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Ensin on ajettava ylös kevätliukasta mäkeä, sitten etsittävä oikea talo mäen päältä. Ensim-

mäiseksi ei tule mieleen, että täällä asuu omaishoitaja ja mies, joka liikkuu vain vaivoin rol-

laattorin avulla. Koti on kuitenkin siellä, minne Raimo Siiskonen sen aikoinaan rakensi ja 

kotona pysytään niin kauan kuin se on mahdollista. 

 

Mikkelin kylpiessä kevätauringossa Siiskonen tervehtii tulijaa sängyssä maaten. Kumppani 

Laila Nyqvist kertoo miehen sairastaneen parkinsonin tautia nelisen vuotta. Ennen virallista 

diagnoosia oli kuitenkin jo oireita - käsien tärinää ja muita selviä merkkejä, jotka enteilivät 

tulevaa.  

 

- Nykyään ei muistikaan aina toimi, Nyqvist kertoo. 

 

Diagnoosi parkinsonin taudista ei herättänyt Nyqvistissä erikoisempia ajatuksia. 

 

- En tiennyt siitä mitään. En ottanut todesta. Elettiin ihan tavallista elämää ja käytiin tanssi-

massa. 

 

Apua arkeen Siiskonen tarvitsi kuitenkin jo ennen parkinson-diagnoosia. Nyqvististä oli tullut 

omaishoitaja. 

 

Omaishoitaja on aina lähellä 

 

Tänään Nyqvist pitää omaishoitajana kumppanistaan huolta joka päivä. Auttaa päivittäisissä 

askareissa: pukemisessa, kulkemisessa, asioiden hoidossa, lääkkeiden ottamisessa, hygieni-

assa. Kaikessa siinä, missä Siiskonen tarvitsee apua.  

 

Yhtä pariskunta on pitänyt vuodesta 2000.  

 

- Tavattiin Sotkun eläkeläistansseissa. Ne on joka torstai, mutta kävin joka toinen. Miehet 

kyselivät, miksen käy joka torstai ja sitten tuo alkoi piirittää, Nyqvist kertaa hymyillen ja kat-

soo hellästi miestään. Siiskosenkin suupielessä käväisee hymy. 

 

Istutaan talon keittiössä. On vain aikaa. Nyqvist toteaa elämän olevan rauhallista, päiviä 

rytmittävät mahdolliset asioinnit kaupungilla ja Siiskosen kuntoutuskäynnit. Joskus kaksikko 

lähtee yhdessä kauppakeskus Stellaan.  

 

- Jätän Raimon istumaan penkille, kun hoidan asioita. Siellä on paljon katsottavaa. 

Siiskonen nyökkäilee vieressä. Sanoo välillä sanan väliin. Nyqvist kertoo päivien kuluvan 

yleensä juuri siihen tapaan, hän puhuu ja häärää, mies kuuntelee. 

 

Silloin tällöin Nyqvist pyrkii irtautumaan arjen rutiineista omiin menoihinsa, vaikka tanssi-

maan tai Suomen Punaisen Ristin omaishoitajille järjestämiin ryhmätapaamisiin. Omaishoita-

jaryhmän ansiota on sekin, että Nyqvist pääsi kunnallisen omaishoidon tuen saajaksi.  

 

Tärkeä tieto SPR:n omaishoitajaryhmästä 

 

Ryhmään Nyqvistin johdatti Punaisen Ristin vapaaehtoinen Leena Arponen, joka katseli 

sivusta pariskunnan elämää. Arposen kehotuksesta Nyqvist ja Siiskonen uskaltautuivat en-

simmäisen kerran mukaan ryhmätapaamiseen. 

 

- Raimo ajoi vielä sinne. Myöhemmin ajoimme pienen kolarin ja poliisi otti Raimolta kortin 

pois, Nyqvist kertoo pilke silmäkulmassa. 

 



Matkasta ryhmätapaamiseen on nyt pari vuotta. Matka oli käänteentekevä Nyqvistille, sillä 

ryhmässä hän kuuli vapaaehtoisilta ja omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä Eeva 

Rossilta mahdollisuudestaan saada kunnallista omaishoidon tukea.  

 

Omaishoidon tukea saadakseen Nyqvist täytti vaadittavat lomakkeet ja kaupungin työntekijä 

vieraili pariskunnan kotona katsomassa, että tilat soveltuvat hoitamiseen. Myös Siiskosen 

mielipidettä asiaan kysyttiin. Omaishoitajastatuksen saaminen teki Nyqvistin elämästä hel-

pompaa. Vaikka rahallinen korvaus omaishoitotyöstä on verrattain pieni, saa Nyqvist kau-

pungilta palveluja omaishoitajuuden tueksi. Suurin apu autottomalle pariskunnalle on ollut 

kuljetusapu, jota on myönnetty vuoteen 2015 asti. 

 

- Taksi hakee tuosta oven edestä ja tuo takaisin, Nyqvist iloitsee. 

 

Myös intervallipaikka järjestyisi tarvittaessa Siiskoselle omaishoitajan lakisääteisten lomien 

ajaksi, joita ympärivuorokautisesti sitovasta hoidosta kertyy kolme kuukaudessa. 

 

- Mutta en minä raaski jättää tuota, Nyqvist sanoo iloisesti ja katsoo taas kumppaniaan läm-

pimästi. 

 

Viime vuonna kertyneitä lomapäiviä Nyqvist piti vain kahden viikon edestä, vaikka Siiskonen 

antaisi kyllä kumppaninsa lomailla. Nyqvist ja Siiskonen ovat kuulleet myös pariskunnista, 

joissa hoidettavana oleva mies ei anna vaimonsa lähteä minnekään. 

 

Samassa elämäntilanteessa olevia ystäviään Nyqvist on kehottanut myös hakemaan omais-

hoidon tukea. 

 

- On turvallista olla omaishoitaja, kun on omaishoitaja virallisesti. 

 

Ensin oli rakkaus 

 

Nyqvistille omaishoitajuus oli ainoa oikea vaihtoehto. 

 

- Ei omaishoitajana olla rahasta, ensin tulee rakkaus. Raimokin hoiti oman vaimonsa hau-

taan. Omaishoitajuus tulee luonnostaan, yhdessä oltaisiin kuitenkin. 

 

- Ja mitä muutakaan tekisin, yksinäistä olisi olla, Nyqvist miettii. 

 

Siiskonen nyökyttelee vieressä. 

 

Aina omaishoitajuus ei tule parisuhteeseen yhtä mutkattomasti. Suhteen luonnekin voi muut-

tua puolison sairauden myötä ja roolien muuttuessa. Nyqvistille ja Siiskoselle näin ei ole käy-

nyt. 

 

- Miksipä parisuhde muuttuisi, Siiskonen pohtii mutkattomasti. 

 

Toki väsymys on tuttua joskus tässäkin perheessä. Silloin Nyqvist nappaa repun selkään, 

laittaa sinne kierrätykseen menevät lasipurkit ja lähtee kävelemään kohti kauppaa. Myös 

SPR:n kerran kuussa kokoontuva omaishoitajaryhmä - jossa Nyqvist on käynyt ensimmäisen 

kerran jälkeen itsekseen - auttaa väsymykseen. Virkistyspäivistä Nyqvistin mieleen on jäänyt 

erityisesti risteily Ristiinasta herkullisine ruokineen ja opiskelijoiden omaishoitajille järjestä-

mä tunnepäivä. 

 

- Ja sillä on hirvittävän suuri merkitys, että voi tavata muita omaishoitajia. Piristyy itse ja 

näkee, että muutkin ovat juonessa mukana. 


