
ELÄMÄN 
TALO

Moni mieltää saattohoitoon erikoistuneen 
Terhokodin  kuolemantaloksi, mutta kyllä 

siellä enemmän on kysymys elämästä.  
Yhtenä tavallisena maanantaina nuori mies  

odottaa häitään, vanha rouva kaavailee ikkunanpesua  
ja pieni tyttö löytää voimakiven.

TeksTi Kristiina Dragon kuvaT Karoliina Paatos
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Koitahan pärjäillä!
Hoitaja Leena Hakuri saat-
telee vielä avohoidossa 
olevan Eila Marttilan koti-
matkalle.
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Tie kääntyy jyrkästi karaoke-
baarin kulmalta. Matala ra-
kennus maastoutuu mäen 
päälle, mutta ovi on kutsuvas-
ti auki. Vähän niin kuin mum-
molaan tulisi. Lahjoituksena 
saaduissa tyylihuonekaluissa 

on ajan patinaa, lasivitriinissä Myr-
na-kupit ja takassa ikuinen hiillos.

Seinilläkin voi nähdä symboliik-
kaa. Ylilääkäri Juha Hännisen suo-
sikki on taulu, jonka toisessa reu-
nassa on omena ja toisessa  omenan 
kara. Ja siinä välissä kokonainen elä-
mä. Se aika – lyhyt tai pitkä – jolloin 
hedelmä on syöty.

Terhokodissa pyritään siihen, että 
elämässä olisi makua loppuun asti. 
Parantamaan ei pystytä, mutta po-
tilaan henkistä ja fyysistä kipua lie-
vitetään kaikin keinoin. Usein se on 
hyvin vaativaa, ihmisen koko per-

T soonaan kohdistuvaa hoitotyötä.
Aika osastolla vaihtelee suuresti. 

Joku menehtyy matkalla ambulans-
sista huoneeseensa. Joku on hoi-
dossa päiviä, toinen viikkoja, kolmas 
kuukausia. Tavatonta ei ole sekään, 
että kun rankat hoidot lopetetaan, po-
tilaan kunto kohenee niin paljon, että 
hän pääsee vielä toviksi kotiin.

– Kuten sekin rouva, joka saatteli 
ensin puolisonsa hautaan ja sairas-
tui sitten itse. Varautui jo lähtemään, 
myi asuntonsa ja jakoi pois kaikki ta-
varansa. Mutta Terhokodissa hän op-
pi erottamaan surun sairaudesta – ja 
sai vielä kokonaisen kesän poikansa 
hankkimassa asunnossa. Uudet ka-
lusteetkin taisi ostaa Ikeasta, muis-
telee ylihoitaja Anne Kömi.

Aurinko vaeltaa huoneesta toi-
seen. Anne lähtee varjon puolelle, 
antamaan tunnin lymfahieronnan.

”�Ja�kävi�miten�kävi,�olen�kiitollinen,�
että�olen�saanut�rakastaa�ihmistä,�
jossa�on�niin�ihmeellistä�voimaa.”

Palaverin paikka. Miia Salonen ja Anne Kömi ovat kokeneita hoitajia. He tietävät, 
että usein suurimman tuen tarpeessa ovat omaiset.

– Jos turvotus on paha, potilas saa 
hoidosta vain mielihyvää, mutta sil-
läkin on arvonsa.

SULHANEN
Janne on ollut Terhokodissa kuu-
kauden päivät. Urheilulliselta hän 
näyttää vieläkin, pitkä komea kolme-
kymppinen, tummat hiukset tyynyä 
vasten. Mutta mieli kimpoilee katon 
harjalla: Miten lauantain seremonia 
puutarhassa sujuu? Miten hotellista 
varattu sviitti on varusteltu?

– Häät Annamarin kanssa oli so-
vittu syyskuulle, mutta päätimme 
tässä tilanteessa vähän aikaistaa. 

Huoneesta poistuvan äidin katse  
on surun sulkema, mutta Janne saa  
kaiken kuulostamaan hauskalta ja  
hallitulta. Polttaritkin pidettiin per-
jantaina. Kaverit valtasivat Terhoko-
din saunaosaston sopivin varus tein: 
mäy räkoirallinen olutta ja makkaraa.  
Pieni se terassilla nököttävä grilli kyl-
lä on, mutta hoiti hommansa.

