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Marraskuisena perjantaina puolilta päivin 
nuorin siskoni soitti hyvin hätääntynee-
nä. ”Äiti on todella huonossa kunnos-

sa...häntä elvytetään...hän taitaa kuolla...” 
Soitto oli yllätys. Sellainen olisi tietysti voinut 

tulla aiemminkin, kuten silloin, kun äiti tajutto-
muuskohtauksen takia putosi kellariin ja sai kal-
lonmurtuman tai silloin kun hän odotteli tahdis-
tinta kolmenkympin sykkeellään. Nyt hänellä kui-
tenkin oli ollut pari kuukautta tahdistin. Sen kans-
sa hän oli ollut ilman tajuttomuuskohtauksia. 
Kaiken piti olla kunnossa, vaikka erilaisten TULE-
sairauksien vuoksi äiti pystyi liikkumaan vain kyy-
närsauvojen avulla. Se oli tietysti voimia vaativaa 
ja väsytti niin, että televisiosta jaksoi seurata enää 
jääkiekkoa ja formuloita.

Elvytystä edeltävänä iltana äiti oli leiponut isän-
päiväkakun, kaksi päivää etuajassa. Aamulla 

hän oli valitellut huonoa oloaan ja pukenut pääl-
leen siistit vaatteet siltä varalta, että joutuisi lähte-
mään sairaalaan. Mutta ennen kuin sairaalaan voi 
lähteä, on asiat laitettava kuntoon. Pyykkikin oli 
haettava narulta, vaikka se oli vielä hivenen nih-
keää. 

Kun pyykit oli viikattu, äiti voi jo todella huo-
nosti. Isä kuuli hänen kolistelevan sisään ja sano-
van: Nyt minulla on niin huono olo, että...! Hän ei 
kuitenkaan tullut sisään, ja isä vääntäytyi tarkasta-
maan tilannetta. Äiti makasi kuistin lattialla pitkin 
pituuttaan ja haukkoi henkeään. Isä sauvoi puhe-
limeen soittaakseen ambulanssin. Isälle annettiin 
ohjeeksi kääntää äiti kyljelleen. Helpommin sanot-
tu kuin tehty, kun itsekin pysyy pystyssä kyynär-
sauvojen varassa. Äiti oli jo ihan hiljaa. Isä pala-
si puhelimeen. Hän soitti myös siskolleni, joka sa-
massa näkikin ambulanssin kiitävän oman talonsa 
ohi. Sisko lähti ambulanssin perään.

Isäkin oli sotavuosina sairaankuljettaja, mut-
ta siitä ei nyt ollut apua. Varsinkin heinä–elo-

kuussa 1944 kertyi kokemusta, kun kaksi kuukaut-
ta kuljetettiin haavoittuneita ilman, että välillä oli-
si saanut nukkua. Nukkua ei saanut muuta kuin 
parituntisen silloin, kun lääkäri Takala antoi am-
bulanssiasemalla siihen luvan laittaessaan j.s.p:ltä 
tuodut haavoittuneet sellaiseen kuntoon, että heil-
lä olisi mahdollisuus selvitä kenttäsairaalaan.

Kerran isä joutui kuuden paareilla makaavan ja 
kahdeksan istuvan haavoittuneen kanssa metsäpa-
lon saartamaksi. Tukkipinot paloivat tien molem-
min puolin. Ei ollut kuitenkaan aikaa jäädä odot-
telemaan palon sammumista, koska haavoittuneet 
oli saatava hoitoon, joten tulen läpi ajettiin. Ansi-
oistaan sairaankuljettajana Suomen kansa myön-
si hänelle Vapauden mitalin. Nyt urhea veteraani 
kävelee käsiensä varassa, eikä niissäkään enää ole 
kovin paljon liikettä. Jalkoja liikuttaa pelkkä hen-
genvoima.

