
  

 
 

 
 
MUSTALAISTYTÖN PERÄRUISKE  

HYKS LKL CA. 1960 

 

Olin usein HYKS lastenklinikan osasto XIII:lla, nuorempana useitakin vatsan alueen leikkauksia ja 
sitten tutkimuksissa. 

Osastolla - kuten muillakin osastoilla ja aikuistenkin sairaaloissa - oli tapana pitää kaikkien 
potilaiden vatsan toiminnasta hyvää huolta. Sillä jos lapsi on terve, se leikkii ja syö. Jos lapsi on 
sairas niin se ei jaksa leikkiä eikä sillä ole ruokahalua. Joka johtaa ennenpitkään ummetukseen. 
Joten oli "järkevintä" ennaltaehkäistä ongelma ennekuin siitä tuli ongelma. Ratkaisu oli 
yksinkertainen: annetaan peräruiske. 

 
HYKS LKL Lastenklinikka os.XIII kesäksi suljettu  ~ 1987 jolloin kuvat otettu. Huom. ikkunat huoneiden väliseinissä 

Osastolla oli kaarevan käytävän 
varrella Stenbäckin katupihan puolella 
seitsemän (7) potilashuonetta. 
Seiskassa 7 olivat 'isot pojat', huoneeni 
oli 6 kuutonen: poikien huone. 5 
Viitonen oli pikkulasten huone ja 4 
nelosessa olivat tytöt omassa 
huoneessaan. Ja 3 kolmosessa 
pikkuvauvat. 2 Kakkonen ja 1 
ykkönen olivat kahden hengen 
huoneita. Rikkaimmat vanhemmat 
(erikoismaksuluokka) voivat varata 
lapselleen paikan/vuoteen sellaisesta 
huoneesta. Joskin siinä oli 



  

 
 

poikkeuksena silloin kun osastolla oli lapsi joka ei enää jaksanut. Vanhemmille varattiin 
mahdollisuus olla viimeiset hetket perheen suruisassa tilanteessa muiden - paitsi lääkärit ja hoitajat - 
häiritsemättä. 

Tuosta seitsenjaosta seurasi, että jokaisen 
huoneen potilaat saivat sen peräruiskeensa 
kerran viikossa osaston kylpyhuoneessa. 

3~7-huoneet olivat kuuden hengen huoneita 
joskin jossain vaiheessa niihin piti 
majoittaa useampiakin - olihan kyseessä 
suuret ikäluokat. Termi oli vieras 
lapsipotilaille mutta näkyihän se, että 
huoneeseen tungettiin yhdeksänkin sänkyä. 
Eikä sekään riittänyt: välillä oli käytävällä 
ja aulassa sänkyjä ja jopa kylpyhuoneen 
pritsillä 'asusti' joku tyttö jonkin aikaa... 

Luonnollisesti potilaille piti tehdä suoliston tyhjennyksiä 
leikkausten (nukutettaessa suoli saattaisi toimia nukutuksen aikana 

steriilissä leikkaussalissa - pissasta huolehdittiin katetrilla) ja alaselän-
vatsan tutkimuksia ennen. 

Joten kylpyhuoneessa oli joka ilta 'täysistunto'. 

Kylpyhuone oli valtavan iso – mielestäni – varsinkin 
lattiapotalta nähden... Käytävänovessa oli ikkuna jonka 
lasissa oli maitolasinvalkeita vaakajuovia joiden välistä 
saattoi tirkistellä huoneeseen. 

Huuhteluhuoneesta seuraava oli se kylpyhuone. Vasemmalla 
oli se 1 lasten oma vessa; tuskin 1 m x 1,5 m. Se oli 
mahdottoman kuuma koteloitujen patterien kiertäessä 
lattianrajassa kolmelta sivulta ja vessan pönttö oli tavallista 
pienempi sopivasti lasten pyllyjen kokoinen. 

Vasen seinä jatkui jonka varrella oli kaksi sellaista 2 pyöreää 
sylkyallasta kuin hammaslääkärien vastaanotolla. Ne olivat lasten 
hampaiden pesua varten. Ja kaksi kookasta melko neliömäistä isoa 
posliinista 3 käsienpesuallasta joissa myös peräruiskekannut 
mahtuivat täytettäviksi. Heti niiden perässä samalla seinällä oli 4 
pukeutumislaveri puinen suojatulla patjalla ja puisella 
pääntukirallilla. Sen yllä seinässä kookas korkea ja leveä mutta 
ylhäältä huoneeseen päin kallistettu krominkiiltävä kuivatusteline. 
Jossa ei muistaakseni koskaan ollut mitään pyykkiä; pyyheliinaa 
kuivumassa mutta useinkin hoitajatädit lepuuttivat sen putkella 
aluksi painavaa vettä täynnä olevaa kannua antaessaan sitä 
peräruisketta.. 

