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Migreeniä, migreeniä, migreeniä. Päivästä toiseen lakkaamatta jyskyttävää päänsär-

kyä. Tuntui, että koko pää räjähtää. Sinnittelin töissä koko lääkearsenaalini avulla. 

En tiedä miten pystyin töitä tekemään mutta niin vaan tein. Ehkä työn hektisyys 

ja jatkuva liikkeellä olo vei tuntemukset toisaalle. Tai sitten olin vain niin saamarin 

typerä, etten huolehtinut itsestäni. Tiesin myös, että sairauslomani aiheuttaisi yli-

määräisiä paineita työparille. Kipu oli aamuisin heikompaa ja paheni iltaa kohden. 

Jokaisen kipupäivän iltana olin valmis menemään päivystykseen saamaan apua ja 

jokaisena sellaisena hetkenä en pystykään lähtemään. Ajattelin, että kyllä se ohi 

menee. Vaan ei mennyt. Kymmenentenä migreenipäivänä, lauantaiaamuna olin 

viimein valmis hakemaan apua. Alkututkimusten jälkeen lääkäri määräsi lääketi-

putuksen laitettavaksi ja huokaisin, kohta helpottaisi. Ei alkanut hyvin. Tiputusta 

laittava nuori sairaanhoitaja repi vahingossa neulalla suonen rikki. Hän hätääntyi 

ja minä rauhoittelin. Hän yritti uudelleen käsivarresta. Kättä alkoi koskea aivan 

valtavasti nesteen keräytyessä siihen, neula ei ollut suonessa. Seuraavaksi tuli koke-

neempi sairaanhoitaja laittamaan tipan oikeaan käteen ja onnistui kerralla. Nuorta 

sairaanhoitajaa hävetti, vaikkei olisi pitänyt. Näitä nyt vaan tapahtuu.

Minut jätettiin odottelemaan parempaa vointia. Suljin silmäni ja yritin levätä ja 

olla välittämättä julmetusta, jyskyttävästä päänsärystä. Samassa tarkkailuhuoneessa 

oli jo monta kipupotilasta joiden luona kävi usein sairaanhoitaja ja lääkäri. Huo-

neessa oli kaksi ovea joista toisesta tultiin sisään ja toisesta he poistuivat. Jokaisella 

kerralla sairaanhoitajat pesivät kätensä ja kun he laittoivat papereita metalliseen 

roskikseen, he rämäyttivät kannen kiinni, samoin huoneen oven siitä mennessään. 

Migreenipotilaalle ja meille muille kivusta kärsiville se oli tuskaa. 

Minua paleli aivan valtavasti ja vedin talvitakin päälleni peitoksi. Sairaanhoitaja 

kävi kyllä katsomassa, että lääketippa tippui hyvin, muttei tajunnut, että voisi tuo-

da minulle peiton. En jaksanut valittaa. Jossakin vaiheessa lääkäri tuli katsomaan 

vointiani ja tajusi heti. Ei kysynyt paleliko vaan totesi, että potilasta palelee ja 
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tarvitsee peiton. Kysyi ihmeissään eikö sairaanhoitajat olleet peittoa tarjonneet. 

Ei ollut, totesin. Kuulin kuinka lääkäri sanoi hoitajille, että potilaalle pitää viedä 

peitto. Lääkäri tuli itse peiton kanssa ja peitteli minut, kysyi onko hyvä. Ei ollut 

täysin suomenkielinen lääkäri. Lääketippa loppui mutta kipu ei. Sairaanhoitaja oli 

jo toivottamassa hyviä vointeja ja näkemiitä kun kerroin, että koskee kovasti vielä-

kin. Hän katsoi kummissaan. Kuinka niin, koskee? Juurihan te tipan saitte. En olisi 

jaksanut väitellä. Päätä koski niin pirusti. Totesin vain että kun koskee, niin koskee. 

Mitäs nyt tehdään? Tympeänä sairaanhoitaja lähti huoneesta ja tietysti pamauttaen 

roskiksen kannen. Toinen hoitaja tuli antamaan minulle kipupiikin ja moitteet. 

