
 

 
 Hyvällä mielellä läpi elämän 

VAPAAEHTOISTEN PAAS POIKETEN -VIERAILIJOIDEN KOKEMUKSIA 

 

Ikääntyvä piti vierailusta kovasti ja jäi tyytyväisenä lepäilemään. 

Olivat iloisia, ottivat osaa keskusteluihin. Iäkkäämpi/sairaampi muisteli paljon 

menneitä. Juttua riitti. 

Laulamisen iloa jokaiselle, sovittiin, että otetaan usein uusiksi. 

Juttelusta jäi hyvä mieli. Yritämme myöhemmin karaokea paremmalla 

onnella. 

Syöpään sairastunut entinen työkaveri ilahtui vaimonsa kanssa kutsusta 

syömään. Muisteltiin menneitä, sai muuta ajateltavaa. 

Haluaa jatkaa tapaamista. 

Omaishoitaja oli selvästi tyytyväinen kahvi- ja juttuhetkeen.  

Hän ei enää saa puhutuksi. Puhuin lapsuusmuistoja, olimme naapureita. Sain 

hänet nauramaan, en aina tiedä ymmärsikö hän minua. Muistisairas. 

Oli yllättynyt. Ei ole vielä kauan ollut hoitokodissa. Tosi reipas, oli kova 

puhumaan. Iloitsi yllätysvierailusta. 

Oli iloinen käynnistämme, kuten aina. 

Käyn usein yksinäisten tai vanhahkon pariskunnan luona. En ole ennen 

ajatellut, miten he ilahtuvat, ennen kuin nyt tämän myötä olen seurannut 

asioita. 

Vein keittämääni vispipuuroa mennessäni hänelle iltapalaksi. Silminnähden 

ilahtui kovasti ja minulle jäi hyvä mieli. 

Entinen naapurini oli kotiutunut lonkkaleikkauksesta, ilahtui kovasti 

vierailustani.  

Olivat iloisia. Eivät uskalla toisen sairauden ja koronan vuoksi paljon tavata 

muita ihmisiä, joten juttua riitti. 

Tunnelma oli iloinen ja virkistävä molemmin puolin. 

Olin menossa kauppaan, kysyin tarviiko naapurissa yksin asuva kaupasta 

mitään. Kävin apteekissa ja kaupassa, ostin herkkupullat ja naapurini keitti 

kahvit. Molempien mieli tuli iloiseksi. 
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Olemme vanhoja reissukavereita vuosien takaa. Tapasimme hänen kotonaan 

pitkästä aikaa joten tunteita oli molemmin puolin. Hän oli kovin ilahtunut kun 

tapasimme ja saimme keskustella monista niin vanhoista kuin 

ajankohtaisistakin. Ei jäänyt tähän, pyrin käymään useammin hänen luonaan. 

Hyvä mieli molemmille 

Oli jo kaivannut, kun en ollut käynyt enkä soitellut.   

Kävimme kauppakeskuksessa. Hyvillä mielin seurasi muita ihmisiä, vain yhden 

tutun näimme ja hän jutusteli hetken "mitä kuuluu" tavalla. Jäi kyllä hyvä 

mieli. Kovin kaipaa seuraavaa käyntiäni 

Helpotti kun sai puhua luotto ystävilleen " murheitaan ".  

Oli iloinen vierailusta ja toivoi uutta vierailua... 

Iloisesti yllättynyt ja toivoi vierailua useamminkin.... 

Hän odottaa joka viikko minua käymään, olemme olleet ystäviä jo kuusi 

vuotta. 

Oli piristystä, odottaa taas ensiviikon tapaamista. 

Kiva oli nähdä pitkästä aikaa. 

Hän piti käyntiä virkistävänä. 

Harjoiteltiin peli-iltaa varten. 

Mukava, virkistävä tapaaminen. Molemmat saivat hyvän mielen vierailusta. 

Kävin omaishoitajan ja hoidettavan luona, juotiin kahvit ja katseltiin valokuvia 

lapsista ja lastenlapsista. 