Laverin pääty oli takaseinässä ikkuna alla. Sen lasi oli 
aaltokuvioinen, ettei kukaan voisi kurkkia sisälle alastomia lapsia. 

Ikkuna oli seinän vasemmassa reunassa ja sen edessä oli sitten 
työpöytä; tavallinen 5 keittiön pöytä. 

Siitä oikealle seinän kattoi 6 pyyhelokerikko: jokaiselle (osaston 

vuodepaikalle) oli oma kaita lokeronsa jossa oli alahylly tossuille, 
poikkipiena ylhäällä pyyhettä varten ja ylähylly hammasmukia varten. Se jatkui oikeanpuoleiseen 
seinään asti jota vasten olivat kylpyammeet. 



  

 
 

Oikealla seinällä oli järjestyksessä ensin teräspeltinen pieni 7 vauvojen amme. Sitten iso, oikea 8A 
kylpyamme leijonatassuin, sekä toinen iso 8B amme putkitelineellä korotettuna sopivalle 
korkeudelle melkein metrin lattiasta. 

Siitä edelleen oikealle oli H WC hoitajien vessan ulkoseinät työntyen kylpyhuoneeseen ja myös ne 
oli katettu niillä 6 pyyhelokerikoilla sivu- ja päätyseinältään joka päättyi siihen kylpyhuoneen 
oveen. 

Lattia oli isoista graniittilaatoista joiden välissä oli "kultainen" kuparinauha. 

Oheiskuvat ovat ~1987 otettuja jolloin sisustus oli jo erilainen – ties kuinka monetta kertaa… 
  

 

Sain 9-vuotiaasta alkaen peräruiskeita. 

Heti aamupalan jälkeen olikin jo kiire kylpyhuoneeseen tädin (n. 20~25v.) vetämänä, että ehtisin 
istua riittävästi ennenkuin lääkärinkierto kerkiäisi huoneeseemme. 

En silloin lapsena/nuorena tajunnut, että päivän mittaan hoitajatätien yllättävä  'kurkistus' takaapäin 
pöksyihini "olinko pysynyt siistinä?" johti suoraan päivän toisen peräruiskeen tarpeen määrittelyyn. 
Se olikin kiusallisempi koska joka ilta, illallisen (klo 17) aikana jo aloitettiin peräruiskeiden anto 
niille potilaille jotka joutuivat leikkaukseen tahi vatsaröntgeniin. Se annettiin siinä kylpyhuoneen 4 
pritsillä josta sitten pääsi sitten kivilattialla oleville keijoille tyhjentämään suolensa - lomittain kylki 
kyljessä sulassa sovussa... 

Oli järkeenkäypää miten pidettiin 'isot' tytöt erillään: silloin ei ollut pääsyä kylpyhuoneeseen kun 
tytöille (~ 9v. ->) annettiin peräruiskeensa. Jostain syystä silloin tällöin satunnaisesti (?) nämä 
isommat tytöt tulivat /pääsivät/työntyivät kesken kaiken muiden (poikienkin), kylpyhuoneeseen 
"kun oli ihan kamala pissavessahätä" . . . Röyhkeimmät - oli sellaisiakin - tulivat juttelemaan 
peräruisketta antavan hoitajan kanssa pojan kiemurrellessa nöyryytettyinä rektaaliputki peräsuolessa 
veden virratessa työntyessä suolistoon tytön/tyttöjen kysellessä 'viattomasti' ”..mitä tuolle pojalle 
tehdään?”  ja hoitajatädin autuaasti selittäessä toimenpidettä ja tarkoitusta.  [..vai oliko piilotarkoitus 

altistaa tytöt hoitaja-ammattiin?] Toisinpäin: uteliaat pojat ajettiin ulos kylpyhuoneesta suurella huudolla! 

"Alaikäisillä" ( <- 6 ~ 8v.) ei ollut jakoa tyttöihin ja/tai poikiin. Siinä se meni samassa rehevän 
lemuavassa reippaassa sarjatyössä.. 
  

No. 

Eräällä hoito/tutkimuskäynnilläni osastolle oli/tuli/tuotiin eräs tyttö. Tukevan tompakka, vahvan 
oloinen, ehkä noin 9~11-vuotias tumma olemukseltaan ja heimoltaan. Paksut mustankiiltävät 
hiukset ja voimakkaan kaunis lauluääni. Hän oli hyvin suruissaan joutuessaan eroon vanhemmistaan 
ja suvustaan. Siksi lauleli käytävillä – jota hoitajat yrittivät hillitä: "..etteivät pikkuvauvat herää!" 