Jannekin on aina hoitanut asiansa. 
Kauppatieteiden maisteri on jatka-
nut opintojaan oikeustieteellisessä, 
loppusuoralla nekin. Pöydällä ajeleh-
tii oppikirja Juridiset asiakirjamallit.

– Tuleepahan oma avioehto asi-
allisesti laadittua, mies hymähtää ja 
kääntää päänsä ikkunasta näkyvälle 
pihatielle. Tykkää katsella sen liiken-
nettä, normaalia elämänmenoa.

Janne ja Ansku rakastuivat toi-
siinsa jo lukiossa ja kasvoivat aikui-
siksi yhdessä. Aivosyöpäkin on ollut 
pitkä aikainen seuralainen, ilmoitteli 
itsestään ensimmäisen kerran kym-
menisen vuotta sitten. Välissä on 
ollut rauhallisia jaksoja ja jokunen 
taistelu. Taistelematta Janne ei aio 
luo vuttaa nytkään.

– Juristin hommia voi tehdä myös 
pyörätuolissa istuen, hän kaavailee 
musertavan päättäväisesti.

Iskelmäradiossa lähtee soimaan 
Haloo Helsinki -yhtyeen hitti. Kun 
elämässä kaiken menettää, on vapaus 
ainut mitä käteen jää. Jannen pitkät 
sormet naputtelevat kahvimukin reu-
naan laulun tahtiin. Hymyilet tai itket 
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Elämä jatkuu. Terhokodin viher-
huoneessa lapsisaattaja voi 
hetkeksi unohtaa ajan ja paikan, 
etsiä ja löytää kaikenlaista jän-
nittävää, turvallista ja tavallista.

Kiireetön kosketus. Anne Kömi 
antaa Jannelle lymfahierontaa.

Vertaistukea. Potilaat Anita Tolva-
nen ja Eila Marttila löysivät toisis-
taan sielunsiskot Terhokodissa. 

kuinka vaan, ole niin kuin huomista ei 
oliskaan.

Ansku soittaa Jannen kännyk-
kään ja sanoo tulevansa kohta. Hää-
juhlaa varten on vielä jokunen asia 
hoitamatta. Pitkään jatkunut stressi 
puskee pintaan yhä uusia adrenalii-
niryöppyjä, auttaa morsianta jaksa-
maan myös päivätyössään.

– Sanoin meidän vihkipapille, että 
kaiken tämän paskan keskellä halu-
amme yhden päivän, jolloin keski-
tymme iloon, Annamari tiivistää.

– Ja kävi miten kävi, olen kiitolli-
nen, että olen saanut rakastaa ihmis-
tä, jossa on niin ihmeellistä voimaa.

KIVUN MITTA
Valtaosalla Terhokodin potilaista 
on syöpä. Saattohoidossa on myös 
keuhkoahtaumaa ja lihasrappeumaa 
sairastavia. Osalla taudinkuvaan 
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kuuluu kivuliaisuus, osalla pahoin-
vointi. Mutta vaikka sairaus olisi sa-
ma, oireet voivat olla erilaisia. Var-
sinkin kivun kokemus.

Kivun lievitys on kehittynyt kym-
menessä vuodessa valtavasti. Äärim-
mäisen harvoin potilaalle ei löydy 
”täsmälääkitystä”. Suomessa on ke-
hitelty muun muassa kallon kautta 
tapahtuvaa aivokuoren stimulaatio-
ta, jolla voidaan lievittää kivun ohella 
masennusta.

Kivuttomuus ei välttämättä poista 
kärsimystä. Jos potilaalla on selvit-
tämättömiä asioita, stressiä ja huolta 
läheisistä, sillä on suora yhteys kivun 
määrään. Ikäkin ratkaisee. Nuoren 
ihmisen kohdalla myös omaisen tus-
ka on suurempi, ja omaisen näkemys 
potilaan tilasta voi olla erilainen kuin 
hoitajien: ”Kuinka te voitte vain kat-
soa vierestä, kun lapsemme kärsii!”

– Emme me purkauksia pelästy, 
koska tiedämme, että tilanteen lauet-
tua omainen näkee asian yleensä uu-

dessa valossa, Miia Salonen kertoo.
Hän on kokenut hoitaja ja koulut-

taja, työskennellyt Terhokodissa yli 
20 vuotta, melkein sen perustami-
sesta saakka.

– Teemme työtä koko persoonal-
lamme, ja vaativassa tilanteessa ko-
rostuu kaikki, jokainen katse, ele ja 
äänenpaino. Myötätunto saa näkyä.

