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Voisitko  
 toistaa,   
  kiitos!
Uudestaan, uudestaan, uudestaan.  

Ja taas uudestaan. Peter von Koskull  
on joutunut oppimaan lähes  

kaikki arjen askareet uudestaan  
yli 60-vuotiaana. Se on vaatinut 

tuhansia toistoja.

TEKSTI MICHAELA VON KÜGELGEN

KUVAT ANTTI AHTILUOTO
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 ”S ss…”, Peter von Koskull 
sanoo ja piirtää s-kirjaimen 
sormellaan pöytään. 

”Sss”, hän toistaa, ja vaimo 
Irma löytää sanan hänen puolestaan. 

”Sekunti.”
Tämä on arkipäivää von Koskul-

lien perheessä. 15 vuotta sitten Peter 
sai aivohalvauksen työpaikallaan. 
Hänet kiidätettiin sairaalaan, jossa 
potilas äidinkielensä ruotsin tai suo-
men sijasta puhui englantia ja saksaa 
– tiedostamatta sitä itse. Yhtäkkiä 
hän ei puhunut ollenkaan. Peter sai-
rastui afasiaan, eli puheen ymmärtä-
misen ja tuottamisen häiriöön.

Nykyään hänen afasiansa on toisi-
naan lähes huomaamaton. 79-vuo-
tias Peter on energinen, ja puhe 
pulppuaa. Ulkopuolisen on vaikea 
ymmärtää, ettei sanoja aina löydy. 
Afasiasta puhuminen on kuitenkin 
Peterille helppoa – hän on luennoi-

Hän ei myöskään pysty tekemään 
montaa asiaa kerralla.

”Ennen pystyin pitämään monta palloa 
ilmassa samaan aikaan, nyt voin keskittyä 
vain yhteen kerralla”, Peter kuvailee.

Pienen alkutauon jälkeen afasia ei 
ole häirinnyt autolla ajamista, mutta 
myös ajaessaan Peter haluaa keskittyä 
pelkästään yhteen asiaan.

”Jos Irma alkaa jutella, ajan tien 
sivuun ja pysäytän auton.”

Joskus autossa voi jutellakin, 
mutta ei vaikeista aiheista.

Kodin ulkopuolella sattuu ajoittain 
ikäviä tilanteita. Esimerkiksi kau-
poissa ja palvelutiskeillä Peteriä on 
usein luultu juopuneeksi häiriköksi, 
ja hänet on monta kertaa käännytetty 
pois. Huonosta kohtelusta tulee voi-
maton ja vihainen olo.

”Tämä suututtaa ja raivostuttaa, 
mutta kun näytän afasia-korttini, saan 
parempaa palvelua.”

Joskus puhevaikeudet aiheuttavat 
huvittavia tilanteita.

nut sairaudestaan vuodesta 2000 
lähtien. 

Jutellessamme Peter käyttää luen-
tomateriaaliansa apuna. Välillä jokin 
sana kuulostaa epäselvältä, mutta 
paperista lukemalla pysyn kärryillä. 

Afasiasta luennoiminen on Peterin 
henkireikä.

”Pitää löytää joku oma juttu, ja sen 
täytyy olla kivaa”, hän sanoo.

Jokaisen luennon jälkeen tuntuu 
helpommalta kertoa sairaudestaan, ja 
puhe sujuu paremmin.

”En ole humalassa”
Arjen perusaskareet sujuvat Peteriltä, 
mutta aamukahvin keitto voi joskus 
olla vaikeaa.

”Jos haluan keittää viisi kuppia 
kahvia, saatan laskea kahvimitat yksi, 
kaksi, seitsemän, kahdeksan, ja jou-
dun aloittamaan alusta. Kahvinkeitto 
vaatii täyden keskittymisen.”

”Parantumisessa olen itse tärkein.  
Halu oppia pitää tulla jokaisesta itsestään.”

Perheen tuella ja yhteistyöllä Irma 

ja Peter von Koskull ovat selvinneet 

afasian tuomista vaikeuksista.

aivoverenkierron häiriöihin sairastuneista 
toipuu kolmessa kukaudessa itsenäiseksi 
päivittäisissä toimissaan.
(Lähde: Aivoliitto)

suomalaista sairastuu 
aivoverenkierron häiriöön 
vuosittain. (Lähde: Aivoliitto)

50-70 %

25 000
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”Peter meni elokuvateatterissa 
ostamaan liput. Muistutin häntä 
ostamaan eläkeläisliput, mutta 
Peter ei muistanut sanaa eläke-
läinen. Hetken hiljaisuuden jäl-
keen hän sanoi myyjälle: ’Minä 
olen vanha mies, ja tuo tyttö on 
myös vanha mies’ ja lipunmyyjä 
ymmärsi, mitä hän tarkoitti”, Irma-
vaimo kertoo hymyillen.

