Yksi meistä

Kun kaikki
sanat katosivat
Harha-askel rappusissa
koitui Lina Falckenille, 32,
kohtalokkaaksi. Hän joutui
opettelemaan uudestaan
puhumaan ja kävelemään.
Elämä muuttui täysin.
HANNA JENSEN, KUVAT RIIKKA HURRI

Kesäkuussa
Lina juoksee
Tukholman
maratonin.
Treenaaminen
on parasta
hoitoa aivoille.

Linan aivot alkoivat turvota.
Muutamassa minuutissa hän näytti
siltä kuin hänellä olisi elefanttitauti.

L

ina Falcken avasi
silmänsä. Sitten hän
avasi suunsa. Hän
yritti sanoa jotakin,
mutta hän vain kakoi ilmaa, aivan kuin
olisi yökkäillyt. Ääntä ei tullut.
Missä hän oli? Kuka hän oli?
Mitä oli tapahtunut?
Oli 20. joulukuuta vuonna 2009.
29-vuotias Lina makasi Tammisaaren sairaalassa hiukset toiselta puolelta ajeltuina, toiselta
puolelta veressä. Hän ei muistanut
mitään, eikä muistaisi vähään aikaan. Oli Linan toisen elämän ensimmäinen päivä.
Päivä alkoi niin, että hoitaja pesi hänen hiuksensa, minkä jälkeen
hänen äitinsä harjasi hänen hiuksiaan kolme tuntia. Lina oli elossa, mutta hän ei olisi tunnistanut
itseään peilistä, sillä hänen päänsä oli jalkapallon kokoinen.
KOLME JA PUOLI vuotta myöhemmin, keväällä 2013.
Minun nimeni on Lina Falcken.
Olen 32-vuotias. Asuin 11 vuotta
Norjassa. Olin naimisissa. Minulla oli ihania ystäviä. Kävin töissä
omassa sisustusliikkeessäni. Urheilin.
Näin kirjoittaa Lina blogissaan
Afasi-LivLina, jonka hän on aloittanut äitinsä kehotuksesta tänä
keväänä.
Se, että hän nyt jo kirjoittaa, on
pieni ihme. Lina Falckenin elämä muuttui norjalaisessa rappukäytävässä 13. joulukuuta vuonna 2009.
Sinä iltana Lina palasi juhlatunnelmissa kotiin sulkapallokerhon joulujuhlista. Ne olivat viimeiset juhlat Norjassa, sillä viikon päästä hän muuttaisi takaisin Suomeen eron jälkeen. Tammisaaressa odotti jo yksiö ja uusi
elämä.
Lina käveli kotiin samaa matkaa alakerran naapurin, Toren
kanssa.

Juttelimme niitä näitä, sellaisia, mitä nyt viihteellä ollessa höpötellään, Lina kirjoittaa blogissaan yön tapahtumista.
Jugendkerrostalon rappusten
askelmat olivat kiveä, niiden reunat oli pyöristetty. Askelmat olivat korkeat.
Juuri kun Lina oli hyvästelemässä naapurinsa ja nousemassa
askelman ylöspäin, hän astui korkokengissään rappusen ohi. Hän
alkoi kaatua.
Tore saattoi vain seurata vierestä, kuinka Lina pyöri rappusia
alas. Hänen päänsä vasen puoli iskeytyi kivilattiaan.
Toren paikalle soittamat ensihoitajat alkoivat repiä Linan vaatteita pois päältä, veren valuessa kivetykselle. Lina nukutettiin koomaan, jotta aivojen verenkierto
hidastuisi.
Linan aivot alkoivat turvota. Muutamassa minuutissa hän
näytti siltä kuin hänellä olisi elefanttitauti.
Lina kiidätettiin ambulanssilla ensin paikalliseen sairaalaan
ja sieltä helikopterilla edelleen
Trondheimin neurologiseen sairaalaan, teho-osastolle.
NYT LINA istuu helsinkiläisen ravintola Teatterin ikkunapöydässä, äitinsä vieressä. Äiti ei halua
nimeään julkisuuteen. Hän on
mukana, jos kävisi niin, että Lina
menisi keskustelussa ”lukkoon”.
Se on tavallista aivovammapotilaille, jotka väsyvät vieraiden ihmisten kanssa.
On hyvä, että Linan äiti on nyt
tässä. Hän on tärkeä osa Linan
elämää. Hän on opettanut tyttärensä puhumaan ja kävelemään
uudestaan.
Aluksi suomenruotsalainen Lina ei erotu mitenkään terveestä
kolmekymppisestä. Hän on maraton-treenaaja, joka juoksee viisi kertaa viikossa. Hän hymyilee ystävällisesti ja istuu levolli-
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Lina Falcken auttaa
välillä äitinsä
yrityksessä, mutta
varsinaisia töitä hän
ei vielä jaksa tehdä.