Olin juuri saanut peräruiskeeni: 1½ litraa keittosuolaliuosta ja istuin keijalla kylpyhuoneen lattialla 
yksin ja ulostin. 

Kun kuulin sen tytön kinaavan tumman kaikuvalla äänellä jossain käytävällä. Äänet lähestyivät ja 
erotin vaivautuneen ärtyneitä hoitajien ääniä jotka yrittivät vakuuttaa jotain tälle tytölle. 

Huolestuin. He lähestyivät kylpyhuoneen ovea; kylpyhuonetta. Ja olin kuulevinani tuttuja 
metallisen kalahtelevia ääniä! Ei kai? Potta! Peräruiskekannu! 

 

Ja niin vedettiin ovi auki hoitajan tullen vetäen kädestä tuota tummaa tyttöä joka kirosi ja kiukutteli 
äänekkäästi! Toinen hoitaja toisesta kädestä vetäen perässään ja kolmas hoitaja – tosiaankin – potta 
ja peräruiskekannu letkuineen putkineen vetäen oven perässään kiinni. 



  

 
 

Sävähdin. Tyttö huusi, haukkui, kirosi ja uhkaili hoitajia kovaan ääneen:” Minun isäni tulee ja lyö 
teitä kirveellä kallon halki! Jumalan salama iskee teihin ja tappaa teidät kaikki!” hän luetteli 
raivosta ja uhmasta kaikki kiroukset sähisten huutaen rimpuillen vastaan hoitajien toimia. 

Minä pelästyin tuota raivokasta vihaa ja peruutin potallani kivilattialla luiskautellen takimmaisen 
ammeen kulman taakse josta juuri saatoin seurata pelottavaa henkien fyysistä kamppailua: 1 
vastaan auktoriteettihierarkia 3. 

Viimeisenä tullut täti laski peräruiskekannun letkuineen putkineen pesualtaaseen ja potan lattialle ja 
lähti auttamaan kahta muuta riisuen kiroilevan huutavalta tytöltä mekon sukat ja alushousut – siinä 
epäuskoisten – toki ihmettelevien – silmieni edessä. 

Rimpuilevaa tyttöä joutui pitelemään tosissaan ja työntämään painamaan alas laverille joka toimi 
osaston peräruiskepritsinä. Toinen hoitaja käsistä ranteista harteista nutisti hänet siihen kyljelleen 
toinen asetteli sätkytteleviä jalkoja nilkoista aloilleen. Kolmas otti solakan ruskeanpunervan RÜSCH 

Nr.10 rektaaliputken rasvaten sen kärkeä ruskealasisesta vaseliinipurkista tullen ylä- ja 
alapäähoitajien väliin kumartuen hoitajien välistä vilahtelevan riuhtovan pempun puoleen 
sujauttaakseen totutun rutiinin mukaisesti rektaaliputken peräsuoleen. 

Tuli ongelma: tyttö potkaisi jalkansa tikkusuoraan ja vyörähti vatsalleen! Pidättäen takapäänsä 
äärimmäisen tiukalla estellen putken viemistä peräreiälleen! 

No. Hoitaja yritti pujottaa työntää putkea piukkojen pakaroiden välistä oikeaan kohtaan mutta putki 
taipui pääsemättä pakaravakoonkaan… 

He maanittelivat tyttöä rentoutumaan, hengittämään syvään ja kertoen miten helppo tämä pikku 
peräruiskejuttu oli. Ei auttanut. Tyttö oli tiukkana ja huutaen kirosi hoitokunnan sairaalan lääkärit 
kaikki tyynni alimpaan helvettiin josta heillä ei ollut ikuna pääsyä pois vaan kärventyisivät kaikki 
tyynni siellä ikuisuuden tuskissa! 

Peruutin pelästyneenä vielä taaemmas ammeen taakse.. 

Hoitajat olivat ihmeissään.. 

Vaihdettiin: jalkoja ja peräruiskekannua pitänyt tuli keskelle kokeillen onnistuisiko hän. Toinen otti 
kannun odottavaisena; onnistuuko toinen? Tämä kokeili ohjata, pujottaa putkea kiemurtelevan 
kiukuttelevan kiroilevan tytön piukkojen pakaroiden väliin.. 

Tämä teksti on se, mitä olen 'täydentänyt' sen mitä silloin näin pikkupoikana kylpyhuoneessa 
säikähtäneenä [käsittäen että itsekin mikäli vastustelisin niin minulle tehtäisiin samoin!] mutta tähän olen 'selittänyt'; 
täydentänyt tapahtuman siten kuin aikuisen järjellä ~ 30 vuotta jälkeen, olen ymmärtänyt siinä sen 
tapahtuneen. Silloisesta ei näkömuistini muista kuin kumartuneiden hoitajien valkeat mekonhelmat, 
kumiesiliinat, sääret ja matalakorkoiset valkoiset työkengät sekä gotsain keinahtelut paljaiden 
kyynärpäiden myötä. Ja harmistuneet sanat; lauseet puheet kiroilevan pikkutytön manausten lomasta. 

