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ARVOISA LUKIJA
Elämän kunnioittaminen kasvaa sen
epävarmuuden huomioon ottamisesta.
Jaana Venkula
Lyhdyssä on monia hyviä käytäntöjä,
perinteitä ja arvokkaita toiminnan tapoja,
joiden välityksellä yksilövastuisen hoitotyön periaatteet toteutuvat.
Jatkuvuuden turvaamiseksi muuntuvassa maailmassa halusin etsiä ja syventää sekä omaa että Lyhdyn osaamista
arvokkaasta kuolemisen kohtaamisesta
sekä huolehtia taitojen ja tietojen säilymisestä. Tämän varmistamiseksi syntyi
Kuolemisen kohtaaminen Lyhdyssä -opas
ja kaksi salkkua.
Aineiston tekeminen mahdollistui geronomiopintoihini (Metropolia
AMK) liittyvällä Vanhan ihmisen hoiva- ja
hoitotyö -opintojaksolla vuonna 2013.
Aineistoa on tarvittu viime vuosina ja
kehitysehdotuksia on tullut. Nyt vuonna
2019 päivitin oppaan ajan tasalle ja otan
edelleen vastaan kehitysehdotuksia.
Kiitän yhteistyöstä Lyhdyn henkilökuntaa ja varsinkin entistä toiminnanjohtajaa Helka Liimattaa sekä sairaanhoitaja
Christiane Schiemeriä.
Toiveeni on, että yhteistyössä
laatimamme, täydentynyt mutta edelleen muuntuva aineisto ilmaisee uusille
työntekijöille ja Lyhdyn toiminnan tapaa
arvioiville tahoille jotain toimintamme
tavasta ja hoitotyömme laadusta, ihmisyyden ainutkertaisuudesta ja kuolemisen kauneudesta.
Kirsi Alastalo
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JOHDANTO
Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty
ry:n (myöhemmin Lyhty) asukkaat ovat
aikuisia ja ikääntyneitä on vähän. Kuitenkin jo vuonna 1993 Lyhtyä perustettaessa
ja ensimmäisiin asukkaisiin sekä heidän
tarpeisiinsa tutustuttaessa käytiin läpi
jokaisen kohdalla sairaanhoitaja Virginia Hendersonin (Henderson 1970: 12)
näkemys hoitotyöstä, johon sisältyi ajatus
”tukea ihmistä kuoleman lähestyessä”.
Lyhdyn 25-vuotisen olemassaolon
aikana joitakin asukkaita sekä muita
Lyhdylle merkityksellisiä ja läheisiä
ihmisiä on kuollut. Lyhty on kasvanut ja
henkilökunnan määrä on lisääntynyt ja
ihmisiä vaihtunut. Kuoleminen kohdataan kuitenkin harvoin, ja sen vuoksi
vuosien varrella syntyneet kauniit perinteet ja hyvät käytännöt sekä kuolemisen
kohtaamiseen liittyvä taito ja tieto voi
unohtua. Siksi halusin toteuttaa tämän
kokonaisuuden.
Aineiston tavoitteena on:
 kuolemiseen liittyvien perinteiden
ja hyvien käytäntöjen välittyminen
henkilökunnalle
 arvokkaiden käytäntöjen säilyminen
yksilöistä riippumatta eli jatkuvuus
 hoitotyön kokonaisvaltaisuuden
toteutuminen
 luontevien reittien tarjoaminen
lisätiedon löytämiseksi.
Jokaisen ihmisen kuolema on ainutkertainen tapahtuma ja toistettavissa olevia
toimintaohjeita on sekä mahdotonta että
tarpeetonta tehdä. Aineiston tarkoituksena on siirtää Lyhdyn eettisten päämää-
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rien ja perinteiden mukaisia tapoja, joita
sovelletaan muuntuvassa maailmassa
sekä yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden
että ympäröivän yhteiskunnan asettamien ohjeiden mukaan.
Kehitysvammaisten ihmisten näkemys kuolemasta muodostuu usein omien
kokemusten kautta. Kuolemisen kohtaamisen eri vaiheissa onkin merkittävää
huomioida rauhan ja kauneuden välittyminen, yhteinen surujuhla, jossa on tilaa
käsitellä kaikkia esille nousevia tunteita.
Avainasemassa ovat henkilökunnan
valmiudet välittää rauhaa, kunnioitusta ja
käsitellä kuolemaa.
Keskustelin Lyhdyn silloisen toiminnanjohtajan Helka Liimatan, sairaanhoitaja Christiane Schiemerin ja Terhokodissa työskentelevän sairaanhoitajan
kanssa tarkoituksenani koota Lyhdyn
perinteitä ja hyväksi koettuja käytäntöjä
yhteiseen käyttöön. Samalla ideoimme
yhdessä, millainen olisi kunnioittava ja
arvokkuutta henkivä exitus-aineisto.
Näin sai alkunsa Lyhdyn exitus-aineisto,
Surun salkku. Idea toisesta salkusta,
Kuoleman kohtaamisen aineistosta,
syntyi tekemisen myötä.
Kuolemiseen liittyviä virallisia
käytäntöjä sivuan vain lyhyesti ja lähteitä
tarjoten, koska tietoa on runsaasti saatavilla. Koska lähes kaikki Lyhdyn asukkaat
kuuluvat tällä hetkellä evankelis-luterilaiseen kirkkoon, keskityn sen käytäntöihin. Jos tarvitaan tietoa eri uskontojen
käytännöistä tai siviilihautajaisista, sitä
löytyy internetistä esimerkiksi uskontokuntien sivuilta ja hakusanoilla monikulttuurinen kuolema tai siviilihautajaiset.

Tarkoitus on, että kaikki Lyhdyn työntekijät tietävät aineistosta ja siitä kerrotaan
perehdytyksen yhteydessä. Esittelin sen
ensimmäistä kertaa Hyvin tekemisen
symposiumilla 24.1.2013 rastillani
”Oman näköinen elämä ja kuolema”.
Kerron aineistosta Lyhdyn sisäisissä
Ikääntyminen ja kehitysvammaisuus
-koulutuksissa. Opas löytyy kirjaamisohjelmasta ja salkut voi lainata tiimipalavereihin tutustumista varten.

