
 

Iisalmen sairaala illalla 29.4.18 

Ystävät, nyt minä kerron, mitä meille on tapahtunut. Äiti piti tiistaina kotonaan lähetyspiiriä, jonne tuli 20 

seurakuntalaista ja pappi. Olen kuullut kaikkien kehuvan, miten erityinen se tilaisuus oli: äidin valitsemat 

virret, papin selitys kolmesta psalmista, pöytä koreana ja tunnelma valoisa. Kun tilaisuus oli päättnyt ja 

muutama ihminen vielä paikalla, alkoi äiti valittaa huimausta. Hänet talutettiin sohvalle, jossa hän rupesi 

oksentamaan. Pappi kutsui ambulanssin. Äiti pyysi että odottaessa veisattaisiin vielä virsi. 

Ambulanssi vei äidin Kuopioon, jossa otettiin aivokuva. Verenvuoto oli niin massiivinen, ettei lääkäri 

antanut mitään toivoa. Aivojen nestekierto estyy, eikä ihminen voi elää sillä tavalla kuin muutaman tunnin 

tai enintään pari päivää.  

Ovestani astui kaksi amerikkalaista vierasta juuri silloin, kun siskoni soitti ja kertoi tämän uutisen. ”Et ehdi 

enää nähdä äitiä hengissä”, sanoi sisko. Amerikkalaiset lupasivat minun lähteä Savoon ja jäivät itse 

asuntooni. Ostin junalipun aamuksi, en muistanut hätäpäissäni, että yölläkin olisi kulkenut bussi.  

Sillä välin suku kokoontui Kuopion KYS:iin. Äiti pystyi vielä puhumaan, joten hän oli pyytänyt Väätäisen 

Kallea (Kuopion Luther-säätiön pastoria) paikalle. Kalle riensi jakamaan hänelle ehtoollista niin nopeasti 

kuin pääsi. Minulle hän sanoi puhelimessa, että äidin tajunnan taso alkoi laskea heti ehtoollisen jälkeen. 

Tuona iltana äiti oli kuitenkin tajunnut vielä puhetta ja osannut jotenkin reagoida.  

Minä puhuin äidin korvaan sisareni puhelimen kautta ja heitin hyvästit. Samoin teki toinen espoolainen 

siskoni ja Abu Dhabissa asuva lääkäri-veljeni. KYS:ssä oli ollut yötä kolme siskoani ja yhden mies, ja nuorin 

veljeni oli käynyt illalla pienine tyttärineen mummun luona.  

Minä saavuin Iisalmeen kolmelta iltapäivällä. Äiti makasi sairashuoneessa suu auki tietämättä mitään tämän 

maailman menosta. Lauloimme hänen mielivirsiään, joita on paljon.  

Kun päättyy kerran matkani / lähetä Herra enkeli 

luoksesi minut tuomaan.  

Ruumiini kerran kätköön maan / nimeesi Jeesus siunataan 

se ota armos huomaan.  

Kun herätät sen kuolleista, / suo minun taivaan riemussa 

katsella kirkkauttasi / ja nähdä rakkaat kasvosi.  



Oi Herrani, suot autuuden, suot autuuden, / ylistys sulle iäinen.  

(VK 376:3, Johannes-passion loppukuoro) 

Siinä samalla mietimme, kuka menee ostamaan arkkua ja millainen ostetaan ja milloin pidetään hautajaiset, 

että abudhabilainenkin pääsee varmasti mukaan. Yhtäkkiä, vuorokauden kuluttua halvauksesta, siis 

keskiviikkona kello kahdeksalta illalla, äiti avasi silmänsä. Kohta kävi ilmi, että hän tajuaa puheen. 

Sanoimme kiireellä vuoron perään hänelle viimeiset tervehdyksemme kahden kesken, toiset lähtivät pois 

huoneesta. Luulimme, että kysymys olisi vain viimeisestä virkoamisesta ennen kuoleman tuloa. Mutta äiti 

vain pysyi sitkeästi tajuissaan.  

Lopulta muut sisarukset lähtivät kotiinsa paitsi Malla ja minä (meitähän on kuusi tyttöä ja kaksi poikaa). 

Minä menin paareille nukkumaan, että vaihdetaan vahtivuoroa yöllä. Kahden aikaan kuulin sairashuoneesta 

puhetta ja menin katsomaan. ”Ei tuo äiti kuolemassa ole. Nyt se valittaa, että jalassa vetää suonta”, totesi 

sisko. Kipu saatiin loppumaan, ja siskoni lähti ajamaan kotiinsa Kuopion taakse. Minä jäin sairaalaan.  

Seuraavana aamuna äiti joi pillin kanssa aamukahvit. Me emme meinanneet uskoa silmiämme. Lounaaksi 

hän söi keittoa. Puhe oli hieman hidasta, mutta ei sillä tavalla puuroista kuin halvaantuneen puhe. Tämähän 

ei siis ole halvaus, vaan aivoverenvuoto. Äiti pystyi liikuttelemaan käsiään ja jalkojaan ja vetämään itsensä 

kyljelleen sängyn reunasta kiinni pitäen, jos joku työnsi selästä.  