sen näköisenä. Mutta kun hän puhuu hetken, huomaa, että hän hakee välillä sanoja ja kysyy vihjeitä äidiltään. Sitä afasia on: kielellinen häiriö, joka on seurausta aivojen vauriosta. Afasiapotilaiden
on vaikea tuottaa puhetta, lukea ja
kirjoittaa.
Mutta ihmiset, joilla on afasia,
ovat edelleen älykkäitä, tietävät,
mitä haluavat ja voivat päättää
omista asioistaan. Afasia on kommunikoinnin ongelma, johon liittyy aina vähintään kaksi ihmistä.
Lina on valmistautunut tähän
tapaamiseen rauhoittumalla aamupäivän. Muuten hän väsyisi
liikaa. Kello on kaksi, ja yleensä
neljän maissa Lina alkaa odotella,
koska nukkuma-aika tulee. Hän
menee nukahtamis- ja unilääkkeen avulla nukkumaan kymmeneltä, herää seitsemän ja yhdeksän välillä ja ottaa kahden, kolmen tunnin päiväunet joka päivä.
Hänen aivonsa tarvitsevat erityisen paljon lepoa.
– Jos saan aamulla nukkua, voin
nukkua kuinka pitkään tahansa,
Lina sanoo.
KUN LINAN ÄITI saapui Suomesta
onnettomuuden jälkeisenä aamuna teho-osastolle, häntä oli vastassa kokenut norjalaishoitaja.
Tämä varoitti ensin Linan ulkomuodosta. Sitten hän antoi tiukan
säännön: Täällä parannutaan.
Täällä ei itketä.
Äiti ei saanut paijata tytärtään.
Hoitaja sanoi, että tämä tuntisi
silloin, kuinka huolissaan omainen on.
Äiti näytti Linan sängyn vieressä raivonsa hoitajalle ilmehtimällä. Lopulta hän käveli huoneesta
ulos. Hän ei kestäisi tätä! Oliko tämä hänen syynsä?
Hoitaja rauhoitteli äitiä ja sanoi,
että Lina on aikuinen ja ettei tilanne ole äidin vika.
Hoitaja oli oikeassa, tiesihän Li-

LINA FALCKEN, 32
TYÖ: kuntoutuja
KOTI: asuu Kirkko
nummella
PERHE: äiti, kolme veljeä,
sisko, isä, poikaystävä ja
paljon serkkuja
HARRASTUKSET:
juoksu, punttisaliharjoit
telu, ystävät, piirtäminen,
nukkuminen
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nan äiti sen. Hänellä ei ollut aikaa
romahtaa, sillä hänen piti estää
Linan siirtäminen toiseen norjalaiseen sairaalaan. Hän halusi Linan Suomeen.
– Muutin itseni tunteettomaksi robotiksi ja aloin soittaa, lähettää fakseja ja viestejä Suomen viranomaisille, Linan äiti muistelee.
Vuorokaudessa hän järjesti tyttärelleen ambulanssilennon Suomeen ja vuodepaikan Tammisaaren sairaalasta. Lina oli ollut koomassa neljä päivää.
Lina itse muistaa hämärästi,
kuinka kaksi sairaanhoitajaa sitoi hänet paareihin. Isäänsä ja
kahta veljeään hän ei sairaalasta
muista.

Lina kuljetettiin poliisien valvonnassa ambulanssikoneeseen,
joka saapui säkkipimeässä Helsinki-Vantaalle. Tammisaaren
sairaalassa hoitajat ottivat Linan
vastaan ja kauhistuivat. Linaa
ei ollut Norjassa pesty eikä kammattu.
SANOJA EI TULLUT. Ääntä ei tullut. Ketä nämä ihmiset olivat?
Liina makasi sairaalansängyssä
Tammisaaressa ja aukoi suutaan.
Kahden päivän päästä hänet
kotiutettiin äidin luo, koska äiti on
koulutukseltaan fysioterapeutti. Linaa hoitanut lääkäri asui samassa rivitalossa ja kehotti soittamaan koska tahansa. Pään turvo-

tus alkoi laskea.
Alkoi ajanjakso, jota äiti ei unohda. Hänen tyttärensä ei tunnistanut läheisiä. Hän ei tiennyt, mikä on talo. Hän ei osannut kävellä.
Hän ei tiennyt, oliko hänellä sisaruksia. Hänen ainoat sanansa olivat mamma ja vittu.
Joulusta 2009 Lina ei muista
juuri mitään.
Suurimman osan ajasta hän
nukkui äitinsä sohvalla. Kun hän
nukkui, Linan äidin koira Pontus
käpertyi hänen viereensä tueksi,
vahtimaan.
METELI ON kova ravintola Teatterissa. Se ei näytä hermostuttavan
Linaa. Hän muistelee, kuinka äi-