– Kyllä kotona pitäisi olla valmiina kohtauslääkkeet ettei näin pitkälle pitäisi 

mennä, hoitaja tylytti. En jaksanut vastata. Vastaus olisi ollut liian pitkä. Kun koh-

tauslääkkeet eivät ole aiemmin auttaneet eikä niitä siksi kotona ollut. Lääkärini oli 

antanut ohjeeksi ottaa reilun annoksen Panadolia. Estolääkityskin oli ollut jo mo-

nia vuosia, mutta silti aina joskus kohtaus vaan tuli. Edellisestä näin pitkästä koh-

tauksesta oli jo aikaa. Jäin odottamaan kipupiikin tuomaa apua. Viereisessä pedissä 

verhon takana oleva naispotilas kuului sanovan: 

– Kyllä oli ilkeä sairaanhoitaja! Aivan kuin me olisimme tulleet tänne huvik-

semme hakemaan aineita jotta saisimme päämme sekaisin. Ne eivät usko että ki-

pumme on todellista. 

– Mielummin olisin kotona kuin täällä, mutta pakko oli viimein tulla kun en 

enää kestänyt, vastasin. Harmittaa kun joutuu puolustautumaan ja varmistamaan, 

että kyllä se kipu nyt vaan vielä tuntuu. 

– Eikä asiaa auta moittiminen eikä tyly käytös. Pitäisi heidän joutua joskus itse 

kokemaan niin kovia kipuja että tarvitsisivat apua. Ehkä he myös siten huomaisivat, 

ettei niitä ovia ja roskiksen kansia saa paiskoa. Jokainen rämähdys on kuin puukon-

isku aivoihin, kohtalotoverini sanoi.

Kipupiikki vei pahimman terän hetkeksi mutta jyskyttävä kova kipu palasi sa-

manlaiseksi nopeasti. Tällä kertaa tuli puolituttu sairaanhoitaja kyselemään vointia. 

Ei moitetta, ei epäilyä, vain toteamus, että kysytään lääkäriltä mitä tehdään. Ja kohta 

hän tuli tuoden uuden lääketipan jonka laittoi tippumaan toivottaen sen auttavan. 

Ei auttanut. Yön aikana kipupiikkejä laitettiin vielä muutama. Viimeistä laittaessaan 

hoitaja sanoi huolestuneena, että nyt oli annettu kaikki mitä voidaan antaa. Toivot-

tiin sen auttavan. Kuin tietäen, että nyt oli hellitettävä, alkoivat aivot kuin kutistua 

ja kipu hiipua. Ensin en voinut uskoa, että niin todella tapahtui. Kuulostelin va-
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rovasti kuin peläten kivun tulevan takaisin jos annan sille huomiota. Koko pää oli 

raskas ja olo vetämätön unen puutteesta. Mutta totta se oli, kipu oli viimein poissa. 

Yön kaikottua ja aamun valjetessa sängyssä makasi tyytyväinen nainen. Ei kipua. 

Hoitaja kävi toteamassa, ettei enää ollut tarvetta jäädä sairaalaan joten adios. Totta 

kai saat syödä aamupalan kyllä ensin, hän myöntyi. Kysyin, eikö lääkäri ollut anta-

nut mitään ohjeita vastaisuuden varalle. Ei kuulemma ollut. Oli todennut, että voi 

kotiuttaa. En uskaltanut lähteä ennen kuin olin tavannut lääkärin ja saanut ohjeet 

kuinka toimia vastaisuudessa. Onneksi lääkäri tuli ja antoi uuden ohjeistuksen ja 

lääkekoktailin migreenikohtauksen tullessa. Nyt uskalsin lähteä kotiin.

2.

Työterveyshoitajan vastaanotolla kuuntelin ja ihmettelin mitä kuulin. Miten niin 

minulla on työuupumus? Mistä se nyt tuli? Taas? Epäuskoisena vain itkin. 

– Etkö huomannut merkkejä? hoitaja kyseli. 

Mitä merkkejä? Päässä pyöri ajatukset ja epäusko. Ei voi olla totta! Tämä ei ta-

pahdu minulle taas! 

– Mitä on tapahtunut? Onko ollut enemmän stressiä kuin aiemmin? työter-

veyshoitaja kysyi. Aloin kertoa mitä muistin viimeisimmän kolmen kuukauden 

aikana tapahtuneen. Minusta työmäärä oli tuntunut jo pitkään kohtuuttoman suu-

relta ja koko ajan oli paine saada lisää asiakkaita listoille. Tiimipalavereissa käytiin 

aina kaikkien tiimiparien asiakasmäärät läpi ja kehuja sai ne keillä oli eniten. Oli 

tiimin sisäisiä kismoja, joita ei haluttu tuoda esiin, niitä ei muka ollut. Työparini 

ja minä olimme kyllä puhuneet niistä esimiehelle, mutta turhaan. Häneltä emme 

tukea saaneet. Totesimme, että mitä enemmän me hänen tukeaan pyydämme, sen 

kauemmaksi hän meistä menee. Minua ja työpariani stressasi kovasti erään yhteis-

työtahon vastuuhenkilö, joka oli ottanut meidät ja eritoten minut hampaisiinsa. 