He ilahtuivat vierailusta kovasti ja piristyivät silmin nähden, sillä kumpikaan ei 

pysty enää poistumaan kodistaan. 

Oli oikein mukava tapaaminen meille kummallekin. Juotiin vielä kahvit 

yhdessä. 

Vierailu sujui mukavassa ja lämminhenkisessä tunnelmassa. Kävin ensin 

hakemassa toisen ystävän ja menemme sitten kävellen toisen luokse. 

Keskustelimme menneistä ja tulevasta, miten aika on kulunut 

Molemmat oli iloisia ja tyytyväisiä vierailusta, toi piristystä päivään. 
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Olin uskottuna henkilönä ystäväni hoitaessa asioitaan. Kiitteli taas avusta ja 

luottamuksesta. Samalla ulkoilimme ja kävimme kahvilla, oli tyytyväinen 

kuten aina kun pääsee ulos laitoksesta. 

Yhtä kiitollinen kuin aina avusta ja huolen pidosta. Autan häntä mielelläni. 

Pitkän ystävyyden ja toveruudenkin vuoksi meillä paljon yhteistä. 

Olen aina yhtä odotettu , aika kului nopeasti hyvä mieli jäi molemmille. 

Soitin ja tarjouduin päiväkahvi seuraksi. Vein lämpimäispullat mennessäni. 

Juteltiin tulevaisuudesta ja päivän polttavista asioista. 

Vapaaehtoisena toimimisesta jää molemmille hyvä mieli.   

Menen lääkärin vastaanotolle mukaan yhteisestä sopimuksesta. 

Hänelle jäi helpottunut ja hyvä mieli, kun lasku maksettu. 

Kiitteli useaan kertaan. Joimme kahvit. 

Piristyi päästessään kaupoille 

Tarinaa tuli taas, menneestä sota-ajasta ja sotalapsena olosta Ruotsissa. 

Vierailu sujui mukavasti ja juttua riitti, vaikka kuinka paljon. Saimme 

hoidettua tärkeitä asioita eteenpäin ja lupasin olla apuna asioiden eteenpäin 

viemisessä. 

Piristi mukavasti harmaata sunnuntaipäivää. 

Tyytyväinen vierailusta 

Hyvässä hengessä 

Hänelle jäi hyvä mieli käynnistä. Sovimme seuraavan käynnin 

terveydenhoitajalle, lupasin kyytiä hänet sinne. 

Aloitimme uuden vanhusten kerhon, jota pidämme kerran kuukaudessa. 

Tarjoamme kahvit ja viihdytämmä vanhuksia. Ovat meidän kummikohde. 

Koronan sairastamisen jälkeen oli iloiset tunnelmat kun voitiin taas nähdä. 

Tänään perjantaina oli viikon sateisin ja pimein päivä, siksi vierailu oli tärkeä 

ja toi vaihtelua yksinolemiseen.  

Ulkoilu oli mieluista. 

Muistelimme menneitä ja kaikkia hauskoja tapahtumia, nauroimme paljon. 
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Mies oli joutunut äkisti sairaalaan, kävin katsomassa miten naapuri pärjäsi 

yksin. 

Ystäväni oli taas erittäin ilahtunut kun pääsi ulos. Harvinaista kyllä tapasimme 

tutun entisen työtoverin. No puhetta entisestä ja uusista asioista riitti. Syönti 

ja pikku ostokset. Mukava oli tavata taas , seuraavaa odottaa. 

Olin jo taas odotettu vieras, laitoimme kevyen lounaan salaatteineen ja kahvit 

ja puhelimme niitä näitä. 

Palvelutalon kahvihetki tilanteessa, paistoimme vohvelit ja lausuntataiteilija 

luki runoja muistelimme elettyä elämää. Todella odotettu vierailu ja 

kiitollisuus näkyi asukkaiden kasvoilla! Toivomuksena oli, että käytäisiin 

useammin. 

