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 ` Kirja kertoo englantilaisten 
vanhempien Suomessa syntyneen 
tyttären, Victorian, lapsuudesta 
ja nuoruudesta Suomessa. Synny-
tyksessä Victoria sai CP-vamman, 
joka ilmenee puheen tuottamisen 
vaikeutena ja lievänä spastisuutena 
alaraajoissa. Kirja kertoo ympäristön 
epäluuloisesta suhtautumisesta 
lapsuudesta aikuisikään, koulukiusaa-
misesta, isän yllättävästi menettämi-
sestä, mutta myös kodin, erityisesti 
äidin (diana) ja läheisten tuesta, sekä 
uskomattoman voimakkaasta sinnik-
kyydestä. Victoria nimittäin päättää 
opiskella lääkäriksi, pääsee lopulta 

Ruotsiin Karolinskaan opiskelemaan, 
valmistuu jatkossa sisätautierikois-
lääkäriksi ja saa akuuttilääketieteen 
subspesialiteetin (A&E, Accident and 
Emergency Medicine), ensimmäisenä 
pohjoismaissa. 

Kirja kertoo kokemuksista ihmeel-
lisen positiivisesti. Ei voi kuin ihailla 
Victorian sitkeyttä, vaikka hänelle 
yritetään toistuvasti viestittää, ettei 
kannata yrittää lääkärin uralle. Olen 
aina pitänyt ruotsalaista yhteiskun-
taa eräänä suvaitsevimmista, joten 
hämmästyttää miten Karolinskassa 
Victorian annetaan toistuvasti 
ymmärtää, että sisäänotossa on 
tapahtunut suuri virhe, kun hän on 
onnistunut pääsemään tiedekuntaan. 
Eikä hänen odoteta voivan mitenkään 
selviytyä opinnoistaan, ainakaan 
kun siirrytään kliiniseen vaiheeseen. 
Valmiina lääkärinä ei suuria ongelmia 
CP-vamman suhteen kuitenkaan 
ilmene, kun Victoria tottuneesti 
kertoo vammansa laadusta potilaille 
heti kättelyn yhteydessä. 

Kirja on myös muistutus siitä, 
millaista on synnyttää Suomessa 

ilman suomen kielen taitoa, etenkin 
kun synnytys ei etene odotusten mu-
kaisesti. Toivottavasti ja oletettavasti 
kommunikaatio potilaan ja henkilö-
kunnan välillä on kehittynyt noista 
ajoista. Kirjan toivoo myös yleisesti 
lisäävän ymmärrystä ja suvaitsevai-
suutta erilaiseen vammaisuuteen. 
Lääkärinä on mielenkiintoista lukea 
paitsi yhteiskunnallisista myös 
lääkärin työn ja erikoistumisvaiheen 
eroista Suomessa, Ruotsissa, Britan-
niassa ja Australiassa. 

Tapasin viehättävät kirjailijat 
Tapiolan Akateemisessa kirjakaupas-
sa. Kehuin englanninkielisen kirjan 
helppolukuisuutta suomenkieliselle. 
diana Webster Suomessa kauan 
toimineena englannin opettajana 
ja oppikirjojen laatijana kertoikin 
pyrkineensä nimenomaan helppo-
lukuisuuteen. Myös ruotsinkielinen 
käännös (Så många Mount Everest, 
Söderströms 2011) sai heiltä kehuja. 
Sittemmin kirja on ilmestynyt myös 
suomeksi (Niin monta Mount Everes-
tiä. Tytär, äiti ja haave, Tammi 2011). 
Suosittelen! 
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