Ei: ei se vain onnistunut.. "Yläpään" hoitajatäti halusi kokeilla ja taas vaihdettiin. Hän kaivoi kai 
sormellaan kanavaa pakaravaosta. Putkeen lisättiin rasvaa, pakaravakoon siveltiin vaseliinia ja - kas 
- lopulta putki taisi mennä "sinne". Ihmettelin (silloin) kun joku hoitajista miettien arveli "menikö 
se oikeaan paikkaan?" 

No. Eipä mitään, homma - siis - edistyi ja oikaistiin se kumiletku säärien yli kiertäen lasiyhdistin 
tiukasti pakaroiden välistä törröttävään rektaaliputken vapaaseen päähän 

Nonniin - olivat hoitajat mielissään ja peangit irrotettiin letkusta ja jalkopään täti kohotti valkeaa 
emaloitua peräruiskekannua korkeammalle. . Putkea pitelevä nyt tyytyväinen hoitaja kyykistyi 
laverin viereen pitelemään sitä paikallaan. 

 

Tuskin kunnolla näin huomasin.. Mutta tytön ilme oli kummastunut hetken ennenkuin hän tajusi 
mitä oli tapahtumassa. Ja veti ilmaa keuhkonsa täyteen ja PINNISTI PONNISTI täysillä! 



  

 
 

Pinnistys puikkasi rektaaliputken ulos takapuolesta ja kuraruiskevesi ruiskahti kaaressa kyyköttävän 
hoitajan rinnuksille syliin priiskuen kasvoillekin! 

Hän rääkäisi pelästyneen kiukkuisesti HEI! EI SAA...!   tai jotain ja yrittäessään väistää taaksepäin 
putosi lattialle pyllylleen! 

Hoitajat huusivat sekaisin toisilleen yhteen ääneen mutta nyt heistä alkoi vaikuttaa, että toimenpide 
olikin hankalampi ja vaativampi kuin olettivatkaan. 

Tavallisesti peräruiskeiden anto oli kahden hoitajan tiimityötä mutta yksinkin sen voi suorittaa kun 
vain tiesi mitä teki ja eikä potilas ollut "hankala/vaikea". 

Joten yksi hoitajista meni/tuli keskimmäisen kylpyammeen jalkopäähän kurottaen seinästä 
ammeketjulla katonrajassa olevasta hälytysrasiasta joka sai summerin soimaan kansliassa ja sytytti 
punaisen kutsulamppuvalon kyseessäolevan oven yllä olevaan puolipallon muotoiseen lamppuun 
tietää tulla oikeaan huoneeseen jossa on hätätilanne. 

Kohta pelmahtikin useampiakin oppilaita kylpyhuoneeseen taivastelemaan mitäs kummaa on 
tapahtunut. Ja pikkuisen kikattelemaan sen likaisimman hoitajan kakkaroiskeista olemusta 
mennessään siivoamaan ruiskeen ohijälkiä. 

Mutta ongelma edelleen oli. Ja jupisi mekasti uhkaili uhmasi auktoriteettijärjestystä. 

"Ammeeseen" oli nokkelahko ratkaisu. Joten hoitajalauma otti tytön lennättäen siihen 
keskimmäiseen kylpyammeeseen. Aluspaita pois! 

Sinne alas ammeeseen makaamaan! 

Ja toimitus alkoi uudestaan. Nyt tiedettiin miten putken saa pujotettua peräsuoleen. Ja vettä perään.. 
Mutta kiukutteleva tyttö ei aikonutkaan olla yhteistyökykyinen. Hän pinnisti veden heti ulos eikä 
sellainen tullut kysymykseenkään kunnollisen peräruiskeen suhteen.. 

Mikä neuvoksi? 

Joku heistä hoitajista kuiskasi "salasanan": 

- Hoitaja Vattulainen... 

Mutisten he olivat samaa mieltä ja pienikokoinen tyttönen lehahti kiireesti käytävälle etsimään 
Vattulaisen tätiä. Eikä kestänyt kauaakaan kun - syntymä-ärtyinen, äksy ja kovakourainen - hoitaja 
marssi huoneeseen ja suoraan hoitajalauman läpi ammeen laidalle kysyen mitä nyt? 

Melkein yhteen ääneen oppilaat pölöttivät ongelmansa ilmoille.. 

