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PERUSSUOMALAISTEN 
1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja 
Riikka Purra on eläinrakas kasvis-
syöjä, joka tekee politiikkaa arvoihin 
ja tosiasioihin perustuen. Kansan-
edustajana Purra haluaa myös tukea 
suomalaista perhettä, varsinkin 
lasten asemaa.

RIINAN tausta on surullinen: hän 
on joutunut elämään pienestä pitäen 
päihdeongelmaisten aikuisten lähellä. 

Tarina voisi olla vielä surullisempi, jos 
hän ei olisi saanut kotia huolenpitoa ja 
turvaa tarjonneen sijaisperheen luota.

PÄIJÄT-HÄMEEN 
keskussairaalassa korona-
potilaita hoitava Johanna 
Kotaviita on yksi monista 
ammattilaisista, joiden työpanosta ei voi 
korvata tietokoneella. Koronan vuoksi 
terveydenhuollon ja hoitoalan ammat-
tilaisiin kohdistuu runsaasti painetta. 
Vaikka myös oma ja läheisten terveys 
huolestuttaa, hoitaja ei voi jäädä kotiin.

YHÄ useampi suomalaisnainen solmii parisuhteen tai avioliiton eri 
kulttuurista tulevan ulkomaalaismiehen kanssa. Helsinkiläinen Maria 

kertoo oman tarinansa väkivaltaisesta suh-
teestaan irakilaismieheen, jonka mielestä 
naisen paikka on tiukasti kotona.

ELÄINRAKAS europarlamentaarikko 
Laura Huhtasaari on saanut osakseen 
vähättelyä ja uhittelua puolustaessaan 
suomalaisten etujen lisäksi eläinten hy-
vinvointia Euroopan parlamentissa. 

Tuetaan suomalaista 
työtä ja pysytään terveinä

Jo useamman kuukauden ajan maailmaa ravi-
suttanut koronavirus on muuttanut elämääm-
me monin tavoin. Yhä useampi sairastuu hen-

genvaaralliseen Covid-19-tautiin, osa kantaa virusta 
tietämättään ja valitettavan moni menettää viruksel-
le henkensä.

Paitsi että koulut ovat kiinni ja töitä tehdään paljon 
etänä, on matkustamista, maan sisäistä liikkumis-
ta, sukulaisten ja ystävien tapaamista sekä palveluita 
rajoitettu viruksen leviämisen estämiseksi.

Korona on iskenyt terveyden lisäksi talouteen, jon-
ka rankka supistuminen enteilee maailmanlaajuis-
ta lamaa. Vaikutukset näkyvät jo monen perheen ta-
loudessa lomautusten ja irtisanomisten myötä. Myös 
yrittäjien tilanne on äärimmäisen vaikea: kun ei ole 
tuloja, ei ole varaa maksaa palkkaakaan.

Miten tavallinen kansalainen voi tukea taloutta ja 
suomalaista yrittäjää? Ostamalla kotimaista ruokaa 
sekä tuotteita ja palveluita myöhempää käyttöä var-
ten. Moni on esimerkiksi hakenut noutoruokaa ra-
vintolasta tai hankkinut lahjakortteja kampaamoi-
hin, liikuntapalveluihin ja pienempiin liikkeisiin, 
jotta nämä voisivat jatkaa toimintaansa koronakrii-
sin jälkeen.

Oman terveytensä muiden puolesta vaarantavien 
työntekijöiden (esimerkiksi lääkärit, hoitajat, väline-
huoltajat, poliisit, palomiehet, apteekkarit ja kaupan 
myyjät) hyvinvointia voi parantaa pysymällä kotona 
ja suojaamalla itsensä, kun käy kaupassa tai hoita-
massa välttämättömiä asioitaan.

Kukaan ei ansaitse sairastua eikä kenenkään pitäi-
si altistaa toisia hengenvaaralliselle virukselle. Lä-
hihoitaja Johanna Kotaviita kertoo lehdessämme, 
miten korona on muuttanut hänen työtään. Myös 
Covid-19-taudista parantuneet avautuvat taistelus-
taan virusta vastaan.

Kaikkien on syytä ottaa tilanne vakavasti, pysyä 
kotona ja ennen kaikkea olla vaarantamatta omaa 
ja toisten terveyttä. Kunhan pahimmasta selvitään, 
olemme jo voiton puolella.
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Koteihinsa kadonneet 
lapset tarvitsevat apua 
enemmän kuin koskaan
ON arvioitu, että jopa 70 000 alaikäis-
tä lasta asuu päihdeongelmaisten van-
hempien kanssa. Koulujen sulkeminen, lo-
mautukset ja etätyö ajavat perheitä yhä 
enemmän neljän seinän sisälle, pois ul-
kopuolisten silmistä. Useat asiantuntijat 
ovat esittäneet huolensa lasten hyvin-
voinnista poikkeustilanteen aikana.

- Lastensuojelu on pitkään ollut vai-
keassa tilanteessa, mutta koronapande-
mia pahentaa tilannetta entisestään. Re-
surssipula on valtava ja avuntarvitsijoita 
paljon jo normaalioloissakin. Pahimmil-
laan elämä turvattomissa kotioloissa on 
lapselle puhdasta helvettiä, sanoo las-
tensuojeluun lisäresursseja vaativa pe-
russuomalaisten kansanedustaja Sanna 
Antikainen.

Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
on huolissaan etäopetuksessa olevien 
oppilaiden tavoitettavuudesta ja hyvin-
voinnista. Opettajien keinot seurata op-
pilaiden hyvinvointia ovat hyvin rajalli-
set, kun oppilas ei ole läsnä.

- Koulu on ollut tukena vaikeassa tilan-
teessa oleville perheille, mutta etäope-
tus on tehnyt yhteydenpidosta haasta-
vampaa ja siirtänyt vastuuta opintojen 
etenemisestä vanhemmille. Kaikkia lap-
sia opettajat eivät ole edes tavoitta-
neet etäopetuksen alkamisen jälkeen. 
Pahimmillaan näitä lapsia uhkaa koulu-
pudokkuus heidän jäädessä jälkeen ope-
tuksessa. Koteihinsa kadonneet lapset 
tarvitsevat apua enemmän kuin koskaan 
aiemmin, Antikainen painottaa.

KANSANEDUSTAJA Arja Juvonen 
esittää hoitajille vaarallisen työn 
lisää sekä vaatii oikeutta korona-
testeihin.

- Hoitajat laitetaan koronapo-
tilaiden hoitamisessa haasteiden 
ja vaarojen paikkaan. Koronakrii-
si on tuonut koko maailman näh-
täville ammattiryhmän, jota il-
man kriisistä ei selvitä. Hoitajille 
tulee näyttää, että olemme heil-
le kiitollisia ja tarvitsemme heitä. 
Hoitajille tulee maksaa työstään 
lisäkorvaukset, selkokielellä sa-
nottuna vaarallisen työn lisää.

Hoitohenkilöstölle on mahdol-
lista maksaa poikkeuksellisen 
vaativien työolosuhteiden perus-
teella erityistekijälisää. Erityiste-
kijälisä on ollut mainittuna myös 
muun muassa terveyspalvelualan 
työehtosopimuksessa erillisessä 
pykälässä.

- Jos rahalla saa hoitajia, niin 
hyvä. Ruotsi houkuttelee sairaan-

PERUSSUOMALAISTEN eduskunta-
ryhmä katsoo, että koronakriisin 
vuoksi Suomen on entistäkin tär-
keämpää kohdentaa rajalliset re-
surssinsa ennen kaikkea oman kan-
san hyvinvointiin ja suomalaisen 
työn pelastamiseen.

Useat yritykset ja kokonaiset toi-
mialat ovat kriisiytyneet. Yritykset 
tarvitsevat valtiolta useiden miljar-
dien apupaketteja, että ne voivat 
jatkaa kriisin jälkeen normaalia lii-
ketoimintaansa 
sekä suomalaisten työllistämistä.

- Valtionvelan kasvattaminen il-
man säästötoimia ei ole vastuullista 
taloudenpitoa, vaan Marinin halli-
tuksen pitää karsia valtion ylimää-

räisiä menoja.
Perussuomalaisten eduskuntaryh-

mä ehdottaa, että tämän vuoden 
kehitysapu minimoidaan ja rahat 
kohdennetaan kotimaahan. Valtion 
budjetin mukaiset kehitysyhteis-
työn määrärahat ovat tänä vuonna 
1 030 miljoonaa euroa.

Juvonen: Hoitajille 
vaarallisen työn lisää 

Avokätinen kehitysapu 
ei sovi koronakriisiin

Valtion on hillittävä 
ylivelkaantumista
PERUSSUOMALAISTEN kansanedus-
taja Ritva ”Kike” Elomaan mieles-
tä hallituksen pitäisi tässä vaikeas-
sa tilanteessa puuttua kansalaisten 
ylivelkaantumiseen mahdollisimman 
järeästi. Elomaa puuttuisi perintä-
toimistojen ja ulosoton toimintaan 
sekä rajoittaisi pikalainojen korko-
ja ja niiden markkinointia. 

- Myös velkojen vanhentumista 
tulisi miettiä uudemman kerran 
ja velkaneuvontaa pitäisi vah-
vistaa tuntuvasti.

Ylivelkaantuminen on ollut 
Suomessa mittava ongel-

ma jo ennen koronan 

rantautumista. Vuoden 2019 aikana 
ulosoton perintätoimien kohteena 
oli peräti 562 144 henkilöä. Suomen 
Asiakastiedon mukaan vuonna 2019 
yksityishenkilöille rekisteröitiin en-
nätysmäärä maksuhäiriömerkintö-
jä. Lukumäärä oli vajaa 1,9 miljoo-
naa. Lähes 400 000 suomalaisella 
on maksuhäiriömerkintä.

- Koronaepidemia lisää velkaan-
tumista. On päivän selvää, että kun 
iso joukko yrityksiä taistelee ole-
massaolostaan ja yt-neuvottelu-
jen piirissä on suuri joukko ihmisiä, 
tämä ei voi olla heijastumatta vel-
kaantumiseen, Elomaa sanoo.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat 
eniten pääkaupunkiseudulla
VAPAARAHOITTEISTEN vuokra-
asuntojen vuokrat nousivat vuodes-
sa eniten pääkaupunkiseudulla vuo-
den 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Suurista kaupungeista vapaara-
hoitteiset vuokrat ovat vuoteen 
2015 verrattuna nousseet eniten 
Vantaalla, Turussa ja Tampereella. 
Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat 
nousseet 6,8 prosenttia ja muual-
la Suomessa 5,5 prosenttia vuodes-
ta 2015.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asun-
noissa Helsingin keskivuokrataso on 

edelleen korkein koko maassa, 21,0 
euroa/m. Viimeisen kuuden kuu-
kauden aikana solmituissa uusissa 
vuokrasuhteissa Helsingissä keski-
määräinen vuokraneliö maksoi 22,7 
euroa/m, Tampereella 15,9 euroa/m 
ja Turussa 15,3 euroa/m².

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen 
laatimasta asuntojen vuokrien nel-
jännesvuositilastosta, joka perustuu 
Kansaneläkelaitoksen asumistukire-
kisterin ja yksityisten vuokratalo-
yhtiöiden tietoihin.
(Lähde: Tilastokeskus)

hoitajia Tukholmaan juuri nyt ex-
trapalkkioin. Mikähän kumma se 
oikein on, että koskaan suomalai-
sen hoitajan palkankorotukselle 
ei tuntuisi olevan oikeaa hetkeä? 
Juvonen kysyy.

Valtionvelan 
kasvattaminen 

ilman säästötoimia 
ei ole vastuullista 
taloudenpitoa.
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E duskuntaan ensiyrittämällään 
noussut Riikka Purra sanoo, että 
ensimmäinen vuosi eduskun-
nassa on mennyt todella vauh-

dikkaasti. Kansanedustajan tehtävän ohella 
Purra on edennyt muillekin tärkeille vas-
tuupaikoille

- Vaikka toki painoin kovasti hommia jo 
aikaisemmin, niin nyt tässä on tapahtunut 
vielä enemmän. Kesällä tuli myös puolueen 
varapuheenjohtajuus, hallintovaliokunnan 
puheenjohtajan paikka ja olen myös edus-
kuntaryhmän työvaliokunnassa. Vapaa-ajan 
ongelmia ei siis ole, kun sitä ei ole. Mutta 
tykkään tästä todella.

Asioihin perehdyttävä syvällisesti

Kansanedustajan tehtävän yhtenä antoisa-
na puolena Purra nostaa esille mahdollisuu-
den perehtyä käsiteltäviin asioihin hyvinkin 
syvällisesti. Hänelle on tärkeää tehdä poli-
tiikkaa tosiasioiden perusteella. 

- Kaikki se informaatio, jota täällä saa, eri-

tyisesti valiokunnassa, on äärettömän kiin-
nostavaa. Se on ehkä paras puoli kansan-
edustajan tehtävässä. Usein ihmettelenkin, 
miten usein poliittiset päätökset voivat olla 
niin huonoja, vaikka täällä ihmisille on tar-
jolla parasta tietoa, mitä koko maasta on 
saatavilla.  

Valiokunnassa kansanedustajat kuulevat 
alan korkeimpia asiantuntijoita. 

- Omassa valiokunnassani käsitellään pit-
kälti sisäisen turvallisuuden asioita ja maa-
hanmuuttoa, joten kuultavana on ollut esi-
merkiksi poliiseja, rajavartijoita ja kuntien 
edustajia.

Purra sanoo, että hän pyrkii aina ottamaan 
selvää käsiteltävistä asioista, myös siten että 
hän tarvittaessa kyseenalaistaa omia näke-
myksiään.

- Näin erityisesti asioissa, joihin liittyy 
vahvoja erilaisia näkökulmia. Luen usein 
paljon erilaisia tutkimuksia. Esimerkik-
si voidaan nostaa huumepolitiikka, josta on 
nyt eduskunnassa keskusteltu paljon. Suh-
taudun itse negatiivisesti huumepolitiikan 

liberalisointeihin. Siitä huolimatta olen pyr-
kinyt sivistämään itseäni myös toisesta nä-
kökulmasta. Toistaiseksi en ole joutunut 
luopumaan omasta kannastani, mutta halu-
an joka tapauksessa hyödyntää sitä tietoa, 
jota tässä talossa on saatavilla.

  
Lainsäätäjä tekee pitkää päivää

Valiokuntatyön ulkopuolella monet sidos-
ryhmät lähestyvät eri tavoilla kansanedus-
tajia tarjoten informaatiota.

- Joka viikko on useita tapaamisia eri or-
ganisaatioiden ja muiden ryhmien kanssa, 
jotka haluavat tuoda esille omaa näkemys-
tään. Varmasti kyse on osaltaan myös yri-
tyksestä vaikuttaa, mutta minä en ole koke-
nut toimintaa painostamiseksi. Mielelläni 
myös kuulen erilaisten tahojen tutkimuksia 
ja selvityksiä. On erittäin hyödyllistä saada 
tutkittua tietoa omien näkemysten ja linja-
usten tueksi.  

Lainsäätäjän päivät ovat pitkiä. Kirkko-
nummella asuva Purra on joutunut tottu-

”Kiireetön kotielämä 
on parasta”

Perussuoma-

laisten 1. varapuheen-

johtaja, kansanedustaja 

Riikka Purra on eläinrakas kas-

vissyöjä, joka tekee politiikkaa 

arvoihin ja tosiasioihin perus-

tuen. Kansanedustajana Purra 

haluaa myös tukea suoma-

laista perhettä, varsinkin 

lasten asemaa.

- Perhepo-
litiikkaa ei pitäisi 

lähestyä ensisijaisesti 
tasa-arvokysymyksenä, vaan perheille on tarjotta-
va turvallisuutta ja luot-

tamusta tulevai-
suuteen. 

Kansanedustaja Riikka Purra ei halua matkustaa vapaa-ajallaan:
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maan aikaisiin herätyksiin, sillä tyypillisesti 
päivä alkaa jo varhain aamulla tapaamisil-
la tai mediassa. Haastattelupäivän aamu-
na Purra oli ehtinyt jo aiemmin radiohaas-
tatteluun. 

- Aamupäivällä tyypillisesti on jo ensim-
mäinen kokous, usein liittyen joko valio-
kuntatyöhön tai omaan eduskuntaryhmään. 
Sen jälkeen on valiokunta, jota seuraa välit-
tömästi eduskunnan täysistunto. 

- Täysistunnon aikana tai sen jälkeen saat-
taa olla vielä muita kokouksia. Sitten ol-
laankin jo iltapäivässä tai alkuillassa. Hyvin 
usein vielä illalla on joku meno, esimerkiksi 
oman ryhmän vierailu, mediaan tai puolu-
een toimintaan liittyvä tapaaminen. Kotiin 
ehdin yleensä vasta yhdeksältä tai myöhem-
min, Purra kertoo.

Politiikkaan siirtyminen otti aikaa

Purra tuli mukaan perussuomalaisten toi-
mintaan varsinaisesti vuonna 2016, 

Kansanedustajan 
tehtävä on intensiivinen

ja aikaa vievä, joten 
perheajan järjestäminen

on välillä 
haasteellista.

Lainsäätäjän päivät ovat pitkiä. Kirk-
konummella asuva Purra on joutunut 
tottumaan aikaisiin herätyksiin.
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jolloin hän aloitti puolueen poliittisena suun-
nittelijana. Tehtävä oli melko laaja-alainen, 
josta keskeisintä oli poliittisten ohjelmien val-
mistelu. Tehtävää Purra ehti hoitaa viime ke-
vääseen saakka. 

Koulutukseltaan Purra on valtiotieteiden 
maisteri. Yhteiskunnallisia asioita hän on 
seurannut yläasteikäisestä asti. Yliopistossa 
kiinnostus laajeni. 

- Jo viisitoista vuotta sitten maahanmuutto-
kysymykset olivat nousseet esille politiikas-
sa. Se oli myös se teema, mistä olin itse eniten 
kiinnostunut. En pelkästään poliittisesti vaan 
myös akateemisesti, koska olen itsekin tutki-
nut aihetta ja kirjoittanut siitä. Siinä samalla 
myös olen saanut tutustua moniin perussuo-
malaisiin. 

Politiikkaan mukaan lähteminen otti reilus-
ti aikaa.

- Olen aiemmin vuosikausia - tai sanotaan 
vuosikymmeniä - pohtinut, että lähden mu-
kaan politiikkaan, koska omalta osaltani ha-
luan tehdä asioita tämän maan hyväksi. Aloit-
taminen vain siirtyi elämäntapahtumien ja 
muiden syiden vuoksi. Sitten kun päätös var-
mistui, minulle oli selvää, että otan alusta asti 
tosissani kaikki tehtävät, joita eteeni tulee.

Aloitti Suomen Perustan tutkijana

Perussuomalaiset oli luonnollinen puolue-
valinta, sillä puolueen linja tuntui pääpiirteit-
täin omalta, ”ainoalta mahdolliselta vaihto-
ehdolta.” 

- Vuosien varrella minua myös pyydettiin 
mukaan, mutta siinä vain kesti pitkään, ennen 
kuin olin valmis.  

Harva muistaa, että ennen poliittisen suun-
nittelijan tehtävää Purra on myös tehnyt maa-
hanmuuttopolitiikkaan liittyvää projektityötä 
ajatuspaja Suomen Perustalle. Nykyään Pur-
ra vaikuttaa myös Suomen Perustan hallituk-
sessa. 

Jo vuonna 2017 Purra nousi Kirkkonum-
men kunnanvaltuustoon.  Ehdokkuuksia luot-
tamustehtäviin Purra ei ole sen kummemmin 
suunnitellut, vaan yksi asia on johtanut seu-
raavaan. 

- Kun aloitin puoluetoimistolla, kuntavaa-
lit olivat tuolloin melko pian tulossa. En nyt 
muista, mitä silloin mietin, mutta pidettiin it-
sestään selvänä, että myös ehdokkaaksi läh-
detään.

 
Talous liittyy kaikkeen

Eduskunnan istuntosalissa Purra on käyt-
tänyt jo noin 70 puheenvuoroa, joista monet 
ovat liittyneet maahanmuuttopolitiikkaan tai 
valtiontalouteen. Usein nämä teemat myös 
kietoutuvat yhteen.

- Talous liittyy kaikkiin politii-
kan sektoreihin, koska päätökset 
palautuvat meidän yhteisten ra-
hojemme käyttöön. Politiikassa 
on kysymys allokoinnista, joten 
taloutta ei voi irrottaa mistään 
asiakokonaisuudesta. Toisaalta 
politiikassa käsitellään myös ar-
vokysymyksiä, Purra sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi perhepolitiikan.
- Nykyään perhepolitiikkaa lähestytään me-

diassa, ja usein puolueidenkin taholta pitkäl-
ti työllisyyden ja tasa-arvon kautta. On kuultu 
puheenvuoroja, joiden mukaan perhevapaa-

nen ei kuitenkaan tarkoita muunlaisten per-
heiden väheksymistä.

- En ole itsekään elämässäni juuri koskaan 
elänyt ydinperheessä, joten ymmärrän hyvin 
erilaisten perhemuotojen aseman. Siitä huoli-
matta voimme kai edelleenkin olla sitä mieltä, 
että lähtökohtaisesti lapselle paras perhemal-
li, jo maalaisjärjenkin perusteella on se, jossa 
lapsella on kotona oma isä ja äiti.

  
Keskustelukulttuurin parantaminen 
kaikkien vastuulla

Kansanedustajien kielenkäyttö, etenkin sa-
likeskusteluissa, on monen mielestä viime ai-
koina kärjistynyt ja koventunut. Purra myön-
tää havainnon osittain oikeaksi. 

