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POLKUNI

Olemme Outin viihtyisässä
työtilassa, juomme teetä istuen mukavissa nojatuoleissa ja keskustelemme Outin
matkasta tähän päivään. Selkäni takana on iso pöytä, jonka ympärille mahtuu
istumaan kerralla useampi henkilö. Työtilassa on myös pieni sali ja pilates reformer-laite. Työtila
taipuu moneksi, onhan Outi fysioterapeutti, pilatesohjaaja ja ratkaisukeskeinen
terapeutti. Näitä ammatteja hän harjoittaa entisen Suomenkasarmin
tiloissa Hämeenlinnassa.
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A: Elettiin vuotta 2014 ja olin ollut
pilatesasiakkaanasi.
Lähdin
syksyllä
kolmeksi kuukaudeksi matkoille ja kun
palasin, istuitkin pyörätuolissa. Kerroit että
sulla on harvinainen sidekudossairaus,
joka silloin aktivoitui ja johti toimintakyvyn
romahtamiseen ja vaikeaan kiputilaan. Mitä
sä ajattelit, kun et voinut enää olla se sama
reipas ja yritteliäs Outi?
O: Kaikkein vaikeinta oli oman toimijuuden
ja itsenäisyyden menettäminen. Ja vaikka
mitä yritin, aina tuli takapakki. Tarvitsin
apua
lähes
kaikkeen
päivittäiseen.
Pahimpina päivinä en pystynyt pitämään
edes kahvimukia kädessäni. Koko perheen
elämähän siinä mullistui. Arki lähti
pyörimään sairauteni ympärillä ja yhtäkkiä
kodissamme oli vieraita ihmisiä, avustajia
tai hoitajia. Melko pian siitä kuitenkin
muodostui uusi normaali.

A: Susta tuli kaiken keskipiste?
O: Se tuntui pahalta, koska siitä mihin en enää
pystynyt, eli kykenemättömyydestäni alkoi tulla
kaikken määrittävä tekijä ja aloin kadota itseltäni ja
muilta sairauden alle.
A: Nyt kun mä katson sinua, mun on vaikea uskoa
sitä, että sulla on ollut noin vaikea aika takanasi.
Mikä lähti nostamaan sua ylös?
O: Olin aivan pohjalla. Ravasin lääkäriltä toiselle
hakiessani vastausta mitä voin tehdä, jotta
kuntoudun. Sain aina saman vastauksen; et voi enää
muuta tehdä. En pystynyt kivuiltani juurikaan
liikkumaan ja katselin sängystä maaten, kuin
vieraassa kehossa, tuntitolkulla samaa näkymää.
Räystäslautoja tuijottaessa mietin, mitä järkeä
elämässä on, jos sillä ei ole merkitystä.

A: Miten sä nousit sieltä pohjalta?
O: Jos osaisin tähän antaa selkeän reseptin niin pullottaisin sen helposti nieltävään muotoon ja
poistaisin maailmasta melkoisesti kärsimystä! Jotenkin kuitenkin tein päätöksen rakastaa elämää ja
avata silmät. Katsoa mitä siellä pohjalla oli ja mitä se elämä sitten tarkoitti, kun ei voinut enää ”muuta
tehdä”. Ehkä se oli sitä hyväksymisen polulle astumista. Oli selvää, että en voinut enää toimia
fysioterapeuttina, mutta halusin hyödyntää osaamistani jossain. Apuvälineet olivat tulleet osaksi
elämääni, mutta ne olivat masentavia, harmaita, rumia ja korostivat sairautta ja vammaisuutta. Siinä
sängyssä maaten päätin perustaa esteettisten apuvälineiden verkkokaupan. Jälkeenpäin ajateltuna se
toimi ponnahduslautana takaisin kiinni elämään. Se antoi tunteen omasta toimijuudesta, siitä että
elämällä on merkitys ja pystyn olemaan hyödyksi, edes pienissä määrin. Perheen vahva tuki ja
kannustus auttoi minua tässä.

A: Mikä muu sua auttoi takaisin elämään kiinni?
O: Luovuus ja luonto. Hain aktiivisesti apua mielen
haasteisiin, sillä vaikka sairauteni on fyysinen, oli
henkistä kuormitusta vaikein sietää, etenkin
turhautumista. Taideterapiaryhmässä aloin löytää
taas itseäni, väreillä pystyi ilmaisemaan sellaista
millä ei ollut sanoja.