Kuva: Surun salkun sisältöä
Hyvin tekemisen symposiumilla
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VIRALLISIA KÄYTÄNTÖJÄ JA PERUSTIETOA
Virallisia tietolähteitä kuolemiseen liittyvistä aiheista on runsaasti. Perustietoa
kuoleman kohtaamisesta löytyy mm.
suomi.fi-sivustolta. Sieltä löytyy tietoa
perunkirjoituksesta ja testamentista,
toimintaohjeita ja neuvoja hautajaisten
järjestämiseen, muistilistoja sekä oleellisia linkkejä.
Hoitava lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole
aihetta. Muutoin hautauslupa kirjoitetaan
tutkimusten jälkeen. Hautausjärjestelyjä
voi hoitaa jo ennen kuin hautauslupa
on kirjoitettu. Hautauslupa toimitetaan hautaustoimistoon. (Ensiohjeita
hautausta järjestävälle.)
Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kun
esimerkiksi tarvittavat laboratoriokokeet
on tehty. Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn
selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei
tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on
muuten tapahtunut yllättävästi.
Kun kuolemansyyn selvittämistä
ei tarvita, esimerkiksi saattohoitotilanteessa, kuolintodistuksen kirjoittaa
hoitava lääkäri kahtena kappaleena.
Toinen kappale kuolintodistuksesta
toimitetaan omaiselle ja toinen Helsingin maistraattiin. (Ensiohjeita hautausta
järjestävälle). Mikäli Lyhty vastaa vainajan
kuolemaan liittyvistä järjestelyistä, toinen
kuolintodistus jää Lyhtyyn, toinen toimitetaan maistraattiin.
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Vainajan asukasasiakirjat säilytetään
Lyhdyssä. Tietojen luovuttamisesta ja
säilyttämisestä löytyy tietoa Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
(Valvira) sekä sitä määrittelee mm. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilas
asiakirjoista 298/2009.
Varattoman vainajan hautauskuluihin
voi anoa toimeentulotukea kotikunnan
sosiaalipalvelutoimistosta (InfoFinland.fi).
Oireita lievittävään hoitoon siirtyminen tai saattohoidon aloittaminen ovat
tärkeitä päätöksiä. Hoidon periaatteista
tulee sopia yhteisymmärryksessä asukkaan ja läheisten kanssa. Keskustelujen
sisältö ja päätökset kirjataan huolellisesti
(Hänninen – Riikola 2018). Saattohoitopäätöksen tekemiseen tarvitaan asukkaan sairauden tunteva erikoissairaanhoidon lääkäri (Hänninen 2012: 11).
Saattohoitokokoukseen on varattava
riittävästi aikaa kysymyksille, kuuntelemiselle ja tunteille. Henkilökunnan on
oltava mahdollisesti ”tulkkina” asukkaalle,
koska tavoitteena on päätöksen seurausten ymmärtäminen. (Turunen 2012.)
Saattohoitoa voidaan toteuttaa
myös Lyhdyssä tehden yhteistyötä
Pohjois-Haagassa sijaitsevan Terhokodin
asiantuntijoiden kanssa. Saattohoidosta
löytyy runsaasti kirjallista tietoa kuten
sosiaali- ja terveysministeriön Hyvä
saattohoito Suomessa (Pihlainen 2010)
ja opinnäytetöitä. Kehitysvammaliitto
on julkaissut selkokielisen saattohoidon
oppaan Vielä vähän matkaa.

LYHDYN KÄYTÄNTÖJÄ
JA PERINTEITÄ
Kuolemisen kohtaamisen kaikissa
vaiheissa lähtökohtana on yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan
asukkaan yksilöllisyys ja ainutkertaisuus.
Tavoitteena on, että asukkaan esteettinen ja eettinen näkemys välittyy kaikissa
vaiheissa. Asukkaan omat, kirjatut tai
keskusteluissa esille tulleet, toiveet välitetään huolellisesti omaisten tietoon.
Mikäli omaiset haluavat, niin Lyhty on
kokonaisvaltaisesti mukana, mutta henkilökunta antaa ensisijaisesti tilaa omaisten
toiveiden toteuttamiselle. Tavoitteena on
saumaton, rehellinen ja avoin keskusteluyhteys asukkaan (kuoleman lähestyessä),
omaisten, henkilökunnan ja harkitusti
myös asukastoverien välillä.
Lyhdyn työntekijät eivät yleensä
suosittele DNR-päätösten (do not resuscitate eli päätös elvyttämättä jättämisestä)
tekemistä, mikäli tämä ei aiheuta lisäkärsimyksiä (Liimatta 2012).
Lyhdyssä surraan yhdessä aidosti.
Hetkien tuoreutta ei voi pukea sanoiksi
myöhemmin. Jakaminen on osa kokonaisvaltaista hoitotyötä, eheytymisen
prosessia ja luonnollista työnohjausta.
(Schiemer 2012.)
Yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan vastuun kuolemiseen
liittyvistä asioista kantaa koordinoiva
hoitaja ja johtoryhmä tarjoten omaisille
mahdollisuutta kantaa vastuuta haluamissaan määrin. Jos koordinoiva hoitaja
on lomalla, valitaan tehtävään halukas
korvaava hoitaja. Saattohoitovaiheessa
kuullaan myös asukkaan toivetta.
Kuvat: Surun salkun sisältöä:
hopeinen maljakko ja kynttilänjalka
sekä niihin liittyvät esineeet
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Koska kuoleminen herättää runsaasti
tunteita ja toisaalta vaatii tekoja, henkilökunnan tarjoama henkinen ja moniammatillinen apu on ensiarvoisen tärkeää.
Lyhdyn toiminnan tapojen mukaan
työntekijöiden asiantuntijuutta, vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta hyödynnetään.
Esimerkiksi Lyhdyn perinteiden
ja merkitysten asiantuntija on entinen toiminnanjohtaja Helka Liimatta
ja sairaanhoitaja Christiane Schiemer,
hautajaistarjoilua järjestettäessä asiantuntijuutta löytyy keittiön henkilökunnalta, estetiikan ja kukkien kohdalla
auttavat ulkotyöpajojen ohjaajat, muistotilaisuuden ohjelmaa miettiessä kannattaa kysyä apua musiikkityöpajasta, adressien ja käsiohjelmien toteuttamiseen voi
pyytää apua Kirsi Alastalolta.
Kunnioittava suhtautuminen kuolemisen prosessiin tulee välittyä kaikista
teoista. Esimerkiksi vainajan tavaroita
ei siirretä jätesäkkeihin vaan tarkoitusta
varten varataan paperi- tai kangaskasseja
ja tavaroiden kohtalo harkitaan yksilöllisesti omaisten kanssa. Hyvin henkilökoh-

