
Kodin Kuvalehti 1 /2016 27

Jonna Kivilahti
47-vuotias sisus-

tustoimittaja
nauttii arjen

kauneudesta ja
kuvaa löytämiään

ihanuuksia Mrs
Jones -blogiinsa.

Sari jätti tv-uran ja
ryhtyi kokopäiväiseksi
bloggaajaksi. Verkkoon
kirjoittaminen toi uuden
ammatin myös Jonnalle. 
He eivät ole ainoita:
moni muukin
keski-ikäinen saa
elämänsisältöä
blogistaan. 

Sari Helin
Sari Helin, 47, antaa
verkossa vertaistu-

kea niille, jotka
välillä tuntevat

itsensä huonoiksi
äideiksi – eli melkein

kaikille äideille.
Blogista kasvaneella
yrityksellä on oma
toimisto Helsingin
Kruununhaassa.

mitäs me
bloggaajat

Teksti SUSANNA LEHMUSKOSKI Kuvat SANNA LIIMATAINEN



ulit katsomaan bloggaajan arkea, vai?
Tämä ei ole bloggaajan arkea… tämä
on jotain ihme touhua”, puuskahtaa
Sari Helin, 47, räntäisenä perjantai-
aamuna.

Seuraa selostus siitä, mitä kaikkea
Helin eli Huono Äiti on tänään säätä-
nyt:

Hän etsi autoaan puoli tuntia, koska
mies jätti sen edellisenä iltana väärään
paikkaan.

Lapset raivosivat, että ihan kohta
myöhästytään koulusta.

Helin lähetti miehelleen tekstivies-
tin, jossa vaati avioeroa.

Lopulta hän pääsi työpaikalleen,
Huonon Äidin päämajaan Helsingin
Kruununhakaan ja aloitti työt: viestit-
teli kustantajansa kanssa tulevista kir-
joistaan, suunnitteli seuraavaa viik-
koa, mietti yhteistyökumppaneita ja
kirjoitti päivän ensimmäisen blogi-
postauksen.

Sitten hän rauhoittui, leppyi ja lä-
hetti miehelleen tekstarin, jossa nöy-
rähkösti perui vaatimuksen erosta.

Helin perusti Huono Äiti -bloginsa
viisi vuotta sitten. Kaikki alkoi Face-
book-päivityksestä, jonka hän lausuu
nyt juhlallisesti ääneen:

”Nukahti illalla meikit naamassa ja
kännykkä pään päällä, heräsi samasta
asennosta klo 5 ja aloitti heti Huonona
Äitinä.”

Päivitys sai 9 tykkäystä. Kun huono
äiti -asiaa alkoi tulla paljon ja entistä
pitemmin, Helin huomasi, ettei Face-
book enää riittänyt hänelle. Hän pe-
rusti blogin ja alkoi siellä kirjoittaa
epätäydellisestä vanhemmuudesta ja
elämästä. 

Nyt Huonon Äidin Facebook-sivuil-
la on 47 000 tykkääjää ja blogissa noin
40 000 eri kävijää viikossa. Faceboo-
kissa Helin tavoittaa joka viikko suun-
nilleen 250 000 naista. 

Blogista on laajentunut nettisivusto
ja yritys, joka tuottaa perustajalleen
toimeentulon. Osakeyhtiön hallituk-
seen kuuluu Helinin perheen lisäksi

talousalan ammattilaisia. 
”Skarppeja bisnesihmisiä”, Helin

tähdentää. 
Hänen elämänsä olisi vallan toisen-

laista, jos hän viisi vuotta sitten olisi
sanonut kyllä amerikkalaisen Fox-tv-
kanavan työtarjoukselle ja alkanut ve-
tää sen nettiä Suomessa. Mutta Helin
sanoi kiitos ei.

Hänestä tuntui, että oli pakko alkaa
kokopäiväiseksi Huonoksi Äidiksi.
(Tai kokopäiväinen on vähättelyä, sil-
lä Helin kertoo mielellään ja useasti
työskentelevänsä vähintään 10–11
tuntia päivässä, ensin kello 8–16, sit-
ten kello 20–23.)