Olen aina niin odotettu vieras, oikein mukava käydä, kun huomaa ystävän 

ilahtuvan. Jää itsellekin hyvä mieli. 

Vierailu onnistui mukavasti. Laitoin joulukanavan radioon. Poltimme 

kynttilöitä. Vein tuliaiseksi koristellun joulupiparin josta hän selvästi ilahtui. 

Keitin riisipuuroa enemmän ja vein kahdelle yksinasuvalle lämpimän puuron. 

Juttelemme toisen kerran, nyt vein ovelle puuron. 

Jäi hyvin mielin. Tällä kertaa jutteli ja jaksoi olla hereillä. Vuoteeseen 

hoidetaan. 

Tulee paljon iloisemmaksi, Käyn säännöllisesti 3 ikäihmisen luona. Sukulaisen 

1 kerran viikossa, Kahden muun kerran kuukaudessa. 

Hän oli iloinen, kun muistin nimipäivänsä. 

Jokaviikkoinen peli-iltamme on ihan parasta viikossa. Vuorotellen toistemme 

luona puhutaan mieltä askarruttavat asiat ja iloitaan milloin mistäkin. 

Iloitsi kun pääsi ulkoilemaan. 

Minua oli odoteltu jännityksellä, koska oli lähtö kauppaan ostamaan uusia 

puseroita. Iloisena hän osti kaksi puseroa ja käytiin kahvilla. Katseltiin 

ihmisvilinää, jota ei aikoihin oltu käyty. Mukava reissu. 

Kuulolaite oli tullut korjauksesta ja puheensorinaa riitti. Iloitsi kun kuuli taas 

puhetta. Keskustelua asiasta jos toisesta. 

Avioparin toinen osapuoli on saattohoidossa, mutta vielä kotona ja ystävien 

käynti oli todella toivottu ja odotettu. Huolen ja ajatusten jakaminen helpotti. 
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Ihana vierailu, virkisti molempia 

Oli hyvillä mielin, kun jalat hoidettu. Jalkahoidon aikana join kahvit ja luin 

päivän lehtiä. 

Toivottivat uudelleen käyntiä Kahvittelun merkeissä. 

Odotteli jo vierailua. Keskusteltiin niitä näitä. Kertoilin omia viikon 

tapahtumia. Oli iloinen ja jäi odottelemaan taas ensiviikon vierailua. 

Käytiin ottamassa hänelle flunssarokote ja käveltiin ulkona. 

Selvästi hänelle virkistävä kohtaaminen. 

Tykkäsi kun pääsi ulkoilemaan. 

Menin katsomaan yksin asuvaa, jonka omaiset asuvat pääkaupunkiseudulla. 

Muutama ystävä kuollut lähiaikoina ja ystäviä on nyt vähän. Juotiin kahvit ja 

rupateltiin, huomasin olevani tervetullut ja lupasin mennä uudelleen. 

Olivat iloisia ja osallistuvia 

Iloinen ja turvallinen mieli kun huolehditaan. 

Turvaa lisäävä tapahtuma, mielissään kun käydään huolehtimassa 

Odottaa vierailuja ja apua 

Oli hyvillään, kun kuljettelin häntä paikasta toiseen. Piti minun alkaa 

puolustaa tätä ihmistä ja saada hänet hoitoon. Tapaamme perjantaina 

uudelleen ja menemme terveyskeskukseen. 

Joulun ja adventin aika toi tapaamiseen lämminhenkisen ilmapiirin. Vierailusta 

jäi mukava ja onnistumisen tunne. 

Kävimme joulunavauksessa ja hän näki siellä tuttuja ja oli tosi iloinen. 

Yksinasuva ilahtui kovasti, kun vein hänet konserttiin. 

Väsymys voitti ystävän, kerroin tulevani viikonpäästä uudelleen. 

Molemmat olivat iloisia ulkoilusta ja kovasta keskustelusta päätellen olivat 

tyytyväisiä tapaamisesta. 