taisia esineitä ei jaeta toisille asukkaille,
ja jos omaiset eivät niitä halua, vaihtoehtona voi olla asukkaan arvojen mukainen
yleishyödyllinen kirpputori.
Kuolemaan liittyvissä vaiheissa tulee
kiinnittää erityistä huomiota kirjaamisen laatuun. Sekä tehdyt päätökset että
toiveet kirjataan huolellisesti. Päivittäisseurantaan kirjataan tarkasti vainajan kuolemaa edeltävät tapahtumat ja
vainajan ilmaisut, jotta niihin voidaan
palata myöhemmin. Mikäli asukkaalla on
valokuvauslupa, kaikenlainen kuvaaminen tehdään kunnioittavasti ja epäonnistuneet kuvat poistetaan.
Mikäli asukkaalla ja omaisilla ei ole
omia toiveita, Lyhty käyttää hautaustoimisto Mikko Mononen Oy:n (Liisankatu, Helsinki) palveluja, mutta teemme
mahdollisimman paljon valmisteluista
itse – valmistelemme ja puemme vainajan, huolehdimme kukista, tarjoiluista,
kattauksesta, käsiohjelmasta. Mikäli
mahdollista ja omaiset ovat samaa
mieltä, arkku tuodaan Lyhtyyn ja vainaja
siirretään vuoteestaan suoraan arkkuun.
Vainaja viedään pääovesta.

Kaikk’ on niin hiljaa mun
ympärilläin,
kaikk’ on niin hellää ja hyvää.
Kukat suuret mun aukeevat
sydämessäin
ja tuoksuvat rauhaa syvää.
Eino Leino
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HOITOTYÖNSUUNNITELMA JA KUOLEMINEN
Kunkin asukkaan hoitotyönsuunnitelmassa on tärkeää ilmetä kuolemiseen
liittyviä toiveita asukkaan ja/tai omaisten
näin halutessa. Jos koordinoivan hoitajan
on vaikea ottaa aihetta esiin, apuna voi
käyttää erilaisia tahdon ilmaisun välineitä
kuten Elämäni kirjaa (Suomen Toimintaterapeuttiliitto 2018), Muistiliitto ry:n
Hoitotahtoa (Muistiliitto.fi) ja Helsingin
Alzheimer-yhdistyksen julkaisemaa Jotta
minua ei unohdettaisi -kirjaa (Aavaluoma
– Tammelin 2012). Nämä tahdon ilmaisun
välineet löytyvät Kuoleman kohtaamisen
aineisto -salkusta.
Hoitotahdon olemassaolo ja laatimispäivämäärä kirjataan kirjaamisohjelmaan Kurva-lehdelle Hoitotahto-kohtaan. Hoitotahto ladataan asukkaan
dokumentteihin ja säilytetään asukkaan
kansiossa hoitotyön yhteenvedon liitteenä. Kirjallinen hoitotahto on hyvä
liittää sähköiseen potilastietokantaan eli
Omakantaan (Muistiliitto.fi).

Tietoa ja toiveita voi olla:
 Ilmoitetaanko omaisilleni lähestyvästä
kuolemastani tai kuolemastani heti,
vaikka olisi yö
 Olenko tehnyt hoitotahdon tai
hoitotestamentin ja missä se on
 Mihin uskontokuntaan kuulun
 Mihin toivon tulevani haudatuksi
 Miten toivon tulevani haudatuksi
(esim. uurnassa vai arkussa)
 Miten minut puetaan arkkuun
 Mitä musiikkitoiveita tai lempivirsiä
minulla on
 Mitä haluan mukaan arkkuun
 Mitä haluan hautajaisissani
tarjoiltavan
 Mitä kukkia toivon minulle tuotavan
 ym.

Kuvat: Tahdon ilmaisun välineitä
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ODOTETTAVISSA OLEVA KUOLEMA
Asukkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan käyttäen apuna esimerkiksi Yura &
Walshin tarpeiden luetteloa. Paitsi asukkaan, mutta myös omaisten, toisten asukkaiden ja henkilökunnan ahdistusta tulee
lievittää ja huomioida hienovaraisesti
ja herkästi kuunnellen ja keskustellen.
Ihmisiä muistutetaan myös tilaisuudesta
keskustella papin kanssa.
Asukasta autetaan hänen voimavarojensa mukaan elämänsä eheäksi kokemisessa ja merkityksien löytämisessä.
Välineitä ja vihjeitä löytyy Kuoleman
kohtaamisen aineisto -salkusta. Toivomuksia ”Kun sais vielä kerran” toteutetaan rohkeasti.
Jos kuolema on odotettavissa, niin
elämän hiipuessa tarjotaan asukkaalle
mahdollisuutta mahdollisimman moniin
kosketusta sisältäviin hoitoihin kuten
käsi- ja jalkahoidot, hiustenleikkaus.