Kun Ylellä pitkään työskennellyt
toimittaja ja uratietoinen, korkeasti
koulutettu ihminen alkoi yhtäkkiä
bloggaajaksi, kuvio herätti ihmetystä.

Selitys oli olemassa.

Elämä on lyhyt, 
käytä se hyvin
Sari Helin menetti molemmat van-
hempansa parin vuoden aikana. Isän
kuolemasta on nyt seitsemän vuotta,
äidin viisi. 

”Kun on saattohoitanut äitiään, elä-
mää ei enää koskaan katsele entisellä
tavalla”, Helin sanoo.

”Omien vanhempieni sukuhaudal-
la tajusin, että elämä on lyhyt ja haluan
tehdä juuri sitä, mikä minulle on tär-
keää.”

Vanhemmat olivat sairastuessaan
kuusikymppisiä. Kumpikaan ei ollut
vielä edes eläkkeellä.

”Jos minulla on saman verran elin-
aikaa, niin sitähän on enää viitisen-
toista vuotta. Siksi Huono Äiti tekee
töitä hullun lailla eikä pelkää enää mi-
tään.”

Ja siksi Helin elää omannäköistään
elämää, tekee työkseen sitä, mistä eni-
ten nauttii ja pitää kiinni periaatteis-
taan. Yksi niistä on, ettei hänen blogis-
saan ole mainoksia tai ”bannerihelvet-
tiä”, kuten hän asian ilmaisee.

Mainosten sijaan blogissa on kaup-

pa eli Hyvä Kauppa ja mielipidepalsta
Melkein huono ja keittiöaiheinen osio
Huono Kokki. 

Liikevaihto tulee firmojen kanssa
yhteystyössä tehdyistä sisällöistä ja
siitä, että Helin auttaa haamukirjoitta-
jana yrityksiä viestimään tehokkaasti
sosiaalisessa mediassa. 

Blogia Sari Helin kirjoittaa aina itse,
mutta muuta kirjoitustyötä hänen
nettisivuilleen tekee pari tuntityöläis-
tä. Parhaillaan Helin hakee lisää hen-
kilökuntaa: hänen halutaan töihin -il-
moituksensa leviää tietysti somessa,
haetaanhan siinä sosiaalisen median
taitureita.

”Olen saanut miljoonia ihania ha-
kemuksia taitavilta tekijöiltä”, Helin
sanoo vähän liioittelevaan tyyliinsä.

Ja jatkaa liioittelua. Ehkä:
”Huono Äiti ei ole suuryritys, mutta

voi joskus olla.”
Ainakin yritys on jo kansainvälisty-

mässä. Osoitteessa Dåligmamma.se
näyttää jo lukevan: kommer snart.

Kiellettyä: 
itsekehu ja länkytys
Suomalaiset näyttävät haluavan lukea
parisuhteesta, lapsista, ruuanlaitosta
ja elämän jatkuvasta kaaoksesta, sillä
Huonosta Äidistä on tullut Suomen lu-
etuin perheblogi. Siellä käydään vilk-
kaita keskusteluja, mutta nettiraivo
tuntuu puuttuvan.

”Valvon itse keskusteluja, ja minul-
la on nollatoleranssi itsekehun ja mui-
den haukkumisen suhteen. Länkyttä-
jän kohtaloksi koituu se, että painan
estä tämä käyttäjä -nappia. Yhden va-
roituksen jälkeen.”

Jos omakehu ja haukkuminen ovat
kiellettyjä, mikä on sallittua?

Huumori, jalostettu itseironia, ta-
buille nauraminen, vertaistuki ja tois-
ten äitien armahtaminen, Helin vas-
taa.

Huonon äidin huumori vetoaa kaik-
kiin, jotka tuntevat joskus tai usein
olevansa huonoja vanhempia. 

Huonon Äidin paras ase on huumo-
ri ja kun se ei auta, huutaminen, Helin
mainostaa blogiaan.

Hänen kirjoitustyylinsä on ominta-
keinen, hyvin tunnistettavissa. 

”Olen aina ollut ihmisenä ja kirjoit-
tajana räjähtävä pikamatkojen juoksi-
ja, en mikään sitkeä maratoonari. Siksi
blogityyppinen kirjoittaminen, eli ly-
hyet arjen älähdykset, sopii minulle
täydellisesti.”