VOIMIA!
Taukotilassa on löhösohvat, pöydäl-
lä karkkia ja lennossa syötyjä eväitä. 
Pari hoitajaa vaihtaa keskenään työ-
vuoroja, yksi hieroo toisen hartioita.

– Rehellinen ilmapiiri tarkoittaa 
sitäkin, että aina ei tarvitse olla par-
haimmillaan, Mia kiteyttää.

Työnohjausta hoitotiimit saavat 
kerran kuussa; tunteikas paikka on 
yhtä aikaa palkitseva ja kuluttava. 
Senkin vuoksi, että hoidon onnistu-
misessa on aina kysymys myös vas-
taanottajasta.

– Turhauttavinta on se, kun joku 

on onneton ja me yritämme kaik-
kemme, mutta apu ei mene perille. 
Kun mitkään lääkkeet eivät tunnu 
auttavan tai niitä ei suostuta otta-
maan. Onnistumista koemme silloin, 
kun joku tulee katkerana ja kieltävä-
nä, mutta saamme hänet avautu-
maan. Uskomaan, että ihminen saa 
olla persoonallisuus myös silloin, 
kun on toisten varassa.

Olohuonemaisessa aulassa puhi-
see kahvikone. Taulutelkkarin vieres-
sä on pino äänikirjoja, päällimmäise-
nä Eeva Litmasen omaelämäkerta 
Saa siinä monena olla. Sen tietää Ter-
hokodin henkilökuntakin, vaikka 
heitä on ruhtinaalliset 1,2 yhtä poti-
lasta kohden. Arvokas lisä hoitoket-
jussa on huolella seulottu ja koulutet-
tu vapaaehtoisten joukko, joka tekee 
kaikkea kynsien lakkauksesta alkaen.

Terassille sänkyineen kärrätyn ikä-
miehen päällä on lempipusakka ja 
käden ulottuvilla oluttölkki, lempi-
merkkiä. Täällä ei pihdata minkään-
laisia lääkkeitä. Ulkoilmastakin saa 
nauttia niin pitkään kuin haluaa. 
Taannoin naapuritalosta tosin vali-
tettiin, että Terhokoti ”unohtaa” po-
tilaansa ulos.

Ei unohda, hetkeksikään.

ETUPENKILLÄ
Eila Marttila täyttää tänään 82. Sat-
tuipa mukavasti, maanantai on Ei-
lasta muutenkin viikon paras päi-
vä, kun Terhokodin autonkuljettaja 
Tuomo kyydittää hänet avohoito-
potilaiden Päiväterho-ryhmään.

– Tuomo on ihana, hänen kans-
saan voi puhua kaikesta. Viime yö oli 
kyllä vähän paha, kun mietin, kuka 
minut yksinäisen lesken korjaa jos... 
Mutta täällä, ystävien keskellä, mie-
tin vain, miten saisin ikkunat pestyä.

Yksi Eilan uusista ystävistä on 
Anita Tolvanen, 49, juhlatuulella 
hänkin, kun jaksoi osallistua ainoan 
lapsensa lakkiaisiin pitkän kaavan 
mukaan.

– Turva. Se on se sana, joka kuvaa 
tätä paikkaa parhaiten. Sairaaloita 
olen ehtinyt nähdä, mutta missään 
muualla en ole tavannut lääkäriä, jo-
ka tulee ja halaa. Vieläkin minulla on 
piikkikammo, mutta kuolemaa en 

Pioneeri. Parantamaan ei pystytä, mutta ylilääkäri Juha Hännisen johtamassa  
Terhokodissa pyritään hakemaan elämään mielekkyyttä loppuun saakka.  
Rennosta asenteesta ja kodinomaisuudesta viestivät myös keittiön viinipönikät.

”�Onnistumista�koemme�silloin,�
kun�joku�tulee�katkerana�ja�
kieltävänä,�mutta�saamme�
hänet�avautumaan.”
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”�Moni�lapsi�purkaa�tunteensa�
luontevimmin�piirtämällä.�
Ja�jättää�sen�kuvan�
vanhempansa�rinnan�päälle.”

»

enää pelkää. Tämän paikan ihmei-
siin kuuluu myös pastori, joka on niin 
tavallinen, että hän on saanut kuole-
mankin kuulostamaan tavalliselta.

– Sen verran vanha kettu täällä Ter-
hossa olen, että osaan kysellä myös 
maksuttoman kampaajan ja hierojan 
perään. Tuntuu niin ihanalta, kun hän 
sivelee ihoa pellavakankaan läpi.