Kuvat: Muistopöydän pellavaliina
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Jos kuolema on ennakoitavissa, varmistetaan haluavatko omaiset olla paikalla vai
onko läsnä Lyhdyn työntekijä. Kuolemaa
ei tarvitse kenenkään Lyhdyssä odottaa yksin. Lähestyvän kuoleman vuoksi
Lyhdystä ei tarvitse muuttaa pois, ellei
sille ole lääketieteellistä estettä (Liimatta
2012).
Kuoleva henkilö ja hänen läheisensä voivat halutessaan viettää yhdessä
rukoushetken. Sen voi johtaa pappi,
seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan
kuuluva tai potilaan läheinen.
Kuolevan potilaan oireiden hoidosta
kerrotaan Käypä hoito -suosituksissa
(Duodecim 2018) ja Kuolevan hyvä hoito
-kirjassa (Grönlund – Huhtinen 2011).

TEOT KUOLEMAN SAAPUESSA
Yllättävä kuolema
 Onko asukkaalla ensiapuohjeet,
DNR-päätös tai hoitotahto?
 Kutsu toinen työntekijä paikalle,
jos se on mahdollista.
 Soita 112 ja toimi ohjeiden mukaan.
Kerro mahdollisesta DNR-päätöksestä.
 Toinen työntekijä opastaa
ambulanssin tai lääkärin paikalle.
 Soita toiminnanjohtajalle ja asumisen
henkilöstö- ja kehittämisvastaavalle
heti kun mahdollista.
 Suojele toisia asukkaita, ohjaa
rauhallisesti muihin tiloihin.
 Soita mahdollisille omaisille, mutta
varmista ensin kurvasta tai hoitotahdosta, haluavatko omaiset tiedon heti
myös yöllä.
 Lääkäri toteaa kuoleman.
 Vainajaan ei saa koskea kuoleman
toteamisen jälkeen.
 Yllättävässä kuolemassa paikalle tulee
aina poliisi, joka haastattelee paikalla
olleen työntekijän.
 Hae Surun salkku, tee muistopöytä
valokuvineen, sytytä kynttilä.

Odotettu kuolema
Jos asukas on saattohoidossa, toimi ensisijaisesti asukasasiakirjoissa olevien ohjeiden mukaan. Silloin ei aina ole tarvetta
soittaa hätänumeroon, vaan hoitava
lääkäri kutsutaan toteamaan kuolema.
 Ole rauhallinen, enää ei ole kiire.
 Kerro työkaverille, jakakaa vastuuta.
 Soita 112, jos mahdollisissa
saattohoito-ohjeissa ei lue muuta.
 Soita toiminnanjohtajalle ja asumisen
henkilöstö- ja kehittämisvastaavalle.
 Soita mahdollisille omaisille, mutta
varmista ensin kurvasta tai hoitotahdosta, haluavatko omaiset tiedon heti
myös yöllä.
 Hae Surun salkku vainajan
huoneeseen.
 Mahdollista pyhyyden tunnelman
syntyminen sekä vainajan huoneessa
että yleisissä tiloissa.

Kuva: Salkut sijaitsevat Lyhty B:n toimistossa.
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SURUN SALKKU
Tyypillinen sairaaloissa ja laitoksissa
käytettävä, esimerkiksi Sairaalatarvikkeelta tilattavissa oleva exitus-setti eli
vainajan laittamisessa tarvittavat välineet
sisältää 1 kpl lakana 150 x 240 cm, 2 kpl
kuitukangas 5 x 5 cm, 1 kpl vainajanpaita,
1 kpl kuitukangasliina 35 x 35 cm, 2 kpl
kuitukangasnauha, 2 kpl sideharsorulla
8 cm, 3 kpl nimikortti, 1 kpl hakaneula, 1
kpl saniteettivaippa 55 x 60 cm.
Surun salkku on laadukas, Lyhdyn
perinteiden mukainen exitus-aineisto,
jota käytetään vainajan valmisteluun
kuoleman jälkeen. Vainajan ja hänen
omaistensa toiveet ovat tietenkin ensisijaisia. Aineisto on helposti kannettavassa
laukussa, koska silloin se on sekä helposti
siirrettävissä että kuvaa viimeistä matkaa.
Salkun fyysinen sijainti on Lyhty B:n
toimiston kaapissa. Salkusta kerrotaan
perehdytyksen yhteydessä.
Vainajan valmisteluun tarvittavat
esineet:
 nostolakana 150 cm x 250 cm
(muovitettua puhtaan valkoista
puuvillaa tai puuvilla-pellavaa)
 puhtaan valkoinen pellavainen
lakana, jonka koko ennen ompelua
on 150 cm x 300 cm (Lakanaan on
ommeltu rintakehän kohdalle kolme
laskosta. Jokainen laskos on kooltaan 6 cm. Keskimmäisen ja alimman
aallon pohjalla on käsin napinläpisilkillä ja -pistoilla ommeltu reikä, johon
kukan varsi asetetaan. Näin kukka ei
putoa vainajaa nostettaessa.)

 pellavanauhaa tai sideharsoa jalkojen
yhdistämiseen
 nauhaa tai sideharsoa suun
sulkemiseen tarvittaessa
 kynsisakset, parranajohöylä, kampa,
pumpulipuikkoja, pesukinnas
 2 pellavaista kangasneliötä (5 cm x
5 cm) silmien sulkemiseen tarvittaessa
 lantion alle saniteettivaippa ja
lisävaippa sekä poikkiliina (pellavapussissa)
 pergamenttikartonkiset nimikortit
3 kpl + pellavanauhaa + hakaneulat +
musta tussi
 vesiastia tekstiilien kostutusta varten
Muisteluun liittyvät esineet:
 pellavainen puhtaan valkoinen
muistopöytäliina 120 cm x 120 cm.
 Hopeinen maljakko ja kynttilänjalka,
jossa lukee Hilja puulaatikossa. Tätä
kynttilänjalkaa on käytetty useissa
Lyhdyn asukkaiden hautajaisissa ja
jouluna muistopöydässä.
 säämiskä ja hopeankiillotusaine
 valkoisia antiikkikynttilöitä ja tulitikut
 valokuvakehys 2 kokoa, hopean
värinen
 CD-levyjä mm. Petri Laaksosen laulu
”Ota hänet vastaan” sekä Arvo Pärtin
Fratjes.
 aineistoa saattohartautta tai
muistelutuokiota varten
 virsikirja
 muistikirja ja kynä muistiinpanoja
varten

