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Köyhyyden kuolemansynnit  

 

 

Ylpeys  

 

Ensin ei mitään, mutta sittenkin. 90-luvun lama, vanhempien avioero, jonka seurauksena äiti oli 

liian ylpeä luopuakseen pikkupaikkakunnan omakotitalosta. Pienipalkkaisessa työssä, joka 

viikonloppu ja usein iltaisin. Silloin ukki tuli hakemaan meidän alakoululaiset, minut ja 

pikkusiskoni, mummolaan hoitoon. Kerran pysähdyimme matkalla kauppaan, ukki ajoi 

parkkipaikalle ja me lapset odotimme tietysti autossa. Ukki käveli kipeillä lonkillaan karkkipussit 

kädessä. Liian hyvät. Liian isot. Ihan erilaiset, mistä oli ollut puhetta. En voinut katsoa mihinkään, 

ajatukset risteilivät miten sattuu, kuumotti. Hävetti. Meidän takia ukki oli ostanut liian kalliit 

karkkipussit. Minun syy, minun vika, haluan pois. 

 

Ehkei sittenkään ylpeys, vaan elämänhalu. Yleishyödyllisissä yhdistyksissä huseeraavat 

vanhemmat, joiden lapsena äitini edusti ensimmäistä sukupolvea, joka ei ollutkaan edellistä 

varakkaampi ja menestyneempi. Ehkä se hävetti, emme ole asiasta puhuneet. Emme tosiaan ole, 

mutta nyt kun asiaa mietin, onhan niitä merkkejä näkynyt. Äitini käy terapiassa nyt kymmenien 

vuosien jälkeen kuulumattomuuttaan perheeseensä, sittemmin uskonnolliseen liikkeeseen ja 

viimeisenä avioliittoonsa. Tai sittenkin perheeseensä, josta minä ja pikkusiskoni olemme lentäneet 

paljonkaan taaksemme katsomatta. Ehkä olisimme muuttuneet suolapatsaiksi.  

 

Kateus 

 

Kaverin synttäreillä 90-luvun puolivälissä oli leipomosta tilattu kakku. Kaverit pääsivät Spice 

Girlsien konserttiin, minä en uskaltanut edes kysyä. Ei se kai kateutta ollut, en minä osannut edes 

haaveilla. Tiesin kakkosluokkalaisena, että se on tosi kallista ja tosi kallista on turha edes miettiä. 

Jos Suomen ja Venäjän suhteiden takaajana toimi suomettumisen aikakaudella ennakkosensuuri, 

oma ennakkosensuurini oli vielä parempi. Vanhempien ja lapsen välistä suhdetta ja perherauhaa on 

parempi suojella ennakkosensuurilla. Älä vaadi mitään, älä häiritse ketään, älä tee asioista vaikeita.  

 

Olisinpa minä historianopettajani lapsi. Siitä olin kyllä kateellinen. Tai papin. Yhden kaverini, 

opettajan lapsen, huoneessa oli kokonainen kaapillinen legoja ja kaikki Sudenpentujen käsikirjat. Se 

tuntui ihan liialta. En osannut oikein leikkiä siellä. Ei sellaista tunnetta niin vahvana ole aikuisena 

enää tullut, mutta ehkä tulisi, jos joutuisin kullattuun vessaan tai yksityislentokoneeseen. Ei lapsena 

osaa suhteuttaa, mitä se tosi kallis on. Riittää, että se ei kuulu meidän elämäämme.  

 

Kaapillinen legoja ei kuitenkaan edes ollut syy olla kateellinen näiden ihmisten lapsille. Ihastuin jo 



kolmannella luokalla opettajaan. Nyt ymmärrän, että halusin syliin, mutta äiti oli aina töissä ja isä 

muuttanut pois. Halusin että tämä mielenkiintoinen ihminen, joka antaa minulle koulussa huomiota, 

olisi minun ja minä hänen. Ihastuin ainakin viiteen elämäni aikuiseen, jo varhaisteini-ikäisenä olisin 

tehnyt mitä tahansa seksuaalisia tekoja heidän pyynnöstään.  