”Tunnen itseni  
pieneksi lapseksi”
Afasian alussa sekä Peterillä että 
Irmalla oli vaikeuksia ymmärtää sai-
rauden vakavuus. Noin puolen vuo-
den jälkeen Peter masentui.

”Silloin hän ymmärsi, kuinka vai-
kea afasia hänellä oli. Onneksi Peter 
on aina ollut ulospäin suuntautunut 
ja positiivinen”, Irma kertoo.

Kesämökillä vietetty aika auttoi 
Peteriä eteenpäin, ja masennus jäi 
taakse. Nykyään hän on elämän-
myönteinen ja positiivinen. Omalle 
elämälleen hän antaa jo kouluarvo-
sanan 8+, mutta vieläkin ärsyttää, jos 
jokin asia ei suju niin kuin ennen.

”Halusin käynnistää veneen moot-
torin, mutta minulla ei ollut hajua-

kaan, miten se tehdään. Jouduin pyy-
tämään naapurilta apua.”

Peterin mukaan nämä tilanteet 
ovat aina hämmentäviä. Hän ei enää 
tunne itseään aikuiseksi mieheksi, 
vaan joskus jopa pieneksi lapseksi. 
Kirosanoja kuului melko paljon sai-
rauden alkuvaiheessa.

”Kun 7-vuotias lapsenlapsemme 
oppi kirjoittamaan ja lukemaan, 
Peter ei osannut kirjoittaa tai lukea”, 
Irma kertoo.

Nykyään Peter lukee sanomaleh-
tiä kaksi tuntia päivässä. Vaikeat, 
abstraktit aiheet eivät aukene, mutta 
lyhyet ja konkreettiset uutiset hhän 

Von Koskullien perheessä hymy 

on herkässä ja kerrottavaa riittää. 

Vaikka afasia on vaikea sairaus, 

Irma ja Peter osaavat nauraa 

yhdessä ja pitää hauskaa.
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ymmärtää. Hän osaa kirjoittaa vähän, 
jos hän kopioi tekstin tai jos häntä 
autetaan. Nimien kirjoittamisessa 
Irma tulee avuksi.

”Pelkän kirjaimen sanominen ei 
auta, tarvitaan sanoja”, Irma selittää. 

”M niin kuin Madrid, i niin kuin 
Irma…”, ja Peter saa toimittajan 
nimen kirjoitettua.

Kaikki lähtee itsestä
Arjen vaikeudet eivät estä Peteriä 
tekemästä ja harrastamasta.

”Kun puhe ei luista, niin suksi 
luistaa”, Peter vitsailee.

Irma ja Peter matkustavat joka 
vuosi Lappiin hiihtämään, Helsin-
gissä Peter käy Paloheinän laduilla. 
Hiihdon lisäksi jokaviikkoisesta vesi-
jumpasta on tullut tärkeä. 

Perheen tuki on myös ollut 
korvaamaton. Von Koskullit ovat 
olleet naimisissa yli 50 vuotta, 
ja Irma on seissyt aviomiehensä 

”Nykyään vammaisia 
ymmärretään paremmin. 
Suhtautuminen heihin 
on muuttunut paljon 15 
vuoden aikana.”

tukena koko afasian ajan. Arjessa 
voi kuitenkin tulla kaikille tyypil-
listä pikkukinaa.

”Olen sanonut Peterille jonkin 
asian, mutta hän väittää, etten ole 
sanonut. Joskus luulen, että hän vain 
kiusaa minua”, Irmaa nauraa.

Tosiasia on, ettei Peter aina ym - 
märrä kaikkea, mitä hänelle sanotaan, 
ja esimerkiksi teatterissa käynti tai elo-
kuvien seuraaminen on vaikeaa.

”Nauhoitamme yleensä elokuvat 
ja katsoessamme pidämme tauon, jos 
Peter ei ymmärrä”, vaimo kertoo.

Silloin tällöin Peter on saanut näy-
telmän käsikirjoituksen etukäteen, 
mikä on mahdollistanut teatteri-illan.

”Nykyään vammaisia ymmärretään 
paremmin. Suhtautuminen heihin on 
muuttunut paljon 15 vuoden aikana”, 
Irma kehuu.

Peterillä on edelleenkin joskus vai-
keaa, mutta hänen positiivisuutensa 
kantaa eteenpäin. Oma myönteinen 
elämänasenne on Peterin mukaan tär-
keintä jokaiselle afasiapotilaalle.

”Parantumisessa olen itse tärkein. 
Halu oppia pitää tulla jokaisesta itses-
tään. Ja jokainen päivä on hieman 

aivoverenkierron häiriön  
saaneista sairastuu dementiaan ja

afasiaan. (Lähde: Aivoliitto)

10-20 %
33 %
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