Jotain Vattulainen tokaisi lähimmälle tytölle joka niiasi vilistäen ovelle ja kuulin tutusti 
nauskahtavan huuhteluhuoneen oven parkaisun. 

Ja kohta takaisin osaston paksuin RÜSCH Nr 15 rektaaliputki myötään yltä käsienpesualtaan ja 
peililasihyllyltä siveli putken pyöreään päähän paksulti vaseliinia vieden sen hoitaja Vattulaiselle. 

Komennus ja kolinaa kylpyammeesta kun tyttö asetettiin (myöhemmin olettamaani käsittämääni 

asentoon) polvilleen niska painettiin alas ja Vattulaisen täti kumartui työnnältäen putken peräaukosta 
syvälle suoleen! 

Tähän mennessä tyttöparan mekastus oli pääosin ymmärrettävää sanallista raivoa mutta nyt hän 
huusi kuin haavoitettu eläin! Parkui rääkyi kiljui ammeen pohjalla ja hänet painettiin litistettiin 
vatsalleen sinne. 

Letku kiinni ja ammehanasta kannu täyteen ja vesi laskettiin mahdollisimman korkealta  - erotin 
peräruiskekannun gotsia ylempänä letku oikosuorana alaviistoon - virtaamaan tytön suolistoon. 
Vesi meni hetkessä itkuparkuvan tytön vatsaan. Mutta... 

"Vielä!" äsähti täti Vattulainen ja kannu täytettiin uudestaan. Ja ylös! 



  

 
 

Parahteleva tyttö ammeen pohjalla pyristeli mutta lukuisat kädet painoivat hänet pysymään alhaalla 
kiemurrellessaan ähkyessään ulistessaan vatsan täyttyessä ja pullistuessa ammeen pohjaa vasten. 

Selvä! todettiin ja yksi tytöistä sieppasi vielä potan lattialta nostaen sen ammeeseen jossa 
tyttöpotilas 'pystytettiin' istumaan sille. 

Valkomekkoisten ryhmä keräsi peräruiskevälineensä marssien laumana kylpyhuoneesta. 

 

Siihen jäin kyhjöttämään säikähtäneenä ammeen viereen josta varovasti vetäydyin kauemmas nyt 
taas itkevän kiroilevan sättivän uhkailevan raivoisasti sähisevän vihaisen tytön lähettyviltä. 

Nousin peloissani kiireesti hamuten lyhytpunttisen potilashousuni [shortsit] miten kuten sääriini 
jalkoihini ja - kai - melkein puolijuoksua karkasin kylpyhuoneesta.. 
  

 

Seuraavana päivänä jatkoin tapojani kulkea siellä täällä osastolla leikkimässä ja pakoilemassa 
hoitotoimenpiteitä.  

Katsoin 'ohimennen' tyttöjen huoneeseen mutta sen tumman tytön paikalla oli joku toinen tyttö. 

Vasta myöhemmin satuin kakkoshuoneeseen jossa hän makasi. 

Oudosti. Pää - mustantummat kiiltävät hiukset harjattuina pään myötä olkapäiden sivuille - 
kummallisesti leuka ylhäällä ja tyynyllä valkea paksu side kaulalla.  Niskan alla tukemassa 
nostamassa oli joku poikkityyny. Kasvot olivat epätodellisen oliivinvioletin sävyiset. 

Ranteet ja nilkat olivat peitonreunojen ulkopuolella - sidottuina sideharsonauhoilla sängyn 
kaiteisiin, kämmenet rennoissa koukuissa pään tasalla, nilkat sidottuna sääret levällään peiton alla. 
Ja pissapussi riippumassa sängyn laidasta. 

Se oli jotenkin pelottavan oloinen katsottavaksi. Joten lähdin äkkiä... 

Sen jälkeen en ikinä ole häntä tavannut. 
  

 

Jälkeenpäin jo seuraavana päivänä ihmettelin, että miksi tyttö oli ollut niin tyhmä? Täällähän 
hoitotoimenpiteet tehdään silloin ja siten kuin on tarpeellista potilaalta (varsinkaan alaikäiseltä - 
päättelin vuosikymmeniä myöhemmin) turhia mitään kyselemättä. 

Olisi hän vain alistunut siihen mitä välttämättä on tulossa. Eihän edes itku auta. Eikä näköjään 
kiukutteluraivoriehuminenkaan.. 

Eikä peräruiske ole nyt niin kovin ihmeellinen juttu.. (oma asenteeni siihen oli/on tosin aika vääristynyt). 

 

Vuosikymmeniä vielä jälkeenpäin totesin mietteliäästi, että mustalaistyttö oli ainoa järjissään siinä 
auktoriteettiorganisaatioketjutapahtumassa.. 