- Debateissa ilmapiiri on suoraan sanoen vä-
lillä aika hirveä. Joskus tuntuu, että keskus-
telu ei etene mihinkään tahallisen väärinym-
märtämisen ja yksityiskohtiin juuttumisen 
takia. Paikoin kansanedustajien väittely on ol-
lut kuin sosiaalisesta mediasta tuttua kinas-
telua.  

Purran mielestä keskustelukulttuurin pa-
rantaminen on jokaisen kansanedustajan vas-
tuulla. 

- Kärjistyksillä ja väärinymmärtämisillä voi 
tietysti saada julkisuutta, jos sitä haluaa. Itse 
pyrin kuitenkin aina välttämään henkilökoh-
taisuuksiin menemistä ja piikittelyä, siihen ei 
ole mielestäni tarvetta. Mieluummin puhun 
asioista ja poliittisista teemoista. Niistä saa ai-
van riittävästi aikaan säpinää.

Purra huomauttaa, että suurin osa kansan-
edustajista tulee silti edelleen keskenään hy-
vin toimeen salin ulkopuolella. Median välit-
tämä kuva ei siis kerro koko totuutta. 

- Klikkauksista elävä media osaltaan ra-
kentaa vastakkainasetteluja poliitikkojen vä-
lille. Kuitenkin jo valiokunnassa keskustelu 
rauhoittuu, eikä kielenkäyttö ole enää saman-
laista kuin siellä, missä kamerat ovat. Keskus-
telua osataan siis edelleen käydä myös asia-
pohjalta. 

mallien pitäisi edistää tasa-arvoa. Suomek-
si tämä tarkoittaa yleensä sitä, että on epäta-
sa-arvoista, kun naiset hoitavat lapsia kotona 
enemmän kuin miehet. Toisaalta perhepoli-
tiikkaa lähestytään työllisyyskeinona: miten 
naiset saadaan pois kotoa töihin.

- Itse katson, että perhepolitiikan ensisijai-
nen tarkoitus on ajaa perheiden, erityisesti 
lasten asemaa. Tähän kokonaisuuteen liittyy 
omia arvoja, jotka on irrotettava työllisyys-, 
talous- ja tasa-arvokysymyksistä.

 
Perheiden hyvinvointia tuettava

Kansanedustajana Purra haluaa tukea per-
heiden hyvinvointia, jolla on yhteys myös 
syntyvyyteen. 

- Syntyvyyttä pitävät alhaalla useat raken-
teelliset seikat, kuten se, että ihmisillä ei aina 
ole riittävän vakaa näkemys omasta työuras-
taan. Taloudelliset seikat, kuten myös asumi-
sen hinta, vaikuttavat siihen, millaisia ratkai-
suja ihmiset uskaltavat tehdä. 

- Mikäli suomalaiset perheet tekisivät sen 
lapsimäärän, minkä he haluaisivat tehdä, mei-
dän syntyvyyslukumme olisivat paljon korke-
ampia. Tällä hetkellä jäädään kuitenkin kauas 
siitä lapsimäärästä, minkä perheet itse halu-
aisivat saada.

Purran mukaan parasta perhepolitiikkaa on 
luottamuksen ja turvallisuuden 
tarjoaminen sekä perheiden ja 
lasten arvostaminen.

- Sitä kautta on myös mahdol-
lista nostaa syntyvyyttä. Alhai-
nen lapsiluku ei tutkimusten 
mukaan johdu jostakin tietystä 
aatteesta tai esimerkiksi ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamasta pe-
losta, jota on myös tarjottu seli-

tykseksi.
- Myös ydinperhettä on osattava arvostaa. 

Nykyään usein tuntuu, että se ei ole enää mi-
tään.

Purra korostaa, että ydinperheiden tukemi-

”Perhepolitiikan 
ensisijainen tarkoitus on 
ajaa perheiden, erityisesti 

lasten asemaa.”

Purra haluaa 
tukea perheiden

hyvinvointia, jolla 
on yhteys myös 
syntyvyyteen.

http://www.p


Hidas arkielämä viehättää

Kansanedustajan tehtävä on intensiivinen ja 
aikaa vievä, joten perheajan järjestäminen on 
välillä haasteellista. Purra kertoo kuitenkin 
onnistuneensa optimoimaan omaa ajankäyt-
töään. Perheeseen kuuluvat aviomies, lapset 
ja koira. 

- Yleensä pääsen kotiin vasta iltamyöhään, 
jolloin onkin jo lasten nukkumaanmenoaika. 
Viikonloppuisinkin on usein menoja. Mutta 
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silloin kun on oikeasti vapaata, minua ei saa 
kotoa mihinkään. Siitä syystä, että ehdin olla 
kotona liian vähän, ei juuri tee mieli matkus-
taakaan. Varsinkin eduskunnan joulutauon ai-
kana oli tosi mukavaa nauttia ihan tavallisesta 
ja hitaasta arkielämästä, Purra sanoo.

Hän jakaa kiitosta kotiväelle, joka mahdol-
listaa kansanedustajan tehtävän hoitamisen 
täysipainoisesti. Purra yrittää itse välttää tuo-
masta politiikkaa kotiovista sisälle. 

- Aviomieheni tukee minua sataprosentti-
sesti, eipä tosin poliitikkona toimiminen olisi 
muuten edes mahdollista. Itse olen yrittänyt 
kuitenkin säästää häntä politiikan raadolli-
suudelta ja asioista vänkäämiseltä, eli näistä 
asioista tulee puhuttua enemmän puoluekol-
legoiden kanssa.  

- Aiemmin elämässäni olen mennyt läpi niin 
vaikeista paikoista, että juuri 
nyt en suuremmin mieti tulevai-
suutta, vaan olen todella tyyty-
väinen siihen, kun kaikki on nyt 
hyvin ja elämän perusasiat ovat 
kohdallaan. 

Myös lukeminen kiinnostaa, 
kun siihen on tilaisuus. 

- Vaikutuksen tehneitä kirjo-
ja on paljon, ja on mahdoton-
ta nostaa esiin niistä vain muu-
tamaa, mutta sadan vaikuttavimman listalla 
ovat ainakin Hannah Arendtin Totalitaris-
min synty ja Aleksandr Solženitsynin Van-
kileirien saaristo. Nykyään on valitettavan vä-
hän aikaa lukea, mutta olen nyt miettinyt, että 
voisi vähentää somea ja lisätä lukemista. Lu-
keminen vaatii aivan erilaista keskittymisky-
kyä eikä se todellakaan tekisi pahaa usein yli-
kuormittuneelle päälleni.

Pitkäaikainen kasvissyöjä 

Purra on ollut kasvissyöjä jo parikymmen-
tä vuotta. Kasvissyönti on henkilökohtainen 
valinta, jota Purra ei halua väkisin tyrkyttää 
muille. Hänen mielestään jokaisella tulee olla 

Perus Hörhö (2 isoa annosta)
1 pussi lehtikaalia
1 pussi varsiselleriä
3 appelsiinia tai puolikas ananas
1 verigreippi 
palanen inkivääriä
pari pätkää kurkumaa
Vedä ainekset läpi mehupuristimesta, lisää 
jäitä. Juo ja tunne, kuinka kokonaisvaltai-
nen hyvä olo virtaa elimistöösi.

RIIKAN PIRTEÄ 
MEHURESEPTI

vapaus päättää, mitä itse syö.
- Meillä kotona käytetään paljon kasviksia, 

mutta muut perheenjäsenet ovat sekasyöjiä. 
Ensimmäisen kerran kasvissyöjäksi Purra 
alkoi yläasteen 8. luokalla. 

- Se ei ollut terveellistä. Olin menettä-
nyt äitini muutama vuosi aiemmin yht-

äkkiseen sydänkohtaukseen, ja olin va-
kuuttunut, että kuolen itsekin, jos en 
ala syödä ”terveellisesti” - eli en oi-
kein mitään. 

- Myöhemmin palasin vielä seka-
ruoalle, mutta 20-vuotiaasta alkaen 
olen ollut syömättä punaista lihaa. 
Kana jäi pois vähän myöhemmin. 
Edelleen syön toisinaan kalaa ja esi-

merkiksi juustoja, joten en siis ole ve-
gaani. En kaipaa mitään liharuokaa, 

mutta ainoa, jonka syömistä joskus 
muistelen, on mustamakkara, Tampe-

reelta kun olen.
Ruuanlaitto on yksi Purran mieliharras-

tuksista. Kotikeittiössään hän sanoo usein 
valmistavansa erilaisia ”kasvishörhöruokia.”

- Silloin kun aikaa on keskittyä keittiös-
sä olemiseen, en tee ihan perussafkaa kuten 
kasvisgratiinia vaan mieluummin ehkä jotain 
spesiaalimpaa, vaikka aasialaisia erikoisuuk-
sia tai raakaruokaa.

Purra valmistaa päivittäin myös vihermehu-
ja, joita on totuttu näkemään eduskunnan ja 
puoluetoimistonkin jääkaapeissa. 

- Monet näitä haukkuvat rumiksi, mutta ne 
ovat oikein hyviä. Suosittelen kaikille. Niistä 
saa todella erinomaista voimaa. Meillä viher-
mehuja juo koko perhe.

 
Tarjosi kodin löytökoiralle

Purran perheen Kerttu-koira on alun pe-
rin Romaniasta, ja se löytyi suomalaisen res-
cueyhdistyksen kautta, joka tekee eläinsuo-
jelutyötä kulkukoirien ja -kissojen määrän 
vähentämiseksi ja eläinten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. Perheessä on myös kuusi gerbiiliä.

Purra sanoo, ettei hän edes suunnitellut 
hankkivansa koiraa kotimaiselta koirankas-
vattajalta, koska hän halusi nimenomaan koi-
ran, jolla ei ole koskaan ollut omaa kotia. 

- Perehdyin etukäteen jonkin verran siihen, 
mitä kautta voisin koiran löytää. Suomalai-

nen järjestö toimii kaikin puo-
lin järkevästi ja eettisesti. Koiri-
en tuominen Suomeen on vain 
yksi osa järjestön toimintaa, jos-
ta tärkein osa on tilanteeseen 
puuttuminen paikan päällä, koi-
rien hyvinvoinnin turvaaminen 
ja sterilointi. 

- Kerttu on mukava kainalo-
kaveri meidän perheessä, mutta 
valitettavasti hän on arka, kuten 

rescuekoirat usein ovat. Tämä näkyy myös so-
siaalisessa elämässä, eli kun meille tulee vie-
raita, se vaatii pieniä järjestelyjä. 

Purran kodin lähistöllä on hyvät metsäalu-
eet, mikä on koiralle ihanteellinen ympäristö.

- Asumme oikeastaan ihan metsän vieres-
sä, ja naapurissa on muitakin koiranomistajia. 
Myös koirapuistoon on lyhyt matka. 

Haastattelu on tehty ennen koronaepidemi-
an puhkeamista ja siksi artikkelissa ei käsitellä 
kyseistä aihetta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA 
RIIKKA PURRAN KOTIALBUMI

“Kerttu on mukava kainalokaveri
meidän perheessä, mutta
valitettavasti hän on arka, 
kuten rescuekoirat usein ovat.”

Purra on 
ollut kasvissyöjä jo 

parikymmentä
vuotta. Hän ei 

tyrkytä valintaansa 
väkisin muille.

”Aviomieheni 
tukee minua 

sataprosenttisesti,
eipä tosin poliitikkona 

toimiminen 
olisi muuten edes 

mahdollista.”
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H elmikuun lopussa uus-
maalainen iäkkäämpi 
pariskunta pohti, pitäi-

sikö varattu lomamatka maalis-
kuun alussa Kaukasiaan jättää 
käyttämättä, sillä uutiset riehu-
vasta koronaviruk-
sesta voimistuivat 
maailmalla. 

Lomaa oli suun-
niteltu jo pitkään. 
Pariskunta päät-
ti kuitenkin lähteä 
Georgian matkal-
le, mutta noudattaa 
varovaisuutta sekä 
seurata tarkasti vi-
ranomaisten oh-
jeita.

- Määränpäässä ihmiset elivät 
normaalisti, mutta viranomai-
sissa oli havaittavissa hermostu-
neisuutta. Esimerkiksi museot ja 
teatterit olivat suljettuja korona-
viruksen vuoksi. Ravintolat olivat 
auki ja niissä kävimme normaa-
liin tapaan, Antti (nimi muutet-
tu) kertoo.

Lentokentällä Turkissa näkyi
paljon hengityssuojaimia

Pariskunnan paluulento tapah-
tui Istanbulin kautta.

- Havaitsin, että lentokentällä 
ihmisillä oli paljon hengityssuo-
jaimia. En kuitenkaan pitänyt sitä 

Kolmen koronaan sairastuneen eri-
laiset oireet: iäkäs pariskunta selvisi 
kotihoidolla, mutta nelikymppinen 
perheenäiti joutui sairaalaan.

syydellä on itse kullekin tulossa, 
mutta ei mielellään nyt ihan kai-
kille samaan aikaan, Antti sanoo.

Liikkumisrajoitukset eivät ol-
leet Antille outoja, sillä hän ker-
too tavallisestikin pitävänsä parin 
metrin väliä toisiin ihmisiin.

- Flunssan oireet alkoivat vah-
vistua parin päivän jälkeen ko-
tiinpaluusta. Lisäksi vaimoni 
alkoi myös tuntea oloaan flunssai-
seksi, hän kertoo.

Pariskunnalle oli selvää, että ky-
seessä on oltava koronavirus ja 
he pohtivat mahdollista tartunta-
paikkaa.

- Sitä on mahdotonta tietää tar-
kasti, mutta ehkäpä Istanbulin 
valtavalla lentokentällä oli joku 
tartuttanut meidät, Antti pohtii.

Oireet pahenivat

Antti kertoo, että parin päivän 
flunssaisen olon jälkeen oireet 
voimistuivat.

- Olin muutaman päivän koh-
talaisessa kuumeessa ja oloa pa-
hensi päänsärky.  Olo oli hieman 
tavanomaista flunssaa surkeam-
pi, mutta ei nyt ihan painajais-
mainen. Vaimoni sen sijaan tun-
si olonsa minun tilaani verrattuna 
huonommaksi, hän kertoo.

Antti sanoo, että tauti ei tuntu-
nut kuitenkaan hengenvaaralli-
selta.

- Muutaman päivän kuluttua 
kuume hellitti ja tein jopa nor-
maalin voimisteluohjelmanikin.

Parin päivän kuluttua oireet 
kuitenkin palasivat taas viikoksi. 
Myös kuiva ja pihisevä yskä vai-
vasivat.

- Kuumetta lääkitsin itse särky-

lääkkeellä. Hapensaanti tuntui 
aluksi ajoittain vähäiseltä makuu-
asennossa, mutta onneksi sitkeä 
yskä ei haitannut kovasti hengi-
tystä, hän kuvailee.

Vaimolla vatsaoireet ja 
hajuaistin menetys

Samaan aikaan Antin vaimon oi-
reet pahenivat.

- Hänellä oireet olivat selkeästi 
rajummat. Kovan kuumeen lisäk-
si häntä vaivasivat ankara väsy-
mys ja vatsataudin oireet. Lisäk-
si häneltä katosi makuaisti. Myös 
paha ja kipua aiheuttava yskimi-
nen pahensivat hänen oloaan. 

Antti lääkitsi vaimoaan Panado-
lilla ja Imodiumilla. 

- Otimme myös yliannoksia C-
vitamiinia, koska kiinalaiset olivat 
sitä mainostaneet. Samaan aikaan 
pohdimme, että olisi kiinnostavaa 
selvittää, onko oireilumme koro-
naa. Mutta eihän meitä vieläkään 
haluttu testiin, kun piti käsitellä 
ne, joilla riski oli ilmeinen. Tosin 
Terveystalo mainosti tuolloin tes-
tiä hintaan 195 euroa, mikä olisi 
voinut olla ihan kiva, jos joku olisi 
tullut sen ottamaan, Antti sanoo.

Vihdoin testiin

Antti pohti, ettei testi olisi pa-
rantanut tautia millään tavalla.

- Hoitona tietenkin olisi ollut 
sama eristäytyminen. Tehohoi-
toa tarvitsevat ovat sitten joukko 
erikseen, hän sanoo.

Sitten - kuin tilauksesta - vai-
mon työpaikalta tuli yhteyden-
otto.

- Yritys velvoitti otattamaan tes-

erityisen varoittavana asiana, sillä 
tiesin, että idässä niitä käytetään 
ihan perusarjessa, hän sanoo.

Kotiin palattuaan, maaliskuun 
toisella viikolla, Antti havaitsi, 
että korona oli jo iso uutinen Suo-

messa. 
- Minulla oli lie-

vän flunssan tun-
netta ja väsymys-
tä. Samaan aikaan 
eri viranomais-
ten erilaisia suosi-
tuksia riitti. Moni 
suomalainen alkoi 
epäillä flunssaan-
sa koronaksi. Leh-
det kuitenkin oh-
jeistivat, että suuria 

ihmisjoukkoja ei kaivattu ter-
veyskeskuksiin kuormittamaan 
vähäisiä resursseja. Paikalle sai 
käytännössä mennä, jos oli ollut 
riskialueilla eli Kiinassa tai Poh-
jois-Italiassa, hän muistelee.

Terveyskeskukseen 
ei saanut mennä

Antti ei täyttänyt kriteerejä, joi-
ta olisi vaadittu, että olisi voinut 
lähteä terveyskeskukseen.

- Jonkinlainen vaisto kuitenkin 
sanoi, ettei nyt kannata yleensä-
kään sekaantua ihmisjoukkoihin, 
koska sieltä saattaa saada sen vi-
ruksen, joka suurella todennäköi-

Näin selvisin koronasta

Eristäytymistä ja rajuja oireita

Moni 
sai tartunnan 

ulkomailla

”Flunssan 
oireet alkoivat 

vahvistua
parin päivän 

jälkeen 
kotiinpaluusta.”
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tin Terveystalossa. Vaimoni kun-
to oli vielä heikko ja alle kilomet-
rin kävalymatka oli hyvin raskas. 
Testin tulos oli sitten positiivinen. 
Kaiken kaikkiaan tauti kesti mi-
nulla ja vaimollani noin kymme-
nen päivää, Antti kertoo.

Riskiryhmään kuuluva 
perheenäiti sai flunssa- ja 
keuhko-oireita

Helsinkiläinen, nelikymppinen 
Kaisa (nimi muutettu) kuului ko-
ronan riskiryhmään perussairau-
tensa, vaikean astman takia.

Hän sai flunssa- ja keuhko-oi-
reita ja parin päivän jälkeen oirei-
den ilmaantumisesta hän otti yh-
teyttä terveyskeskukseen. Hänet 
kutsuttiin Peijas-Rekolaan koro-
natestiin.

- Matkustin testiin autolla ja se 
tehtiin autohallissa. Palasin kotiin 
ja samana iltana olo oli voima-
ton.  Seuraavana päivänä olin vä-
hän paremmassa kunnossa ja ryh-
dyin leipomaan lapsilleni pullaa. 
En kuitenkaan maistanut kanelia. 
Samana päivänä olin lukenut, että 
korona vie maku- ja hajuaistin. 
Aavistin, että tämän täytyy olla 
nyt sitä koronaa.

 
Sairaalasta soitettiin 
tuloksesta

Illalla Kaisan puhelin soi.
- Peijaksesta soitettiin ja sanot-

tiin, että testi on positiivinen. Sen 
jälkeen minua hoidettiin etänä. 
Päivittäin soitti lääkäri. Oloni kui-
tenkin paheni. Keuhkoja särki ja 
hengittäminen oli vaikeaa. Olin 
tosi ahdistunut ja pelokas. Tuli 

todella vahva luovuttamisen tun-
ne, hän muistelee.

Kaisan puoliso ja lapset huoles-
tuivat. 

- Lapseni kysyivät, eikö äidin pi-
täisi mennä jo sairaalaan. Miehe-
ni halusi puhua minua hoitaneel-
le etälääkärille. Itse olin jo aika 
taju kankaalla.  Lääkäri pyysi saa-
pumaan päivystykseen Malmin 
sairaalaan, Kaisa kertoo.

Kaksi päivää 
sairaalassa

Sairaalassa Kaisa oli kaksi yötä.
- Kuumetta minulla oli noin 39 

astetta. Se on paljon, sillä minul-
le ei nouse usein kuume. Minul-
ta otettiin sairaalassa sydänfilmi 
ja verikokeet. Myös keuhkoni ku-
vattiin. Keuhkoröntgenlaite tuo-
tiin huoneeseen. Sain myös kaksi 
tippaa suoneen. Toisessa oli nes-
tettä ja toisessa antibioottia, hän 
kertoo.

Ensimmäinen yö sairaalas-
sa oli Kaisalle vaikea. Hän ei saa-
nut unta.

- Minulla oli voimakasta keuh-
kosärkyä. Toisaalta helpotti, että 
olin turvassa sairaalassa. Osastol-
la oli levotonta. Joku huusi äitiä.  
Myös muut potilaat karjuivat. Aa-
mulla minulla olikin sitten pään-
särkyä, hän kertoo.

Kaisan mukaan hoito oli kuiten-
kin hyvää.

- Toisena päivänä sairaalassa 
tuli lääkäri kolmen metrin pää-
hän suojavarusteissa huoneeseeni 
ja sanoi: ”Olet täällä huomiseen. 
Sinulla on keuhkokuume ja koro-
na”, hän kertoo.