Paljon yksin kotona, puoliso usein tyttären luona auttamassa. Juttua aina 

riittää, pyytää tulemaan pian uudelleen. 

Soitin saanko tulla, antoi luvan. Juttelimme mm. tulevasta toimenpiteestä. 

Hän selvästi iloitsi käynnistäni ja jännitys lieventyi. 
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Oli juuri tullut sairaalasta, vakava tilanne. Keskustelimme tapahtuneesta, sen 

hetkisestä tilanteesta ja tulevasta. Sovimme ulkoilusta, kun tilanne sallii. 

Rauhallinen kävely, voinnin mukaan. Piristyi selvästi! 

Annoimme omaishoitajalle vapaata, jotta hän pääsi ystäviensä kanssa 

teatteriin ja syömään. Pidimme seuraa hoidettavalle. Hoidettava jutteli 

kovasti, oli selvästi iloinen tapaamisesta. Omaishoitaja oli piristynyt ystävien 

tapaamisesta ja vapaaillasta. Teatteriesitys oli ollut hauska. 

Jäi hyvä mieli molemmille. 

Ulkoilutin kahta rollaattorilla liikkuvaa yksin asuvaa. Houkuttelin ulos ja meillä 

oli niin mukavaa. Samalla muisteltiin menneitä ja kerrottiin kuulumiset. 

Oli pitkä väli edellisestä käynnistä joten asiaa riitti, oli mukava ruokailla 

yhdessä. Tunnelma mukava, seuraavaa kertaa jäi odottamaan - ehkä hieman 

haikeana. 

Kaipaa kovasti käyntiäni kun on hoitolaitoksessa. Ei puhekavereita vain tv ja 

hesari seurana. 

Ystävän muisti on heikentynyt tosi nopeasti.  Pojan pyynnöstä olemme 

kuulemassa tutkimus tuloksia ja raportoimme pojalle . Nytkin tehty ehkä 4-5 

käyntiä kotona etsimässä kadonneita tavaroita yms. huolenpitoa. 

Vanhuksen tytär asuu kaukana.  

Jäänyt hiljattain leskeksi ja kokee yksinäisyyttä. Käyntini on todella tärkeitä ja 

ajatuksia surusta vähentäviä. 

Meillä on mieheni kanssa 94 v. ystävä jota käymme katsomassa 1-2 kertaa 

kk. Sitten on 3 naista joiden kanssa kerran kk. syödään ja pelataan skippoa 

ikä 75-84. Mieheni täti täytti 88v. Tilasimme ruokailun 6hlö ja iltapäivän 

vietimme mieheni serkulla 6h. Vein naapurin, 79v. roskasäkit kaatopaikalle. 

Kävin entisen työntekijäni synt.päivällä. Soitan usein yksinäisille ystävilleni ja 

kuljetan meidän autottomia jäseniä eri tilaisuuksiin. Menemme yhdistyksen 

lauluryhmä invapirtille laulamaan joululauluja vammautuneille.  

Mukavassa ilmapiirissä. Saatiin monta asiaa selvitettyä. 

Mielyttävä ja tarpeellinen tapaaminen, edellisestä käynnistä oli useampi  

viikko. 

Mukava juttutuokio. 
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Oli iloisesti yllättynyt. Oli hiljattain joutunut laitokseen, onneksi oli antanut 

luvan kaikkien kyselijöiden tulla. Ihmetteli, miten tiesin hänen olinpaikkansa. 

Silminnähden oli kiitollinen ja toivoi toistenkin tuloani. Lähetti tutuille 

terveisiä, saa tulla kylään. 

Itselleni tuli hyvä olo. 

Lämmin vastaanotto. Puhetta tuli kovin. Naurua ja halailua. Oli piristävä 

vaikutus häneen. 

Hymy heltisi kasvoille. Sanoja tuli vai yksi. Silmät kostui kyyneliin. Lämmin 

halaus. Tajusi käyntini. 

