KÄDET JA
SYDÄN TÄYNNÄ
Valtavasti työtä, vielä
enemmän iloa. Pätee sekä
satavuotiaaseen puutaloon
että pieniin kaksosiin.
Susanna Lehmuskoski kuvat Piia Arnould

PERHE
Niina Meriläinen, 39, on hoitovapaalla
rahoitusalan assistentin työstään. Markus
Meriläinen, 41, työskentelee myynnin ja
urheilumarkkinoinnin parissa. Pariskunnalla on neljä lasta: Verneri, 16, Lotta, 7,
sekä syksyllä kaksi vuotta täyttävät kaksoset Alva ja Vinski. Perhe asuu 99 vuotta
vanhassa paritalonpuolikkaassa
Helsingissä.

Ei, äiti ei nyt bloggaa.
Niina aloitti suositun Niinan
unelmia -bloginsa kahdeksan
vuotta sitten. Hän saa kirjoittaa keittiön työpisteellään
rauhassa vain harvoin, sillä
aina joku kaipaa huomiota.
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Hellä ja raju marsu.
Lotan huoneessa asuvat myös
marsut Kalle ja Pekka. Kalle viihtyy
sylissä, Pekka saattaa puraista.
Lotan huone oli ennen vanhempien
makuuhuone, jonne tumma Laura
Ashleyn tapetti valittiin. Lotan mekko on Nova Melina -verkkokaupasta.
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Tule kanssani kylpyyn.
Remontissa purettiin pieni
sauna, jossa tuli käytyä vain
jouluna. Tilalle tuli kylpyamme, jota Vinski ja Alva
rakastavat. Kauniin pyykkitelineen Niina raahasi laivalle
ja kotiin Tukholmasta,
Åhlénsin tavaratalosta.

Parasta: kesä.
”Talvella talo on vain surullinen
lautakasa. Haluaisin elää ikuista
kesähuvilakautta”, Niina sanoo.
Vilppu-koira myötäilee.

Rakas piilopaikka.
Portaiden alle jää kolo, jossa lapset
tykkäävät piileskellä tai katsoa
ohjelmia tabletilta. Köllöttelyvuorossa Alva ja Lotta.

Remontin keskellä on
valvottu. Pahimmillaan
kaksoset herättivät
17 kertaa yössä.
Vanha puutalo on sinulle toteutunut
unelma. Vastaako todellisuus haaveita?
Niina: Aloitin Niinan unelmia -blogin, kun vasta haaveilin puutaloon
muuttamisesta. Nyt nimi tuntuu vähän hassulta, liian sievältä.
Muutimme tänne 2009 kerrostalosta Helsingin kantakaupungista.
Vanhempani kauhistelivat puurötiskön ostoa, mutta meistä talo tuntui
alusta lähtien oikealta. Talolla pitää olla historiaa, ja tällä on: talo on
uskoaksemme siirretty Karjalan Terijoelta Helsinkiin sata vuotta sitten.
Sanon uskoaksemme, koska täysin varmaa tietoa ei ole.
Olen lukenut kaiken mahdollisen vanhoista puutaloista, koska niillä
on omat kommervenkkinsä ja niitä on remontoitava kunnioittaen. En
oikeastaan säikähtänyt, kun pian kaupanteon jälkeen yläkerran seinästä
paljastui vesivahinko. Luotin siihen, että vanha talo on armollinen ja joka
kohdan voi korjata. Niin me korjasimmekin: purimme seinän ja vaihdoimme eristeet.
Seitsemässä vuodessa meistä ja talosta on tullut erottamattomat.
Tämä on tärkein paikka maailmassa ja loppuelämän asumus. Ei taloa
enää edes raaskisi myydä, sillä olemme vuosien varrella tehneet siitä
täydellisen omannäköisen.