Korona kesti Kaisalla kaiken 

kaikkiaan noin kaksi viikkoa, jos-
ta neljä päivää oli kovaa kuumet-
ta ja keuhkosärkyä. Voimat palau-
tuivat hiljakseen. Kaisan lapset 
ja mies pysyivät terveinä. Heidät 

testattiin ja tulos oli negatiivinen.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT LEHTIKUVA

KORONAVIRUS tarttuu ensisijai-
sesti pisaratartuntana, kun hen-
kilö yskii tai aivastaa. Virus voi 
tarttua myös kosketuksen kautta 
pinnoilta, joille on hiljattain pää-
tynyt sairastuneen hengitystie-
eritteitä.

Laboratoriotutkimuksissa on 
havaittu, että virus voi säilyä pin-
noilla muutamista tunneista muu-
tamaan päivään. Pintojen osuus 
viruksen leviämisessä ei nykytie-
don mukaan kuitenkaan ole mer-
kittävä. Pintojen, elintarvikkeiden 
tai tavaroiden välityksellä tapah-
tuvia tartuntoja ei ole toistaisek-
si havaittu. 

Itämisajaksi kutsutaan ai-
kaa tartunnasta ensioireiden al-
kuun. Taudin itämisajaksi on arvi-
oitu 1–14 päivää, keskimäärin noin 
4-5 päivää.

Uusien tutkimusten mukaan sai-
rastunut saattaa tartuttaa muita 
jo ennen oireiden alkamista. Vi-
ruksen tartuttavuusluvun arvioi-
daan olevan 2-3.  Tämä tarkoit-

taa, että yksi tartunnan saanut 
voi tartuttaa 2-3 henkilöä.

Koronavirus aiheuttaa äkilli-
sen hengitystieinfektion. Moni-
en sairastuneiden oireet ovat ol-
leet lieviä, mutta joukossa on 
ollut myös vakavasti sairastu-
neita. Monella vakavampia oirei-
ta saaneella on lisäksi ollut jokin 
perussairaus, kuten diabetes, sy-
dän- tai verisuonitauti tai keuh-
kosairaus. 

Taudinkuvaan on kuulunut kuu-
metta, yskää, hengenahdistusta, 
lihaskipua, väsymystä, ripulia ja 
pahoinvointia.

Vakavia tautitapauksia ja kuole-
mantapauksia on havaittu eniten 
yli 70-vuotiailla. Taudin kuollei-
suusprosentteja on vaikea arvioi-
da. Kaikkia oireettomia ja lievem-
piä tapauksia ei välttämättä ole 
havaittu ja raportoitu. Tällä het-
kellä Maailman terveysjärjestö 
WHO arvioi kuolleisuusprosentin 
olevan 2-3 %. (Lähde: THL)

COVID-19 TARTTUMINEN JA OIREET

KORONAEPIDEMIA

Hallitus heräsi 
matkailijoiden tuo-
maan riskiin aivan 
liian myöhään.
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M aailmaa murjova koronapan-
demia on pakottanut ihmi-
set eristyksiin. Julkisia tiloja 
on jouduttu sulkemaan, eikä 

kaikkia palveluja tällä hetkellä ole enää edes 
saatavilla. 

Jotkut tekevät mahdollisuuksien mukaan 
töitä kotonaan. Terveydenhuollon ja hoito-
alan ammattihenkilöillä ei kuitenkaan ole 
etätyön mahdollisuutta, vaan työpaikalle on 
mentävä ja kohdattava siellä avun tarpeessa 
olevat kanssaihmiset.

Perussuomalaisten entinen kansanedusta-
ja, Päijät-Hämeen keskussairaalassa työsken-
televä lähihoitaja Johanna Kotaviita on yksi 
monista hoitoalan ammattilaisista, joiden 
työpanosta ei voi korvata ja jotka eivät voi 
tehdä töitään kotisohvalla kannettavalla tie-
tokoneella. Hoitajia tarvitaan juuri nyt ehkä 
enemmän kuin koskaan.

Venymistä tarvitaan

Koronaepidemia on suuresti muokannut 
monen hoitajan työnkuvaa, osin muuttanut-
kin työtä tai vähintäänkin työaikoja siten, että 
venymistä hoitajilta odotetaan enemmän. 
Kotaviita pitää melko varmana sitä, että hä-
nenkin tiedossaan oleviin työvuoroihin tulee 
muutoksia.

- Olen nyt työskennellyt kaksi vuotta päi-
väkirurgisella osastolla, yöhoitajana, eli käy-
tännössä olen hoitanut päivällä leikattuja ja 
valvontaan jääneitä potilaita. Äskettäin sain 
tietää, että heräämöyöt on lopetettu, koska 
suunniteltuja päiväkirurgisia leikkauksia ei 
tällä hetkellä enää juurikaan tehdä. Vähem-
män kiireellisiä leikkauksia pyritään juuri nyt 
siirtämään eteenpäin.

- Koronaepidemiassa ollaan alkumetreil-
lä, joten meitä hoitajia on sijoitettu uudelleen 
eri yksiköihin tilanteen ja tarpeen mukaan. 
Esimerkiksi anestesiahoitajia on siirretty, 
osin myös uudelleenkoulutettu toimimaan 
teho-osastolla. Minulle itselleni selvisi juu-
ri, että tulen hoitamaan potilaita eristysyksi-
kössä eli toimin aivan ”etulinjassa”, Kotavii-
ta kertoo.

Puhtaus ja aseptiikka on keskeistä

Päijät-Hämeen keskussairaala on Suomen 

suurimpia sairaalayksiköitä ja siten merkittä-
vässä asemassa koronan hillitsemisessä. Sai-
raala myös tarjoaa tehohoitoa ja vastaanottaa 
päivystyspotilaita ympäri vuorokauden. 

Väistämätöntä kuitenkin on, että myös osa 
sairaalan henkilökunnasta sairastuu ja joutuu 
sitten pois pelistä.

- Silloin se tarkoittaa, että on oltava valmis 
joustamaan. Voi hyvin olla, että joudun itse-
kin tekemään ylimääräisiä vuoroja peräkkäin. 
Vielä tällaista näkymää ei ole, mutta olen 
jo alkanut varautua siihen, että yllätyksiä ja 
muutoksia tulee.  

Terveydenhuollon tehtävissä hyvin keskeis-
tä on huomioida puhtaus ja aseptiikka, eli toi-
minta, jolla pyritään ehkäisemään infektioi-
den syntymistä. Jo työvuoroa ennen hoitajan 
työvarusteet on puettava ylle 
puhtaassa tilassa. 

- Hoitajan työvaatteisiin kuu-
luu myssy, kirurginen hengitys-
suoja, suojatakki ja suojahans-
kat. Itsestään selvää on, että 
ennen osastolle menoa on de-
sinfioitava kädet. Tällä hetkel-
lä käytän myös suojavisiiriä kas-
vojen edessä, Kotaviita kertoo.

Sairaalatarvikkeita 
jouduttu kierrättämään

Pääministeri Sanna Marinin johdolla halli-
tus on usein toistanut, että Suomi olisi varau-
tunut koronavirusepidemiaan. Tosiasia kui-
tenkin on, että monissa Suomen sairaaloissa 
on ollut pulaa sairaanhoitovälineistä ja suo-
jatarvikkeista, mikä on johtanut siihen, että 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat välil-
lä joutuneet pesemään ja kierrättämään ker-
takäyttöisiä sairaalatarvikkeita. 

Kotaviita myöntää, että hoitohenkilökunta 
joutuu osin tinkimään suojavarustuksesta.

- Kaikkia sairaalasuojia ei ole voitu käyttää 
täysin oikeaoppisesti. Jokaisen eristyshuo-
neessa käynnin jälkeen muun muassa suoja-
takit kuuluisi heittää roskiin. Mutta nyt kun 
jo tiedetään, että välineitä on niukasti, jou-
dumme toimimaan hieman toisin, eli puhdis-
tamme ja desinfioimme tarvikkeita. Desin-
fiointinesteet eivät kuitenkaan onneksi ole 
loppumassa. 

Hoitajille on myös jaettu uusia ohjeistuksia 

Lähihoitaja Johanna hoitaa koronapotilaita etulinjassa: 

”Meillä ammattilaisilla 
on vastuu ja velvollisuus 
olla hyödyksi ja auttaa”
Perussuomalaisten entinen kansanedustaja, Päijät-Hämeen kes-
kussairaalassa koronapotilaita hoitava Johanna Kotaviita on yksi 
monista ammattilaisista, joiden työpanosta ei voi korvata tietoko-
neella.  Koronan vuoksi terveydenhuollon ja hoitoalan ammattilaisiin 
kohdistuu runsaasti painetta. Vaikka myös oma ja läheisten terveys 
huolestuttaa, hoitaja ei voi jäädä kotiin. 

sairaalatarvikkeiden käyttämiselle.
- Siitä on siis ihan mustaa valkoisella. Muun 

muassa kasvoja suojaavat suojavisiirit ovat 
tähän saakka olleet kertakäyttöisiä. Nyt nii-
tä puhdistetaan ja desinfioidaan uutta käyt-
tökertaa varten. Jokaisen työvuoron jälkeen 
visiiri voidaan myös käyttää erityisessä puh-

distuskoneessa, jolloin puhu-
taan niin sanotusta dekotta-
misesta. 

Kotaviita sanoo, että välinei-
den ja materiaalin niukkuus 
hämmentää monia terveyden-
huoltoalan ammattilaisia. 

- Tähän saakka toimenpi-
teet on aina voitu hoitaa asep-
tisesti oikein ja suojavarustei-
ta on riittänyt. Nyt haasteena 
on se, pystyvätkö hoitajat kun-
nolla suojaamaan itsensä, kun 
emme voi kaikilta osin toi-

mia aseptisesti tarpeeksi hyvin. Henkilöstöä 
voi sairastua tästä syystä, toivottavasti kuiten-
kin mahdollisimman vähän. Jos potilasmäärät 
kasvavat ja samaan aikaan myös henkilöstöä 
sairastuu, niin sehän on sietämätön tilanne.

 
Yövuoron tapahtumia 
ei voi tietää etukäteen

Koronan vuoksi terveydenhuollon ja hoito-
alan ammattilaisiin kohdistuu runsaasti pai-
netta. Myös oma ja läheisten terveys huo-
lestuttaa monia sairaalassa työskenteleviä 
ammattilaisia.

- Vaikka nyt elämme monella tavalla poik-
keuksellista ja raskasta aikaa, hoitoalalla pi-
tää vaan sisäistää, että meillä ammattilaisilla 
on olemassa vastuu ja velvollisuus olla hyö-
dyksi ja auttaa. 

- En siis itsekään osaa ajatella niin, että voi-
sin vain jäädä kotiin piiloon, se ei ole vaihto-

”Nyt haasteena 
on se, pystyvätkö 
hoitajat kunnolla
suojaamaan 
itsensä.”

KORONAEPIDEMIA

Myös oma 
ja läheisten 

terveys 
huolestuttaa

monia sairaalassa 
työskenteleviä
ammattilaisia.
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ehto. Niin kauan kuin itse olen terveenä, minä 
menen sinne sairaanhoidon kentälle teke-
mään työtä, Kotaviita sanoo.

Kotaviidan tyypillinen työvuoro alkaa sai-
raalassa iltayhdeksältä, siten että hoitajille 
annetaan raportti potilaista. 

- Jokaisella hoitajalla on tällä hetkellä vas-
tuullaan 1-2 potilasta. Työ on perushoitotyötä, 
eli konkreettisesti kunkin potilaan oireen mu-
kaista hoitoa. Tietysti, kun kyse on eristyspo-
tilaista, hoitaja menee huoneeseen vain silloin 
kun on tarvetta mennä. Seuraamme kuitenkin 
potilaita jatkuvasti ikkunan läpi, ja pystymme 
tarkkailemaan tilannetta koko ajan. 

- Yövuoron tapahtumia ei kuitenkaan voi 
etukäteen tietää. Yö voi olla hyvinkin vilkas, 
ja voimme saada yllättäen myös uusia potilai-
ta tai heitä voidaan siirtää, jos lääkäri katsoo 
tarpeelliseksi siirtää potilaan tehohoitoon. 
Työtovereinani minulla on kaksi muuta yö-
hoitajaa. Vuoromme päättyy aamuseitsemäl-
tä, Kotaviita kertoo.

Koronaan olisi pitänyt varautua 
etupainotteisesti

Suomessa koronaa testataan pihistellen. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 
julkaissut ohjeistuksensa, jonka mukaan näyt-
teitä otetaan melko rajatusti, ja ryhmiltä, joi-
den tartuntojen selvittäminen on kriittisintä. 
Niukka testauslinja tarkoittaa, että ei ole enää 
mahdollista saada luotettavaa kuvaa tautita-
pauksien määrästä ja sijainnista. THL:n linja 
on myös päinvastainen kuin maailman terve-
ysjärjestö WHO:lla, joka suosittelee mahdol-
lisimman laajaa testaamista.

Kotaviita kritisoi THL:n suosituksia ja laa-
jemmin THL:n toimintaa koronakriisin ai-
kana. 

- Jos katsotaan, mitä THL on tehnyt ja tie-
dottanut koronaan liittyen, niin monelta osin 

on ”menty metsään”, mikä toki koskee myös 
varautumista.  Testattavien kriteerit on nyt 
nostettu korkealle. Toisaalta ymmärrän sen, 
että kun meillä ei tällä hetkellä ole kapasiteet-
tia analysoida kaikkia näytteitä, niin testauk-
sia ei kannata tehdä turhaan. 

Kotaviidan mukaan Suomen olisi ollut syy-
tä varautua koronakriisiin etupainotteises-
ti jo tammikuussa, kun tietoa alkoi olla saata-
villa ja koronatapauksia alkoi nousta uutisiin 
maailmalla.

- Aiemmin varautumalla olisimme ehtineet 
hankkia enemmän tarvittavia laitteita ja väli-
neitä. Ehkä THL olisi samalla myös tarkista-
nut omia linjauksiaan. Tällä hetkellä meillä ei 
ole mahdollisuutta testata kaikkia niitäkään, 
joilla on selkeät Covid-19-taudin oireet. 

- Nyt ei kuitenkaan pidä lähteä syyttämään 
tai osoittamaan ketään sormella. Tärkeintä on 
nyt selviytyä tilanteesta läpi niillä resursseilla, 
mitä on käytössä. Sitten vasta, kun epidemia 
päättyy, on tilinteon ja analyysin aika. Päättä-
jien on sitten pohdittava missä onnistuttiin ja 
missä ei.

 
Suomessa ei ole hoitajapulaa

Hoitajan työ on raskasta ja vastuullista. Jul-
kisuudessa usein esitetyn väitteen mukaan 
Suomessa olisi hoitajapula, johon ratkaisuk-
si on tarjottu lähi- ja sairaanhoitajien työpaik-
kojen täyttämistä ulkomaisella työvoimalla. 

Kotaviita ei hyväksy väitettä. Hän ensinnä-
kin muistuttaa, että Suomessa jo nyt on riittä-
västi koulutettuja hoitajia, jotka kuitenkin täl-
lä hetkellä ovat töissä muilla aloilla. 

- Hoitajapula on seuraus alan vetovoimai-
suudesta, jota viime vuosina on voimakkaasti 
poljettu. Huonompaan suuntaan on menty.

Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö 
Tehy on usein tuonut esiin, että hoitotyö on 
raskasta, mutta kuitenkin samalla eettistä ja 

tarkkuutta vaativaa työtä, jota tehdään vaati-
mattomalla palkalla. Ratkaisu hoitajapulaan 
olisi siis löydettävissä pitkälti rahalla. 

Kotaviita sanoo, että palkkaa tarkistamalla 
hoitajia olisi varmasti helpompaa houkutella 
töihin. Toisaalta hän ymmärtää, että tässä ti-
lanteessa suurien palkankorotuksien vaatimi-
nen ei ole ajankohtaista. 

- Palkkataso ei kuitenkaan ole ainoa asia. 
Hoitajien työolojen ja työhyvinvoinnin pa-
rantamiseen päättäjien pitäisi kiinnittää huo-
miota jo nyt. Varmasti meidän omat, koulute-
tut hoitoalan ammattilaiset palaisivat muilta 
aloilta mielellään takaisin töihin, jos hoita-
jalla vain olisi mahdollisuus tehdä sitä työ-
tä, mihin hänet on koulutettu. Se edellyttäisi 
ensinnäkin riittävän henkilöstömäärän var-
mistamista terveydenhuollon yksiköissä sekä 
terveydenhuollon johtamisen ongelmien kor-
jaamista. Näilläkin muutoksilla saadaan pal-
jon aikaiseksi.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Johanna Kotaviita on opiskellut lähihoita-
jaksi aikuisiällä. Ala kiehtoo edelleen jat-
kuvasti, ja hän on suunnitellut myös jatko-
opintoja. 

- En ole lähtenyt näihin tehtäviin ensisijai-
sesti palkan vuoksi vaan kiinnostuksesta lää-
ketiedettä ja hoitoalaa kohtaan. Pidän edel-
leen työstäni ja potilaiden kohtaamisesta. 

- Laajemmin katsottuna hoitajien työolo-
suhteissa on parantamista, mutta katson, 
että itse saan tällä hetkellä tehdä sitä työtä, 
jota haluankin tehdä. Tässä työssä myös op-
pii jatkuvasti uutta ja siinä on aina mahdolli-
suus kehittyä paremmaksi. 

Kotaviita ei ollut ehdolla eduskuntavaleis-
sa viime keväänä, eikä hän tällä hetkellä toi-
mi luottamustehtävissä. Politiikkaa perheessä 
kuitenkin käsitellään päivittäin, sillä Kotavii-
dan puoliso Jari Ronkainen on toisen kauden 
kansanedustaja. 

- Politiikasta olen kiinnostunut edelleen 
eikä se koskaan tule häviämään elämästä. 
Olen yhä perussuomalaisten jäsen, eikä ole 
poissuljettua, ettenkö olisi joskus myöhem-
min taas ehdolla luottamustehtäviin. Täl-
lä hetkellä olen kuitenkin tyytyväinen omaan 
työhöni ja keskityn siihen.

POLITIIKKA EDELLEEN 
MUKANA ELÄMÄSSÄ

Johanna Kotaviita sanoo, 
että palkkaa tarkistamal-
la hoitajia olisi varmas-
ti helpompaa houkutel-
la töihin.
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Mona Sjögren työsken-
teli viimeksi kuluneet 
viisi vuotta isoissa ta-

pahtumissa tarjoilijana. Työpaik-
kana oli usein esimerkiksi Fin-
landia-talo tai hotelli Clarion. 
Sjögren on työskennellyt myös 
laivalla, messukeskuksessa, yö-
kerhoissa ja pienemmissä yksi-
tyistapahtumissa.

- Olen myös lähes aina tehnyt 
töitä useammassa eri paikassa sa-
maan aikaan. Jos olen ollut ruo-
karavintolassa arkena, olen teh-
nyt viikonloppuja yökerhoissa, 
Sjögren kertoo.

Töitä on aina riittänyt, ja Sjö-
grenillä on ravintola-alalla myös 
niin paljon kontakteja, ettei töi-
tä ole koskaan joutunut edes ha-
kemaan. 

- Jos en ole vaikka viihtynyt jos-
sain paikassa, olen joltain tutulta 
saanut seuraavan työpaikan. Jos-
kus on kyllä ollut hiljaisempiakin 
jaksoja, mutta en ole koskaan ol-
lut työtön, Sjögren sanoo.

Ei osattu aavistaa

Ravintola-alalla ei osattu varau-
tua mihinkään poikkeustilan kal-
taiseen. Koronaepidemian ede-
tessä joitakin tilaisuuksia oli jo 
peruttu, mutta sitten yli 500 ih-
misen kokoontumiset kiellettiin. 
Myöhemmin hallitus kielsi myös 
yli kymmenen ihmisen julkiset 
tapahtumat.

- Koko kevään kalenterini tyh-
jeni kertaheitolla. Aavistelim-
me, että meidän alallamme tulee 

Helsinkiläinen tarjoilija Mona Sjögren on ollut ravin-
tola-alalla 33 vuotta, eikä hän ole koskaan aiemmin 
ollut työttömänä. Korona iski kovaa ja muutti alan 
ammattilaisten työllisyysnäkymät.

Tarjoilijan työt loppuivat kuin seinään

”Joudunko 
vaihtamaan 
alaa?”

- Kaikesta huoli-
matta elän päivän 
kerrallaan, enkä 
tietoisesti mie-
ti tulevia aikoja. En 
yleensäkään her-
moile tulevaisuu-
desta, helsinkiläi-
nen tarjoilija Mona 
Sjögren sanoo.

jotain isompaakin tapahtumaan, 
Sjögren kertoo.

Ei mennytkään kauaa, kun hal-
litus pohti ravintoloiden ja kah-
viloiden sulkemista ja huhtikuun 
alussa suunnitelmat kävivät to-
teen. Vieläkin Sjögren on asias-

ta ihan ymmällään. Samoin ovat 
kaikki kollegat.

- Kukaan ei osannut aavistaa-
kaan mitään tällaista ja suuri osa 
onkin nyt vähän shokissa.

Sjögren uskoo, että monet pienet 
toimijat joutuvat lopettamaan. 

K ahdeksalta 
aamulla ko-
tiin yövuo-

rosta, neljän-viiden 
tunnin unet ja sitten 
ruoan tekoon ja avus-
tamaan kotitehtävis-
sä. Illalla Niina läh-
tee taas töihin, eikä 
päivän aikana ole le-
vähdystauoista tietoakaan. Täl-
laista on Niinan arki koronaka-
ranteenissa.

- Karanteeni on ollut ihan ka-
malaa. Lapset hyppivät seinille ja 

oma jaksaminen on 
todella koetuksella.