Kenellekään ei saa hoitotoimenpidettä minkäänlaista tehdä noin raa'asti ja brutaalisti väkisin. Jos 
toimenpide on tarkoituksenmukaisuudeltaan pakollinen hoidollisesti niin joko asia kerrotaan 
kohteliaan varovaisesti suostutellen tahi hoidetaan diskreetisti nukutuksen avulla/aikana. 

Sitä paitsi. 

Tummalla Heimolla on omat, tarkat sääntönsä mitä saa tehdä ja miten. Niitä(-kin) rikottiin raa'asti 
tuossa tilanteessa. Ei voitu sallia kenenkään vieraan (hoitajat) riisuvan henkilöä vastoin tämän 
tahtoa. Vielä vähemmän aivan sivullisen ja toista sukupuolta olevan (siis minun) läsnäollessa riisua 
ketään - lopuksi - ilkialaasti ja työntyä häneen. 

Koko asia olisi pitänyt hoitaa aivan toisin inhimillisyyttä ja heimon tapakriteereitä noudattaen. 

 



  

 
 

ANEKDOOTTI  

 

"Vattulaisen täti" pelotti kaikkia osaston lapsia. 

Hänellä oli tapana antaa tottelemattomille - hän päätti tiesi itse kuka on tottelematon - lapsille 
luunappeja suoraan otsaan. Lapsi älähti parkaisi! Teki kipeää. Se oli tarkoituskin että oppisivat 
tottelemaan.. 

Tarttui korvasta niskoittelijaa - hän päätti itse kuka niskoitteli hänelle - raahaten tämän joko 
huoneeseensa takaisin sänkyynsä tahi hoidon; toimenpiteen suorituspaikalle. 

Näin kerran kävi minullekin kun 'liehuin' iltamyöhään vielä puoli yhdeksän osaston käytävillä 
juoksennellen. Veti; repi korvasta mitään sanomatta äkäisyyttä säteillen huoneeseen töykäten 
sänkyyni. Itkin pitkään - uneen... 

Hän oli ainoa hoitaja jonka näin lyövän lasta. 

Kas. 

Osastolla oli pulska (lihavuuteen taipuvainen) poika. Ehkä siinä 10~11 ikäinen. Hän oli 
osastonormia useammin saamassa peräruisketta. Koska olin häntäkin useammin saamassa 
omaani niin olimme melko usein yht'aikaa  kylpyhuoneessa peräruiskeella. 

Hän oli oppinut ovelaksi: huijaamaan hoitajatätejä, yleensä oppilaita joille miltei kaikki 
"kakkahommat" delegoitiin. Heti kohta kun peräruisketta aloitettiin poika alkoi ähkymään 
puhisemaan ja kohta voihkimaan: "Täti: täyttää kovasti", "Tätii, nyt sattuu!", "Tätiiii, hirveä 
kakkahätä! Pakko päästä potalle..", "Aiiii... Nyt tulee!!". Jos tämä surkeuden esitys ei tepsinyt 
niin poika ovelasti pikkuisen pinnisti ja pirautti, lirautti reisille jo ruskeaa peräruiskevettä. Se 
yleensä riitti ja auttoi ja hän pääsi kuin pääsikin keijalle. Eikä tullut annettua tavanomaista 
"kannullista" [joko 1½ ltr <-> 3 ltr {!} Tavallisin oli 2 ltr kannu mutta jostain syystä oli varalla "iso kannu": 3 ltr 
– lapsipotilaille…] 

Sitten hänelle hoitajaksi sattui (?) Vattulaisen täti. 

Istuin kauempana ammenurkassa. Poika talutettiin kylpyhuoneeseen Vattulaisen tädin tiukassa 
käsivarsiotteessa. Reippaasti vain pöksyt pois, vettä kannuun ja putki peräsuoleen. Se pojan 
tavanomainen kitinä alkoi melkein välittömästi. Vattulaisen täti ei hievahtanutkaan. Kannu 
korkealla putki pyllyssä. 

Pienet elkeet eivät auttaneet joten poika siirtyi seuraavaan vaiheeseen. Valitettuaan; 
varoitettuaan, ettei pysy enempää hän turautti pikkuisen pitkin reisiä … 

Vastatoimenpide oli välitön: Hoitaja Vattulainen vetäisi notkean kumiputken ulos 
takapuolesta, kohotti ja läimäytti sillä pakaroihin! Poika parahti nytkähti ja kuravettä ruiskahti 
säärille! 

Hoitaja kurotti pesualtaalle laskien kannuun uudestaan täyteen ja tuikkasi pujotti putken 
uudestaan ja syvälle peräsuoleen ja nosti kannun - hyytävän äänettä! 

Poika tutisi veden työntyessä suolistoon ja - kas kummaa - toinenkin kannullinen meni ja 
pysyi ilman pienintäkään ongelmaa.. 