Kuvat: Vainajan nostoliina ja
muistopöydän valokuvakehykset
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VAINAJAN VALMISTELU
Kun odotettavissa oleva kuolema on
todettu, vainaja valmistellaan arkkua
varten. Vainajan valmistelu on viimeinen palvelus ja tavoitteena on kiireetön,
arvokas, kunnioittava sekä aito tunnelma.
Mikäli omainen / omaiset eivät halua
osallistua, vainajan valmistelee kaksi
Lyhdyn työntekijää. Mikäli asukas kuolee
sairaalassa, Lyhdyn työntekijät tarjoutuvat valmistelemaan vainajan, mikäli se on
omaisten toivomus.
Kun asukas kuolee Lyhdyssä, vainaja
valmistellaan omassa vuoteessa. Käden
ulottuville varataan kaikki tarvittavat
tavarat rauhallisen tunnelman takaamiseksi. Vainaja on hyvä valmistella
mahdollisimman pian kuoleman tapahduttua, jotta kuolonkankeus ei ehdi
alkaa. Jos mahdollista, ennakoi kuinka
pitkään vainaja on Lyhdyssä.
 Ikkuna avataan, jotta ilma olisi raitista
ja viileää.
 Käsineitä käytetään, jos se koetaan
tarpeelliseksi.
 Vuoteesta poistetaan ylimääräiset
peitot ja tyynyt.
 Vainajan alle asetetaan nostolakana
ja saniteettivaippa.
 Vainaja pestään tarpeen mukaan.
 Parta ajetaan ja kynnet leikataan
tarvittaessa, suu puhdistetaan.
 Ihmiseen kuulumattomat välineet,
kuten katetrit ja letkut poistetaan ja
jäljet peitetään puhtailla sidoksilla.
 Haavoihin vaihdetaan puhtaat
sidokset.
 Korut otetaan pois, ellei vainajan
tiedetä toivoneen muuta.
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Kuvat vasemmalla: Vainajan valmistelun välineitä
Kuva oikealla: Pellavalakana, jossa kolme taitosta,
vainajan peittämistä varten

 Vainaja puetaan joko juhlavaatteisiin
tai yksilöllisesti valittuun kuolinasuun,
lantion alue suojataan huolellisesti,
koska vatsa toimii usein kuoleman
jälkeen.
 Jos silmät ja suu pysyvät kiinni
luonnollisesti, niitä ei tarvitse kankain
sulkea. Muussa tapauksessa pellavaiset kangasneliöt kostutetaan ja asetetaan suljetuille silmille.
 Tarvittaessa leuka sidotaan
kostutetulla pellavanauhalla tai sideharsolla, jotta suu pysyy kiinni.
 Jalat sidotaan yhteen nilkkojen
kohdalta pellavanauhalla tai sideharsolla, jotta keho jää luonnolliseen
asentoon ja mahtuu arkkuun.
 Kädet asetetaan vartalon viereen.
 Vainajan jalkoja yhdistävään
nauhaan sekä vaatteisiin kiinnitetään
tunnistekortti, johon kirjoitetaan
vainajan sosiaaliturvatunnus ja nimi.
 Hiukset kammataan.

 Vainajalle laitetaan hajuvettä tai
vastaavaa, jos tuoksut olivat vainajalle
tärkeitä.
 Oma pussilakana tai pellavainen
päällyslakana asetetaan vainajan
päälle. Lakanaan on ommeltu kolme
taitosta kuvaamaan pyhää kolminaisuutta.
 Elävä kukka asetetaan päällyslakanan
taitoksessa olevaan napinläpeen,
rintakehän päälle. Kukka voi olla joko
ruusu tai vainajan lempikukka. Kukan
voi myös ottaa viimeisestä vainajalle
tuodusta kimpusta.
 Ympäristö siistitään ja hoitovälineet
poistetaan huoneesta
 Vainajalle tärkeät esineet
huolehditaan lähelle.
 Valmistellaan muistopöytä
valokuvineen ja kynttilöineen.
 Laitetaan soimaan esimerkiksi Petri
Laaksosen cd-levy ”Ota hänet
vastaan”.
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VAINAJAN HYVÄSTELY
”Olimme tänään katsomassa häntä
sairaalan kappelissa, koko hoitorinki.
Sitten veimme surukukat perheelle.
Istuimme siellä yhdessä 2,5 tuntia, tunteita
ja muistoja jaettiin, itkimme, nauroimme
ja menimme läpi myös järjestelyasioita.
Oli kyllä aikamoinen kokemus, että perhe
antaa meitä tulla niin lähelle ja että me –
työntekijät – ollaan voitu olla niin lähellä
ilman että ammattilaisuus olisi ollut
kateissa – aivan toisin päin. Perheelle oli
varmasti tärkeää kuulla hänen viimeisistä
päivistään. Äiti ja sairaanhoitaja, jotka
olivat kuoleman hetkellä mukana, pääsivät
jakamaan keskenään ja meidän kanssamme sen kokemuksen, mitä oli varmaan
äärimmäisen tärkeää molemmille ja muillekin, parempaa kuin mikään terapia tai
ohjaus.
Minulla oli digikamera mukana jotta voisin
vielä kappelissa ottaa kuvia hänestä.
Kamerassa oli sattumalta vielä kuvia siitä
mitä hän teki toissapäivänä ja sitä edellisenä päivänä – hän oli kävelyllä Ulkotyöpajan porukan kanssa ja Lyhdyssä, asukkaiden seurassa ym. ja sitten vielä kappelista,
missä perhe ei ollut vielä käynyt, ja meistä
hoitajista kun hyvästeltiin hänet. En
ajatellut etukäteen lainkaan miten hienon
hetken se sitten sai aikaiseksi, kun näytin
ne kuvat perheelle, niin tuore kun on vaan
voinut olla, elämästä ja kuolemasta.
Koskettavaa.”
(sairaanhoitajan kertomus)