 
Tarjoustuotteita 
ja tinkimistä

Koulujen kiinnime-
no on tuplannut per-
heen ruokamenot. 
Niinan lapsista kol-

me asuu kotona ja he ovat koulu-
ikäisiä. Neljäs lapsi on muuttanut 
jo omilleen, mutta hän käy silti 
syömässä ja tekemässä kouluteh-
tävät perheen kotona. 

Siilinjärveläinen äiti Niina käy yöllä töissä, jotta 
hän voi päivällä tehdä neljälle lapselleen ruokaa 
ja auttaa heitä kotitehtävissä.

- Kun kirjastotkin ovat kiinni, 
tänne hänenkin on tultava, Nii-
na toteaa.

Neljän lapsen syöttämi-
nen on kallista. Kun 
normaalisti riittää, 
että lapsille on ar-
kena kotona tar-
jolla yksi lämmin 
ateria, niin nyt on 
oltava sekä lounas 
että päivällinen. 

Viisihenkisel-
lä Niinan perheel-
lä on parisataa euroa 
viikossa käytössä ruokaan. 
Tämä tarkoittaa kuutta euroa päi-
vässä eli vähän yli euroa henki-
löä kohden. 

- Olen vaihtanut tuotteita hal-
vempiin, ostanut tarjoustuottei-
ta enemmän ja jättänyt itselleni 
asioita ostamatta. Kahdella lap-
sistani on erityistarpeita, joten 
heille ei voi ostaa mitä vain, Nii-
na sanoo.

Ongelmana välimatka

Uusi arki on pistänyt monen 
suomalaisen perheen elämän 

täysin sekaisin, mutta erityises-
ti maaseudulla ja syrjäkylillä vai-
kutukset ovat näkyvämmät. Vaik-

ka koulussa olisikin tarjolla 
ruokaa, Niinan lapset 

eivät siitä hyödy vä-
limatkan takia. Per-
he asuu parinkym-
menen kilometrin 
päässä kaupungis-
ta, joten heillä ei 

ole mahdollisuut-
ta käyttää ruokapal-

veluita. 
- Meiltä lähtee kau-

pungille aamulla bussi, mut-
ta takaisin kotiin lapset pääsisivät 
vasta kahdelta iltapäivällä. Sama 
raha menisi joka tapauksessa 
matkustamiseen kuin siihen että 
teen itse ruokaa, Niina sanoo.

Ruokatarvikkeiden saaminen-
kaan ei ole ollut niin yksinkertais-
ta, sillä kauppakin sijaitsee 20 ki-
lometrin päässä Niinan kotoa. 

- Aiemmin kävin ostoksilla aina 
töistä tullessani, mutta nyt en aa-
mulla viitsi sinne mennä, kun en-
simmäinen tunti on varattu riski-
ryhmäläisille. Käyn tämän vuoksi 
päivällä kaupassa eli ajan edesta-

Perheenäiti kohtasi koronakaranteenin yksin

”Ruoan tarve 
tuplaantui”

”Olen 
vaihtanut 
tuotteita 
halvempiin 
ja ostanut 

tarjoustuotteita 
enemmän.”

Vaikka
koulussa olisikin 
tarjolla ruokaa, 
Niinan lapset

eivät siitä hyödy 
välimatkan

takia.
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- Ravintola-alaa kun ei voi 
pääosin tehdä etänä. Uusia ravin-
toloita tulee, kun tilanne norma-
lisoituu, mutta aluksi on varmas-
ti hiljaisempaa. Uskon kyllä, että 
ravintola-alalla on tulevaisuudes-
sa töitä, mutta siihen voi men-

nä aikaa.
 

Talous mietityttää

Sjögren sanoo, ettei hän ole kos-
kaan elämässään hakenut mitään 
etuuksia.

kaisin 40 kilometriä samanpitui-
sen työmatkan lisäksi.

 
”Pakko jaksaa”

Taloudellisen tilanteen lisäksi 
jaksaminen on koetuksella. Poik-
keustilan aikana Niina on tehnyt 
yövuoroa, jotta hän ehtisi päiväl-
lä auttamaan lapsiaan kouluhom-
missa. Niina nukkuu aamun aika-
na vain muutaman tunnin.

- Jos lasten täytyy olla videoyh-
teydessä tai chatissa heti aamus-
ta, niin sitten unet jäävät vielä ly-
hyemmäksi. 

Lapsia saa myös koko ajan vah-
tia, etteivät he lähde mihinkään.

- Pihalle uskallan heidät päästää, 
mutta en muualle. Enää korona-
virus ei niinkään pelota, kun olen 
saanut kaikesta huolimatta arjen 
rullaamaan paremmin, mutta voi-
sihan tämä helpompaakin olla. 

Työn vaativuus vaikuttaa myös 
yleiseen jaksamiseen. Niina on 
ammatiltaan lähihoitaja ja hän 
työskentelee vanhusten kanssa. 

- Kyllähän tämä työ on kuormit-
tavaa. Poikkeustilan takia on ol-
lut myös monia muutoksia. Esi-

- On minulle ihan 
uutta miettiä, että 
mitä minun pitäi-
si tehdä, jotta saisin 
rahaa muulla tavoin 
kuin työn tekemisel-
lä. Olen kuitenkin 
aina tehnyt töitä. Ti-
lanne tuntuu hyvin 
oudolta. 

Sjögren on joutu-
nut myös miettimään ainakin het-
kellistä alan vaihtoa. Sekin on 
mahdollista, että ala vaihtuu ko-
konaan uuteen.

- Ei auta muuta kuin alkaa rus-
tailemaan hakemuksia. Jotain 
muuta täytyy nyt kuitenkin kek-
siä ja mietinkin, että haen kaupan 
alalle. Tietenkin raha on motivaa-
tiona uuden työn hakuun, mutta 
minulle on myös henkisesti tärke-
ää tehdä töitä. Pelkkä oleminen on 
outoa ja tylsää.

Sjögren ei halua stressata, vaik-
ka talouden muuttuminen tie-
tenkin mietityttää. Siihen hän on 
varautunut puolisonsa kanssa pie-
nentämällä asumiskuluja.

- Odotamme juuri pankilta tie-
toa, saisimmeko lyhennysvapaata 
asuntolainasta. 

Sjögrenin puoliso on yrittäjä ja 
samassa työtilanteessa. 

- Itse kuulun työttömyyskas-
saan, joten minun pitäisi saada 
ansiosidonnaista. Puolisollani on 
vaikea saada mitään tukia.

Työ tuntuu entistä 
tärkeämmältä

Sjögrenin oma suhtautuminen 
työhön on muuttunut. 

- Olen aina pitänyt 
työtä tärkeänä, mut-
ta nyt se tuntuu en-
tistä merkityksel-
lisemmältä. Olen 
myös tottunut teke-
mään töitä ihmisten 
kanssa, mutta nyt pi-
täisi olla mahdolli-
simman vähän kon-
taktissa muihin. 

Sjögren miettii, että eristäytymi-
nen vaikuttaa varmasti moneen.

- Ravintolassa työskennellee-
nä tiedän, että alkoholi ei ole kai-
kille hyväksi, mutta nyt sen käyt-
tö saattaa vielä lisääntyä, Sjögren 
sanoo.

Sosiaalisesta mediasta on eris-
tyksessä ollut hyötyäkin. 

- Olemme siellä jakaneet mui-
den ravintolatyöntekijöiden kans-
sa ajatuksiamme. On ollut tärkeää 
nähdä, ettei ole yksin tässä tilan-
teessa. 

Joka päivä Sjögren yrittää myös 
keksiä jotain tekemistä, ettei pää 
hajoa. 

Hän ei näe poikkeustilassa mi-
tään positiivista. 

- Pelkään iäkkäiden vanhempie-
ni puolesta. Minulla olisi myös ol-
lut talviloma muutaman viikon 
päästä ja olisin mennyt treenilei-
rille Espanjaan. Olin sitä kovas-
ti odottanut, mutta nyt se on pe-
ruttu. Lisäksi meillä on tapana 
perheen kanssa käydä alkukesäs-
tä jossain reissussa, mutta nyt ra-
hat eivät riitä matkusteluun, Sjö-
gren sanoo.

TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVA MATTI MATIKAINEN

merkiksi omaiset kävivät ennen 
päivittäin tapaamisissa, mutta nyt 
kun he eivät saa tulla tänne, puhe-
lin soi jatkuvasti.

Niina ei kuitenkaan näe muuta 
vaihtoehtoa kuin selviytyä. 

- Pakkohan tämä on jaksaa. Ehkä 
tässä on sellainen selviytymis-

moodi päällä.
Niina on kuitenkin miettinyt 

sitä, jos tilanne jatkuu vielä pit-
kään.

- Olen silloin tällöin vapaalla 
aina yhden päivän, ja toivon vain, 
ettei niinä päivinä tule soittoa töi-
hin, jotta voisi edes vähän levätä. 

Oma kesäloma on elokuussa, niin 
toivottavasti silloin tilanne olisi jo 
normalisoitunut, Niina sanoo toi-
veikkaasti.

TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVA LEHTIKUVA

”Koko kevään 
kalenterini tyhjeni
kertaheitolla.”

KORONAEPIDEMIA

”Odotamme 
juuri pankilta 

tietoa,
saisimmeko 

lyhennysvapaata
asuntolainasta.”

Monessa perheessä veny-
tetään nyt pennia koronan 
aiheuttamien taloushuoli-
en vuoksi.
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Kun asiakkaat kaikkoavat, 
kassa huutaa tyhjyyttään

Koronaepidemia laittoi pienyritykset polvilleen

”Tällä hetkellä 
konkreettista apua on 
tarjolla vain lainan
muodossa.”

JM Syke Oy:n yrittäjä Mar-
ko Erkkinen kertoo koronan
vieneen noin 80 prosent-
tia hänen yrityksensä liike-
vaihdosta.

http://www.p
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Liikunta-alan yrittäjillä on 
usein suuri liikuntatila, 
josta koituvat suuret kiin-

teät kustannukset ja niistä selviy-
tyminen on vaikeaa. Nimekäs 

kotimainen toimija Kunto-
kumppanit Oy ilmoitti kon-

kurssista jo maaliskuun 
lopussa. Yritys pyörit-

ti Motivus-kuntosali-
keskuksia kymmeniä 
vuosia.

Ryhmävalmennuk-
seen erikoistuneen 
Helsingin Malmil-
la toimivan JM Syke 
Oy:n yrittäjä Marko 

Erkkinen kertoo ko-
ronan vieneen noin 80 

prosenttia hänen yrityk-
sensä liikevaihdosta.
- Olen joutunut lopetta-

maan kaikki ryhmäohjaukset, 
tapahtumat ja kuntotestaukset. 

Myös yritysliikuntatunnit ovat 
seis, hän sanoo.

Erkkisen mukaan ainoa tällä 
hetkellä toimiva asia on yksilö-
valmennus.

-  Suurin osa niistäkin tapahtuu 
etänä, verkon välityksellä. Tätä 
varten olemme toimittaneet lii-
kuntavälineitä asiakkaiden käyt-
töön.

Suoraa apua 
pienyrittäjille

Hän sanoo, että juoksevat yri-
tyksen kulut ovat noin 6 000 eu-
roa kuukaudessa, ilman palkkoja.

- Toistaiseksi emme ole saaneet 
mitään apua tilanteeseen. Olen 
etsinyt tukea ja tietoa esimerkik-
si eri uutiskanavista, yrittäjien 
omista Facebook-
ryhmistä, ely-kes-
kuksesta ja Kelasta.

- Toivoisin tukea 
vuokranmaksuun. 
Tällä hetkellä konk-
reettista apua on 
tarjolla vain lainan 
muodossa. En näe 
järkevänä ottaa lai-
naa niin sanotusti 
tyhjää tilaa vastaan. 
Moni palveluyrittäjä on samassa 
tilanteessa, eikä laina tai pakol-
listen maksujen lykkääminen ole 
vaihtoehto, hän sanoo.

Liikunta-alan yrittäjillä on usein suuret kiinteät kustannukset 
ja niistä selviytyminen on vaikeaa.

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne oli hankala ja ristiriitainen 
liikunta-alan yrittäjille. Osa liikuntakeskuksista pidettiin auki, kun virallis-
ta, ehdotonta sulkemispäätöstä ei annettu. Alle 10 hengen ryhmäliikunta-
palveluja tarjosi kuitenkin vain hyvin harva yrittäjä asiakkaiden siirryttyä 
verkossa ilmaiseksi annettavien etäliikuntatuntien pariin. 

KORONAEPIDEMIA

Yrittäjä Erkkinen näkee poik-
keusoloissa kuitenkin jotain po-
sitiivista.

- Kaikesta huolimatta näen tä-
män kuitenkin mahdollisuute-
na kehittää ja kehittyä. Yritämme 
luoda koko ajan uutta palvelu-
mallia, jossa yhdistetään verk-
ko tai etävalmennus perinteiseen 
kasvokkain tapahtuvaan valmen-
nukseen. Testaamme tätä omilla 
asiakkaillamme. Meillä on taus-
talla vahva kokemus 10 vuoden 
ajalta ihmisten kanssa toimimi-
sesta – ja tätä vahvuutta pyrimme 
nyt hyödyntämään.

  
Kiinteät kulut juoksevat

Tankotanssia ja ilma-akroba-
tialiikuntaa tarjoa-
va yrittäjä Susan-
na Kyöstilä kertoo 
Rock the Pole -kou-
lunsa olleen sul-
jettuna. Kyöstilän 
yrityksellä on toi-
mitilat Helsingissä, 
Lahdessa, Tampe-
reella ja Kouvo-
lassa.

- Kiinteät ku-
lut juoksevat toimitilavuokrien 
muodossa koko ajan. Mahdolli-
set helpotukset vuokranmaksuun 
ovat olleet keskustelussa jo osan 
vuokranantajista kanssa. 

Kyöstilä on yrittänyt toimia luo-
vasti mahdollisuuksien rajoissa.

- Olemme vuokranneet ka-
lustoamme asiakkaille kotiin ja 
järjestämme virtuaalivalmen-
nusta, myymme yksityistunte-
ja sekä lahjakortteja tulevaisuu-
teen.  Kaikki tulevat tapahtumat 

on siirretty loppu-
kesään tai syksyyn, 
hän tarkentaa.

Kyöstilä kertoo, 
että vuokrien lisäk-
si hänellä menee 
rahaa koko ajan va-
rausjärjestelmän 
ylläpitoon, kirjan-
pitokuluihin, va-
kuutusmaksuihin, 
musiikkilupiin ja 

muihin kuluihin. Kuluja kuukau-
dessa on noin 10 000 euron edes-
tä. Hän on käynyt keskusteluja 
kirjanpitäjänsä kanssa.

la ja tehdä sekä suunnitella kaik-
kea sellaista, mihin muulloin ei 

ole riittänyt aikaa. 
Nyt on hyvä hetki 
myös olla yhteydes-
sä työntekijöihin. 
Voi pitää puheli-
mitse esimerkiksi 
kehityskeskusteluja 
ja ihan muutenkin 
vain kysyä miten 
menee, hän sanoo.

Kyöstilan mukaan 
tilanne on tuonut 

esiin myös oman työn arvon.
- Tässä on nopeasti saanut 

muistutuksen siitä, kuinka hie-
noa oma työni on. Nyt kun ei pää-
se ohjaamaan, niin sitä todel-
la kaipaa.

- Meidän kaltaista yritystä aut-
taisivat helpotukset työeläke-
maksuissa sekä valtion tarjoama 
avustus vuokrakuluissa. Päätoi-
misena yrittäjänä minulle avautui 
onneksi mahdollisuus hakea työt-
tömyystukea, ettei oma talous ro-
mahda.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA 
LEHTIKUVA

”Kaikesta 
huolimatta 
näen tämän
kuitenkin 

mahdollisuutena
kehittää ja 
kehittyä.”

Kiinteät 
kulut

juoksevat 
toimitilavuokrien

muodossa 
koko ajan.

Kaikki 
tulevat 

tapahtumat on 
siirretty 

loppukesään
tai syksyyn.

Marko Erkkisen mukaan ainoa tällä hetkellä toimiva asia on yksilövalmen-
nus ja suurin osa siitäkin tapahtuu verkon välityksellä.

- Tällä hetkellä erilaiset rahoi-
tusvaihtoehdot ovat vasta pereh-
tymisen ja vertai-
lun asteella. Suurin 
uhka tällä hetkel-
lä on kassavarojen 
loppuminen, tilan-
teen pitkittyminen 
ja jo maksettujen 
tuotteiden, esimer-
kiksi kausikorttien, 
korvaaminen asiak-
kaille.

 
Helpotuksia 
työeläkemaksuihin

Yrittäjä Kyöstilällä on huoli 
myös asiakkaiden taloudentilasta.

- Onko heillä enää varaa har-
rastaa, kun tilanne 
yhteiskunnassam-
me rauhoittuu? hän 
pohtii. 

Jotain positiivista 
hänen mukaansa on 
siinä, että hän on 
saanut aikaa omaan 
harjoitteluun.

- On aikaa laa-
tia tuntisuunnitel-
mia, remontoida 

toimipisteitä pienellä budjetil-



16         w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

M iten perheen ruo-
karumbasta sel-
viäisi helpom-
min? Kysyimme 

kotitalousopettajalta neuvoja 
penninvenyttämiseen ja kiirees-
sä kokkaamiseen.

- Kannattaa ostaa sellaisia pe-
rusraaka-aineita, jotka säilyvät 
pitkään. Riisi, makaroni, puuro-
hiutaleet sekä pidempään säily-
vät kasvikset, kuten porkkana, 
peruna ja lanttu ovat hyviä, Pik-
kolan koulun kotitalousopetta-
ja ja kotitalousopettajien liiton 
puheenjohtaja Minna Vanha-
la kertoo.

Lihaa kauppojen 
ilta-alesta

Vanhala neuvoo myös tarttu-
maan kaupan tarjouksiin.

- Kotona voi sitten jälkikäteen 
selvittää, mitä tarjoustuotteis-
ta voisi rakentaa. Käyn itse sään-
nöllisesti, mutta nyt tietenkin 
harvemmin, hakemassa lihaa ja 
kalaa 60 prosentin ilta-alennuk-
sista. Aleruoissa on päiväys, mut-
ta ne voikin laittaa sellaisenaan 
pakkaseen tai tehdä ruoat val-
miiksi ja sitten pakastaa, Vanha-
la neuvoo.

Joskus kaupan tarjouksista voi 
saada myös sellaisia tuotteita, 
joihin ei muuten olisi varaa.

- Ilta-aleista voi löytyä vaikka 
juhlapaisti puoleen hintaan. On 
myös muitakin erikoisia ja kal-
liita tuotteita, joihin kauppa pis-
tää alelapun ilta-aikaan, kuten 
vaikka viher- tai kookosjauheita. 
Normaalisti näihin ei olisi kaikil-
la varaa, mutta tarjoukset mah-
dollistavat kalliidenkin tuottei-
den käytön, Vanhala sanoo.

Sovella valmiita 
ruokaohjeita

Mitä sitten voisi kokata? Jos 
perheessä ei aiemmin ole ollut 
aikaa viikon ruokalistan miet-

timiseen, aikaa on nyt varmasti 
vielä vähemmän.

- Kannattaa kysyä lähimmäl-
tä ystävältä tai naapurilta, mil-
tä heidän viikon ruokalista näyt-
tää. Kauppojen omista ilmaisista 
ruokalehdistä voi saada myös hy-
viä vinkkejä.

Vanhala muistuttaa, ettei ruo-
kaohjeita tarvitse aina tehdä juu-
ri niin kuin ohjeissa sanotaan.

- Jos siellä lukee jokin kalliim-
pi tuote, ja tietää, ettei sitä tule 
käyttämään muissa ruoissa, sen 
voi jättää surutta pois.

 
Opettele laittamaan 
ruokaa

Vanhala neuvoo myös yleisissä 
ruokailutottumuksissa, joilla on 
yllättävän paljon merkitystä per-
heen ruokakulutukseen. 

- Taloudellinen tilanne vaikut-
taa tietenkin siihen, kuinka pal-
jon ruokaan laitetaan aikaa ja 
rahaa, mutta myös ruoanvalmis-
tustaidot ja ruoan arvostus mää-
rittelevät perheen ruokakulttuu-
ria, Vanhala sanoo. 

Joissakin perheissä syöminen 
on nopea ja pakollinen toimenpi-
de, joka suoritetaan ennen siirty-
mistä johonkin tekemiseen, ku-
ten harrastukseen tai työhön. 
Ruokailu on usein myös epä-
säännöllistä.

- Vaikka tuntuisi siltä, että 
säännöllisellä ruokarytmillä ruo-
kaa kuluu paljon, niin enemmän 
sitä oikeasti menee epäsäännöl-
lisellä ruokavaliolla. Kun emme 
syö 2–4 tunnin välein, tulee 
ylenpalttinen nälkä, ja syömme 
enemmän ja epäterveellisemmin.

Puuroa, keittoa ja 
edellisen päivän tähteitä

Mitä päivän aikana sitten pitäi-
si syödä? Ruokailutottumukset 
ovat aina kovin yksilöllisiä, mut-
ta tässä on yksi tapa:

- Aamupalaksi vaikka puuroa 

Poikkeustilan vaikutukset perheiden arkeen ja 

talouteen ovat valtavia. Arki on töiden ja lap-

sien täyteinen työmaa ja lomautusten sekä 

muiden töiden vähentymisen takia rahat ovat 

vähissä. Ruokaa pitäisi silti olla enemmän kuin 

normaalisti.