Töihin Neste Oilin kirjanpitoon 
Anitalla on yhä ikävä.

– Toisten potilaiden ja hoitajien 
kanssa jutellessa ailahtaa joskus mie-
lessä, että vähän tämä touhu on niin 
kuin työpaikan kahvitunnilla.

Sisäpihan viherhuoneessa alkaa 
tulla kuuma. Eila tekee lähtöä Töö-
lön-kotiin, Anita käytävän päähän, 
huoneeseensa lepäämään. Kummal-
lakin on jaloissaan talon punaiset 
töppöset, joiden pohjassa on liuku-
esteet. Tukevampi halatakin.

Oviaukossa rehottaa kliivia, joka ei 
ole suvainnut kukkia seitsemään vuo-
teen. Nyt se kukkii pakahtuakseen.

”Terhokoti on taivaan eteinen.”
Aulan vieraskirja täyttyy kosketta-
vista kiitoksista.

Eläimen vaisto. Emäntäänsä saat-
tamaan päässyt Mare tietää, miten 
ollaan ja missä mennään. 

Surulaatikko. Hoitaja Eija Tuukka-
nen on kehitellyt ”työkalupakin”. 
Sen avulla hänen on helpompi  
kertoa lapselle se, mitä oma perhe 
ei osaa tai jaksa.
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SAATTOHOIDON 
EDELLÄKÄVIJÄ
Saattohoidon tarve kasvaa merkittävästi  
väes tön vanhetessa. Fyysisten oireiden hoidon 
ohella tärkeää on psykososiaalinen tuki ja  
henkisen kärsimyksen lievittäminen.

Saattohoito ei ole Suomessa vieläkään  
systemaattinen osa julkista terveydenhuoltoa, 
joten saattohoidon laadussa on puutteita ja 
suuria alueellisia eroja.

Juha Hännisen johtama Terhokoti on 
saatto hoidon edelläkävijä. Terhokodin perusti 
25 vuotta sitten voittoa tuottamaton, yleis-
hyödyllinen Terho-säätiö. Potilaat hakeutuvat 
hoitoon lääkärin lähetteellä, ja hoitomaksut 
maksaa joko kunta (Helsinki, Espoo, Vantaa)  
tai potilas itse. Ylilääkäri tekee päätökset  
hoitoon otettavista.

l Elämän puu, kirjoituksia saattohoidosta ilmestyy 
syyskuussa. Teoksen ovat toimittaneet Juha Hänninen 
ja Marjukka Luomala. Otava.

Suukko. Katja Mar-
tikainen saattelee 
Katriina-äitiään. 
Potilashuone on ollut 
pari vuorokautta 
myös tyttären koti.
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KAIKKI VOITAVA HETI
Uutta potilasta tuodaan aulaan. Vuo-
depaikkoja on vain 18 ja kotisairaan-
hoidon piirissä on 70–90 ihmistä.

– Joskus kuulee sanottavan, et-
tei kuoleman kanssa ole kiire. Ei se 
niin mene. Juuri silloin pitää toimia 
nopeasti, tehdä kaikki voitava heti 
eikä ensi viikolla. Koska ensi viikol-
la se ihminen ei ehkä enää ole täs-
sä, korostaa avohoitoa vetävä Kaija 
 Matinlassi.

– Sitten on niitä, jotka eivät halua 
lähelleen ketään, vaikeista oireista 
huolimatta. Tuolloin omaiset saat-
tavat olla aika kauhuissaan. Jonkun 
mielestä syyllistymme jopa heitteil-
lejättöön, mutta kyllä me varmistam-
me, että pääsemme potilaan luokse, 
jos hänestä ei mitään kuulu.

Olennaista on potilaan kuuntelu, 
hänen ihmisarvonsa kunnioittami-
nen ja tahtonsa noudattaminen niin 

pitkälle kuin mahdollista. Joskus  
tuen tärkein kohde ovat omaiset.

Matinlassin viininpunaisen liivin 
tasku piippaa lähtökäskyn.

LUPAUS
Ylihoitaja niittaa ilmoitustaululle kir-
jeen, jossa Terhokodin väeltä toivo-
taan lisävalaistusta kuoleman rituaa-
leja koskevaan tutkimukseen.