Huono Äiti on tyypillinen lifestyle-
blogi siinä mielessä, että se on hyvän-
tuulinen. Helin saattaa joskus kirjoit-
taa vakavastakin aiheesta, vaikkapa
lasten huostaanottojen lisääntymises-
tä, mutta ei ryve maailmantuskassa.

Kuvia itsestään, kodistaan tai teke-
misistään hän ei esittele. Silloin har-
voin, kun blogissa on kuvia, ne ovat
ammattipiirtäjän kynästä. Omakuvat,
selfie-kulttuurin ja töröhuuliotokset
Helin jättää kaksi-kolmikymppisille
verkkokirjoittajille.

”Minä en siitä oman naaman esitte-
lystä ole niin kiinnostunut.”

Tehdä hauskaa, 
tehdä hyvää
Pitää ajatella isosti, sen Helin oppi
Amerikan-vuosinaan. Perhe asui
2000-luvun alussa Washingtonissa,
jossa Helinin puoliso Petri Sarvamaa

toimi Yleisradion kirjeenvaihtajana.
Esikoinen Sisu syntyi Yhdysvalloissa.
Jenkeistä on myös peräisin Helinin
working mom -huumori, joka jalostui
Huono Äiti -huumoriksi, ja työteliään,
kellon ympäri riemulla raatavan yrit-
täjän ihanne.

Huono Äiti on paitsi työteliäs myös
maailmanparantajatyyppi. Halun teh-
dä hyväntekeväisyyttä Helin on omak-
sunut sekä Jenkeistä että vanhemmil-
taan. Huono Äiti -yritys on tukenut
vammaisten lasten harrastuksia, ja ke-
hitteillä on työharjoitteluohjelma syr-
jäytymässä oleville pojille.

”Minulle opetettiin kotona, että hei-
kompia pitää auttaa.”

Helinistä unelmien työelämään
kuuluu, että tehdään pitkää päivää,
mutta läppärin avaaminen ei ole kos-
kaan inhottavaa. Sellaisen työelämän
hän sai bloginsa avulla. 

Tehdä hauskaa, tehdä hyvää, olla
Huono Äiti. Niin hän päätti elää, kun
katsoi äitinsä saattohoitajana kuole-
maa silmiin. 

www.huonoaiti.fi

”Elämässä kannat-
taa ajatella isosti”,
Sari Helin neuvoo.

T
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” Päätin, että t
een töitä hu

llun

lailla, enkä enää pelkää mitään.”
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P
arasta bloggaamisssa on
heittäytyä aiheitten vietä-
väksi. Kirjoittaessani tun-
nen olevani ja eläväni. On

avartavaa tehdä havaintoja itsestään
ja kanssaihmisistään ja nähdä kaik-
kien samanlaisuus: kaikilla ihmisillä
on samat pelot ja tarpeet.

Olen ihmisten käyttäytymisen ja
tunteiden tarkkailija. Kun mieleeni
tulee ajatuksia tai teen havaintoja, tu-
len niistä parhaiten tietoiseksi kirjoit-
tamalla. Siksi aloitin Maan korven
kulkijoita -blogini. Kirjoittaminen
muokkaa ajatuksiani uuteen suun-
taan, saa kyseenalaistamaan ja teke-
mään ratkaisuja.

Arvelen olevani tyypillinen ikään-
tynyt nainen: äiti, vaimo ja mummo.
Olen 90-vuotiaan, kaukana asuvan äi-

din tytär, ainoa lapsi, maalta muutta-
nut. Meitä on paljon suurissa ikäluo-
kissa.

Toivon, että muutkin saisivat ajatte-
lemisen aihetta kirjoituksistani. Että
tunnistaisimme keskinäisen yhtey-
den, samanlaisuuden. Että kokisin
kuuluvani joukkoon.

En tosiaan taida olla tyypillinen
bloggaaja. Kirjoituksia syntyy harvak-
seltaan ja vain, jos koen jotain merkit-
tävää. En ota valokuvia; kuvaamiseni
rajoittuu kännykkäkameralla otettui-
hin otoksiin lapsenlapsista ja kissasta.