A: Sä olet ollut heppatyttö?
O: Hevoset on aina kuuluneet elämääni. Vaikka
tarvitsin apua päästäkseni hevosen selkään niin
olin vapaa liikkumaan itsenäisesti metsässä.
Tunne siitä oli huikea ja voimaannuttava.
Uskaltauduin ottamaan käyttöön sähkömopon,
vaikka se alkuun hävetti ja pelkäsin että joku
tunnistaa minut. Halu elää oman näköistä elämää
itsenäisesti voitti kuitenkin häpeän tunteen ja aloin
hyväksymään tilanteen.Tukka hulmuten, koira ja
välillä myös lapset kyydissä sitten pisteltiin
menemään! Pääsin itsenäisesti koiran kanssa
metsäpolkujen äärelle ja hiljalleen jalat alkoivat
kantaa. Mulla on ollut koko ajan huippu fyssarit
tukena jatietysti omasta ammatista on ollut apua.
Ilman pilatesta en pärjäisi. Motivaation säilyminen
on ollut välillä haastavaa, kun kunto on kaikesta
pinnistelystä huolimatta välillä romahtanut eikä
takapakeilta ole vältytty. Se haastaa mieltä
enemmän kuin kehoa.

A: No nyt me kuitenkin istutaan tässä sun uudessa liiketilassa ja olet taas kääntänyt uuden sivun
tarinassasi. Valmistuit juuri ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi. Mikä saa sinut yrittämään
kaikesta huolimatta?
O: Kaikkien yllätykseksi kuntouduin takaisin työelämään. Olin jonkin aikaa töissä sote-alalla, mutta
toimintakyvyn heittely haastoi jaksamista ja olin taas tilanteessa, jossa jouduin pohtimaan mitä voin nyt
tehdä. Törmäsin ratkaisukeskeiseen filosofiaan ja tajusin heti, että tässä on mun juttu. Se, että auttaa
ihmistä löytämään keinot selviytyä haasteista ja löytämään uusia näkökulmia, on jotain, mitä haluan
antaa myös muille. Yrittäjänä pystyn säätelemään omaa työaikaani ja sopeuttamaan toimintaani
vaihtelevaan toimintakykyyn. Näin mahdollistan sen, että olen töissä aina parhaimmillani. Se, että olen
nyt tässä, on vaatinut fyysisen kuntoutuksen lisäksi myös hurjasti omaa kasvua, vanhasta luopumista
ja uuteen tutustumista.

A: Sait varmasti opiskelusta omaan tilanteeseesi jotain? Mikä oli kaikkein antoisinta?
O: Kolmen vuoden psykoterapiaopinnot ovat tosiaan auttaneet tutustumaan omaan itseen. Uskallan
jälleen unelmoida ja uskoa itseeni. Olen oppinut hyväksymään sairauteni, vaikka edelleen joudun asian
kanssa tekemään töitä. Voin tehdä paljon hyvinvointini eteen, kaikkeen en voi kuitenkaan vaikuttaa.
Sen ymmärtäminen, ettei aina tarvitse olla reipas ja positiivinen ja että välillä saa ketuttaa, on ollut
helpottavaa.
Ratkaisukeskeisyydessä korostetaan sanojen merkitystä, sillä miten määritämme itseämme tai
haastettamme on tärkeää. Olen oivaltanut, että olen osatyökykyinen, en -kyvytön. En enää luettele
asioita mihin en kykene, vaan pyrin keskittymään niihin, joita voin silti tehdä. Omasta taustastani on
hyötyä, kun kohtaan kehollisia haasteita kantavia asiakkaita. Vaikka meidän jokaisen sairaus tai
tuntemus kivusta on yksilöllinen, se että on itse kokenut jotain samanlaista auttaa yhteisessä
ymmärryksessä.

A: Mähän oon ollut sun harjoitusasiakkaana ja tein
saman huomion sanojen löytymisen merkityksestä.
Terapiassa mä itse sanoitin mun elämääni ja
vertauskuvien kautta oivalsin ratkaisuja jumeihin,
vaikka mä ajattelin, että mulla on vain surutyö
kesken. Vanhempani olivat kummatkin kuolleet
kahden vuoden sisään ja 13 vuoden
omaishoitajuus oli ohi. Mun elämä oli silloin aika
synkkää. Ehdotit keskustelumme tueksi luovia
taideterapeuttisia menetelmiä. Suhtauduin hieman
epäillen, kun en osaa yhtään piirtää tai maalata.
Mutta juuri niistä luovista jutuista tuli mulle aika
tärkeitä. Se olikin hauskaa ja oivaltavaa, löysin
elämästäni paljon värejä ja mustaa vain vähän.

A: Miltä tulevaisuus näyttää?
O: Tulevaisuus näyttää valoisalta ja värikkäältä, omanlaiseltani. Pääsen työssäni auttamaan
kehon ja mielen solmuihin jumiutuneita löytämään oivalluksen silmuja. Keinoja löytää oma ääni
ja toimijuus haasteista huolimatta. Haluan myös auttaa työyhteisöjä kohtaamaan kipuasiakkaita
ratkaisukeskeisesti, niin että kuntoutujaa autetaan pois oireiden luonnehdinnasta kohti toivotun
tulevaisuuden kuvaamista. Sieltä löytyvät meidän merkitykset ja motivaattorit ja polku
muutokseen.
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