[ LIEVEILMI Ö ITÄ ]

Äidin mietteitä
Helmikuisilla lumihangilla tokaluokkalainen marfaanikkotyttö yrittää liikuntatunnilla pysyä luokkatovereidensa perässä heidän hiihtäessään koulun lähellä olevalla metsäharjulla.
Sekä opettaja että muut oppilaat menevät menojaan ja hento
tyttö hiihtelee omassa yksinäisyydessään miettien jokaisen
”risteyksen” kohdalla minne nyt kuuluisi mennä, mihinkähän
muut ovat kääntyneet, mikä on oikea reitti.

A

ika kuluu ja muut hiihtäjät
palaavat jo kouluun. Opettaja ihmettelee, mihin tyttö on jäänyt ja palaa hiihtoladulle häntä etsimään. Tyttö löytyykin
jonkin ajan kuluttua kovin väsyneenä. Hän on hiihdellyt epävarmana edestakaisin, koska hän ei enää
tiennyt mihin suuntaan olisi pitänyt mennä.
Hän on helpottunut kun opettaja tulee häntä vastaan. Hän ei jaksa enää hiihtää koululle asti vaan
opettaja kantaa hänen suksensa tytön kävellessä koko paluumatkan.
Asiasta kerrottaessa sydänlääkäri
sanoo: ”Ei sellaista sitten enää.”
Koulumatkoillaan ala-asteelle tyttö kompuroi usein ja nilkka
on monesti kipeänä. Myöhemmin
selviää, että hänen toinen jalkansa on noin 1,5 cm pidempi ja hän
saa maksusitoumuksen pohjallisten hankkimiseksi. Toiseen pohjalliseen laitetaan sentin korotus
ja pohjalliset muotoillaan muutoinkin jalalle sopivaksi. Tytön
kompastelu koulumatkoilla vähenee selvästi.

Kovaa ja korkealta
Kun tyttö on jo isompi, missimittainen nuori neiti, hän kulkee koulumatkojaan linja-autolla läheiseen naapurikaupunkiin. Kokonaan
kompasteleminen ei ole jäänyt historiaan. Eräänä päivänä hän linjaautosta poistuessaan taittaa nilkkansa rappusilla ja putoaa iskelmälaulun sanoin ”kovaa ja korkealta”
selälleen kovalle asfaltille. Bussikuskikin sen huomaa ja käy huikkaamassa ”Sattuiko pahasti?” Typertynyt tyttö hetken ihmeteltyään
sanoo, ettei häntä sattunut. Onneksi
hänellä on paksu toppatakki yllään
ja päänuppikaan ei lennon aikana
ole kolahtanut mihinkään. Hän selviää säikähdyksellä.

Sama toistuu
Ei kulu kuitenkaan kovinkaan pitkää aikaa kun nuori neiti jälleen on
pulassa. Koulumatka työharjoittelupaikalle, sama linja-auto, sama poistumisovi ja neiti taittaa hennon nilkkansa tällä kertaa aika pahasti.

Marfaanikko-nivelten vihksahdustaipumus
on hyvä muistaa talvella muuallakin kuin luistinradalla.

Hän konkkaa harjoittelupaikalleen reppunsa kanssa, tekee tehtäviään ja kuuntelee enentyvää jalkasärkyä. Hän soittaa äidilleen ja sovitaan, että hän menee taksilla suoraan
terveyskeskukseen. Kivut on kovat
ja jalka on turvonnut. Taksi ei hyväksy asiakkaansa pankkikorttia ja
ajaa neidin läheisen pankkiautomaatin luo. Tyttö konkkaa, nostaa rahat,
matka jatkuu uudelleen terveysasemaa kohti, hän maksaa ja nousee
autosta. Tyttö konkkaa ulko-ovelle
repun pomppiessa selässä samaan
tahtiin, hyppely jatkuu omaa ”luukkua” kohti kunnes eräs eläkeläisherrasmies huomaa hänet, hakee jostakin pyörätuolin ja vie tytön ilmoittautumisluukulle. Kiitollinen tyttö
kiittää vaaria.
Marfaanikkotytön jalka on niin
kipeä, että hän ei kolmeen viikkoon
voi mennä työharjoittelupaikalleen. Neljättä viikkoa hän ei enää

jaksa olla kotona, hän menee kouluun kulkien taksilla koulumatkansa mennen tullen.
Teoriaopinnot on jo alkaneet,
mönkään mennyt harjoittelu on jo
takanapäin. Ne tyttö joutuu korvaamaan myöhemmin. Jälkeenpäin selviää, että koska tytön haaveri sattui koulumatkalla vakuutus
korvaa kaikki kulut. Niin myös tapahtuu, vaikka vakuutuksista puhutaan, mitä puhutaan.

Varovaisuutta
ja väsymystä
Nyt on marraskuu. On taas se aika,
jolloin linja-autojen rappuset on toisinaan kovin sohjoiset ja liukkaat.
Jostakin syystä varsinkin silloin sattuu ja tapahtuu. Opiskelijaneiti yrittää matkoillaan muistaa varovaisuuden, sillä hän tietää marfaanikko-niveltensä vinksahdustaipumukset ja
tuoreessa muistissa on myös haavereiden aiheuttamat kivut ja säryt.
Vaikka haavereilta välttyisikin
seuralaisena on jokapäiväinen väsymys, jota neiti parantelee päivittäin päiväunien avulla. Neiti päättää seuraavalla sairaalareissulla ottaa puheeksi lääkkeen vaihtamisen
toisen nimiseksi.
Josko sillä päiväunista pääsisi
vihdoin eroon. Ikääkin jo on vaikka kuinka paljon.
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