Mistä olet ollut valmis luopumaan, jotta
saat asua vanhassa puutalossa?
Viime ajat olen elänyt täysin taloa ja lapsia varten. Teimme keväällä
kylpyhuoneremontin, ja sen valmistelu ja koordinointi oli iso urakka.
Olen jättänyt liikuntaharrastukseni, jotka ennen tuntuivat niin tärkeiltä.
Nyt harrastan vain taloa ja puutarhanhoitoa.
Välillä tuntuu, että kaksosten kanssa on joka tapauksessa parasta
pysytellä vain kotona. Joskus tulee henkinen pakko lähteä ihmisten
ilmoille, mutta torilla tai ihanassa kahvilassa piipahtaminen kahden
taaperon kanssa aiheuttaa vain lisää stressiä. He säntäilevät, haluavat
voimakkaasti kaikenlaista, sotkevat ruualla ja väsähtävät.
Remontin raskautta lisäsi se, että kaksoset ovat nukkuneet koko
elämänsä ajan todella huonosti. Siitä on kärsinyt koko perhe, ja kaikki
ovat olleet ajoittain kireinä. Raskaimpina aikoina meillä herättiin 17
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Kirppisaarteita.
Lautapelit on koottu yläkerran
aulaan kirpputorilta ostetun ja
violetiksi maalatun kaapin päälle.
Vinskin ja Alvan nukenrattaat
löysi kirppikseltä Niinan ystävä.

Pupuja ja possuja.
Kaksosten huoneen menneen
maailman tunnelma syntyy
Hiboun Portraits-tapetista ja
vanhoista pinnasängyistä. Niina
pitää värikkäistä petivaatteista.

”Ympärilläni pitää olla
kaunista. Vuokramökillekin
vien kotoa tuoleja, liinoja
ja päiväpeittoja.”
kertaa yössä. Kun toinen pienistä herää, hän herättää toisen. Ajoittain
yöt helpottuvat, mutta sitten otetaan taas takapakkia. Mutta kyllä tästäkin selvitään. Enää herään pari kolme kertaa yössä.
Syksyllä elämä muuttuu. Kaksoset täyttävät kaksi ja menevät päiväkotiin, ja minä palaan töihin.

Miksi sisustaminen on sinulle tärkeää?
Olen esteetikko. Ympärilläni pitää olla kaunista, jotta voin hyvin. Kun
vuokraamme kalustetun kesämökin loma-ajaksi, vien sinne kotoa tuoleja, pöytäliinat ja päiväpeitteet. Ostan myös ruokia ja pesuaineita kauniiden etikettien vuoksi ja sillä perusteella, miltä ne näyttävät keittiössä.
Rakastan värejä, vahvoja tunnelmia ja tapetteja. Entiset asukkaat
olivat tapetoineet ruokasalin kauniilla vihreällä tapetilla. Siitä se lähti.
Minä tapetoin kaikki muut huoneet. Useimmiten pelkkä korosteseinä ei
riitä minulle, vaan tapetoin mieluiten huoneen kaikki seinät. Sillä tavalla
tapetti todella pääsee loistamaan.

Onko remonttiin satsaaminen
kannattanut?
Rakastan uutta kylpyhuonettani. Siellä on ruotsalainen kylpyamme,
pesuainekaappina antiikkivitriini ja laskutasona vanha ovi. Kun aloin
suunnitella remonttia, päätin, etten hae yhtään helppoa ratkaisua
valmiina kaupasta, vaan mietin talon näköiset vanhat keksinnöt. Remontti oli hidas ja työläs, mutta lopputulos ilahduttaa joka päivä.
Sisustan muutenkin vanhoilla kalusteilla. En kerää tiettyjen aikakausien esineitä vaan yleisesti kaikkea, mikä näyttää ihanalta. Minulla ei ole
aikaa tai rahaa vaellella antiikkikaupoissa, joten olen tehnyt löytöjä
kotimaisista ja ruotsalaisista nettihuutokaupoista ja kunnostanut löytöni itse.
Tosin kaksosten synnyttyä nettishoppailukin on käynyt mahdottomaksi. He nukkuvat päiväunia vain vajaan tunnin, jonka aikana saan
raivattua leikit, ripustettua pyykit kuivumaan ja pedattua sängyt. Sitten
taas mennään.
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Mansikoita välipalaksi.
Nurkan vanha hylly on huutokauppalöytö Virosta. Ruokailuhuoneen tapetti on ainoa, jota
Meriläiset eivät ole valinneet itse,
mutta he pitävät siitä valtavasti.

Ensi syksyn lämpö.
Pihalla on iso pino jätepuuta,
joka on peräisin kylpyhuoneremontista. Puut on tarkoitus
pilkkoa ja polttaa kesän ja
syksyn aikana.
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