Blogissani haluan pohtia myös elä-
män tarkoitukseen liittyviä kysymyk-
siä: hyvyyden ja pahuuden olemassa-
oloa ja sitä, mitä merkitystä Jumalalla
voisi olla ihmisen kärsimyksen lieven-
täjänä.

Olen kirjoittanut paljon suhteesta-
ni vanhaan äitiini ja siihen liittyvästä
tunteiden vuoristoradasta: suuttu-
muksesta ja syyllisyydestä, ärtymyk-
sestä ja myötätunnosta sekä kipeästä
samanlaisuuden kokemuksesta. Äitii-
ni liittyvät postaukset ovat saaneet
eniten vastakaikua ja kommentteja.”

kodinkuvalehti.fi/blogit/maan_

korven_kulkijoita

”Jotta tuntisin kuuluvani joukkoon”

Eija Honkala

”En tosiaan o
le tyypilline

n

bloggaaja.”

70-vuotias, eläk-
keellä oleva psy-
kologi ja psykote-
rapeutti kirjoittaa
paljon suhtees-

taan äitiinsä.

B
logini Mrs Jones ja mui-
den samanhenkisten
blogit ovat tuoneet hir-
veästi uusia asioita elä-

määni. Olen blogannut viisi vuotta
sisustuksesta ja muista elämän iha-
nista asioista. 

Blogien takia olen tavannut ihmi-
siä, joita en ehkä muuten olisi koh-
dannut, kuten tärkeimmän työpari-
ni, valokuvaaja Krista Keltasen. 

Olen sisustustoimittaja, suunnit-
telija ja stylisti, mutta blogin ansiosta
nyt myös kauppias. Ilman lukijoitte-
ni yllytystä en olisi koskaan innostu-
nut perustamaan sisustustuotteiden
verkkokauppaa, joka on nyt muuttu-
nut kivijalkakaupaksi Espoossa.

Verrattuna blogini alkuaikoihin
olen nykyisin varovaisempi. En ku-
vaa lapsiani yhtä huolettomasti kuin
ennen, sillä en halua heidän kuvien-
sa leviävän. Sitä paitsi teini-ikäisten
lasteni pitää saada päättää itse, missä
he näkyvät. Kun lainaan sisustusku-
via muista blogeista, huolehdin tar-
kasti, että tiedot alkuperäisistä teki-
jöistä kulkevat mukana. Tekijänoi-
keusasioita ymmärretään nykyisin
ihan toisella tavalla kuin silloin, kun
blogeja oli vasta vähän. 

Vastoinkäymisistäni en juuri ker-
ro enkä käytä blogia terapiapaikka-
nani, vaikka aivan varmasti arkeeni
kuuluu harmautta siinä missä mui-
denkin. Postaukseni ovat positiivisia
ja keskittyvät kauneuteen ja iha-
nuuksiin. 

Bloggaaminen nivoutuu työhöni
ja elämääni saumattomasti. Kun nä-
en kauniin esineen tai sisustuksen,
on selvää, että nappaan kuvan. Ka-
mera kulkee mukanani koko ajan.
Välillä blogin ajatteleminen saattaa
kyllästyttää, mutta yleensä päivän
tauko riittää. 

Upeinta on, kun bloggaaminen pe-
riytyy. 16-vuotias tyttäreni aloitti
oman bloginsa kolme vuotta sitten.”

gloriankoti.fi/mrs_jones

”Blogi teki minusta kauppiaan”

”Keskityn ihanuuk-
siin enkä käytä
blogia terapiapaik-
kanani”, Jonna
Kivilahti sanoo.

”Upeinta on, kun bloggaaminen periytyy.”

”
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B
logini nimi Uraäidin ruuhka-
vuodet on mahdollisimman
konstailematon ja kertoo heti,
missä aihepiirissä liikun.

Aloitin blogini pohtiakseni työn ja perheen
yhteensovittamista. Olen työhöni intohimoi-
sesti suhtautuva uraihminen, jolla on kaksi
lasta, harrastuksia, koiranpentu ja pitkä päi-
vittäinen työmatka. Bloggaan myös lifestyle-
aiheista, esimerkiksi liikunnasta, ja saatanpa
silloin tällöin laittaa asukuvankin. 