”Eräs Lyhdyn asukas, iäkäs mies, palasi
sairaalasta saattohoitoon joulun alla.
Aluksi olimme epävarmoja, saammeko
häneen yhteyden. Äänet olivat hänelle aina
merkityksellisiä, vaikka hän ei itse koskaan
puhunut. Hän oli vuodepotilaana omassa
huoneessaan ja hänelle tutut ihmiset kävivät hänen luonaan. Hänen hyvinvoinnilleen oli tärkeää fyysisten tarpeiden huolehtimisen ohella puhua hänelle.
Kotoisa ja turvallinen äänimaailma, oma
huone ja tutut ihmiset saivat hänet piristymään sen verran, että hän nousi istumaan
sängyn laidalle ja maistoi joulupuuroa
joululaulujen soidessa. Hän halusi myös
soittaa omaa huuliharppuaan.
Tätä [artikkelia] kirjoittaessani vuoden
ensimmäisenä päivänä sain puhelun,
että nyt on kuolema lähellä. Menomatkalla hänen luokseen mietin, että mitkä
ne olivatkaan nyt kuolemaisillaan olevan
miehen lahjat. Tämänhetkiset kyvyt olivat
varsin vähäiset, hän pystyi hengittämään,
kuulemaan ja kuuntelemaan. Nämä
voimavarat olivat kuitenkin ne lahjat,
joiden avulla avautui yhteys meihin toisiin
ihmisiin.
Tulin hänen saattotilanteeseensa. Hän
hengitteli vuoteessaan harvakseen silmät
kiinni. Huoneessa paloi kynttilä, musiikkina kuului jouluvirsiä. Hänen ympärillään
oli muita asukkaita jättämässä viimeisiä
hyvästejä, jotka tapahtuivat hyvin luontevasti. Hänen hengityksessään tapahtui
muutos aivan kuin hän olisi kuullut ja
tunnistanut eri ihmisten ääniä. Näytti, että
hän havahtui Hoosianna-hymnin alkaessa
soida tai reaktio tapahtui toisissa läsnäolijoissa. Kävimme dialogia hiljaisuudessa,
sanoja emme tarvinneet.”
Helka Liimatta Viesti-lehdessä 1/2016
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Vainajan valmistelun jälkeen on tilaisuus
nähdä vainaja ja jättää jäähyväiset. Tämä
auttaa myös surutyössä. Siksi Lyhdyssä ei
kiirehditä vainajan poisvientiä.
Kun vainajaa tullaan hyvästelemään,
poistetaan ennen vierailijoiden saapumista silmille asetetut kankaat. Jos omaisten tiedetään olevan tulossa, annetaan
heille tilaisuus sytyttää muistopöydän
kynttilä. Tilaisuutta hyvästijättöön tarjotaan myös asukkaille ja työntekijöille.
Hyvästellessä (ja muulloinkin) annetaan tilaa ilmaista kaikkia, yllättäviäkin,
tunteita. Tarjolla voi olla yleistä aineistoa
kuten virsikirja, raamattu tai vainajaan
liittyviä runoja ja laulujen sanoja. Asukkaiden kanssa asiaa käsitellään yksilöllisesti ja tarvittava aika huomioiden.
Esimerkiksi Hilja Niemi oli puettu
tyttären valitsemaan juhlapukuun jo
ennen lääkärin ja poliisin saapumista.
Huoneessa soi Petri Laaksosen kappale
”Ota hänet vastaan” ja kynttilät paloivat.
Asukkaat ja henkilökunta kävivät jättämässä Hiljalle jäähyväiset.

MUISTELUTUOKIO TAI
SAATTOHARTAUS
Kuoleman tapahduttua voidaan viettää
muistelutuokio tai saattohartaus asukkaan huoneessa, sairaalan kappelissa tai
kotona. Sen voi johtaa pappi, seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan kuuluva
tai asukkaan läheinen.
Hilja Niemen kuoltua Eljaksella 1997
saattohartauden piti olohuoneessa
Helsingin seurakuntayhtymän kehitysvammatyön pappi, joka oli vainajan ja
hänen tyttärensä pitkäaikainen ystävä.
Koko Lyhdyn 25-vuotisen historian
aikana olemme tehneet yhteistyötä
monille asukkaille merkittävien Helsingin seurakuntayhtymän kehitysvammatyön papin ja diakonissan kanssa. He
jäivät keväällä 2012 eläkkeelle ja uudet
työntekijät ovat astuneet heidän suuriin
saappaisiinsa.

Kuva: Hilja ja Ritva Niemi ruusujen kera
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HAUTAJAISET JA MUISTOTILAISUUS
Hautaan siunaaminen tapahtuu hautausmaan kappelissa, kirkossa tai haudalla
muutaman viikon kuluessa kuolemasta.
Hautajaisjärjestelyjä varten löytyy
runsaasti selkeää aineistoa sekä Kuoleman kohtaamisen aineisto -salkusta että
internetistä, esimerkiksi hautajaiset.netsivustolta.
Lyhty auttaa hautajaisten ja muistotilaisuuden järjestämisessä omaisten näin toivoessa. Hautajaisia varten
tehdään vainajaa kuvaava ohjelma, jossa
on ainakin vainajan nimi, kuva, syntymäja kuolinaika sekä mahdollisesti virsien
sanoja. Vainajalle läheiset henkilökunnan
jäsenet ja asukkaat osallistuvat hautajaisiin, yhteiseen surujuhlaan. Jos asukkaan
tai omaisten toiveet ovat tiedossa, toimitaan näiden mukaan. Muussa tapauksessa huomioidaan vainajan esteettinen
näkemys kautta linjan yhdistäen tämä
Lyhdyn perinteisiin.
Lyhdyssä vainajalle tehdään adressi
itse. Adressiin liitetään usein Tapani
Mikkosen grafiikkaa ja valitaan runo
esimerkiksi Pentti Saarikosken runokirjasta. Apua adressin tekoon voi pyytää
Kirsi Alastalolta.
Myös muistotilaisuuden ruokailussa
otetaan vainajan mieltymykset ja toiveet
huomioon. Eräs vanhempi Lyhdyssä
asunut mies toivoi usein munakasta,
joten hänen muistotilaisuudessa tarjottiin
muun muassa munakasrullaa. Jos ruokaa
ei tarjota, suolaisena voi olla Lyhdyn
perinteisiä ananasleipiä.