Sisareni soiton jälkeen annoin työni muille ja 
lähdin ajamaan. Äiti tarvitsi minua enemmän 

kuin muut. Sisko soitti pian uudelleen, että ambu-
lanssi vei äidin. Huonolta näytti, mutta lupasivat 
soittaa. Olivat ottaneet hänen numeronsa.

Ajelin kaksi tuntia odottaen siskon soittoa, mut-
ta mitään ei kuulunut. Sitten soitin itse siskolle. 
Hän sanoi, että mitään ei ollut ilmoitettu, mutta 
”Yritä löytää hänet”. Vakuutin, että kyllä minä hä-
net löydän.

Äitini löytäminen osoittautui oletettua vaikeam-
maksi. Menin ensiapupoliklinikalle. Ilmoitin, että 
äitini oli tuotu elvytettynä kaksi tuntia aiemmin ja 
että olin anestesialääkäri. Luulin, että ammatistani 
olisi etua siinä tapauksessa, jos äitini viruisi jossain 
todella huonossa kunnossa.

Sen sijaan, että minut olisi viety äidin luo, hoita-
ja tuli kysymään, olenko puhunut lääkärin kanssa. 
En ollut, ja hoitaja pyysi minua istumaan odotta-
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maan. Se oli tietysti huolestuttavaa, mutta ajattelin, 
että minua haluttiin kohdella maallikko-omaisena. 
Olen aina ollut kiltti omainen, ehkä liiankin kilt-
ti, joten istuin odottamaan. Hetken kuluttua hoi-
taja tuli kertomaan, että minun pitäisi vielä odot-
taa, koska lääkäri oli mennyt tietokonetomografi-
aan toisen potilaan kanssa. Tässä vaiheessa parkai-
sin, että sanokaa nyt, onko hän edes hengissä. Hoi-
taja puolestaan parkaisi, että hän ei tiedä mitään 
asiasta ja levitteli käsiään.

Nöyränä jatkoin istumista. En ymmärtänyt, 
miksi minua ei päästetty äidin luo ja epäilin vah-
vasti, ettei hän enää ollut elossa. Toisaalta, toivoa 
oli vielä. Samaisella poliklinikalla hänet oli hukat-
tu juuri pari kuukautta aiemmin. Silloin ambu-
lanssi oli tuonut äidin poliklinikalle yöllä rintaki-
pujen takia. Seuraavana päivänä soittaessani ensi-
apupoliklinikka ilmoitti hänen siirtyneen osastol-
le. Lähetin siskon äitiä katsomaan, mutta ei äiti ol-
lutkaan osastolla. Hänet oli kyllä kirjattu sinne, ja 
hänen olisi pitänyt olla siellä, mutta osastolla ei ol-
lut hänelle paikkaa. Siksi äiti olikin edelleen ensi-
avussa, josta minulle oli väitetty, että hän on osas-
tolla. Sillä kertaa siskoni löysi äidin ensiavusta. 
Muutamaa tuntia myöhemmin ilmoitettiin, ettei 
äitini menisikään osastolle, vaan hänet lähettäisiin 
kotiin.

Oli siis olemassa mahdollisuus, että äiti olisi 
elossa jossain, mutta kukaan ei tietäisi, missä. Ai-
kani odoteltuani käväisin sanomassa, että mikään 
tietokonetomografia ei voi kestää näin kauan. Tä-
mä myönnettiinkin ja sanottiin, että lääkäri tuli-
si kohta.

Odottelin jotakuta valkotakkia tulevaksi, mut-
ta kun minua kutsuttiin, minua lähestyikin kol-
lega punaisissa haalareissaan. Siinä oli informaa-
tiota tarpeeksi, ja samassa kehitinkin iankaikkisen 
aversion punaisiin haalareihin. Äitini oli viety ko-
toa kolme tuntia aiemmin ja ainoa, jolla oli hänes-
tä raportoitavaa, oli pukeutunut punaisiin haala-
reihin. 