Vetäisi putken ulos takapuolesta, keräsi kalustonsa ja marssi kannat kopsuen taakseen 
vilkaisemattakaan ulos kylpyhuoneesta. Jalat täristen poika kiipesi kiireesti pritsiltä 
pyörähtäen keijalle. Ehdin vielä nähdä vinottain pyllyn poikki punaisen juovan.. 

Tämän jälkeen kenelläkään hoitajalla tai hoitajaoppilaalla ei ollut ongelmaa saada pojalle 
"peräruisketta onnistumaan": vesi meni ja mahtui kaikki kerralla sisään ja vatsa toimi ja suoli 
tyhjeni. Ei tarvinnut kuin kerran vihjaista, että pitäisikö kutsua  Vattulaisen täti.. 

 

Vuosia olen kummastellut tuollaista hoitajaa. 

Vasta vuosikymmeniä jälkeen aloin arvella, että ehkä muut hoitajat myös pelkäsivät tätä 
"syntymä-äkäistä" pienikokoista kärttyistä naista. Ehkä jopa osa lääkäreistäkin...? 
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Poliisi kertoi perjantaina lisää tietoja tapauksesta, jossa hoitajien epäillään kohdelleen kaltoin kuntayhtymän Sagaboende-

asumisyksikössä Sipoossa asuvia vammaisia. 

Poliisi on tutkinut tapausta epäiltynä törkeänä pahoinpitelynä. 

 

Esitutkinta alkoi 8. elokuuta, ja tänään poliisi tiedotti sen tuloksista. 

 

- Poliisi on kuullut useita henkilöitä. Tutkinnassa on tullut esille viitteitä yksikössä asuvien hoidon laiminlyönnistä ja asiattomasta 

kohtelusta. 

Tutkinnassa on tullut esille viitteitä myös fyysisestä väkivallasta, poliisi kertoi tiedotteessaan. 

 

Epäillyt teot ovat poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tapahtuneet vuosien 2013-2014 aikana. 

 

Poliisi ei tässä vaiheessa tutkinnallisista syistä erittele tarkemmin sitä, millaisia vammoja asumisyksikön asukkaat ovat saaneet. 

Poliisin mukaan hengenvaarallisista vammoista ei kuitenkaan ole kysymys. 

 

- Tutkinnassa pyritään nyt selvittämään tarkemmin tekojen laajuus ja vakavuus sekä se, minkä rikoksen tunnusmerkistöistä 

epäillyissä teoissa on kyse. 

 

Tässä vaiheessa rikoksesta epäiltyjä on poliisin mukaan useita. 

 

Poliisi ei kuitenkaan kerro epäiltyjen tarkkaa lukumäärää. 

IS   

 

Pitkään epäilin kehtaanko edes oheistaa tänne tumman tytön tapausta. Kun sittemmin aikuisena se 
'muistui mieleen' pidin sitä epätodenoloisena syyttäen muistini tepposia... 
Sittemmin alkoi tuo tapahtuma valjeta mielessäni selkeämmin avoimemmin vuosikymmenten 
varrella mutta vasta tuo Ilta~Sanomien oheinen uutinen vakuutti minut, ettei muistoissani tainnut 
olla ihan niin kovin pahasti vikaa.... 
 

Tuo artikkelin "useita epäiltyjä" viittaa selvästi, että se oli toimintatapana kyseisessä laitoksessa. 
Itse en muista lastensairaaloista [HYKS LKL eri osastoja + LastenLinna eri osastoja] muita 'ilkeitä 
pelottavia' hoitajia, mutta lie heitäkin siellä täällä ollut. Sairaanhoito oli/on vieläkin varsin 
autoritäris-hierarkinen järjestelmä jossa ylhäältä tulee määräykset ja alhaalla toimitaan; toteutetaan ne. 
 

Se mitä se on ollutkaan 50-luvulla... 
Niitä aikoja 'lastenkasvatus' oli myös pelottelua kuritusta nöyryyttämistä väheksyntää huijaamista 
naureskelua lapsen "tyhmyydelle" . . . 
Joten tuonkaltainen lasten käsittely ei liene vierasta - puhumattakaan vammaisten laitoksista  
koulukodeista ja 'pahatapaisten tyttöjen' kasvatuslaitoksissa.. (Irlannista[-kin] on julkisia esimerkkejä 
menneisyyksistä). 
 

Nyt sitten sentään ministeritasolla julkisesti pyydettiin virallisesti anteeksi koulukotien julmille 
menetelmille. 
Tiedän; ymmärrän, ettei se voi tuoda menetettyä, rikottua, tuhottua lapsuutta näille ihmisille 
takaisin ”korjattavaksi”. 