Lähes kaikissa Lyhdyn muistotilaisuuksissa on tarjottu Hautajaiskakkua, joka
on tumma, suklainen ja kahvipavuilla
koristettu makea sacherkakkutyylinen
kakku. Muistotilaisuus voidaan järjestää
Lyhdyssä.
Lyhdyn yleisiä käytäntöjä
ja suosimaa estetiikkaa:
 Arkun ja uurnan valintaperuste on
yksinkertaisuus ja ekologisuus.
 Kirkon ja muistotilaisuuden koristelun
tavoitteena on harmonia, ja vuodenaika huomioidaan esimerkiksi kukissa.
Värien käyttö on harkittua, seppeleissä suositaan jäkäliä, sammalia ja
risuja. (Kappelin kukat voi ottaa muistotilaisuuteen.)
 Arkku pidetään hautajaisissa
suljettuna.
 Suositellaan koko arkun kattavaa
kukkalaitetta, jossa on vainajan pään
kohdalla paikka ristiä varten.
 Henkilökunta kantaa arkkua
tarvittaessa.
 Musiikkipajaa voi pyytää
esiintymään.
 Sovitaan valokuvaaja.
 Hautajaisista tehdään muistoalbumi.

Yläkuva: Omaisten toivoessa vainajalle läheiset työntekijät ja asukkaat osallistuvat hautajaisiin.
Alakuva: Hilja Niemen arkkua peittävä kukkalaite
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HAUTAJAISKAKKU
pohja:
4
2 dl
200 g
170 g
2,5 dl
1 tl

munaa
sokeria tai ksylitolia
sulatettua voita
tummaa suklaata (esim. Talous)
vehnäjauhoja / mantelijauhoja
leivinjauhetta

kostutus:
1 dl
viikunasäilykkeen lientä tai
vahvaa, makeaa kahvia
väliin:
2,5–3 dl soseutettua viikunaa, aprikoosia
tai luumuja ja banaania
kuorrutus ja koristelu:
170 g
taloussuklaata
n. 1 tl voita
n. 1 dl kuohukermaa
kahvipapujen muotoisia suklaakarkkeja
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Valmistusohje
Vatkaa kananmunat ja makeutus kovaksi
vaahdoksi. Sulata voi. Sulata suklaa
vesihauteessa ja vatkaa voin joukkoon.
Lisää seos munavaahtoon.
Sekoita leivinjauhe jauhoihin ja lisää jauhot
taikinaan.
Kaada taikina hyvin voideltuun,
jauhotettuun irtopohjavuokaan.
Paista 175 º C noin tunnin ajan tai kunnes
kakku tikulla koitettaessa on kypsä.
Anna kakun jäähtyä hetken, ennen kuin
irrotat sen vuoasta.
Jaa jäähtynyt kakku kolmeen osaan.
Kostuta kakkulevyt reilusti, sillä valmiin
kakun pitää olla mehevä.
Levitä väliin soseet.
Sulata kuorrutusta varten paloiteltu suklaa
vesihauteessa.
Lisää voita ja kermaa.
Kaada suklaakuorrutus kakun päälle.
Koristele suklaakuorrutetuilla
kahvipavuilla.

HAUTAAMISEN TAVAN, HAUTAPAIKAN JA -KIVEN VALINTA
Lyhdyssä suositaan polttohautausta,
koska uurnahautapaikka on arkkupaikkaa
pitkäikäisempi. Jos yksilöllisiä hautapaikkaan ja -tapaan liittyviä toiveita ei
ole, Lyhdyn asukkaat haudataan Malmin
muistolehtoon / uurnahauta-alueelle.
Hautakiveä tai -muistomerkkiä
valitessa tai suunniteltaessa otetaan
huomioon vainajan elämäntarina,
jonka merkityksellisyyttä kivi ilmentää.
Lyhdyn pitkäaikainen yhteistyökumppani
ja symboliikan asiantuntija on kuvanveistäjä Matti Peltokangas. Hän on suunnitellut muun muassa asukkaan äidin,
Hilja Niemen, hautamuistomerkin.
Arvokasta tietoa hautamuistomer-

keistä elämän ja kuoleman tulkitsijana
löytyy Brita Nickelsin väitöskirjasta, jossa
käsitellään useita Matti Peltokankaan
hautamuistomerkkejä (Nickels 2006).
Hilja Niemen hautamuistomerkistä
kerrotaan kyseisen väitöskirjan sivuilla
168–171. Malmilla sijaitsevan hautaveistoksen aiheina ovat laskeutuva kangas
ja kirjekuori, lisäksi veistoksen vieressä
on metalliristi. Kankaan muoto on
tehty mustasta graniitista. Kirjekuori on
vaaleaa, punertavan sävyistä Helsingin
kiveä, joka on peräisin Eljaksen pihalta.
Hautakiven muistolauseen sanat on
kirjoittanut kreikkalaisen filosofi ja kirjailija Lukianos.