Kotikaranteenissa kuluu tavallista enemmän ruokaa

hillon tai pakastemarjojen kera. 
Jos marjat ovat liian kalliita per-
heen taloudelle, niitä voi käyt-
tää vain silloin tällöin. Puuroa voi 
maustaa myös jääkaapissa nahis-
tuneella tummalla banaanilla. 

Pienemmille lapsille tai urhei-
lijoille voi antaa välipalaa parin 
tunnin päästä aamiaisesta, mutta 
muille seuraava ruoka on 
lounas.

- Se voi olla help-
po ja nopea keitto. 
Raaka-aineiden 
kuoriminen voi 
tuntua työlääl-
tä, mutta lopul-
ta se ei vie kuin 
vartin. Kun kaik-
ki on paloiteltu, 
keitto porisee itsek-
seen valmiiksi. 

Vanhala neuvoo myös 
tekemään ruokaa riittävän isois-
sa kattiloissa, jotta siitä voi syödä 
seuraavinakin päivinä. 

- Pienemmissä talouksissa keit-
toa voi pakastaa sopivan kokoi-
siin rasioihin. Isommissa per-
heissä voi myös pakastaa, jolloin 
kiireen yllättäessä olisi ruoka no-
peasti saatavilla.

Kotimainen ruoka tukee
suomalaista työtä

Myös välipala syödään oman 
kulutuksen mukaan: urheilija 
voi tehdä ruokaisan munakkaan, 
mutta perhe voi syödä voileipää 
margariinin ja leikkeleen kera.

- Kasviksia kannattaa myös syö-

dä, vaikka tuntuisi, että ne eivät 
täytä. Niissä on paljon vitamiine-
ja ja kivennäisaineita. Kannattaa 
myös muistaa, että jos ostaa aina 
kotimaiselta tuottajalta marjoja ja 
vihanneksia, tuemme kotimaista 
työtä, Vanhala sanoo.

Päivällisen voi tehdä perheen 
kesken yhdessä, jos siihen vain 

on aikaa. 
- Erilaiset pataruo-
at ovat helppoja ja 

ne kypsenevät uu-
nissa itsekseen. 
Pastavuoat ovat 
myös nopei-
ta. Salaattia voi 
tehdä aamul-

la vaikka kerral-
la niin paljon, että 

sitä riittää koko päi-
väksi, Vanhala sanoo.

Iltapala voi olla suhteel-
lisen kevyt. 

- Banaani, avokado tai ruisleipä. 
Puuroakin voi ihan hyvin syödä, 
mutta niitä kannattaa vaihdella, 
jolloin elimistö saa erilaisia ravin-
toaineita tarpeeksi.

 
Herkuttele kohtuudella

Vanhala myös muistuttaa vält-
tämään sokeroituja ruokia. Kei-
nomakeutetut ja lisättyä soke-
ria sisältävät tuotteet kuluttavat 
rahavaroja eniten, sillä ne ovat 
usein kalliita ja niiden muut ra-
vintoarvot ovat surkeita. Ne eivät 
pidä nälkää poissa pitkään.

– Suklaamurot ja makeat jugur-
tit kannattaa heti unohtaa. Niissä 

Näin ruokit
edullisesti

”Erilaiset 
pataruoat

ovat helppoja

 ja ne kypsenevät 

uunissa
itsekseen.”

Ruoanlaitossa voi käyttää 
kotimaisia raaka-aineita 
sesongin mukaan.

http://www.p
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1–3 perunaa / henkilö
4 kananmunaa
1/2 dl tai 25g margariinia
n. 3/4 dl vehnäjauhoja
6 dl maitoa tai korvaavaa tuotetta
1 tl suolaa
1/2 tl muskottipähkinäjauhetta 
(voi jättää pois)
1/3 tl valkopippuria

1. Perunat keitetään kuorineen kypsiksi, 
ja niiden kiehuessa valmistetaan kananmunakastike.
2. Keitä kananmunat kypsiksi. Kananmunien kiehuessa valmistetaan 
valkokastike.
3. Lämmitä pinnoitetussa kattilassa 1/2 dl tai 25g margariinia.
4. Sekoita margariiniin n. 1/2 dl vehnäjauhoja, sekoita tasaiseksi ja 
anna vehnäjauhojen hieman kypsyä, mutta älä ruskista.
5. Lisää vähän kerrallaan maitoa, sekoita huolella, jotta seos saostuu. 
6. Anna hautua liedellä, lisää mausteet ja pieneksi paloitellut kuoritut 
kananmunat.
7. Tarkista maku ja lisää mausteita tarvittaessa.

Tarjoile värikkään salaatin tai porkkanaraasteen kera.

1 kg porkkanoita
1/3 purjo
4 jauhoista perunaa
1/2 lanttu
1–2 kpl kasvisliemikuutioita tai 1 tl suolaa, 
yrttejä sekä muita mausteita oman maun 
mukaan vettä
1 kpl appelsiini
raejuustoa

1. Kuori ja paloittele kasvikset. Muista leikata purjo 
ensin pituussuunnassa ja huuhdella sisältä lehtien 
välistä mahdolliset mullat pois.
2. Laita kasvikset ja kasvisliemikuutio riittävän isoon 
kattilaan ja lisää vettä niin, että kasvikset peittyvät.
3. Keitä kypsiksi.

4. Kaada keitinvesi talteen toiseen astiaan.
5. Survo kasvikset sauvasurvimella soseeksi, lisää 
appelsiinimehu sekä mausteet, jos et käytä kasvislie-
mikuutiota. Voi lorauttaa sekaan myös kermapurkin 
loput tai tuorejuustoa.
6. Lisää keitinlientä sen verran, että sosekeitto 
on sinulle mieluisan paksua tai löysää.
7. Kiehauta, tarkasta maku ja tarjoile raejuuston 
kera.

Vinkki: Kasvissosekeittoon voi hyvin käyttää 
kaikki kaapista löytyvät nahistuneet kasvikset ja 
salaattiainekset. Syömättä jääneen keiton voi hyvin 
pakastaa tai käyttää tulevina päivinä sämpylätaiki-
naan osana nestettä.

KASVISSOSEKEITTO

KEITETYT PERUNAT 
JA KANANMUNA-
KASTIKE

1 paketti aletuotetta
8–10 perunaa
500 g porkkanoita
2 rkl hunajaa
rosmariinia tai rakuunaa

1. Paista pihvit ensin halutun 
kypsiksi, ja hauduta sitten 
kermassa.
2. Lisää mausteita, jos pihvissä 
ei ole valmista marinadia. 
3. Kuori porkkanat siivuiksi ja laita 
pannulle tai kattilaan. Lisää vettä niin, 
että porkkanat juuri ja juuri peittyvät. 
Mausta hunajalla, rakuunalla tai ros-
mariinilla. Anna porkkanoiden kypsyä.
4. Perunat voivat olla missä muodossa 
tahansa. Kun pääraaka-aine on juhlava, 
voi muu lisuke olla yksinkertaisempaa. Keitetyt perunat tai 
yksinkertainen perunamuusi sopii hyvin pihvin kanssa.
5. Voit loihtia salaatin niistä aineksista, mitä jääkaapista löytyykään.

ALENNUSPIHVIT 
(kaupan alennuksista 
löydetty tuote)

Pienelläkin budjetilla voi 
joskus syödä hienommin. 
Tällä kertaa kaupan ilta-
alennuksesta löytyi 10 eu-
ron naudan paistipihvi nel-
jällä eurolla.

Kananmunakastike on edul-
linen ja herkullinen proteii-
nin lähde.

Keittoa voi tehdä kerralla 
paljon, ja sitä voi pakastaa 
sopivan kokoisiin rasioihin. 
Isommat lapset voivat sit-
ten itse ottaa pakkasesta 
lounasannoksensa.

on paljon sokeria mutta ei muu-
ta energiaa. Lapset menevät het-
keksi ihan väkkäröiksi mutta 
ovat tunnin päästä taas nälkäisiä. 
Suklaamurojen sijaan voi syödä 
vaikka täysjyvämuroja tai weeta-
bixeja, Vanhala neuvoo.

Sokerin määrän voi tarkistaa 
tuoteselosteesta, joka on usein 
pakkauksen kyljessä ilmoitettu-
na sadan gramman mukaan. Yksi 
sokeripala painaa noin 2,5 gram-
maa, joten jos sadassa grammas-
sa on esimerkiksi 20 grammaa 
sokeria, se on yhtä kuin kahdek-
san palaa sokeria. Jos tuote on 
vaikka kahden desilitran jugurt-
ti, siinä on yhteensä 16 palaa so-
keria.

Vanhala ei kuitenkaan kieltäisi 

herkuttelua kokonaan.
- Karkkiin ja muuhun hyvään 

uppoaa silti helposti rahaa, joten 
neuvonkin leipomaan omat her-
kut. Raaka-aineet eivät maksa 
edes murto-osaa kaupan valmiis-
ta valikoimasta, ja omissa leivok-
sissa ei ole myöskään turhia li-
säaineita. Sitä paitsi itse tehty 
herkku maistuu paljon parem-
malta, ja leipominenkin voi olla 
perheen keskeistä yhteistä aikaa, 
Vanhala sanoo.

 
Erityiskiitos Minna Vanhalalle 
ruokaohjeista!

TEKSTI VERA MIETTINEN 
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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H elsinkiläisellä Anne Mattilal-
la on pitkä ura hoitoalalla ta-
kanaan. Hän siirtyi aikanaan 
vaativasta työstä yliopiston sai-

raalalta vanhusten hoitotyöhön. Stressi ja pai-
neet kuitenkin vain kasvoivat.

- Olin tiiminvetäjänä ja koordinoivana sai-
raanhoitajana. Hirveän pienillä resursseilla 
olisi pitänyt tulla toimeen.

Annen paino alkoi nousta huomaamatta, ja 
hän sairastui verenpainetautiin. Työterveys-
huolto antoi lääkkeet ja passitti kolmen päi-
vän lepoon. Myöhemmin Annella todettiin 
myös kilpirauhasen vajaatoiminta ja monia 
muita sairauksia.

Syöminen oli sosiaalista

Painoa oli silloin kertynyt jo toistakymmen-
tä kiloa.

- Tunnistan nyt, että kehoni kuva oli vää-
ristynyt. Pidin itseäni edelleen langanlaiha-
na. Ostin aina vain hienompia vaatteita ja ver-
houduin toinen toistaan isompiin kaapuihin. 
Peitin vaatteilla paisuvaa olemustani.

Myös muut ihmiset vain ihastelivat Annen 
vaatetusta, eikä elämästä nauttimisessa ollut 
kenenkään mielestä mitään väärää.

- Syöminen oli sosiaalinen tapahtuma. Me-
nimme usein kavereiden kanssa ravintolaan 
tai kokkasin vieraille kotona. 

Pahimmassa kiireessä Anne lopetti liikku-
misen kokonaan, ja elämä pyöri vain työn 
sekä kodin välillä.

- Ratkesin myös syömään normaalia enem-
män. Tykkään ruoan tekemisestä ja ehkä vä-
hän liian usein olikin niitä juhla-aterioita. 
Meidän kaksi isoa jääkaappia piti aina olla 
täynnä ruokaa.

Pyörtyminen herätti

Painon noustua alkoivat muutkin terveydel-
liset ongelmat. 

- Tuli rytmihäiriöitä ja nivelvaivoja. Koin 
myös öisin hengenahdistuskohtauksia ja sy-
dämentykytyksiä sekä myöhemmin kilpirau-
hasestani löytyi kasvaimia. Suurin niistä oli 
kiertynyt henkitorveni ympärille ja aiheutti 
jatkuvaa hengenahdistusta.

Myöhemmin Annella todettiin uniapnea, 
ja sitä hoidettiin hengityskatkoja korjaavalla 
CPAP-laitteella.

Yhtenä iltapäivänä työpäivän jälkeen Anne 
menetti tajuntansa.

- Olin ottamassa jääkaapista ruokaa vierail-
le tarjottavaksi, kun pökerryin siihen keitti-
ön lattialle. 

Pyörtyminen herätti Annen miettimään tu-

A n n e  l a i h d u t t i  p a r i k y m m e n t ä  k i l o a 
e l ä m ä n t a p a m u u t o k s e l l a  j a  t o i s e t 
k a k s i k y m m e n t ä  k i l o a  l e i k k a u k s e n  a v u l l a

”Entiseen ei ole paluuta”
Stressi ja haastavat työajat kävivät liian raskaaksi, ja painoa tuli 
lisää neljäkymmentä kiloa melkein huomaamatta. Monien dieetti-
yrityksien jälkeen Anne löysi pysyvän muutoksen. 

jolla olevia apuja 
laihduttamiseen.
- Ajattelin, että nyt 

tässä laihduttamisessani 
on jotain sellaista, mitä en 

itse ymmärrä, ja että tarvitsen 
kunnollista apua. Katsoin Suurin pu-

dottaja -ohjelmaa ja päätin, että minun on nyt 
pakko onnistua.

”Tunteet säätelivät syömistäni”

Vuonna 2018 Anne pääsi HYKSin sairaalloi-
sen lihavien ryhmähoitoon.

Kymmenen viikon hoito perustui erittäin 
niukkaenergiseen ruokavalioon (ENE), ja sa-

- Ei ole olemassa
montaakaan 
juttua, jota 
en olisi ko-
keillut jo ai-
nakin kerran, 
Anne Mattila 
myöntää.

levaisuutta. Hän ajatteli, ettei elämä voinut 
enää jatkua näin. Pitkä ja kivinen laihdutus-
yrityksien matka alkoi.

Erikoislääkärin avulla 
alkuun

- Ei ole olemassa 
montaakaan jut-
tua, jota en oli-
si kokeillut jo 
ainakin ker-
ran. Painon-
vartijois-
sa olen ollut 
pari kertaa, 
vähähiili-
hydraattisel-
la ruokavali-
olla muutaman 
kerran ja kasvis-
painotteisella di-
eetillä myös mon-
ta kertaa. Sitä jaksoi 
joka kerta viedä itsen-
sä tiettyyn pisteeseen asti, 
mutta sitten tuli aina takapak-
kia ja kilot tulivat takaisin joskus jopa 
kaksinkertaisina. Kroppa varmaan tottui di-
eetteihin niin, että taas tämä kausi, kun ei tule 
ruokaa, ja sitten kroppa vaati kaiken väkisin 
takaisin, Anne pohtii.

Työntekokaan ei tuntunut yhtään hyvältä, 
ja lopulta Anne haki sairaseläkettä. Kun Kela 
myönsi osittaisen sairaseläkkeen, Annella oli 
enemmän aikaa keskittyä itseensä. Erikois-
lääkärin avulla Anne alkoi selvittelemään tar-

ENNEN JÄLKEEN

http://www.p
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malla potilaita opetettiin liikkumaan sekä 
syömään terveellisesti. Aluksi päivän kalo-
rit tiputettiin turvallisilla ravintovalmisteil-
la 600–800:aan.

- Tähän ryhmään ei kuitenkaan ollut help-
po päästä, ja asioita piti vaatimalla vaatia. Piti 
olla vuosia kestänyt useamman kymmenen 
kilon lihavuus ja monet laihdutuskokeilut ta-
kana, Anne kertoo.

Ryhmä kokoontui kerran viikossa, ja laih-
duttajien apuna oli moniamma-
tillinen tiimi.

- Juttelut psykologin kanssa 
olivat itkunsekaisia, ja tajusin, 
että tunteet säätelivät syömistä-
ni. Ahmin iloon, suruun, huippu-
hetkiin ja ahdistukseen.

Ryhmäpaine auttoi

Ryhmän valtavan tiukka kont-
rolli sekä moniammatillisuus olivat Annen 
mielestä ratkaiseva asia laihduttamisessa.

- Yksi huumorintajuinen lääkäri sanoikin, 
että meidät pitäisi viedä keskitysleirille. Me 
laihduttajat olimme mukamas niin tietoisia 
kaikesta ja jaoimme ajatuksiamme luennoit-
sijoille, mutta eivät ne asiat näkyneet varta-
loissamme. 

Ryhmä paine vaikutti myös laihduttamisen 
tuloksiin. Jokainen punnittiin aina kaikkien 
edessä, ja tuloksia juhlittiin. Ruokaohjeista ei 
saanut poiketa grammaakaan.

- Kun painoni oli tippunut kymmenen vii-
kon aikana kymmenen kiloa ja pysynyt siel-
lä kaksi kuukautta, pääsin lihavuusleikkauk-
seen.

Lihavuusleikkaus on kirurginen toimenpi-

de, jossa joko pienennetään mahalaukun ko-
koa tai ohitetaan siitä suurin osa.

Pieniä annoksia

Annen elämä on nyt muuttunut täysin. 
- Ruokailurytmi on ihan erilainen. Syön vii-

si–kahdeksan kertaa vuorokaudessa riippu-
en päivästä. Määrät ovat vain tosi pieniä, kun 
esimerkiksi lounas on kahvikupillisen verran 

kanaa ja riisiä sekä salaattia. Mi-
tään ruokia en ole periaatteessa 
jättänyt pois, vaan määrät ovat 
huomattavasti pienempiä. Esi-
merkiksi pizzaa voin syödä yh-
den neljäsosan kerrallaan, Anne 
kertoo.

Annen terveyskin on laihdut-
tamisen myötä parempi. Veren-
paine on kohdillaan ja diabe-
tes pysyy ruokavaliolla kurissa. 

Myös nivelkivut hellittivät ja uniapnea on 
poissa. 

Anne uskoo, että kurin lisäksi hän onnistui 
laihduttamisessa tajuttuaan muutaman tosi-
seikan. 

- Kehopositiivisuushan on tietenkin hieno 
sana, koska se on positiivinen. Mutta eikö se 
tarkoita juuri sitä haavekuvaa, mikä minulla 
oli itsestäni lihotessani? Lisäksi tajusin, että 
jatkuva palkitseminen ei toimi. Myös tunteet 
pitää käsitellä sellaisina kuin ne ovat. Suru 
pitää surra, ahdistus pitää käsitellä ja ilot pi-
tää tuntea jotenkin muulla tavalla kuin syö-
mällä.

TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN

KANSANEDUSTAJA Ritva ”Kike” Elomaa lait-
taa kahvin ja pullan pöydälle ja istuu tuolille nii-
den eteen.  

- Minulla on aina itselläni ollut tosi terve suh-
tautuminen ruokaan. Mitään ei ole tarvinnut kiel-
tää, kun syö kaikkea kohtuudella, Elomaa kertoo.

Suhtautuminen ruokaan muodostui jo lapsuu-
dessa.

- Meillä oli kotona pöydässä aina tosi yksinker-
taista ruokaa ja tehty puhtaista raaka-aineista. 
Omat tuotetut perunat, marjat ja lihat päätyivät 
suoraan lautaselle.

Elomaa syö nykyäänkin kaikkea, eikä hän ole 
koskaan ollut itse dieetillä. 

- Kalaa, lihaa, juureksia, kasviksia, mutta joskus 
syön myös pullan. Hampurilaisia ja pizzaa syön, 
mutta harvoin, koska ne eivät ole hyväksi. Jos 
joku saa dieetistä tsemppiä, se on ihan hyvä asia, 
mutta tärkeintä on dieetin jälkeinen elämä. 

Ihmiset tarvitsevat Elomaan mielestä tsemppi-
kaverin laihduttamiseen. 

- Harvoin sitä kukaan pystyy tekemään yksin, 
koska kun ajan kanssa ihminen tottuu vain ole-
maan, liikkumisen aloittaminen voi olla työlästä.

Elomaalla on myös ihan toisenlaista kokemusta 
syömisestä ja liikunnasta.

ELOMAA: LAIHDUTTAMINEN 
VAATII ITSEKURIA

Ryhmäpaine 
vaikutti myös 
laihduttamisen

tuloksiin.

”Peitin vaatteilla 
paisuvaa olemustani.”

Aamupala: Kahvia ja ruisleipä salaatinleh-
dellä ja kurkkuviipaleilla.
Lounas: Kanaa kookoskermassa sekä jasmin-
riisiä yhteensä kahvikupillisen verran. Sa-
laattia ja tomaattia. Ruokajuomana vesi.
Välipala: Kahvi ja voileipä. Mansikkarahkaa 
tai puolikas banaani.
Päivällinen: Itsetehty kalakeitto kirjolo-
hesta tai pakastekalasta. Jälkiruoaksi rah-
kaa, ruokajuomana vesi.
Iltapala: Puolikas banaani. Pyöreä näkki-
leipä juuston, kurkun ja paprikan kera. Iso 
mukillinen teetä tai kahvia.

ANNEN 
RUOKAPÄIVÄKIRJA
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SOS-Lapsikylän kehittämis-
päällikkö Tiina Rihdin 
mukaan lastensuojelus-

sa perhehoito nähdään lapsen ti-
lanteen ja iän huomioiden ensisi-
jaisena muotona toteuttaa lapsen 
hoito ja huolenpito tilantees-
sa, jossa lapsi ei voi asua 
omien vanhempiensa 
kanssa. 

- Se, mihin per-
heeseen lapsi tu-
lee sijoitetuksi, 
riippuu paitsi lap-
sesta myös perhe-
hoitoa tarjoavasta 
perheestä. Jokai-
selle lapselle pyritään 
turvaamaan sellainen si-
jaisperhevaihtoehto, joka on hä-
nen tarpeensa ja tilanteensa huo-
mioiden paras mahdollinen, hän 
sanoo.

Riinan tausta on surullinen: hän on jou-
tunut elämään pienestä pitäen päihde-
ongelmaisten aikuisten lähellä. Tarina 
voisi olla vielä surullisempi, jos hän ei 
olisi saanut kotia huolenpitoa ja turvaa 
tarjonneen sijaisperheen luota.

ovat jo lentäneet pesästä. Asum-
me nyt Kaisan ja Riinan kanssa, 
hän kertoo.