Emme tehneet sitä, mitä hän vaati, vaan sen, mikä oli asiakkaillemme parasta. Asiaa 

selviteltiin monissa palavereissa hänen kanssaan mutta turhaan. Mikään ei muuttu-

nut ja esimiehiltämme saimme ohjeeksi koittaa kestää vanhaa ihmistä. Kukaan ei 

halunnut parantaa työhyvinvointiamme.

Minulla oli jo pitemmän aikaa ollut univaikeuksia nukahtamislääkkeestä huo-

limatta. Oli vaikeuksia nukahtaa ja pysyä unessa ja oli aamuyönheräilyä jolloin 

työasiat alkoivat heti pyöriä päässä. Olin alkanut tuntea enemmän selkä- ja vatsaki-
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pua. Oli ruuansulatusongelmia eikä ruoka maistunut. Se oli alkanut taas kuvottaa. 

Päätä särki usein ja tuntui, että olin koko ajan kiukkuinen ja ärsyynnyin pienestä-

kin asiasta. Väsytti ihan älyttömästi koko ajan. Sydän hakkasi, itketti, ahdisti ja kävin 

ylikierroksilla, kun yritin työpäivän aikana saada kaiken tehdyksi. Kun en saanut, 

tunsin itseni huonoksi työntekijäksi. Riittämättömyyden tunne oli vallitsevana. 

Jatkuva epävarmuus määräaikaisen työn jatkuvuudesta ei ainakaan auttanut asiaa, 

vaan oli ainaisena peikkona takaraivossa, vaikka esimies oli luvannut työn jatkuvan 

ja vakinaistuvan. 

Tajusin, että merkit olivat olleet ilmassa jo pitkään, mutta en ollut niitä tunnis-

tanut. Olin luullut, ettei työuupumusta pääsisi enää koskaan tulemaan, koska olin 

jo siitä selvinnyt ja oppinut. Mutta ei. Tässä sitä taas oltiin; lääkäri totesi työuupu-

muksen ja keskivaikean masennuksen. Jotain hyvää sentään, totesin, ei ollut vakava 

masennus, ainakaan vielä. Minua helpotti tieto siitä, että työterveydessä järjestettiin 

heti käynnit työpsykologin luona. Nyt piti vielä jaksaa soittaa esimiehelle, että lää-

käri oli määrännyt sairauslomalle. 

Kotona istuin typertyneenä sohvalle. Päässä pyöri tuhat ajatusta. Tuttuun tapaani 

otin vihkon ja kynän ja aloin kirjoittaa.

No niin, on taas avautumisen aika. Tänään sain kuulla, että työuupumus on uusiutu-

nut. Luulin jo etten enää koskaan sitä kohtaisi mutta toisin kävi. Olen ollut ”terveiden 

kirjoissa” jo yli kolme vuotta. On tyly tunne kun asia sanotaan ääneen ja näkee itse konk-

reettisesti testilomakkeessa omat tulokset. Näin jälkikäteen on hyvä viisastella, että jos olisi 

ollut aikaa kuulostella merkkejä, niin tässä, näin syvällä ei ehkä oltaisi, taas. Hengästyttää, 

ahdistaa, on vaikea hengittää ja joskus huomaan etten hengitäkään kunnes aivot pakottavat 

vetämään henkeä. Rinnassa puristaa, mahassa on solmu. Itkettää. Ruokaa en pysty syö-

mään, se kuvottaa. Jäätelöä menee kyllä. Huomaan, että jännitän leukoja, puren hampaita 

yhteen ihan koko ajan. Se alkaa totta kai tuntua päänsärkynä. Migreeniä ei onneksi enää 

ole tullut. En jaksa puhua, lukea, katsoa telkkaria, kävellä, syödä, käydä suihkussa. Mutta 

kun on pakko. Selkä on kipeä, sormet on kipeät, tämä kirjoittaminenkin sattuu. Kaikki on 

nyt väärin! Kaikki ihmiset ovat taas häiriötekijöitä. Haluaisin vaan olla tekemättä mitään, 

tapaamatta ketään, puhumatta. Olla omassa kuplassani. Olla tajuton. Terapiakissat ovat 

taas todella tarpeellisia. Ne on ruokittava, silitettävä ja rapsutettava. Muuten en tekisi sitä-

kään mutta Luise on niin vaativa. En jaksa enää kirjoittaa, jatkan joskus toiste.