Punahaalari raportoi: ”17 minuuttia...eloton...
PEA...käynnistyminen...matalat paineet...hiipumi-
nen...laajat pupillat...luopuminen” tai jotain sinne-
päin. Ainut asia, mikä silloin merkitsi, oli, että äi-
ti oli kuollut. Halusin vain nähdä hänet. Punahaa-
lari sanoi pyytävänsä hoitajia järjestämään tapaa-
misen.

Hetken kuluttua hoitaja tulikin ja lupasi selvit-
tää asian. Vähän päästä hän tuli uudelleen ja sa-
noi, ettei se järjestykään. Äiti oli jo viety kylmiöön, 

mutta tuntia myöhemmin tulisi vartija, joka ehkä 
suostuisi viemään minut sinne, ehkä! Minulla ei 
ollut kiirettä mihinkään. Äitihän oli kuollut.

Helsingistä tullut siskoni ehti saapua, ja jat-
koimme odottelua. Lopulta ennen kello viittä 

hoitaja tulikin sanomaan, että vartija oli lupautu-
nut viemään meidät äidin luo. Vartija oli isokokoi-
nen ja ystävällinen. Hän kyseli, olimmeko joutu-
neet odottamaan kauan. Matka kylmiöön oli mut-
kallinen, ja satoi vettä. 

Vartija pyysi odottamaan, että hän ottaisi äidin 
esiin. Sitten saimme mennä. Vainaja lepäsi ulosve-
detyssä laatikossaan, ja hän todella oli äiti. Huoli-
matta intubaatioputkesta ja kaulalla olevasta vih-
reästä kanyylista hän näytti rauhalliselta ja huo-
lettomalta. Pidellessäni vihdoin äitini kylmenevää 
kättä, sanoin siskolle: Oli hyvä, että tultiin. Hän 
vastasi: Niin oli.

Äkillinen kuolema oli tietysti vaikea hyväksyä. 
Oli vaikea tajuta, että äiti oli kuollut, joten vainajan 
kohtaaminen oli välttämättömyys, myös aikaisem-
pien sotkujen takia. Äidin löytäminen oli kuiten-
kin tehty liian vaikeaksi. Ensin meille ei ilmoitettu, 
että äiti todettiin kuolleeksi ennen sairaalaan pää-
syä. Lisäksi vainajamme oli jo viety kylmiöön, jon-
ne taas oli vaikea päästä. Olenkin ikuisesti kiitolli-
nen sille vartijalle, joka lopulta auttoi meitä löytä-
mään äidin.

Mielelläni olisin viipynyt äidin luona kau-
emmankin, mutta arvelin, että vartijaa tarvi-
taan myös perjantai-illan poliklinikalla, enkä pi-
dätellyt häntä kauan. Ymmärrän siis ensihoi-
don kiireet ja elävien etusijan. Kiireenkin kes-
kellä jonkun pitäisi muistaa informoida omaisia 
varsinkin, kun potilas kuolee. On hyvä, että ko-
neisto toimii, mutta omaisia ei saisi vieroittaa rak-
kaista vainajistaan liian tehokkaasti.                

Turussa, 26.11.2007

ps. Viimeisestä pääkirjoituksestani tuli olosuhtei-
den pakosta tällainen. Alkuperäinen tarkoitukseni 
oli kiittää toimituskuntaa, kirjoittajia ja lukijoita, 
ja antaa eväitä tulevaisuutta varten Johanna Tuuk-
kaselle ja hänen toimitukselleen. Annan evästyk-
set nyt muilla tavoin. Ensi vuodesta tuleekin toi-
mitukselle haasteellinen, koska Finnanest täyttää 
tammikuussa 40 vuotta ja erikoisalamme täyttää 
huhtikuussa 50 vuotta, joten lykkyä tykö Johan-
nalle ja hänen tuiki tärkeille apulaisilleen. 