Päihdetausta 
jättää jälkensä

Kotoaan poissijoitetun Riinan 
tarina on surullinen. Hän on jou-
tunut elämään pienestä pitäen 
päihdeongelmaisten aikuisten lä-
hellä. 

- Huomasin heti 
alussa, että tyttö oli 
vetäytyvä ja kiltti. 
Hän on täysin vas-
takohtainen omille 
lapsillemme, jotka 
ilmaisevat tahtoaan 
hyvin voimallisesti. 
Riina on vain kerran 
sanonut minulle vastaan 
ja senkin kerran se tapahtui 
tekstiviestillä, hän sanoo.

Rihti kertoo, että monet teini-
ikäiset saattavat tulla perhetilan-
teista, joissa he ovat vuosikausia 
kannatelleet omien pienempien 
sisarustensa elämää, koska van-
hemmat eivät ole siihen kyen-
neet. 

- Osalla teini-ikäisistä sijoituk-
seen tulevista saattaa olla myös 

haaveena tavallisen perhe-elä-
män eläminen ennen täysi-ikäi-
syyttä sekä vanhempien antama 
tuki koulunkäynnille ja tuleville 
opinnoille, hän selventää.

 
Täysi-ikäisyydestä 
alkaa jälkihuolto

Riina on nyt täysi-ikäinen ja 
asuu yhä Anniinan perheessä.

- Sitä kutsutaan jälki-
huolloksi. Tarkoitukse-

na on nyt saada Rii-
nalle rakennettua 
turvallinen tulevai-
suus ja saada hänet 
pärjäämään itsenäi-
sesti opintojen pa-

rissa, hän kertoo.
Anniina harkitsee 

myös jatkossa ottavansa 
sijoitetun lapsen.

- Tällä kertaa haluamme ehkä 
toimia lyhytaikaisesti sijoitetta-
van lapsen perheenä. Mietin, että 
siinä ei ehkä tulisi niin syvällistä 
kiintymistä lapseen, hän pohtii.

Anniina suosittelee myös toisia 
sijaisvanhemmuutta harkitsevia 
miettimään, onko lapsen tuttuus 
hyvä asia.

- Meillä tuntui aluksi sujuvan 

Sijaisvanhempien työn on
joustettava tarvittaessa

Sijaisäitinä toimivan Annii-
nan ydinperheeseen kuuluu 

mies, kaksi tytärtä ja poika. 
Sekä Anniina että hä-

nen miehensä käyvät 
päätoimisesti töis-

sä. Anniina toimii 
yrittäjänä, jolloin 
hänellä on enem-
män mahdolli-
suuksia joustaa 

työaikojen kans-
sa. Hänen mukaan-

sa esimerkiksi tyttöjen 
harrastusmenot vaativat 

paljon aikaa, jota olisi ehkä vai-
keampi järjestää, jos olisi kiin-
teä työaika.

-  Poikani sekä vanhin tytär 

”Huomasin 

heti alussa,

että tyttö oli 

vetäytyvä
ja kiltti.”

Tarkoituksena
on nyt saada 

Riinalle rakennettua
turvallinen 

tulevaisuus.

Lapsen etu
edellä

Sijaisperhe on monelle pelastus

http://www.p
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SOS-LAPSIKYLÄ kannustaa per-
hettä tai pariskuntaa olemaan 
yhteydessä lähimpään järjestön 
toimipisteeseen. Verkkosivulta 
www.sijaisvanhemmuus.fi/yhteys-
tiedot löytyvät kaikkien toimipis-
teiden yhteyshenkilöt sijaisvan-
hempien rekrytointiin liittyen. 

Järjestö pitää myös sijaisvan-
hemmuuden infotilaisuuksia eri 
puolilla Suomea. Infotilaisuuksiin 
voi tulla kyselemään ja kuulemaan 

sijaisvanhemmuudesta matalal-
la kynnyksellä ilman sitoutumis-
ta mihinkään. 

Mikäli infotilaisuuden jälkeen 
asia kiinnostaa, voi perhe jättää 
yhteystietonsa sekä täyttää lo-
makkeen omista ja perheensä tie-
doista. SOS-Lapsikylän työnteki-
jä on tämän jälkeen yhteydessä 
perheeseen ja kutsuu heidät ta-
paamiseen toimistolle. 

SUOMESSA on kautta historian 
orvoiksi tai omien vanhempiensa 
riittämättömän hoivan ja huolen-
pidon ulkopuolelle jääneiden las-
ten hoito järjestetty joko oman 
perheyhteisön tai laajemman ky-
läyhteisön turvin ilman että on 
puhuttu varsinaisesti perhehoi-
dosta. 

- Huutolaislapset sekä kuntien 
yksityiskoteihin sijoittamat elät-
tilapset ovat esimerkkejä rat-
kaisuista huolehtia osattomien 

lasten huolenpidosta ennen 
nykyistä hyvinvointiyhteis-

kuntaa, SOS-Lapsikylän 
kehittämispäällikkö 

Tiina Rihti kertoo.
Rihdin mukaan 
tuolloin puhut-
tiin enemmän-
kin köyhäinhoi-
dosta ja vasta 
kansalaisso-
dan jälkeen 
sosiaalihuol-
losta.

- Lasten 
hoidon tur-
vaaminen yk-

sityiskodeissa 
oli tällöin enem-

mänkin keino 
turvata yhteiskun-

taa ja suojella sitä 
kuin pyrkimys suo-

jella lapsia ja huoleh-
tia heistä tarpeenmukaisel-

la tavalla. 
Vuonna 1936 Suomeen tuli voi-

maan ensimmäinen lastensuojelu-
laki, jossa puhuttiin lasten suoje-
lemisesta. 

- Lastensuojelulaki on päivit-
tynyt tuon jälkeen kaksi ker-
taa vuosina 1983 sekä 2007. Lap-
sen suojelemisen näkökulma onkin 
vaihtunut niin, että näkökulma 
yhteisön suojelemisesta on muut-
tunut puheeksi lapsen edusta ja 
lapsesta yksilöllistä turvaa tar-
vitsevana subjektina, hän tar-
kentaa. 

Nykyään Suomessa perhehoi-
toa säädellään lainsäädännöl-
lä, jonka kokonaisuuteen kuuluvat 
muun muassa perhehoitolaki, las-
tensuojelulaki, sosiaalihuoltola-
ki sekä laki sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista.

- Lainsäädännön lisääntymi-
nen kertoo siitä, että perhehoi-
toa säädellään ja valvotaan monin 
eri tavoin. Perhehoito onkin ny-
kylainsäädännössä ensisijainen si-
jaishuollon toteuttamisen muoto, 
jos arvioidaan, ettei lapsella ole 
mahdollisuutta asua omien biolo-
gisten vanhempiensa kanssa. Ta-
voitteena on, että lapsi tai nuori 
saisi perhehoidossa mahdollisuu-
den perhe-elämään ja pysyviin 
ihmissuhteisiin, jotka turvaavat 
hänen kasvuaan ja kehitystään, 
Rihti painottaa.

KIINNOSTAAKO 
SIJAISVANHEMMUUS?

LAPSELLE MAHDOLLISUUS 
NORMAALIIN PERHE-ELÄMÄÄN

kaikki todel-
la hyvin. Vä-
hän niin kuin 
kuherruskuu-
kauden aika-
na. Pian tyttö-
jen välille tuli 
paljon musta-
sukkaisuuskohta-
uksia ja niitä voi-
mistivat paljon asiat, 
jotka johtuivat aiem-
masta tiiviistä ystävyys-
suhteesta. Siksi pohdin, 
että tulevaisuudessa haluam-
me ennalta tuntemattoman per-
heen lapsen.

Biologiset vanhemmat
mukana

Anniina sanoo myös, että sijais-
perheeltä vaaditaan paljon vies-
tintätaitoja sekä yhteistyökykyä.

- Sijoitettavan lapsen biolo-
gisten vanhempien kanssa voi 
olla hyvin vaikeaa ja rankkaa-
kin kommunikoida. Siinäkin tu-
lee tietenkin esille vanhempien 
väliset tunteet ja vahvana juuri-
kin tuo mustasukkaisuus. Onhan 
kyse lapsesta, hän sanoo.

Anniina kertoo, että heidän 

perheeseensä tuli Riinan muuton 
aikaan myös muutoksia, sillä An-
niinan isä kuoli juuri sijaisvan-
hemmuusprosessin aikana.

-  Surutyö oli kyllä raskasta ai-
kaa. Jotenkin siinä kaiken kes-
kellä tuntui, että kun jokin elämä 
päättyy, toinen alkaa. Vaikka si-
jaisvanhemmuus oli täysin uusi 
asia ja se tuntui lähes heti hyväl-
tä ja luontevalta. Olen ehkä myös 
huolehtimiseen taipuvainen per-
soona.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT LEHTIKUVA

”Sijoitettavan lapsen 

biologisten vanhempien 

kanssa voi olla vaikeaa 

kommunikoida.”

KUVITUSKUVA

http://www.sijaisvanhemmuus.fi/yhteys-tiedotl�ytyv�t
http://www.sijaisvanhemmuus.fi/yhteys-tiedotl�ytyv�t
http://www.sijaisvanhemmuus.fi/yhteys-tiedotl�ytyv�t
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Katri Vacklinilla on kuu-
si vakituista avustetta-
vaa. Hän paikkaa myös 

hoitoalan työvoimapulaa ja tekee 
tarvittaessa ylityönä avustusteh-
täviin liittyviä keikkatöitä.

- Kaltaisellani auttavaisella 
luonteella ja asenteella ajaudu-
taan ihmisten lähelle konkreetti-
seen työhön. Tein auttamistyötä 
lapsesta lähtien jo kuusivuotiaa-
na. Yleensä lauantaisin vietin ai-
kaani auttamalla lähellä asuvia 
mummoja sekä pappoja vapaa-
ehtoistyönä, hän kertoo.

Vacklin sai paljon positiivis-
ta palautetta ja kun opiskelun 
aika tuli, hänelle oli sel-
vää hakeutua hoito-
alan opintojen pa-
riin. 

- Vanhem-
pani kannus-
tivat minua 
myös. Opiske-
lin Jyväskyläs-
sä perushoitajan 
sekä lastenhoita-
jan opintoja. Lisäk-
si ehdin lukea jonkin 
verran, kunnes työt veivät 
mennessään, hän kertoo.

Henkilökohtainen avustaja ehti 
myös kokeilla it-alan töitä uransa 
alkuvuosina, mutta ei viihtynyt 
niissä kauaa. Sydän veti kuiten-
kin Vacklinin pois alalta. 

- Halusin keskittyä ihmis-
ten auttamiseen. Datanomi on 

enemmän kiinni koneissa koko 
työpäivänsä.

Työaika sovitaan 
asiakkaan kanssa

Vacklin kertoo, että avustajan 
työ on vaihtelevaa, haasteellis-
ta ja siinä pitää olla valmis muu-
toksiin ja ongelmanratkaisuun. 
Myös viestintätaitoja tarvitaan, 
sillä pitää olla valmis kommu-
nikoimaan erilaisten ihmisten 
kanssa.

- Työaikani on periaatteessa 
koko vuorokausi. Työpäivän pi-

tuus vaihtelee. Itselläni työaika 
on joustava, asiakkaan 

kanssa sovittavissa, 
Teen myös yötyötä 

tarvittaessa. 
- Tällä hetkel-

lä työpäiväni on 
klo 8-18 välillä ja 
pääsääntöises-
ti arkisin. Asi-

akkaita minulla 
on noin kolmes-

ta viiteen päivittäin. 
Heidän kanssaan me-

nee aikaa kahdesta tunnista 
kahdeksaan tuntiin.

Asiakkaan tilanne ja avuntarve 
sanelevat avustajan työajat.

- Työpäivän kulku voi muut-
tua nopeastikin. Usein viikonlo-
pun jälkeen maanantai on minul-
le kiireinen, sillä tutuiksi käyneet 
asiakkaat haluavat tietenkin 

Katri Vacklin on auttanut kanssaihmisiä pienestä pitäen. Hän kuvailee 
itseään kutsumusammattilaiseksi. Vacklin on tehnyt erilaisia hoitotöitä 
1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä hän työskentelee yksityisellä palvelun-
tarjoajalla vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden avustajana. 

huoltoa.
Tällä hetkellä Vacklinin asiak-

kailla on myös erilaisia liikunta-
harrastuksia. Avustajan on oltava 
myös hyvässä kunnossa ja esi-
merkiksi tarvittaessa myös uima-
taitoinen.

- Uimahallikäynnit ovat minulle 
tyypillisiä avustustehtäviä. Käyn 
yhden asiakkaan kanssa joka kes-
kiviikko uimahallissa.

 
Yksityisellä ja julkisella 
työskentely samanlaista

Vacklin on työskennellyt hoito-
alalla sekä julkisella että yksityi-
sellä puolella.

- Kumpikin puoli on lähentynyt 

”Asiakkaina 

voi olla myös 

pienlapsiperheitä,

koululaisia, nuoria,

työikäisiä ja 

vanhuksia.”

Asiakkaan rinnalla seisotaan 

myös leipäjonossa

- Kaltaisellani 
auttavaisella
luonteella ja 
asenteella
ajaudutaan ih-
misten lähelle
konkreettiseen 
työhön, Katri 
Vacklin sanoo.

Henkilökohtainen avustaja vaikeavammaisen tukena

tuolloin jutella kaikenlaisista asi-
oista, käydä kaupassa ja ulkoilla. 
Tiistaina on sen sijaan lyhyempi 
työpäivä, jolloin työtunnitkin ta-
saantuvat, hän sanoo.

Avustajalla monta 
roolia ja tehtävää

 Avustajan on taivuttava moniin 
rooleihin ja tehtäviin.

- Asiakkaina voi olla myös pien-
lapsiperheitä, koululaisia, nuo-
ria, työikäisiä ja vanhuksia. Ta-
vallisesti tehtävät ovat asiointia 
esimerkiksi kaupassa, pankis-
sa tai apuvälinehuollossa. Koti-
töistä suurin osa on ruoanlaittoa 
ja pyykkipalvelua sekä vaate-

Katri Vacklin kertoo, että 
avustajan työ on vaihtele-
vaa, haasteellista ja siinä 
pitää olla valmis muutoksiin
ja ongelmanratkaisuun.

”Työaikani on periaatteessa
koko vuorokausi. Työpäivän 
pituus vaihtelee.”

http://www.p
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toisiaan. Työ ei juuri poikkea, oli 
työnantaja sitten kumpi tahansa. 
Lait sanelevat tehtävät työt sa-
malla tavalla.  Ainoa erottava te-
kijä on hallintokulttuuri, mutta 
sekin ero on enää pieni. Johtaja-
tasolla julkisella puolella saattaa 
olla yksityistä sektoria pienempi 
vastuualue.

Hän ei silti vaihtaisi enää takai-
sin julkiselle puolelle.

- Yksityisellä puolella työnte-
kijällä on mielestäni enemmän 
omaa vastuuta ammattitaidon 
ylläpitämisestä, mikä voi 
myös motivoida. Lisäk-
si yksityisellä sek-
torilla toivotaan 
työntekijöiltä 
enemmän kehi-
tysideoita. 

Vacklinin ai-
emmasta it-alan 
työstä on ollut 
paljon hyötyä.

- Asiakkaat tar-
vitsevat apua verkko-
palveluissa, jotka tuotta-
vat paljon työtä jo ihan terveille 
ihmisille. Olen myös huoman-
nut nettiriippuvuusoireita. Uu-
denlaisia ongelmia siis on. Avus-
tustyöni muuttuvat ja lisääntyvät 
yhteiskunnan muuttuessa. Työn-

tekijän ongelmanratkaisukyvyn 
vaatimustaso nousee yhteiskun-
nan teknistymisen myötä ”kalliin 
robotismin” rinnalla, hän sanoo.

Leipäjonot 
tulleet tutuiksi

Tietoteknisten ongelmien li-
säksi avustaja joutuu auttamaan 
myös konkreettisissa sosiaalitur-
va-asioissa enemmän kuin en-
nen.

- Asiakkaista yli 80 prosenttia 
kyselee toimeentulotuen 

hakemisesta ja järjes-
tettävistä leivänja-

kopaikoista. Pyrin 
auttamaan heitä 
työnkuvani ra-
joissa. Leipäjo-
not ovat tulleet 
tutuiksi minul-

le asiakkaiden 
kautta. Tämä ku-

vaa mielestäni hy-
vin sosiaaliturvan 

tasoa Suomessa. Leipäjo-
nojen pituus on kasvanut silmä-

määräisesti ja se on surullista.
Vacklin pohtii, että teknisty-

misen myötä hoitajien käynti-
minuuttien vähentymisen takia 
avustajan työn tarpeellisuus on 

”Asiakkaista 
yli 80 prosenttia

kyselee toimeentulo-
tuen hakemisesta
ja järjestettävistä 

leivänjako-
paikoista.”

JYVÄSKYLÄN katulähetyksen ruo-
kapankin vastaava työntekijä Tai-
na Koponen kertoo, että ruoka-
avun tarve on kasvanut Suomessa 
jo ennen koronavirustilanteen ai-
heuttamia poikkeusoloja.

- Hätä ja asiakkaiden määrä 
kasvaa koko ajan. Enää ei voi aja-
tella, että ruokakassin hakijat 
ovat ainoastaan henkilöitä, jot-
ka ovat juoneet kaikki rahansa, 
vaan yhteiskunnan koko kirjo nä-

kyy täällä. 
- Eläkeläiset, opiskelijat, 
lapsiperheet, työttömät ja 
myös työssäkäyvät ovat 
lisääntyvä kävijämäärä. 

Esimerkiksi palkkatu-
lojen pienentyessä 

ja asumiskulujen 
kasvaessa ra-

hat eivät riitä 
ruokaan. Mo-
nella vanhem-
malla on huo-
li, että mitä 
lapset syövät, 

Koponen selvittää.
Ruoka-avun hakija saa ruoka-

pankin toimistosta tai seurakun-
nan diakonilta ruokasetelin, joka 
tarvitaan kassin saamista varten. 
Ruoka-apu on tarkoitettu jyväs-
kyläläisille vähävaraisille ihmisil-
le, joiden elämiseen jäävät rahat 
ovat vastaavalla tai alemmalla ta-
solla kuin toimeentulotukea saa-
valla. Tarkoituksena on auttaa 
kaikkein heikoimmassa tilanteessa 
olevia ihmisiä.

- Se ei ole hävettävä asia tulla 
tänne. Ketään ei jätetä yksin. Toi-
vottavasti tässä yhteiskunnassa 
ymmärrettäisiin se, että huoleh-
ditaan kanssaihmisistä. Jokainen 
voi olla jossain elämänvaiheessa 
siinä tilanteessa, että tarvitsee 
toisten apua. Silloin ei ole häpeä 
sitä pyytää, Koponen korostaa.

Viime vuonna Jyväskylän ruoka-
pankilla oli lähes 1 500 asiakasta.

 
TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE

RUOKA-AVUN TARVE KASVAA
SUOMESSA

VAMMAISPALVELULAIN mukainen 
henkilökohtainen apu edellyttää 
vaikeavammaisuutta. Vammaisella 
henkilöllä tulee olla kykyä ilmais-
ta, mitä hän haluaa tehdä ja missä 
toimissa hän haluaa itseään avus-
tettavan. Myös itse avustamisti-
lanteessa vammaisen henkilön pi-
tää kyetä ohjaamaan toimintaa.

Henkilökohtaisella avulla tarkoi-
tetaan vaikeavammaisen henkilön 
välttämätöntä avustamista kotona 

ja kodin ulkopuo-
lella päivittäisis-
sä toimissa, työs-
sä ja opiskelussa, 
harrastuksissa, 
yhteiskunnalli-
sessa osallistumi-
sessa ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen 
ylläpitämisessä.
(Lähde: THL)

HENKILÖKOHTAINEN APU

kasvanut entisestään.
- Matemaattisena ihmisenä 

olen huomannut eri ammattiryh-
mien työmäärälaskennan lasku-
suhdanteen. Kurssin pitäisi olla 
ylöspäin monimutkaisessa maa-
ilmassa. Mistäköhän se johtuu? 
hän kysyy.

Korkea verotus 
nakertaa palkkaa

Vacklinilla on sanottavaa myös 
iänikuiseen hoitoalan palkkakes-
kusteluun.

- Työntekijän asema ja palk-
kaus on lähes sama yksityisellä 

sekä julkisella puolella. Mielestä-
ni minulla on hyvä palkka, ei erit-
täin hyvä, mutta euromääräisesti 
riittävä. Ainoa ongelma Suomes-
sa on ylikorkea työtulon verotus, 
jollaista ei varmaan tällä hetkellä 
löydy mistään toisesta valtiosta. 

- Euroopassa on maita, joissa on 
sote-alalla 0–5 prosentin työtu-
lon verotus, jotta työntekijät py-
syvät alalla, eivätkä vaihda alaa. 
Tästä voisi ottaa mallia myös 
Suomessa.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA 
LEHTIKUVA

Leipäjonoissa käy 
kaikenikäistä ja kun-
toista suomalaista.
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K un lähden suunnittelemaan 
asua, aloitan sen keskustelemal-
la asiakkaan kanssa. Kyselen 
mieltymyksistä, toiveista ja tar-

peista. Myös inhokit täytyy tietää, Helsingin 
Töölössä ateljeetaan pyörittävä Sinikka Ni-
kander sanoo.

Ideointiin kuuluu myös keskustelua muista-
kin aiheista.