Bloggaaminen on tuonut elämääni hausko-
ja keskusteluja seuraajieni kanssa. Olemme
puhuneet esimerkiksi siitä, kuka ehtii ja ke-
nen kuuluu sisustaa ja siivota. Onko jokaisella
mahdollisuus täydellisen siistiin kotiin, jos
vain hallitsee aikansa? Kun aloitin blogin, ha-
lusinkin perustaa eräänlaisen virtuaalisen
hiekkalaatikon, jossa voi tavata muita van-
hempia. Etsin samanlaisia, kiireistä elämää
eläviä nelikymppisiä naisia kuin itsekin olen.

Lapsistani en julkaise tunnistettavia kuvia
enkä edes kirjoita heistä ilman heidän lupaan-
sa. Bloggaan pelkällä etunimelläni, sillä pyrin
pitämään blogiminäni erossa työminästä. Yk-
sityiselämästäni kertovaan blogiin en halua
tuoda työasioita. 

Blogit ovat nykyisin täynnä kaupallisia yh-
teistöitä eli postauksia, joissa bloggaaja kir-
joittaa saamastaan tuotteesta. Ihailen kirjoit-
tajia, jotka osaavat tehdä kaupalliset postauk-
set niin, että lukijakin hyötyy, eikä vain kir-
joittaja itse. Kaupalliset yhteistyöt ovat blo-
gien nykypäivää ja ihan oma taiteenlajinsa.

Bloggaaminen antaa ja ottaa. Se ottaa per-
heeltä yhteistä aikaa ja syö läsnäoloa. Taapero
ei välttämättä huomaa, että äiti selailee vieres-
sä sosiaalista mediaa, mutta kouluikäiset vaa-
tivat aitoa läsnäoloa. Kun leivoin lasteni kans-
sa jouluajan ensimmäisiä pipareita ja otin pel-
lillisestä kuvan, poikani huokasi: ’Onko tuo-
kin pakko laittaa nettiin?’ Eli kun olen läsnä
mutta kännykkä kädessä, olen kuitenkin hie-
man muualla, blogimaailmassa.” �

kodinkuvalehti.fi/uraaidin_
ruuhkavuodet

Aino
40-vuotias viestin-
täalan ammattilai-
nen saattaa lenkil-
lään napata kuvan

blogiinsa.

”Etsin samanlaisia, kiireistä elämää eläviä naisia.”

”Blogi syö läsnäoloa”

omat suosikit
Sari Helin, Huono Äiti:

”Kun haluan kauas arjesta, luen

amerikkalaisen julkkisstylistin Rachel
Zoen tai tosi-tv-tähti Kim Kardas-
hianin juttuja.” thezoereport.com,

kimkardashianwest.com

”Daily Beast on amerikkalainen

politiikkaan ja pop-kulttuuriin keskit-

tyvä uutissivusto, jossa on myös blo-

geja.” thedailybeast.com

Jonna Kivilahti, Mrs Jones:
”Olen koukussa ruotsalaisen tyyli-

taiturin Anna-Malinin sisustusku-

viin.” heltenkelt.elsasentourage.se

”Kirjatoukka ja Herra Kamera -li-

festyleblogi edustaa kotimaista laatua

Hangosta.” kirjatoukkajaherrakamera.

blogspot.fi

Eija Honkala, Maan korven kulkijoita
”En juuri lue blogeja. Kodin Kuva-

lehden yhteisöstä olen löytänyt muu-

taman, joita haluan seurata. Murehti-

ja kirjoittaa luistavaa tekstiä ja pohtii

murehtivaisuutta. Tuntuu tutulta.”

kodinkuvalehti.fi/blogit/murehtija

Aino, Uraäidin ruuhkavuodet:
”Minäkö keski-ikäinen? -blogi on

hersyvä. Tiia kirjoittaa mukaansa-

tempaavasti äiti-ihmisen kotielämäs-

tä.” minakokeski-ikainen.blogspot.com

”Pieni lintu -valokuvablogissa on

sisustusta ja lapsiperheen arkea.

Kuvahaasteet inspiroivat katsomaan

maailmaa uudesta vinkkelistä.” pieni-

lintu.blogspot.com
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