 

Ylensyönti  

 

Ykkösluokkalaisena söin kaupan halvimpia, liian paksuja ja pehmenneitä maissihiutaleita suoraan 

pussista. Jos maitoa oli, laitoin liikaa sokeria ja söin murot isosta kulhosta koulun jälkeen. Äiti 

läksytti siitä, että murot on taas loppu ja häpesin syömistäni. Partiolaisena häpesin, kun kasvoin ulos 

retkeilyhousuistani enkä uskaltanut pyytää vanhemmilta uusia. Kun sanon uskaltanut, tarkoitan taas 

itsesensuuria. Miksi minä olisin halunnut aiheuttaa kotiin lisää kireyttä? Myöhemmin alakoulussa 

menin lääkärivanhempien lapsen, eli tuolloisen parhaan kaverini luo aina suoraan koulun jälkeen. 

Heillä oli aina jääkaapissa limua ja kuivakaapissa dominokeksejä. Oli vesirinkeleitä, yhtä aikaa 

juustoa ja kinkkua ja ruoan kanssa muuta salaattia kuin porkkanaa ja kaalia. Maistoin raejuustoa 

ensimmäistä kertaa enkä ollut tiennyt, että kanassa on muitakin osia kuin koivet.  

 

Muutin 16-vuotiaana pois kotoa lukioon ja lihoin. Nyt ajattelin armollisesti, että muotojen 

muuttuminen kuuluu tuohon ikäkauteen. Silloin minua syyllistivät sekä äiti että yhteiskunta. En 

osannut kontrolloida syömistäni ja epäterveellinen ruoka oli usein ainoa pieni herkku, johon oli 

varaa. Kotona olin oppinut tarttumaan herkkuihin ja ruokaan aina kun sitä on tarjolla. Murojen 

syönti oli sittenkin nälkää, koska en osannut vielä ykkösluokkalaisena laittaa itselleni mitään muuta. 

Joka tapauksessa opin nälän, ahmimisen ja häpeän kierteeseen, jota olen selvitellyt koko 

aikuisikäni.  

 

Viha 

 

En vihaa mitään. Vihaan isää, joka jäi työttömäksi, alkoi juoda ja muutti pois. En vihaa, mutta en 

jaksa enää enkä vastaa viesteihin. Kai se on vihaa. Viha on voima, jonka avulla voi päästä pois. 

Vihan voimalla aloitin lapsuuteni 16-vuotiaana soluasuntohuoneesta. Ikävä kyllä lapsuuteni 

sankariksi joutui ensimmäinen poikaystävä, jonka kanssa halusin mennä naimisiin heti kun se oli 

mahdollista. Kiinnekohta, turva ja aikuinen, jolle saatoin purkaa kaksikymppisenä alkanutta 

murrosikää. Pitkään vihasin myös itseäni, koska en saanut avioliittoani kestämään. AvioliittoaNI, se 

oli minun projektini. Vaikka välitin ja rakastin kovasti, en osannut elää kuin itselleni. Petin, muutin, 

elin. Niin pitäisi jokaisen nuoren elää, ensimmäistä kohtaa lukuun ottamatta. Ei sitoutua hakien 

ensimmäistä ihmistä, jonka kanssa rakentaa jotain sellaista lapsuudesta puuttuvaa, jossa ei sitten itse 

osaa edes elää.  