ti alkoi opettaa häntä kävelemään.
– Me aloitimme sauvakävelyllä,
Lina kertoo.
Aluksi Lina liikutti saman puolen kättä ja jalkaa yhtä aikaa. Kun
he sitten etenivät pitkin Tammisaaren katuja, äiti osoitteli puita
ja taloja ja kysyi, mitä ne olivat. Lina ei tiennyt.
Talo, hän toisteli. Talo. Talo. Talo.
Helmikuussa 2010 Lina yritti kirjoittaa nimensä. Kirjaimet
näyttivät päiväkotilapsen harakanvarpailta. Samoihin aikoihin Lina sai kuitenkin muuttaa
omaan, pieneen asuntoonsa Tammisaaressa, sillä hän osasi käydä suihkussa ja tiskata. Hän osasi syödä ja keittää kahvia. Uunin
ja hellan käyttäminen oli kuitenkin kielletty.
Kun Lina avasi tietokoneen ensimmäisen kerran, hän kirjautui
Facebookiin. Hän muisti käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ulkoa.
– Ihmettelin, miten se oli yhtäkkiä mahdollista, Linan äiti sanoo ja nauraa.
Maaliskuussa 2010 Lina aloitti puheterapian. Ensimmäisissä tehtävissä hänen piti yhdistää
oikea eläin oikeaan sanaan. Viiden eläimen tunnistamiseen kului tunti. Hänen oli aluksi mahdotonta ymmärtää, mitä tarkoitti alla, vieressä, päällä.
Harjoitukset olivat samanlaisia
kuin päiväkodissa.
Mutta Lina edistyi.
Toukokuussa hän sai ajokortin
takaisin!
Kesällä norjalaiset ystävät tulivat tapaamaan Linaa. Kun hän kuuli norjan kieltä, hän alkoi ensimmäisen kerran puhua paremmin.
– Me kaikki itkimme silloin.
ENSIMMÄISET kuukaudet osoittivat, että Lina kävi pikakelauksella läpi samanlaisia kehityskausia kuin lapsi kasvaessaan. Oli uhmaikä ja hellyttävä vaihe. Oli itsenäistymisen tarve ja ripustautuminen.
Ja sitten alkoi murrosikä.
Lina osteli tavaroita ymmärtämättä rahan arvoa. Hän saattoi
tulla kotiin kainalossaan takki, joka oli maksanut 400 euroa.
Jossain vaiheessa, keväällä
2011, kun Lina ja hänen äitinsä
muuttivat Kirkkonummelle, lähemmäksi puheterapiaa, Linan
vointi alkoi kohentua.
Hän halusi juhlia.

Hän alkoi juoda liikaa. Hän rupesi polttamaan tupakkaa. Joulukuussa 2011 Lina ahdistui.
– Olin mennyt liian pitkälle.
Alkoholi ei sopinut aivovammapotilaalle.
Lina alkoi juosta.
Kaksi vuotta onnettomuuden
jälkeen, hän kysyi neuropsykologiltaan, kestäisikö hänen vointinsa maratonin juoksemisen. Tämä
mietti hetken ja totesi:
– Miksipä ei. Olet treenannut
niin paljon, että sinun aivosi kyllä kestävät sen. Mutta eri asia on,
kestätkö sinä!
Lina juoksi maratonin elokuun
18. päivänä vuonna 2012 neljässä
tunnissa ja kymmenessä minuutissa. Hän pettyi aikaansa.

Lina kertoi heti afasiastaan
poikaystävälle ja kysyi, ymmärsikö
tämä ruotsia. Siinä tapauksessa heillä
olisi mahdollisuus.

LINA HALUSI kertoa tarinansa
juuri ravintola Teatterissa, koska
se on hänelle tärkeä paikka. Täällä hän tapasi vuosi sitten poikaystävänsä.
Lina kertoi heti afasiastaan poikaystävälle ja kysyi, ymmärsikö
tämä ruotsia. Siinä tapauksessa
heillä olisi mahdollisuus.
– Poikaystävälläni on hyvä itsetunto. Hän sanoi heti kyllä.
Nyt Lina asuu viikonloput poikaystävänsä luona.
Lina ei ole väsynyt haastattelusta, eivätkä hänen silmänsä ole
alkaneet vaeltaa, kuten käy silloin,
kun hän väsyy liikaa.
Hän ei ole vielä voinut tehdä töitä, sillä Kelan arvion mukaan hän
on vielä liian väsynyt. Se on totta.
Kun Lina on välillä auttanut äitinsä yrityksessä, hän on jaksanut
tehdä töitä välillä tunnin, välillä
viisi. Seuraavana päivänä hän on
saattanut olla täysin uupunut. Hän
kärsii jatkuvista päänsäryistä.
– En ole pettynyt. Teen sen minkä pystyn.
Lina on kysynyt puheterapeutilta monta kertaa, koska tämä uskoo
hänen olevan terve. Sitä ei kuitenkaan voi ennustaa.
– Ehkä siihen menee viisi vuotta,
ehkä kahdeksan, Lina sanoo itse.
Sillä ei ole niin väliä. Hänellä on
kuitenkin nyt toinen, uusi elämä. u

Linan ruotsinkielinen blogi
on luettavissa osoitteessa
afasi-livlina.fi/
Linan haastattelu on
nähtävissä Yle Areenalla
http://areena.yle.fi/tv/1859914
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