  

 
 

 
Sillä lapsuus varhaisvuosista; jopa ennen syntymää luo lapselle tunnemaailman millaista elämä 
tulee olemaan. Viittaan tässä sekä onnelliseen, että onnettomaan. 
Aikoinaan hyvän kasvuympäristön saaneet vanhemmat pystyvät paremmin tarjoamaan lapsilleen 
positiivisen, kannustavan nuoruuden. 
Ja peilaan tähän Sinun, lukijan mieleen nousevan tilanteen alkoholisti- huumeperheeseen tulee 
”vahinkolapsi” kesken kaiken orgioiden että taistelun elämää vastaan selvitäkseen jotenkin 
saadakseen päivän annoksen konstilla jos toisella yhteiskunnasta ja sen säännöistä välittämättä.. 
Sääli lasta kohtaa ei riitä; ei ole riittävä. Jotain olisi tehtävä, mutta mitä..? Miten katkaista murheen 
ja tuhon kierre? 
 
Toisaalta - olenko kasvatukseni kokemuksieni vanki? – joidenkin fyysisten rajojen asettaminen olisi 
järjellistä lasten kasvatuksessa nyttemmin. 
Ken olikaan se pedagogi lastenpsykiatri (?) joka 60-luvulla julisti, ettei lasta saa estellä eikä 
rangaista koska lapset saavat sellaisesta estoja - traumatisoituvat. 
 
Hän ei huomioinut ryhmäpsykologian (lauman) perusteemaa: valta otetaan. Nähden sen jo eläimissä 
- joista emme ole niin kaukana kuin kuvittelemme - ja ihmisyhteisöissä: jos järkevä päätöksien teko ja 
toimeenpano ei saa koskettaa ohjata lasta toimimaan sääntöjen puitteissa niin lapsi ottaa sen vallan 
minkä ikinä pystyy. Sillä on oma nimityksensäkin: uhmaikä. 
Ehdoton kielto lasta - pikkuisen - satuttamastakaan luo lapsille pelottavan tunteen vallasta jota he 
eivät kykene ymmärtämään saati käyttämään järkevästi. 
Pieni näpsäytys ei tuhoa lasta; lapsen itsetuntoa. 
 
Näinä päivinä korjaamme satoa - o tempora o mores - vapaasta kasvatuksesta. 
Vasta toisesta sukupolvesta [sitä seuraavista puhumattakaan] - ote yhteiskunnan vastuullisiksi ja 
oikeutensa että velvollisuutensa sisäistäneiksi kansalaisiksi kansakuntaamme - opettamattomuuden 
hedelmän kypsyvät. Kysykää opettajilta. Nyt lapset tietävät, ettei heitä saa komentaa määrätä 
käskeä ja osaavat vedota suureen ääneen ilmoittavansa "väärin kohtelulta 'vapautensa 
rajoittamisesta'  " vanhemmilleen, lastensuojeluviranomaisille [millainen työ heillä onkaan 
tasapainoillessa lasten, vanhempien ja yhteiskunnan normien lakien välissä] poliisille! (puistattavinta on että 
se toimii!) Ja tulevat opettajan silmille pahemmin kuin se ”yleinen syyttäjä”.. 
 
Masentavana viime esimerkkinä oli, että koululaisille annettiin valta erottaa opettajansa! 
”Pimahtaneen” opettajan videotallenne julkaistiin kansainvälisesti. Eikä sekään olut vielä riittävän 
paha teko vaan se, että olosuhteiden tilanteen uhri: opettaja – erotettiin koulusta! 
 
TÄMÄ antoi oppilaille tunteen vallasta kontrolloida sosiaalista ympäristöään – ja että mitä heistä 
tulee kun he pääsevät/joutuvat työelämään? Tuolla yksittäisellä teolla kouluhallinnon jäsenet 
antoivat esimerkin oppilaille että se on mahdollista ja heillä on mahdollisuus ”pimahduttaa” 
opettajia poistaakseen hänet ammatistaan johon hän on antautunut. Ja ilmiöllä on erittäin hyvät 
mahdollisuuden levitä ”asevälineeksi” koulumaailmaan jos koulun hallinnon jäsenet eivät käsitä 
kokonaisuutta ja tekojensa seurauksia. 
Peilatkaa tätä laajempiin ympyröihin: kiusaamalla riitelemällä tappelemalla saa sitä mitä haluaa! 
 
Näinkö Suomi pelastetaan? Näinkö maailmaa pelastetaan? 
 
 
Jos Sinusta tuntu siltä, että valitan enkä tee mitään [lapsettomana] 
..niin yritän sentään tarjota jotain ”korjaussarjaa” asiaan: KURSSI KANSALAISUUTEEN.  

 