Kuva: Hilja Niemen hautamuistomerkki

HILJA MEERI NIEMI
8.8.1906–20.12.1997
OHIMENEVÄÄ KAIKKI
VAI PYSYVÄÄ
JA ME
MENEMME OHI
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MUISTAMINEN
Muistaminen on osa paitsi omaisten,
myös asukkaiden ja henkilökunnan
kuolemisen käsittelyä. Tilaa ja tilaisuuksia
muistelulle annetaan jokaisen yksilölliset
tarpeet huomioiden.
Omainen tai koordinoiva hoitaja
huolehtii kuolinilmoituksen laatimisesta
Helsingin Sanomiin, mikäli vainajalla on
siihen varaa. Kuolinilmoitus on samalla
kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen,
ja niiden paikat ja ajat tulee ilmaista
selkeästi.
Kun vainaja on jättänyt kotinsa,
huone antaa tilaa muistelutyölle. Esineiden poistamisella ei ole kiire. Valokuvia
ja valokuva-albumeja voi olla esillä tai
valokuvista voi tehdä elämänmakuisen
diaesityksen. Jos vainajasta on olemassa
sopivaa videokuvaa, voi videon jättää
päälle vainajaan huoneeseen.
Kotiseurakunta rukoilee vainajan ja
surevien omaisten puolesta viikoittaisessa jumalanpalveluksessa joko hautajaisten jälkeisenä sunnuntaina tai kun
tieto kuolemasta on tullut seurakuntaan.
Vanha tapa on, että omaiset osallistuvat
tähän jumalanpalvelukseen. Seurakunnasta voi varmistaa oikean ajankohdan
ja paikan. Asukkaille kannattaa tarjota
mahdollisuutta osallistua tähän jumalanpalvelukseen.
Vuosittain joulun aikaan, perinteisesti aatonaattona, Lyhdyn työntekijät ja
muistamisen merkitykselliseksi kokevat
asukkaat kiertävät haudoilla viemässä
mahdollisimman kauan palavia kynttilöitä. Tavoitteena on, että aattoiltana
jokaisella haudalla palaa kynttilä. Tiedot
haudoista ja niiden sijainneista löytyvät Kuoleman kohtaamisen aineisto
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-salkusta sekä laminoituina tulosteina
että USB-muistilta.
Kun asukkaat, työpajalaiset, henkilökunta ja omaiset kokoontuvat joulun
viettoon esimerkiksi Joulupolulle tai
Joulukahveille, esillä on muistopöytä,
jossa vainajien valokuvat ja muistoalbumit ovat. Pöydän päällä on valkoinen
pellavaliina, Hiljan hopeinen kynttilänjalka sekä kukka-asetelma.
Muistopöydän tarkoitus on muistamisen lisäksi vainajien tuominen osaksi
juhlaamme, pyhyyden kokemuksen ja
yksilön elämän kunnioituksen välittyminen. Lupa valokuvan ja muistoalbumin
esillä oloon on varmistettava omaisilta.
Muistopöydän aineistoa säilytetään
muulloin Tähkätien toimistossa, kynttilänjalka on Surun salkussa puulaatikossa.
Muistoalbumissa voi olla kuvia kuolemisen kohtaamisesta sekä elämän kohokohdista, jotta muistelu olisi helpompaa.
Ensimmäinen kuva voisi olla viimeinen
tuotu kukka-asetelma ja mukana olisi
myös kuva kuolinillan taivaasta – ihmiset muistelevat usein millainen sää oli
elämän merkityksellisinä hetkinä.
Asukkaille mahdollistetaan käynnit
omaisten haudalla. Merkkejä vainajan
elämästä kunnioitetaan ja tietoa niistä
välitetään eteenpäin.

LOPUKSI
Olemme kehittäneet Kuolemisen kohtaaminen Lyhdyssä -opasta paremmaksi
kokemuksistamme oppineena. Opasta
on tarvittu todellisissa tilanteissa ja
käyttäjien palaute on ollut hyvää. Ohjeet
ovat lisänneet työntekijöiden turvallisuuden tunnetta. Perinteet ovat säilyneet –
Kuolemisen kohtaaminen, sureminen ja
muistelu yhdistää työntekijöitä, asukkaita
ja omaisia.
Toiveeni on, että yhteistyössä
laatimamme, täydentynyt mutta edelleen muuntuva aineisto ilmaisee uusille
työntekijöille ja Lyhdyn toiminnan tapaa

arvioiville tahoille jotain toimintamme
tavasta ja hoitotyömme laadusta, ihmisyyden ainutkertaisuudesta ja kuolemisen kauneudesta.
Kirsi Alastalo 18.3.2019

Kuva: Muistopöytä joulukahveilla 2012
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KUOLEMAN KOHTAAMISEN AINEISTO – SALKUN SISÄLTÖ
Aineisto sijaitsee Lyhty B:n toimiston
kaapissa mustassa laukussa.
Aineisto sisältää:
 tämän oppaan
 erilaisia tahdon ilmaisun välineitä
 esitteitä ja tietokirjallisuutta
kuolemisen kohtaamisesta
 kaunokirjallista materiaalia ja
musiikkia kuolemisen käsittelyyn
 kartta muistettavista haudoista
 USB-muisti, jossa on aineistoja ja
ohjeita tiedostoina ym.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto 2018.
Elämäni kirja.
Aavaluoma, Sanna – Tammelin, Tarja
2012. Jotta minua ei unohdettaisi – tarinoita elämästäni niille, jotka minua tulevat hoitamaan. Helsingin Alzheimer-yhdistys ry.
Suomen muistiasiantuntijat. Elämänlaatutestamentti hoidostani huolehtiville.

Laukussa olevat kirjat ja esitteet:

Muistiliitto. Hoitotahtoni.

Ensiohjeita hautausta järjestävälle.
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Hoitotestamentti.

Hänninen, Juha 2012. Saattohoidon
lääkeopas.

Musiikkia CD-levyillä
 Petri Laaksonen: Ota hänet vastaan
 Arvo Pärt: Fratjes
 Arvo Pärt: Passio

Hänninen, Juha 2012. Saattohoito-opas –
potilaan ja omaisen opas. Terhosäätiö.
Hänninen, Juha – Pajunen, Tapio 2006.
Kuoleman kaari – Sairastumisesta, luopumisesta, elämästä. Kirjapaja Oy
Kinanen, Mare 2009. Surusäkki – Vertaisryhmätyöskentelyä lasten sururyhmille.
Lasten keskus.
Raittila, Anna-Maija – Kaskinen, AnnaMari 2012. Ota hänet vastaan – Sanoja
suruun. Kirjapaja
Saarikoski, Pentti 2004. Runot. Otava.
Vielä vähän matkaa – Selkokielinen saattohoidon opas. Kehitysvammaliitto 2017.
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Tahdon ilmaisun välineitä:

Aineistoja USB-muistilla
 tämä opas
 osa edellä mainituista pdf-tiedostona
 Kati Turusen laatima tiedosto Saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta
 tiedot muistettavista haudoista
 ja paljon muuta
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