Siitä lähtien kunto on pikkuhiljaa parantunut, samoin puhe. Olen ollut äidin luona kaikki nämä yöt 

keskiviikosta lähtien. Yöllä lauletaan aina virsiä ainakin yksi tunti. Äiti laulaa mukana, eilen tapaili jopa toista 

ääntä johonkin virteen. Tätä iltavirren säkeistöä äiti on toistellut joka ilta moneen kertaan:  

Olen käskysi rikkonut tiedän sen, 

ja murhetta sinulle tuotan. 

Nyt tuomion, Herrani, ansaitsen,  

vaan toivossa ristiisi luotan.  

Suo loppu kerran kuolossa autuas. 

Muisti äidillä pätkii, mutta kyllä hän jo eilen muisti sen lähetyspiirinkin. Pari kertaa hän on sanonut minulle 

kesken kaiken: ”Onko Mailikselle kerrottu?” Eikä hänellä pysy päässä se, miksi hän on sairaalaan joutunut. 

Kipuja ei ole ollenkaan, vaikka aivoverenvuodossa niitä yleensä on. Mieliala äidillä on tosi hyvä, mistään hän 

ei valita, Jumalaan luottaa ja vitsinkin välillä murjaisee. Hymyilee onnellisena, kun lapsenlapset häntä 

kehuvat ja kiittävät.  

Nyt täällä sairaalassa käyvät siis lapset, lapsenlapset ja heidän lapsensa ynnä äidin lukuisat ystävät 

seurakunnasta. Tänään sunnuntaina äiti oli syönyt pyörätuolissa istuen ruokasalissa lounaan. Vapun jälkeen 

häntä ruvetaan kuntouttamaan. Takapakki voi silti tulla hetkessä.  

Yhden kerran olen nähnyt äidin tämän sairauden aikana puhkeavan itkuun, ja se tuli siitä, kun entinen 

pyhäkoululainen kiitti häntä hänen opetuksestaan. Äitihän toimi meidän kylällä pyhäkoulun opettajana yli 

puoli vuosisataa.  

Olin paikalla lääkärin kierrolla yhtenä aamuna. Lääkäri sanoi, ettei ole koskaan nähnyt ihmisen palaavan 

tajuihinsa niin massiivisen verenvuodon jälkeen. Ei Kuopion lääkäri väärää diagnoosia ollut tehnyt. 

Aivoverenvuoto voi kuitenkin uusia milloin hyvänsä. Voi tulla jokin tulehdus, joka vie hengen. Mutta voi 



tässä niinkin käydä, että äiti elää jonkin aikaa pyörätuolielämää. Ennalleen hän ei palaudu. Minne se veri 

sieltä aivoista joutuu, sitä minulle ei ole kerrottu.  

Minä en ole rukoillut ihmettä, vaan autuasta loppua, mutta ihmeen Jumala on nyt kuitenkin tehnyt. 

Olemme kaikki kiitollisia tästä jatkoajasta. 

Hautajaiset 

Eilen pidettiin Kake-lankoni hautajaiset. Siellä me taas istuimme Iisalmen kirkossa koko suku, puoli vuotta 

Veeran hautajaisten jälkeen. Nämäkin olivat ihanat hautajaiset, täynnä kiitollisuutta ja jälleennäkemisen 

toivoa. Ruumissaarnan piti samainen Kalle Väätäinen, ja se sitten vasta hyvä saarna olikin. Kyllä siinä 

sukulaiset ja ystävät saivat kuulla tarkkaan, mikä on taivaan tie. Kalle oli toiminut lankoni sielunhoitajana ja 

ystävänä nämä viimeiset vuodet. He tutustuivat metsästysharrastuksen kautta.  

Sinne Kake laskettiin tyttärensä viereen Iisalmen vanhalle hautausmaalle odottamaan ylösnousemuksen 

aamua. Nyt sisareni perheessä on enää kaksi jäsentä: hän ja hänen tyttärensä. Suljen heidät esirukouksiinne.  

Tämä on siis tilanteeni tällä hetkellä. Äiti nukkuu tuossa, ja minä valvon. Varmaan tänäkin yönä veisataan 

vielä monta virttä. Äsken lauloimme:  

Sun Herra ristisi mua valaiskoon  

Kun tieni painuu kuolon laaksohon. 

Sen valon tieltä varjot häviää. 

Eläissä kuollessa sä luoksein jää. 

Saisitte kyllä rukoilla, että pystyisin tekemään tämän kevään radio- ja televisio-ohjelmat loppuun. Vaikea 

täältä Iisalmesta on nyt minnekään lähteä.  

Lähettäisin niin mielelläni teille valokuvan äidin sairasvuoteelta, mutta en osaa siirtää kännykän kuvia 

tietokoneelle. Joten saatte yllä olevan kuvan viime joululta. Niin myös 20 vuotta vanhan kuvan sisareni 

perheestä, silloin kun siihen kuului vielä neljä henkeä.  

Mailis  

 