– Miten täällä otetaan huomioon 
vieraat kulttuurit, kyseli eräs alan 
opiskelija. Vastasin, että kaikki sujuu 
yleensä omalla painollaan, koska nä-
mä potilaat – muslimit, hindut, budd-
halaiset – eivät juuri koskaan tule yk-
sin, vaan heillä on mukanaan perhe, 
suku, koko yhteisö. Se takaa myös 
sen, että lähtö sujuu omia rituaaleja 
kunnioittaen, Miia Salonen kertoo.

Muutama päivä sitten erään vaina-
jan omaiset ottivat muistohuoneesta 
skype-yhteyden Aasiaan.

– Enemmän olen huolissani tästä 

suomalaisesta mallista. Ihmisistä, jot-
ka haluavat kantaa kuormansa yksin. 
Vanhuksista, jotka livahtavat tuosta 
ovesta ja sanovat, ettei tästä lapsille 
tarvitse mitään kertoa. Niillä on oma 
elämänsä. Pelkäämme niin hirveästi 
sitä, että olemme muille vaivaksi.

Terhokodissa mielen lukkoja avail-
laan myös logoterapeuttisella keskus-
telulla, jossa nostetaan esiin kaikki ar-
vokas, mitä elämässä on vielä jäljellä, 
ja tuodaan se tähän hetkeen. Miia ker-
too esimerkin iäkkäistä siskoksista.

– Vanhempi heistä oli joskus lu-
vannut vanhemmilleen, että pitää 
aina huolta nuoremmasta. Vakavas-
ti sairastuttuaan pikkusisko murehti 
eniten aiheuttamaansa vaivaa. Kun-
nes tajusi, että isosiskolle on tärkeää 
saada täyttää lupauksensa, olla tuke-
na vielä tässäkin.

– Emme ole toisillemme pelkkiä 
taakkoja!

SYDÄN PAPERILLA
Eija Tuukkasella on treffit ekaluok-
kalaisen tytön kanssa neljältä. Kriisi-
terapiaa opiskellut perheterapeutti ja 
entinen lasten syöpäosaston hoitaja 
on Terhokodissa ottanut harteilleen 
lapsisaattajat.

– Samalla kun lapsia yritetään suo-
jella isän tai äidin sairaudelta, hei-
dän ylitseen usein kävellään. Lapset 
kuulevat ja tajuavat paljon enemmän 
kuin uskomme – ja täyttävät aukko-
paikat mielikuvituksellaan. 

Eija kertoo sen, mitä oma perhe ei 
ole pystynyt tai jaksanut. Joskus hän 
ottaa avukseen kehittelemänsä Suru-
laatikon, jossa on aiheeseen sopivia 
leluja, askarteluvälineitä ja ”voima-
kiviä”. 

Joskus he lähtevät kävelylle lähei-
seen metsään, jossa sanat löytyvät 
helpommin. Siellä on helpompi olla 
myös ihan hiljaa.

– Moni lapsi purkaa tunteensa 
luontevimmin piirtämällä. Ja jättää 
se kuvan vanhempansa rinnan pääl-
le. Tilanteessa, jossa aikuisellakaan 
ei ole sanoja.

SAATTAJAT
Huoneesta 109 kurkkii erityinen ovi-
mies, musta spanieli Mare.

Lakanan alta pilkistävä olkapää 
tuo mieleen linnun siiven – kovin 
on hauraaksi käynyt Maren matte. 
Mutta kivut ovat poissa. Vuoteen 
vieressä istuva tytär Katja Martikai-
nen uskoo, että vielä äiti hänen kuis-
kauksensa ja koiran kynsien tutun 
rapinan kuulee.

Toisen sängyn päällä on Katjan ta-
varoita, läppäri, energiajuomapurkki 
ja vaihtovaatteita. 

Sairaala on ollut pari yötä myös 
saattajan koti.

– Onneksi pääsimme yhdessä tän-
ne, kun en enää osannut äitiä kotona 
hoitaa. Tänään sanoivat, että kysy-
mys on vain tunneista. 

Tyttären käsi sivelee äidin ohimo-
ja, painaa muistiin jokaisen kaaren. 

Mare livahtaa käytävään.
Jäähyväishuoneen kattoikkunasta 

lankea valopiikki. Vainaja lepää pitsi-
lakanan alla, pää kohti lasimaalausta, 
jossa kimaltelee elämän puu. n

”�Yritän�olla�itkemättä,�koska�
äiti�sanoi,�että�minun�
itkuni�sattuu�häneen.”

   et 13 | 2013         29