- Haluan tutustua asiakkaaseen mahdolli-
simman hyvin. Silloin voin teh-
dä asiakkaan näköisen asun.  
Tapaamisen jälkeen pohdin 
vaihtoehtoja ja esimerkiksi ma-
teriaaleja. Joskus idea lähtee 
materiaaleista, joskus tarpeesta. 

Hän sanoo, että luonto, kau-
niit värit ja kuvat sekä taide 
ovat loistavia inspiraation läh-
teitä. 

- Monesti, kun olen jossain 
liikkeellä ja näen jotain kaunis-
ta, saan idean työhöni. Joskus 
taas alitajunta herättää aamuyöstä ja näen 
asun idean puoliunessa. Ei ole siis vain yhtä 
inspiraation lähdettä, Nikander kuvailee.

 
Linnan juhlista 
kotimaiseen elokuvaan

Hän luonnehtii itseään suunnittelijana tie-
tyllä tavalla tunnistamattomaksi. 

- Rakastan kaikkea uutta. En halua sam-
muttaa inspiraatioitani saman toistamisella, 
vaikka se olisi helppoa. Vaikka joskus on tul-
lut keksittyä jokin todella kiva idea, niin en 
sitä kaikkialla halua käyttää. Uskoisin, että jo-
kainen meistä haluaa tärkeissä tilaisuuksis-
sa pukeutua todella aidosti uniikkiin asuun, 
hän sanoo. 

Nikander on toiminut vaatealalla yli 20 
vuotta. Hänen luomuksiaan on nähty niin 

Linnan juhlissa kuin kotimai-
sissa elokuvissa.  

Aalto-yliopiston muotoilun ja 
muodin professori Kirsi Niini-
mäen mukaan pikamuoti-ilmiö 
alkoi noin 20 vuotta sitten.

- Siihen liittyy maailmankau-
pan vapautuminen ja vaattei-
den valmistaminen halvempien 
tuotantokustannusten maissa. 
Tällä hetkellä ostamme liikaa 
vaatteita ja käytämme niitä hy-
vin lyhyen aikaa. Näin tuhlaam-

me resursseja ja synnytämme jätettä mielet-
tömät määrät. Vaatteista on tullut halpoja ja 
melkeinpä kertakäyttöisiä, hän sanoo.

Vastaisku pikamuodille: 
lähivaate

Niinimäki kertoo, että vaatteiden käyttöikä 
on lyhentynyt 36 prosenttia 15 vuoden takai-

Vaatesuunnittelija Nikander pyörittää ateljeeta yhdessä miehensä kanssa. 

Välillisesti hän työllistää suomalaisia alihankkijoita esimerkiksi ompelutöis-

sä. Kotimaisuus ja luontoystävällisyys ovat Nikanderille tärkeitä arvoja. Hän 

yrittää valita asuihinsa kestäviä materiaaleja, luontoa arvostaen. 

seen tilanteeseen verrattuna.
- Vaate on vaatekaapissa vain pari vuotta, 

mutta voi olla, että tänä aikana sitä on käy-
tetty aktiivisesti vain muutaman kuukauden 
ajan, hän tarkentaa.

Nykyään puhumme lähiruoasta - sen eet-
tisyyden sekä ympäristövaikutusten takia. 
Voimmeko puhua myös lähivaatteesta?

- Kyllä voimme puhua lähivaatteesta ja kyl-
lähän meillä vielä valmistetaan vaatteita. 
Myös Suomen lähellä Eestissä on paljon suo-
malaisten yritysten vaatteiden ompelua. Suo-
malainen vaate on eettisempi ja ympäristö-
asioiltaan parempi kuin EU:n ulkopuolella 
valmistettu vaate.

Professori ei kuitenkaan puhuisi Suomes-
ta vastaan muu maailma, vaan EU:sta vastaan 
Kauko-idässä tapahtuva tuotanto.

- Materiaalit eivät välttämättä ole sen ympä-
ristöystävällisempiä kuin muualla valmistet-
tujen vaatteiden, sillä perustekstiilin valmis-
tusta Suomen tasolla on melko vähän. Suurin 
osa vaatteissa käytetyistä materiaaleista val-
mistetaan muualla, hän kertoo.

Hinnan sijaan 
kilpailtava laadulla

Miten hyvin esimerkiksi suomalaisilla puu-
kuiduilla, joita kehitetään ja tuotetaan koti-
maisessa metsäteollisuudessa, voidaan korva-
ta puuvillaa?

- Meidän tulisi kehittää teknologiaa tekstii-
lijätteen käyttämiselle uusien kuitujen val-
mistamisessa eli kierrättämiseen. Kyllä sellu-
loosalla pystyy korvaamaan puuvillaa, mutta 
selluloosan lähdettä tulisi miettiä: onko jär-
kevää käyttää hitaasti kasvavaa puukuitua 
vaatekuitujen valmistamiseen? Ehkä löytyi-

Hinnan sijaan kilpailtava 
Sinikka Nikanderin ateljeessa syntyy kotimainen vaate – alusta loppuun

”Uskoisin, 
että jokainen 

meistä haluaa tärkeissä 
tilaisuuksissa pukeutua 

todella aidosti  
uniikkiin asuun.”

”Vaatteista 
on tullut 
halpoja ja 
melkeinpä 

kertakäyttöisiä.”

Sinikka Nikander on 
toiminut vaatealalla
yli 20 vuotta.

http://www.p
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KIERRÄTYS on nyt muodikasta. Suo-
messa kierrätetyistä materiaaleis-
ta tehtyjä vaatteita toi ensimmäis-
ten yritysten joukossa markkinoille 
Globe Hope, joka urakoi laukkuja ja 
vaatteita esimerkiksi laskuvarjoista 
ja työhaalareista.

- Kierrätystä tapahtuu ja kyl-
lä meillä on tämäntyyppisiä yrityk-
siä Suomessa. Tärkeämpi suuntaus on 
kuitenkin kiertotalous ja ajatus siitä, 
että kaikki jäte otetaan talteen ja 
uuden teknologian avulla muutetaan 
arvokkaaksi raaka-aineeksi, teolli-

suudeksi. Tähän tähtää myös EU:n 
tuleva päätös (voimassa 2025) kerätä 
talteen kaikki tekstiilijäte ja kierrät-
tää se sopivissa prosesseissa uudeksi 
kuiduksi, Kirsi Niinimäki sanoo.

Professorin mukaan tekstiilijätteen 
määrä on kasvanut tasaisesti kaikis-
sa maissa.

- Synnytämme jätettä Suomes-
sa noin 17 kiloa vuodessa. Ruotsissa 
vastaava luku on 24 kg ja Yhdysval-
loissa 32 kg. Tekstiilijätteen kierrä-
tys on haasteellista, koska vaatteet 
sisältävät useampaa raaka-ainet-

ta, jotka ovat vaikeasti eroteltavis-
sa erilleen ja vain osa saadaan jär-
kevästi kierrätettyä. Vaatteet eivät 
tällä hetkellä ole suunniteltu kierrä-
tettäviksi.

- Ennen kauppaan menoa kan-
nattaa harkita, tarvitseeko todel-
la vaatetta ja jos tarvitsee, minkä-
laista vaatetta. Kaupassa kannattaa 
punnita vaatteen laatua ja miettiä, 
onko vaate pidempään kestävä. Vaat-
teet tulisi nähdä investointina ja nii-
hin tulisi sijoittaa ja pitää niistä hy-
vää huolta. 

si raaka-ainelähteitä, jotka tuottavat sopivaa 
selluloosaraaka-ainetta, mutta kasvavat nope-
ammin, Niinimäki sanoo.

Suomalaisen tekstiili- ja suunnittelutuotan-
non mahdollisuudet riippuvat pitkälti inno-
vaatioista.

- Koska hinnalla emme pysty kilpailemaan, 
meidän täytyy tehdä asiat toisin. Olisi myös 
tärkeää, että kuluttajat olisivat valmiita mak-
samaan enemmän laadukkaasta ja ym-
päristöystävällisesti tuotetusta 
vaatteesta. On hieman moraa-
litonta ostaa halvalla vaate, 
joka on tuotettu ympäristöä 
saastuttamalla tai työoloja 
riistämällä, hän sanoo.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN

laadulla

Vaatteiden 
käyttöikä on 

lyhentynyt 36 pro-
senttia 15 vuoden ta-
kaiseen tilanteeseen 

verrattuna.

- Monesti, 
kun olen jossain 

liikkeellä ja 

näen jotain kaunista, 

saan idean työhöni, 

Sinikka Nikander 
kertoo.

TEKSTIILIJÄTTEEN MÄÄRÄ KASVUSSA

- Haluan tutustua asiakkaa-
seen mahdollisimman hyvin. 
Silloin voin tehdä asiakkaan 
näköisen asun, Sinikka Nikan-
der kertoo.

Sinikka Nikanderin luomuksia on nähty usein 
Linnan juhlien vieraiden yllä.
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P erhe on talvisin kylmis-
sään ja kesäisin sisään 
tulevat hyönteiset ja ka-
tupöly. Perheen pie-

net astmaatikot kärsivät tilantees-
ta eniten. 

- Talostamme puuttuvat koko-
naan salaojat, ja keväisin sisään 
tulevat muurahaiset kertovat kos-
teussuojan pettämisestä. Talon 
julkisivuremontista on puhut-
tu niin kauan kuin olemme tässä 
asuneet, mutta sitä ei ole toteutet-
tu. Talo on rakennettu 80-luvun 
lopulla, ja esimerkiksi katto vuo-
taa paikoin, Outi kertoo.

Vuosien anomista

Vähän aikaa sitten talon julkisi-
vu pestiin Hekan toimesta paine-
pesurilla ja luvattiin maalata. Niin 
ei kuitenkaan tapahtunut, ja pai-
nepesurin ansiosta talossa ei ole 
nyt paikoin ulkomaalia. Asunnon 
huoneiden korvausilmaventtiileis-
sä ei ole myöskään suodattimia ja 
ulkosäleitä, joten talvella sisään 
tulevat pakkanen ja lumi sekä ke-
säisin katu- ja siitepöly sekä hyön-
teiset.

- Olemme asiasta laittaneet vies-
tiä Hekalle ja talotoimikunnal-

Helsinkiläinen Outi asuu Töyrynummella Hekan 
vuokra-asunnossa viisihenkisen perheensä kans-
sa. Huoneiston kunto on enintäänkin välttävä. 
Ongelmia piisaa myös muissa kaupungin vuokra-
asunnoissa, joissa ei juurikaan tehdä korjauksia, 
mutta joiden vuokra nousee joka vuosi.

kuiselle, mutta parin vuoden et-
sinnästä huolimatta kaupungilta 
ei ole löytynyt isompaa huoneis-
toa.

Loppuvuodesta Outi kuitenkin 
huomasi Hekan vapaassa haus-
sa heidän perheelleen täydellisen 
asunnon. Se sijaitsi samalla alu-
eella nykyisen asunnon kanssa ja 
oli kokoonsa nähden edullinen. 
97-neliöisen asunnon vuokra oli 
vain 1 100 euroa.

- Meidät valittiin asukkaiksi, 
mutta halusimme nähdä asunnon 
ennen päätöksen tekoa. 

Huoneiston kunto olikin jär-
kytys. 

- Sisällä oli tupakoitu, sillä etei-
sen seinissä oli ruskeat tervai-
set valumajäljet. Asunnon lattia 
oli selkeästi saanut kosteutta, sil-
lä esimerkiksi saunan vieressä ja 
olohuoneessa oli tummia ja kup-
ruilevia kohtia.

Outi ilmoitti Hekalle, että he 
ovat erittäin kiinnostuneita muut-
tamaan asuntoon, mutta he voisi-
vat remontoida siellä ennen sitä. 

- Pyysimme maaleja sekä uu-
den lattian, ja tarjouduimme teke-
mään työn itse. Sanoin vielä, että 
tulemme varmasti asumaan asun-
nossa pitkään, ja siksi remontti 
olisi kannattavaa tehdä nyt.

Kaupunki ei suostunut 
remonttiin

Outi myös mainitsi, että asun-
nossa ei saisi olla suurempaa kos-
teusvauriota hänen aiemman ho-
mealtistumisensa ja lasten astman 

le vuosien aikana ja anoneet, että 
saisimme suodattimet. Selvitim-
me itse senkin, minkälaiset siihen 
kuuluisi laittaa. Viimeksi vuosi 
sitten laitoin viestiä, kun laste-
ni astmat pahenivat. Sen jälkeen 
Heka toimitti meille muovisia soi-
roja, joita käskettiin virittää put-
ken suojana olevan pellin alle. 
Voin kertoa, ettei systeemi toimi-
nut, Outi sanoo.

Asunnon vaatekaapit ovat myös 
huonossa kunnossa.

- Ne ovat alkuperäiset 80-luvul-
ta. Niissä ei pysy esimerkiksi hyl-
lyt paikoillaan. Lisäksi asunnon 
ulko-ovet ovat kierot, ja vaikka 
ovet olisivat kiinni, niiden pielistä 
paistaa aurinko sisään.

Asunnon ja talon huonosta kun-
nosta huolimatta vuokra on nous-
sut koko ajan. 

- Nyt maksamme 900 euroa 
kuussa. Olemme asuneet tässä 
vuodesta 2013 asti, ja vuokraan on 
lisätty 20 euroa joka vuosi yhtä 
vuotta lukuun ottamatta.

 
Tupakan kellastuttamia 
seiniä ja kosteusvaurioita

Asunto on myös aivan liian pie-
ni kolmelle lapselle ja kahdelle ai-

”Vuokra nousee
silti koko ajan”

sekä allergioiden takia.
Heka kuitenkin ilmoitti, että 

asuntoon ei tehdä minkäänlais-
ta remonttia, ja että se on otettava 
vastaan siinä kunnossa kuin se on. 

- Kuulemma määrärahat oli sil-
tä vuodelta käytetty loppuun. Ih-
mettelin, koska tarjouduimme to-
siaan itse tekemään työnkin, ja 
näin ollen materiaaleihin ei olisi 
mennyt kovin paljon rahaa, Outi 
kertoo. 

Lasten terveydentilan takia per-
heen oli kieltäydyttävä asunnosta.

- Pari viikkoa tämän jälkeen 
Heka aloitti remontin meidän ny-
kyisellä pihallamme sijaitsevissa 
kolmessa asunnossa. Ne laitettiin 
uuteen kuntoon lattiasta kattoon 
asti, vaikka asunnot eivät olleet lä-
heskään niin huonoja kuin mitä 
tämä meille tarjottu asunto oli, 
Outi sanoo.

TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT LEHTIKUVA

Outin viisihenkinen perhe asuu kurjissa olosuhteissa:

Helsingin kaupun-
gin vuokra-asunnoista 
kuulee toistuvaa va-
litusta.

Lasten terveyden-
tilan takia perheen 
oli kieltäydyttävä 

asunnosta.

http://www.p
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HELSINGIN kaupungin asunnot 
Oy:n (Heka) johtaja Vesa Jurmu 
vastaa kysymyksiin sähköpostitse. 
Millä tavalla asunnot tarkis-
tetaan vanhan asukkaan jäljil-
tä? Kuka maksaa asunnon kor-
jauksen?
Jokaiseen asuntoon tehdään tar-
kastus asukkaan vaihtuessa. Tar-
kastuksen suorittavat asun-
nontarkastajat. Jos asukas on 
aiheuttanut vahinkoa asuntoon, 
asukas on luonnollisesti vahingos-
ta korvausvelvollinen. Tavanomai-
sesta asunnon kulumisesta johtu-
vat korjaukset maksaa yhtiö.
Missä menee raja, että asun-
to remontoidaan ennen kuin se 
laitetaan eteenpäin vuokratta-
vaksi?
Remonttitarpeen arvioi aina 
asunnontarkastaja. Hekalla on 
yhtenäiset käytännöt, joiden mu-
kaan korjaustarve arvioidaan. 
Kukin tarkastaja tekee satoja 
tarkastuksia vuosittain, joten ta-
saisuus arvioinnille kyllä kehittyy 

nopeasti.
Millä tavoin Hekan määrärahat 
vaikuttavat asuntoihin? Kuinka 
paljon Hekalla on määrärahoja 
vuosittain käytettävissä asun-
tojen kunnostamiseen?
Kaikkinensa korjauksiin, lukuun 
ottamatta peruskorjaushankkeita, 
käytettiin viime vuonna Hekas-
sa noin 75 miljoonaa euroa, jois-
ta yhdeksän miljoonaa muuttore-
montteihin. 
Miten asunnon kunto vaikuttaa 
vuokran suuruuteen?
Yksittäisen asunnon kunto ei 
vaikuta asunnosta perittävään 
vuokraan. Rakennuksen ikä tai 
peruskorjausvuosi sen sijaan vai-
kuttavat.
Mikä määrittelee sen, milloin 
asuntoa korjataan uuden asuk-
kaan toiveiden mukaisesti?
Hekalla on varsin vakiintuneet ja 
yhtenäiset käytännöt muuttokor-
jausten tekemisessä. Asukkaiden 
toiveet ja Hekan käytännöt jos-
kus kohtaavat, eivät aina.

HEKA: ”JOSKUS TOIVEET KOHTAAVAT, 
JOSKUS EIVÄT”

- Mielestäni vuokralaisia ei 
kuunnella missään asiassa. Tun-
tuu myös siltä, että ihmiset al-
tistetaan tahallisesti terveyson-
gelmille, Hekan asunnossa asuva 
Outi pohtii. Kuvituskuva.

VUOKRANANTAJA saa pyytää 
huoneistosta haluamansa sum-
man, ja kun vuokralaisen kans-
sa tehdään sopimus, asunto hy-
väksytään silloin sellaisena kuin 
se on. Vähävaraisilla perheillä ei 
kuitenkaan usein ole mahdolli-
suutta valita. 

Vuokralaiset ry:n toiminnanjoh-
taja Anne Viita toivoisikin vuok-
ra-asuntoihin vähän terveellisem-
piä markkinoita.

- Olisi hienoa, jos samalla ka-
dulla sijaitsevien kahden asunnon, 
joista toinen on priimakuntoinen 
ja toinen välttävä, vuokrien suu-
ruudetkin olisivat erilaiset. Näin 
tämä ei kuitenkaan mene. Huono-
kuntoinen asunto on usein yhtä 
kallis kuin priimakuntoinenkin, 

Viita sanoo.
Asuminen on perheiden kallein 

yksittäinen menoerä. Viita toi-
voisi myös, että maailma muut-
tuisi koronaviruksen jälkeen niin, 
että asuntokulut pienenisivät. 
Tällä tavalla perheille jäisi enem-
män rahaa palveluiden käyttöön 
ja saataisiin talouden suunta 
ylöspäin. Ihmiset ovat myös ol-
leet nyt isossa hädässä, ja se nä-
kyy Vuokralaiset ry:n yhteyden-
otoissa.

- Ihmiset soittavat meille ja ky-
syvät häätöön ja vuokrasuhteen 
päättymiseen liittyviä kysymyk-
siä. Lomautuksien ja muiden töi-
den loppumisten takia ihmisillä ei 
ole rahaa maksaa asumisesta.

TERVEEMPIÄ ASUNTOMARKKINOITA

Siististä vuokra-asunnosta saa 
usein vain haaveilla.

”Sisällä oli 
tupakoitu, sillä 

eteisen seinissä oli 
ruskeat tervaiset

valumajäljet.”
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Kutsutaan haastateltavaa Mari-
aksi. Hänen oikea henkilöllisyy-
tensä salataan turvallisuuden säi-
lyttämiseksi. 

- Raiskauksen jälkeen mies vaan 
sanoi, että meillä ei ole rajoja. En 
ihan tiedä, mitä hän sillä tarkoitti. 
Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, 
miltä teko minusta tuntui. Järke-
vä ihminen olisi tietenkin lopet-
tanut siihen, kun pyysin sitä. Hä-
nen olisi pitänyt lopettaa, kun hän 
varmasti näki, kuinka pahalta mi-
nusta tuntui. 

Maria tapasi irakilaisen miehen 
netissä pari vuotta sitten ja parin 
kuukauden viestien vaihdon jäl-
keen he näkivät livenä. 

- Minulla ei ollut mitään pelkoja 
tai ennakkoluuloja häntä kohtaan, 
enkä osannut odottaa mitään eri-
koista. Parisuhde ulkomaalaiseen 
oli uusi asia, enkä halunnut tuo-
mita ketään etukäteen. 

Maria kohteli miestä kuin ketä 
tahansa muuta ihmistä. 

- Meillä meni jonkin aikaa ihan 

M
ies raiskasi minut, eikä hän 
välittänyt, vaikka itkin. Sanoin 
myös monta kertaa lopeta 
ja ei, mutta hän ei reagoinut 
tähän mitenkään, kertoo iraki-

laismiehen kanssa parisuhteeseen ryhty-
nyt helsinkiläisnainen.

matisoinnista.
- Usein hän itse aloitti tappele-

misen. Monta kertaa riidan kes-
kellä tuli sellainen olo, että voiko 
tämä olla edes totta vai kuvitte-
lenko vain.

 
Mies pyöri 
deittisivustolla

Maria ei ensin ajatellut, että 
kulttuurierot voisivat olla ongel-
ma. Mies oli kyllä viettänyt lap-
suutensa kotimaassaan ja työs-
kennellyt siellä useita vuosia, 
mutta hän oli asunut myös Suo-
messa jo useamman vuoden. 

- En tiedä hänen menneisyydes-
tään juuri mitään, kun ei hän sii-
tä koskaan suostunut kertomaan. 
Kerran hän kuitenkin riidan yhte-
ydessä sanoi, että minä olen koke-
nut vain prosentin siitä, mitä hän 

on elämässään ko-
kenut. Minulla ei 
ollut hänen mieles-
tään oikeutta olla 
surullinen.