Lähdin surullisin mielin. 

Molemmille jäi tosi hyvä mieli. 

Purki sydäntään. Haluu joskus todella kinastella. Mieliala koheni. Kävelin vielä 

hänen kanssaan ruokailuun. 

Aina olen tervetullut. Vein hirvikeittoa, josta tosi iloinen. Tapaamiset muuten 

aika rutiinia. Saa paljon tukea minusta, josta muistaa olla kiitollinen. 

Oli hyvillä mielin jo valmiiksi. naurettiin menneitä. Suunniteltiin tulevaa. Vein 

yhdistyksemme kokoontumisesta riisipuuroa, käytiin siinä asioita ja ihmisiä 

läpi. Iloinen puurosta, vähän surullinen kun ei pääse mukaan. 

Yllättyi iloisesti käynnistäni. Juttua tuli kovasti ja kyllä siinä naurettiinkin.  

Tein hänen iloiseksi, pyysi tulemaan uudelleenkin. 

Kutsuimme yksinasuvia palvelukeskuksen asukkaita kahville. Olivat todella 

otettuja ja viihtyivät. Itsellekin tuli hyvä mieli. Jatkamme tätä 

tulevaisuudessakin kuukausittain. Hyvä kokemus kaikin puolin. 

Hän hakeutui luokseni kaupassa, oli juuri jäänyt leskeksi. Vein hänet 

sivumpaan istumaan, siinä hän sitten purki sydäntään. Tunsin 

voimattomuutta, mutta myös jotain mitä pystyin hänelle antamaan. Olin 

tyytyväinen, että annoin aikaani. Hänelle ehkä olin avuksi, itselleni tuli suru. 

Iloinen ja virkistävä tapaaminen. 

Mukava iloinen tapaaminen, arjen askareita toimitellessa. 

Mukava tunnelma vaikka kauppareissu ottaa jo koville. 

Iloisesti yllättynyt, kun saatiin verhot ikkunaan. 
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Jokaviikkoinen peli-ilta on kaikille iloinen asia. 

Itselle jäi hyvä mieli käydessäni vierailulla. Lähiomaiseni on ollut hoidossa 

useita vuosia, ei osaa sanoa miten tunnisti ja reagoi.  

Tapasin tutun, hän ilahtui ja toivotti tutuille terveisiä. Annoin tuliaisena 

valkoisen huopaenkelin, jonka hän otti kiitollisena vastaan ja suunnitteli mihin 

hän sen ripustaa. 

Iloinen tapahtuma 

Kauppaan menomatkalla tuli tunne, että on poikettava yksin olevan luona. 

Olimme tervetulleita. Juttua piisasi. Hän valitteli välillä pään olevan vähän 

tunkkainen, muttei särkenyt. Hän jäi hyvillä mielin, kehui laittavansa kohta 

nukkumaan. Sattumoisin selvisi, että olimme käyneet. Hän oli saanut 

aivokalvotulehduksen ja oli 2 yötä ennen kuin vara avaimen omistaja kävi 

katsomassa viime hetkellä. Onneksi hän selvisi ja meidän käynnistä oli 

lääkärille suuri apu tilannetta kartoitettaessa. Nyt ymmärsin miksi tuli 

voimakas tunne mennä käymään. 

Hyvin ilahtuivat taas käynnistä 

Hienosti 

Kävin hoitokodissa katsomassa entistä naapuriani. Juteltiin ja kävelytin 

käytävällä. 

Pariskunnan mies oli ollut sairaalassa, kävin katsomassa, miten jaksoi. 

Katselimme uudet reseptit ja kontrolliajat. Kovasti arvostivat käyntiäni. 

Kaikille oli muistia virkistävää jutustelua. 

Olen ulkoillut saman henkilön kanssa monta kuukautta 4-5 kertaa viikossa. 

Askelmittariin tulee yleensä 7000 askelta. lenkit on tehty yleensä 

aamupäivällä. Eli virkistävä päivän aloitus. 


