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Julkaisuvapaa heti 

 

Muistisairaan sormet multaan koronaeristämisestä huolimatta 

 

Korona-aika on eristänyt hauraat ikäryhmät koteihinsa ja huoli toimintakyvyn alenemisesta on suuri. 

Yrittäjänä lähdin miettimään, miten voisin tarjota kuntouttavaa päivätoiminta myös poikkeusaikana. 

Kehitin virikelaatikon kotiin vietäväksi.  

Muistisairaat ikäihmiset käyttävät päivätoimintapalveluita, mutta nyt kaikki palvelut on keskeytetty. Useita 

palveluja on viety nettiin etäpalveluiksi, mutta monelle seniorille digipalveluiden käyttö on haastavaa tai 

jopa mahdotonta. Tästä lähtökohdasta Omapäivä Oy:n yrittäjä Paula Junnila lähti kehittämään keinoa 

tarjota päivätoimintapalvelua ilman riskiä covid-19 tartunnasta. Ideointi aloitettiin kysymällä ”miten voisin 

auttaa kotiin jääneitä muistisairaita ja heidän omaishoitajiaan?”  ja” Miten autan ylläpitämään asiakkaiden 

toimintakykyä korona-aikana?”. Kehiteltiin virikelaatikko, joka voidaan viedä tai postittaa kotiin kerran 

viikossa. Laatikossa on samantyyppistä tekemistä kuin päivätoiminnassa, mutta ilman sosiaalisen kontaktin 

tuomaa tartuntariskiä. Laatikon tehtävät voi tehdä yksin tai puolison kanssa.  

Viime viikolla tehtiin ensimmäiset virikelaatikot ja niitä toimitettiin Paulan omien kontaktien ja 

omaishoitajayhdistyksen kautta. Ensimmäisen laatikon teema oli ajankohtaisesti äitienpäivä. 

”Päivätoiminnassa on tapana muistaa äitejä kakkukahvilla ja äitienpäiväaiheisella tekemisellä ja 

muistelulla. Tätä välittämistä pakkasin virikelaatikkoon tekemisen kera” Paula sanoo.  ”Nyt työstän jo 

keväistä tekemistä seuraavan viikon laatikkoon. Sormet istutusmultaan koronaeristämisestä huolimatta.”  

”Olen koulutukseltani tradenomi ja sairaanhoitaja. Olin haaveillut perustavani pienen, kotoisan ja 

turvallisen päivätoimintapalvelun kotona asuville muistisairaille kotikaupunkiini Espooseen. Toteutin 

haaveeni ja lähdin yrittäjäksi syksyllä 2019. Kuitenkin koronapandemia pysäytti juuri aloitetun 

yritystoiminnan kokonaan. Alkujärkytyksen jälkeen totesin, että koronakriisi ei saa lannista vaan yritän 

luoda jotain uutta. Päivätoiminnan virikelaatikko on uusi palvelumuoto; en ollut törmännyt vastaavaan 

ideaan muualla. Etäpalveluita ja netistä saatavaa materiaalia toki on paljon tarjolla, mutta tämä ei palvele 

silloin, kun digitaidot puuttuvat. Ideani avulla pystyn tarjoamaan tekemistä kotiin ilman, että on vaaraa 

virusten leviämisestä riskiryhmässä olevaan asiakkaaseen. Laatikon avulla yritystoiminnalla on mahdollisuus 

jatkua koronapandemian yli. ” 

Päivätoiminta on tavoitteellista muistikuntouttamista. Toiminta kuuluu sosiaalihuoltolain piiriin ja 

toiminnasta tehdään ilmoitus kyseisen alueen Aluehallintovirastoon. Asiakkaat ovat useimmiten kotona 

kotihoidon ja/tai omaishoitajan turvin asuvia muistisairaita ikäihmisiä.  

 

Lisätietoa Paula Junnila, yrittäjä ja sairaanhoitaja, Omapäivä Oy 

puh. 0503645861, paula@omapaiva.fi 

Linkki tiedotteeseen ja yrityksen kuviin  https://www.omapaiva.fi/kuvia 
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