Myöhemmin Ma-
ria löysi miehen 
tietokoneelta aktii-
visen deittisivus-
ton profiilin. Kos-
kaan ei kuitenkaan 
selvinnyt varmuu-
della, oliko miehel-

lä muita suhteita. 
- Jotenkin hän sai selitettyä, että 

ne koneelta löytyneet jutut oli-

vat vain mainoksia. Mies käski sa-
malla, etten itse saanut viestitellä 
kenenkään muiden miesten kans-
sa, Maria sanoi. 

Maria koki myös, että mies käyt-
ti häntä hyväksi. 

- Mies suoritti ammattitutkintoa 
ja tein monesti hänen tehtävänsä. 
Mielelläni tietenkin autoin, mut-
ta joskus tuntui, että tein työn ko-
konaan hänen puolestaan. Mies 
tavallaan odotti, että teen asioita 
hänelle, mutta en itse saanut kos-
kaan mitään tukea häneltä.

 
”Lyöminen oli hänen 
mielestään hyväksyttävää”

Jos Maria ei tehnyt niin kuin 
mies halusi, Maria oli miehen 
mielestä lapsellinen.

Viikkoa ennen haastattelua mies 
löi Mariaa poskelle. 

- Juuri ennen lyömistä hän sa-
noi, että teen hänet vihaiseksi ja 
että hänen tekee mieli lyödä mi-
nua. Syy lyömiseen oli miehen 
mielestä minun, koska suututin 
hänet, Maria kertoo.

Mies selitti tekoaan sillä, että lä-
heisen ihmisen lyöminen on hä-
nen mielestään hyväksyttävä asia. 
Mies myös kuitenkin vannoi Ma-
rialle, ettei hän enää koskaan lyö.

Soitti perään ja 
lähti etsimään

Riita oli alkanut siitä, kun Ma-

hyvin. Vierailin miehen luona ja 
hän vieraili minun luonani.

 
Sitten alkoivat riidat 
ja syyttely

Viime vuoden tammikuussa pa-
riskunnalle alkoi kuitenkin tul-
la riitoja pienistäkin asioista. 
Mies syytti aina Mariaa. Muitakin 
merkkejä ongelmista tuli, ja Ma-
ria alkoi myös pelä-
tä miestä. 

- Mies syytti aina 
minua riidoista, 
eikä hän nähnyt it-
sessään mitään vi-
kaa. Huusimme toi-
sillemme monta 
kertaa ja usein me-
nin vessaan itke-
mään, Maria ker-
too.

Riidat olivat usein 
tosi pahoja. Maria miettii nyt, että 
mies selkeästi provosoi häntä ja 
syytti myöhemmin Mariaa dra-

Suomalaisnainen on kokenut parisuhteessaan 

kulttuurierojen pimeän puolen

Hyväksikäyttöä
ja lyömistä

Mies sanoi,
että hän saattaa 

lyödä,
jos Maria 
suututtaa

hänet kunnolla.

http://www.p
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VUONNA 2018 Suomessa solmit-
tiin yli 3 300 sellaista kansainvä-
listä avioliittoa, joissa Suomessa 
vakituisesti asuva Suomen kansa-
lainen meni ulkomaan kansalaisen 
kanssa naimisiin.

Vuonna 2018 Suomessa solmit-
tiin lähes 1 900 sellaista kansain-
välistä avioliittoa, joissa Suomes-
sa vakituisesti asuva nainen tai 
samaa sukupuolta olevan parin 
nuorempi osapuoli, joka on Suo-
men kansalainen, meni ulkomaan 
kansalaisen kanssa naimisiin. Suo-
malaisten naisten ulkomaan kan-
salaisten kanssa solmimien avio-
liittojen määrä on kasvanut 
2000-luvulla, vaikkakin vuonna 
2018 avioliittoja solmittiin noin 
250 vähemmän edellisvuoteen 
verrattuna.

Miehet, jotka ovat Suomen kan-
salaisia, solmivat naisia vähemmän 
avioliittoja ulkomaan kansalaisten 
kanssa. Vuonna 2018 suomalai-

sen miehen tai samaa sukupuol-
ta olevan parin vanhemman osa-
puolen ja ulkomaan kansalaisen 
välisiä avioliittoja solmittiin lä-
hes 1 500, joka on noin 600 avio-
liittoa vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin.

Tilastossa ei ole mukana niitä 
solmittuja avioliittoja, joissa suo-
malaiset solmivat avioliiton ulko-
maalaisen kanssa ulkomailla vaki-
tuisesti asuessaan.

Vuonna 2018 ulkomaan kansa-
laisen kanssa naimisiin menneiden 
suomalaisten naisten puolisot oli-
vat useimmin Irakin, Yhdysvalto-
jen tai Venäjän kansalaisia. Irakin 
kansalaisten kanssa solmittujen 
avioliittojen määrä väheni selväs-
ti viime vuodesta. Lisäksi suoma-
laisten naisten uusia aviopuoli-
soita on paljon Euroopan unionin 
maista sekä eräistä Afrikan ja Aa-
sian maista.
(Lähde: Tilastokeskus)

SUOMALAISNAISET SOLMIVAT 
AVIOLIITTOJA IRAKILAISTEN 
MIESTEN KANSSA

AVIOLIITON ULKOMAAN KANSALAISEN KANSSA 
SOLMINEET SUOMALAISET NAISET
- miehen kansalaisuuden mukaan 2018

ria oli lähtenyt ulos sanomatta 
siitä miehelle mitään. Mies itse 
oli usein kavereidensa kanssa yö-
myöhään ulkona ja kielsi Mari-
aa avaamasta ovea tai puhumasta 
kenellekään sinä aikana, kun hän 
itse oli poissa.

- Miehen mielestä oli oikein, 
että hän saa itse olla ulkona niin 
kuin haluaa, mutta minä en saa. 
Syynä oli se, kun hän on mies ja 
minä olen nainen. 

Mies myönsi Marialle olevansa 
myös mustasukkainen.

- Lähdin kerran aiemminkin 
muualle sanomatta siitä mitään, 
niin mies soitti perääni 80 kertaa 
ja lähti etsimään minua.

Mies oli aiemminkin lyönyt 
Mariaa, mutta ne olivat vain ”vit-
sikkäitä läpsyjä”. Mies myös sa-
noi, että saattaa kyllä lyödä oi-
keastikin, jos Maria suututtaa 
hänet kunnolla.

- Nyt vasta ymmärrän, että mies 
pelotteli minua.

Naisen paikka 
on kotona

Maria sanoo, että miehen mie-
lestä naisen paikka oli kotona. 
Mies antoi sellaisen käsityksen, 
ettei hän tykännyt naisen itsenäi-
syydestä.

- Kerran hän sanoi, että minun 
pitäisi vaihtaa päälläni olevat 
vaatteet. Hän on myös ”vitsail-
lut”, ettei minun tarvitse teh-

dä töitä, vaan voisin olla kotona 
hoitamassa perhettä ja tekemäs-
sä ruokaa. En myös saanut os-
taa omalla rahallani itselleni tar-
vitsemiani asioita ilman miehen 
lupaa.

Mies myös kielsi Mariaa juo-
masta alkoholia, vaikka hän itse 
teki niin. 

- Sen mies selitti aluksi niin, 
että hän välittää terveydestä-
ni. Kaikista näistä miehen teois-
ta tuli sellainen olo, että hänellä 
on oikeus tehdä mitä vain, mutta 
minulla ei.

Kun raiskaus tapahtui, Maria 
ei aluksi tajunnut tilanteen va-
kavuutta. 

- Tiesin kyllä, mitä tapahtui, 
mutta en ymmärtänyt. Googletin, 
että voiko parisuhteessa raiskata. 
Tajusin vasta sitten, kuinka vää-
rin mies teki, Maria sanoo.

Suhteessa oli Marian mielestä 
silti paljon hyvääkin ja siksi se on 
kestänyt näinkin pitkään. Mies 
osaa aina puhua itsensä takaisin 
Marian sydämeen. 

- Ajattelin pitkään, että kyllä-
hän ne hyvät asiat kompensoivat 
riitoja. En ole halunnut heittää 
koko suhdetta menemään. Sano-
taan, että kun mies kerran lyö, 
niin hän lyö toisenkin kerran. En 
vaan halua uskoa sitä.

 
TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT LEHTIKUVA

”Raiskauksen jälkeen 
mies vaan sanoi, että 
meillä ei ole rajoja.”

Toisissa kulttuu-
reissa naisen paik-
ka saattaa olla ns. 
hellan  ja nyrkin 
välissä.
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(Lähde: Tilastokeskus)
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E uroopan komissio on 
viime vuonna käynnis-
tänyt eläinten hyvin-
vointia koskevan uu-

den EU-strategian arvioinnin, ja 
sen odotetaan valmistuvan tä-
män vuoden loppuun mennessä. 
Eläinten hyvinvointi nostettiin jo 
2009 osaksi EU:n perussopimuk-
sia, mutta toistaiseksi EU:n toi-
met eläinten paremman kohtelun 
puolesta ovat edenneet hitaasti. 

Eläimiä koskeva EU-lainsää-
däntö sisältää tällä hetkellä pit-
kälti tuotantoeläinten kuljetuk-
seen ja hyödyntämiseen liittyvää 
sääntelyä. Monelta osin eläin-
ten oikeudet ovat jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön varas-
sa.  Euroopan parlamentin jäsen 
Laura Huhtasaari katsoo, että 
eläinten hyvinvointi olisi nimen-
omaan asia, jota olisi hyvä edistää 
EU:n tasolla. 

- Kaikkien tiedossa on, että 
EU pyrkii esiintymään ilmasto-
johtajana, mutta miksipä se ei 
voisi esiintyä maailmalla myös 
eläinten oikeuksien puo-
lustajana. Kyllä minä 
ainakin katson, että 
EU:n tulisi ottaa 
arvojohtajan roo-
li myös eläin-
ten hyvinvoinnin 
edistämiseksi, sa-
noo perussuoma-
laisten europarla-
mentaarikko Laura 
Huhtasaari.

- Asioiden muuttami-
nen edellyttää sitä, että asiat teh-
dään ensin näkyviksi ja että asi-
oista puhutaan. EU:ssa tarvitaan 
muitakin keskusteluaiheita kuin 
vanhat teemat, joista on jauhettu 
vuosikausia. Eläinten hyvinvoin-
nin edistäminen on vain pitkäl-
ti hautautunut muiden asioi-
den alle. 

Huhtasaari suhtautuu kriitti-
sesti EU:hun, kuten perussuoma-
laiset laajemminkin. Huhtasaa-
ri kuitenkin sanoo, ettei asia ole 
näin mustavalkoinen. 

- Kun nyt olemme EU:n jäse-
niä, niin meidän pitää myös pyr-
kiä edistämään asioita EU:n kaut-
ta. Kyllä EU:ssakin voidaan tehdä 
hyviä uudistuksia ja hankkei-
ta, vaikka lähtökohtaisesti kat-
son, että sääntelyä pitää ennem-
min vähentää kuin lisätä. Kun 
EU muutenkin puuttuu kaik-
keen pikkusilppuun, niin miksipä 
EU:ta ei voisi joskus käyttää myös 
hyvään tarkoitukseen.

Ehdotti direktiiviä 
lemmikkien suojelemiseksi

Eräs konkreettinen eläin-
ten hyvinvoinnin loukkaus liit-
tyy metsästyskoirien kohteluun 
Espanjassa. Espanjalaisia metsäs-
tyskoiria, joko espanjanvinttikoi-
ria eli galgoja tai podenco-koiria, 
tapetaan vuosittain kymmeniä 

tuhansia metsästyskauden 
päätyttyä. Espanjalai-

set metsästäjät sur-
maavat koiria kar-
mivilla tavoilla, 
kuten hirttämäl-
lä, myrkyttämäl-
lä ja kivittämällä. 
Paikallisen usko-

muksen mukaan 
koiran kivulias kuo-

lema tuottaa onnea 
seuraavalle metsästys-

kaudelle.
EU:ssa lemmikkieläinten suoje-

lua koskevien standardien mää-
rittely on jätetty kansalliselle ta-
solle, minkä vuoksi Espanjaa ei 
voida suoraan EU-lainsäädännön 
kautta velvoittaa parantamaan 
metsästyskoirien asemaa. 

Huhtasaari on kuitenkin nos-

”EU:n on otettava 
arvojohtajan rooli 
eläinten hyvinvoinnin 
edistämiseksi”
Euroopan parlamentin jäsen Laura Huhtasaari sanoo, 
että useista aikomuksista huolimatta eläinten hyvinvoin-
nin edistäminen on EU:ssa pitkälti hautautunut muiden 
hankkeiden kuten ilmastotoimien alle. Huhtasaari teki 
äskettäin komissiolle kirjallisen kysymyksen espanja-
laisten metsästyskoirien huonosta kohtelusta ja onnistui 
samalla suututtamaan espanjalaiset kollegansa. 

tanut asian esille komissiolle jät-
tämässään kirjallisessa kysymyk-
sessä, jossa hän tiedustelee, onko 
komissiolla valmiutta eläinten hy-
vinvointia koskevan strategian 
osana harkita direktiivin esittä-
mistä, jossa säädettäisiin minimi-
standardeista lemmikkieläinten 
suojelussa. Asia on siis nyt nos-
tettu esille, mutta toimenpiteitä 
ei ole luvassa, ainakaan kovin no-
peasti.

- Komissio esitti vastauksessaan 
olevansa tietoinen siitä, että koiri-
en hyvinvointitilanne, joka on jä-
senvaltioiden vastuulla, voi olla 
ongelmallinen. Komissio ainoas-
taan viittasi käynnistämäänsä hy-
vinvointihankkeeseen. Komissio 
toki mainitsi EU-perussopimus-
ten artiklan, jossa todetaan, että 
unionin politiikan täytäntöönpa-
nossa jäsenvaltiot ottavat eläinten 
hyvinvoinnin vaatimukset täysi-
määräisesti huomioon, Huhtasaa-
ri sanoo.

 
Espanjalaismepit 
väittivät valehtelijaksi

Huhtasaari yllättyi kysymyksen-
sä aiheuttamasta reaktiosta EU-
parlamentissa. Ensinnäkin use-
at loukkaantuneet espanjalaiset 
mepit ottivat yhteyttä Huhtasaa-
reen ja vaativat kysymyksen vetä-

Huhtasaari 

yllättyi kysymyk-

sensä aiheuttamasta 

reaktiosta EU-par-

lamentissa.

Huhtasaarella on aina ollut 
koiria. Kuvassa jo edesmen-
nyt Rudolf.

mistä pois.
- Minulle esitettiin, että Espan-

jan metsästyskoiria koskevat väit-
teeni ovat valehtelua tai vähin-
täänkin liioittelua. Lähetin sitten 

Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari puhuu 
myös nelijalkaisten ystäviemme puolesta:

Laura Huhtasaari haluaa 
tehdä enemmän suoma-
laisten ja eläinten hy-
vinvoinnin eteen Euroo-
pan parlamentissa.
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vastaukseksi uutislinkkejä, jois-
sa faktat ja koirien huono kohtelu 
tuodaan selvästi esille. Espanja-
laiset myös ovat painostaneet so-
siaalisessa mediassa, muun mu-

assa Twitter-viesteissä mepit 
kirjoittavat, että kysymykseni on 
aiheuttanut hämmennystä ja että 
se tulisi siksi vetää pois. 

Espanjalaiset esittivät Huhta-

ketoimintaa, johon käytetään 
verovaroja ja epäsuorasti myös 
EU-varoja. Tähänkin epäkohtaan 
puuttumiseen EU:lla on käytös-
sään vain rajalliset keinot.

Huhtasaari sanoo, että EU ei 
juuri pysty edes valvomaan Ro-
manian toimintaa asiassa.

- EU ei ole ottanut kantaa Ro-
manian koirien puolesta, eli täs-
täkään asiasta ei edes keskustella. 
On myös muistettava, että Roma-
niassa on aina ollut korruptiota, 
joka on vain lisääntynyt EU-jäse-
nyyden myötä. Laajemmassa ku-
vassa ongelma on sekin, että EU:n 
jakamien varojen käyttö jäsenval-
tioissa on osin tehotonta tai puut-
teellista.

 
Myös Kiinaa painostettava 
kohtelemaan eläimiä 
paremmin

Maailmalla riehuva koronavi-
rusepidemia lähti liikkeelle Kii-
nasta. Yleisen käsityksen mukaan 
virus on alkujaan lähtöisin lepa-
kosta, josta se on siirtynyt jonkin 
toisen eläinlajin kautta ihmiseen.

Viruksen katsotaan kehittyneen 
Wuhanin kaupungin toreilla, jois-
sa monenlaisia eläimiä, kuten 
piennisäkkäitä, lintuja ja lepakoi-
ta, pidetään häkeissä ja teuraste-
taan. Hygienia ja puhtaus on kii-
nalaisessa toriympäristössä usein 
alkeellista. 

Yleisesti tiedetään, että Kiinassa 
eläinsuojelu on lähes olematon-
ta. Kiinassa eläimiä myös päätyy 
ruokapöytiin tultuaan ensin ki-
dutetuksi karmeilla tavoilla. Eläi-
miä saatetaan jopa elävänä nylkeä 
tai keittää eikä siitä seuraa mitään 
rangaistusta. 

Huhtasaari katsoo, että EU voi-
si myös painostaa Kiinaa kohtele-
maan eläimiä paremmin. 

- Vähintäänkin Kiinan surkea 
eläinsuojelutilanne tulisi nostaa 
kansainväliseen keskusteluun, ja 
siinä myös EU:lla voisi olla nä-
kyvä asema. Kiinan suhtautu-
minen eläimiin ei edes ole kiis-
tanalainen asia. Joka puolella on 
saatavilla tietoa ja kuvamateriaa-
lia, kuinka eläimet joutuvat kär-
simään Kiinassa – täysin turhaan. 
Valitettavasti eläinten kiduttami-
nen näyttää olevan osa kiinalais-
ta kulttuuria.

Eurooppalaisille hyvin vieraal-
ta tuntuu myös kiinalaisten tapa 
käyttää lähes mitä tahansa eläi-
miä ihmisravinnoksi. 

- Kuten koronavirus osoittaa, 
eläinten raakalaismainen kohtelu 
voi myös johtaa maailmanlaajui-
siin ongelmiin. Kuka tietää, mitä 
muita riskejä meillä vielä on edes-
sämme. Yksinkertaisesti se ei vain 
ole tarkoitus, että ihminen tekee 
ruokaa mistä tahansa eläimestä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET 
KUVAT MATTI MATIKAINEN

saarelle tapaamista, jos-
sa asiaa olisi pitänyt 

käydä läpi.
- Kutsu saapua 
tapaamiseen ei 

ollut rakentava, 
vaan päinvas-
toin, sävy oli 
jopa hieman 
ilkeämielinen. 
Vastasin, että 
jos tapaami-

sen tarkoitus 
liittyy kirjalli-

sen kysymyk-
seni vetämiseen 

pois, ei ole mitään 
syytä tavata.

 
EU:ssa ei 

riittävää tahtotilaa 
asioiden muuttamiseksi

Huhtasaareen otti yhteyttä 
myös espanjalainen metsästys-
seura, joka suoraan väitti Huhta-
saarta valehtelijaksi. 

- Metsästäjät lähettivät minulle 
jotain omia tilastojaan ja selvityk-
siään. Minun annettiin ymmär-
tää, että metsästyskoirista ei saisi 
edes puhua. Omalta osaltani aion 
kuitenkin jatkossakin pitää esillä 
eläinsuojeluasioita. 

Huhtasaari harmittelee erityi-
sesti, että komission vastauksesta 
huolimatta EU:ssa ei tällä hetkel-
lä ole riittävää tahtotilaa Espan-
jan koirien hyvinvoinnin edistä-
miseksi. 

- Välillä joku ottaa kantaa eläin-
ten puolesta, mutta ne äänet 
yleensä hautautuvat muiden asi-
oiden ja hankkeiden, kuten il-
mastotoimien alle.

Romanian 
kulkukoiraongelma 
jatkunut vuosikymmeniä

Räikeä eläintensuojeluun liitty-
vä epäkohta EU:ssa on myös vuo-
sikymmeniä jatkunut Romanian 
kulkukoiratilanne. Romanian ka-
duilla elää tälläkin hetkellä sato-
jatuhansia kodittomia koiria, jois-
ta ei huolehdi tai välitä kukaan. 

Romanialaiset tappavat koiria 
myrkkyruiskeilla, 
ampumalla tai ki-
vittämällä. Koirat 
eivät kuitenkaan ole 
häviämässä kaduil-
ta, koska jokaisen 
kaduilta hävinneen 
koiran tilalle vain 
tulee uusi. Tilan-
teeseen olisi mah-
dollista vaikuttaa 
steriloimalla mah-

dollisimman paljon koiria, mutta 
vain harvat romanialaiset välittä-
vät eläinten kohtelusta. Asenteis-
sakin olisi korjattavaa.

Rankkuritoiminta, eli koiri-
en joukkolahtaaminen on Ro-
maniassa edelleen tuottoisaa lii-

”Kuten korona-
virus osoittaa, 

eläinten raakalais-
mainen kohtelu voi 

myös johtaa 
maailmanlaajuisiin 

ongelmiin.”

”Minulle 
esitettiin, että 

Espanjan metsästys-
koiria koskevat väitteeni

ovat valehtelua tai 
vähintäänkin
liioittelua.”
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