 

Minulla on viha, jonka avulla haluan ulos köyhyydestä ja yleisesti ajatellaan, että se riittää 

parempaan elämään. Mutta minä ymmärrän neuvostoliittolaisia toisinajattelijoita, joiden voimaton 

viha kohdistui epäoikeudenmukaista järjestelmää vastaan. Toimeentulotuelle tippuminen on 

pahinta. Kun tipuin toimeentulotuelle kuukautta ennen veronpalautuksia, en ollut oikeutettu koko 

Suomen yhteisiin unelmapäiviin ja joululahjaostoksiin. Jos työnantaja maksoi viivästyneitä 

kesätöiden päivärahoja syksyllä, ei kannattanut enää hakea takautuvasti sähkölaskun tai 



vakuutuksen maksamista toimeentulotuella. Aina oli pelko, että jo saadut rahat voisi menettää 

takaisinperinnän muodossa. Kannatti mieluummin tyytyä siihen mitä sai, että sai elää rauhassa. 

Eteenpäinpyrkivän vihaisen motivaation vastakohta oli lopulta ainoa keino pärjätä.  

 

Ahneus 

 

Jos kaksi aikuista elää yhteistaloudessa, kumpikin saa toimeentulotuen perusosaa 74,59 euroa 

vähemmän kuussa. Rakastuin masentuneeseen maisteriopiskelijaan, joka oli tippunut 

toimeentulotukikierteeseen jo pari vuotta aiemmin. Yhteenmuuttoa miettiessä ajattelin, olenko minä 

74,59 euron arvoinen? Olisiko rakkaus kummallekin 74,59 euron arvoinen ja kestäisikö suhteemme 

sen? Perusosa on tarkoitettu ruokaan ja esimerkiksi puhelinlaskuun, mutta ei rakkaus minua saanut 

syömään vähemmän.  

 

Ahne olen myös, kun en halua lapsia. Ehkä haluaisin, mutta en uskalla. Minua pelottaa, etten 

terapiasta ja vertaistukiryhmistä huolimatta osaisi olla sellainen läsnäoleva aikuinen, jonka luota ei 

tarvitsisi paeta aikuistuessa. Ehkä osaisin olla puhumatta lapsille rahahuolista, vaikka sellaisia 

joskus olisikin. Mutta miten osaisin antaa jotain sellaista, mitä en ole itse koskaan kokenut?  

 

Laiskuus 

 

Koulussa olin ensin laiska, koska en yhtään tiennyt olevani oikeastaan aika hyvä ja lahjakas 

opiskelija. Yläkoulun aineenopettaja kannusti ja haastoi minua lukemaan aina vaikeampia kirjoja. 

Pienellä paikkakunnalla äitiä hävetti hakea avustuksia, mutta pääsin silti musiikkileirille. 

Musiikinopettaja arvasi mistä syystä jättäydyin pois ja kunnan kautta järjestyi ilmaispaikka. 

Yläkouluikäisenä pääsin ilmaiseksi teatteriin ja esitysten aikana kuvittelin olevani jo aikuinen, jolla 

on mahdollisuus käydä joka viikko teatterissa.  

 

Valmistun pian tuplamaisteriksi ja olen pääsemässä pois lähes kolmekymmentä vuotta jatkuneesta 

köyhyydestä. Opiskelin ensin varmemmin työllistävän tutkinnon, koska en uskaltanut luottaa 

lahjakkuuteeni ja intohimooni. Nyt olen onneksi jo saanut tehdä töitä alalla, jossa olen tosi hyvä ja 

jota rakastan. Ajattelen, että yksittäisen ihmisen ahkeruudella ja laiskuudella on merkitystä vain 

hienosäätönä. Motivaatio ja ahkeruus eivät yksin tee kenestäkään huippu-urheilijaa eikä kukaan niin 

väitäkään. Miten ne samat motivaatio ja ahkeruus sitten tekisivät köyhästä tai vähäosaisesta 

menestyneen? Satun pärjäämään kokemusteni kanssa, mutta moni muu ei, enkä ole yhtään pätkää 

parempi tai vähemmän laiska. Tämä ei ole mikään iltapäivälehtien mallitarina tai amerikkalainen 

unelma köyhyyksistä rikkauksiin. Vaikka tienaisin tulevaisuudessa miten paljon tahansa, ei tämä 

köyhyys poistu minusta koskaan.  

 


