja esimerkiksi yhteisiä oleskelualueita kannattaa tarkastella sekä kokonaisuutena että osissa:
sohvaryhmä, ruokailualue, television katselutila jne.
Tilaverstaassa keskustelua voidaan käydä yksittäisen
asukkaan kanssa tai pienessä ryhmässä yhdessä keskustellen.
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T
Asukkaiden toimintakyky sekä tuen tarve voi muuttua lyhyelläkin aikavälillä.
Ympäristöä onkin hyvä tarkastella säännöllisesti, tässä voidaan käyttää apuna oheista tarkistuslistaa.

aistittavuus
Sisällä

n
n
n
n
n
n
n
n

n

Huone on viihtyisä
Huone on valoisa eikä valaistus häikäise
tai heijasta
Huone on rauhallinen ja meluton
Huoneen ikkunasta voi katsella ulos
Huoneessa tuoksuu puhtaalta ja raikkaalta
Huoneessa on katseltavaa ja kosketeltavaa
Kylpyhuone ja wc-tilat ovat riittävän lämpimiä
Huoneen ovelta on näköyhteys tai opastavia
vihjeitä muihin tiloihin

n
n
n
n

Yhteisöllisyys

n

Ulkona

n
n
n
n
n

n

Kävelyreitit ovat helposti hahmotettavissa
ja johdonmukaisia
Piha on hyvin hoidettu ja siisti
Pihalla on vehreää ja värikästä kasvillisuutta
Pihalla on syötäviä kasveja ja marjoja
Pihalla on tuoksuvia kasveja

n
n
n
n

Toiminnallisuus

n
n
n
n
n
n
n

Luontoa voi tarkkailla niin ikkunoista kuin
ulkotiloistakin
Pihalla voi liikkua myös apuvälineiden kanssa
Kulkureitit ovat riittävän tasaiset ja valaistus hyvä
Pihalta näkee kauemmaksi ympäristöön
Pihalla voi kastella kukkia, katsella eläimiä tai se
tarjoaa muita toiminnan mahdollisuuksia

n

Toiminta rakentuu asukkaiden voimavaroille
Tilaa on riittävästi oleskeluun, toimintaan
ja itsenäiseen liikkumiseen
Eteisessä on tilaa vaatteiden vaihtoon,
istumiseen ja apuvälineiden säilyttämiseen
Kuisti, parveke tai terassi on asukkaiden käytössä
Asukkailla on mahdollisuus saunoa
Asukkaat voivat mennä pihalle itsenäisesti
Tilassa on monipuolista tarjontaa itsenäiselle
toiminnalle

n
n
n

Toimintakyvyn rajoitteet eivät estä asukkaiden
osallistumista
Asukkailla on mahdollisuus olla rauhassa
läheistensä kanssa
Asukkaille on tarjolla monipuolista ohjattua
toimintaa
Asukkaat osallistuvat yhteisen toiminnan
suunnitteluun
Asukkaat voivat osallistua arkiaskareisiin
Asukkaat voivat tehdä arkiaskareita myös
yhdessä läheistensä kanssa
Sekä sisällä että ulkona on riittävästi istuimia
ja suojaisia lepopaikkoja sekä yhdessä että yksin
oloon
Asukkaiden välistä vuorovaikutusta tuetaan
Vuorovaikutus lähiympäristön ja -yhteisöjen
kanssa on säännöllistä
Asukkailla on mahdollisuus käydä oman yksikön
ulkopuolella
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H Y V i n V O i n t i a Va H V i s taVa
Y m pä r i s t ö

Hyvä ympäristö on monipuolinen ja houkuttelee liikkumaan sekä yhdessäoloon.

V

iihtyisän, elämyksellisen ja mieluista toimintaa tarjoavan ympäristön merkitys hyvinvoinnille korostuu ikääntyessä. Erityisesti silloin, kun sairastuu muistisairauteen,
lähiympäristö ja sen tarjoamat toimintamahdollisuudet ovat tärkeitä toimintakyvyn säilymisen ja elämän
laadun kannalta.

Toimintakyvyn heiketessä arkea usein helpottavat
asuinympäristön tuttuus, selkeys ja hahmotettavuus,
toimintaa tukeva aistitieto sekä esteettömyys. Hyvin
suunniteltu fyysinen ympäristö tukee itsenäistä liikkumista, pitää yllä toimintakykyä sekä tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan ja merkitykselliseen tekemiseen. Se luo myös edellytykset yhteisön
toimintaan osallistumiselle sekä sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Ymmärrettävä ja selkeä ympäristö
tuntuu myös turvalliselta ja siellä uskaltaa liikkua ja
toimia. Luottamus siihen, että tarvittaessa uskaltaa
pyytää ja saa apua toisilta, on muistisairaille tärkeää.

Hyvinvointia vahvistavassa ympäristössä fyysisten
voimavarojen ja aistien heikentyminen ei ole esteenä mielekkään toiminnan ja hyvän arjen toteutumiselle. Tekemisen mahdollisuudet ja ympäristön tarjoamat kauneuden kokemukset herättävät kiinnostuksen ympäristöön ja lievittävät yksinäisyyttä, kipuja ja
tarpeettomuuden tunteita. Yhdessä olo ja yhteinen
tekeminen toisten kanssa luovat tunnetta yhteenkuuluvuudesta ja osallisuudesta.

Toimiva fyysinen ympäristö tarvitsee rinnalleen hyvinvointia vahvistavan hoivakulttuurin, joka tukee
asukkaiden yksilöllisyyttä, tarjoaa mielekästä tekemistä sekä rohkaisee ja kannustaa itsenäiseen toi-
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Hyvinvointia tukeva ympäristö
• tukee suoriutumista päivittäisistä ja
itselle tärkeistä toimista
• luo turvallisuuden tunnetta
• tarjoaa hyväksyvän ja kannustavan
ilmapiirin
• pitää yllä toimintakykyä
• vahvistaa itsemääräämistä
• edistää itsenäistä liikkumista
• tukee tilassa suunnistamista ja paikkoihin
löytämistä
• helpottaa ajan hahmottamista
• tarjoaa merkityksellistä tekemistä
• tukee pystyvyyden tunnetta
• vahvistaa sosiaalisia suhteita
• luo yhteisöllisyyden tunnetta
• ylläpitää luontosuhdetta
• tarjoaa mahdollisuuden omannäköiselle
elämälle.

mintaan. Asukkaan tarpeiden ja toiveiden kuunteleminen sekä yksilöllisyyttä kunnioittava ja ymmärrettävä puhetapa tukee autonomiaa ja turvallisuuden
tunnetta. Tiedon jakamista muistisairauksista ja
muistisairaiden kohtaamisesta tarvitaan yhä edelleen hyväksyvän ja kannustavan asenneilmapiirin
edistämiseksi.
Muistisairailla on usein taitoja ja voimavaroja, jotka
jäävät piiloon. Hyvässä ympäristössä nämä tulevat
helpommin näkyviin ja tuottavat iloa niin henkilölle
itselleen kuin kanssaihmisille.
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Ympäristö muistin tukena
Tamara Björkqvist ja Erja Rappe

Ympäristö muistin tukena -oppaassa tarkastellaan asuinympäristön merkitystä muistisairaan
ihmisen hyvinvoinnille ja toimintakyvylle. Opas on suunnattu muistisairaiden asumispalveluissa työskenteleville ammattilaisille.
Oppaassa kuvataan ympäristön merkitystä minäkuvalle ja omaehtoiselle toiminnalle sekä
muistisairauksien vaikutusta ympäristön havainnointiin ja tulkintaan. Aistittavan tiedon ja
vuorovaikutuksen tärkeyttä muistisairaan ihmisen hyvinvoinnille tuodaan esille arjen tilanteissa. Opas sisältää käytännön esimerkkejä ja työkaluja hoitotyön ja ympäristön kehittämisen
tueksi.

