
Saara Vehkala halusi olla täydellinen
äiti ja pärjätä yksin. Siinä oli käydä
huonosti. Enää hän ei suutu liikaa, 

ja ilo on palannut perheeseen.

ÄITI EI
HUUDA
ENÄÄ

Susanna Lehmuskoski kuvat Panu Pälviä

käännekohta

PERHE
Saara Vehkala, 31, ja Jukka-Pekka

Vehkala, 35, asuvat Lahdessa lastensa
Joonatanin, 7, Kirsin, 5, ja pian 
vuoden ikäisen Samuelin kanssa. 

Saara on kotiäiti, Jukkis tietotekniikan
ja matematiikan opettaja.
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Turvassa. 
Saarasta ja Jukkiksesta on
parasta, että lapset uskal-
tavat taas nauraa, iloita,
meluta ja kiukutella.
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Minä vaiennan sen hiljaiseksi. Teen ihan mitä tahansa, että

tuo taukoamaton veuhkaaminen loppuu.

Saara Vehkala on viettämässä joulua anoppilassa ja

yrittää saada nelivuotiasta poikaansa Joonatania päivä-

unille. Kuten tavallista, nukutus pitkittyy ja poika käy

yhä levottomammaksi.

Saara antaa Joonatanille ukaasin: käyn yläkerrassa ja

kun tulen takaisin, sinun pitää olla sängyssä.

Jo portaita laskeutuessaan Saara kuulee, että Joonatan

touhuaa yhä makuuhuoneessa, juoksee ja tömistelee.

Turhautunut raivo nousee.

– Silloin kuvittelin mielessäni autuaan hiljaisuuden,

joka seuraisi, kun olisin tehnyt lapselleni jotain todella

pahaa, Saara sanoo.

Samalla kun Saara kuvittelee hiljaisuuden, hän ajatte-

lee muutakin. Minun on hankittava itselleni apua. Tällai-

sia ajatuksia en halua päästää yhtään edemmäs. Vihasta,

raivosta ja kateudesta on päästävä eroon.

– Astuin makuuhuoneeseen. Joonatan näytti pelästy-

neeltä ja huusi, että äiti hei, minä siivoan tämän huoneen!

Lapseni tajusi raivoni määrän ja lepytteli pelokkaana. Sy-

dämeni särkyi siitä.

K
ADEHDIN LAPSETTOMIA. Se ajatus oli jäy-

tänyt Saaraa tuolloin jo jonkin aikaa.

– Kadehdin sitä, että lapsettomilla on kaikki ai-

ka omassa käytössään, että he saavat mennä vaikka teat-

teriin ihan milloin vain. Minä en edes halunnut teatteriin.

Mutta se ajatus, että joku voi mennä sinne jos huvittaa, oli

uskomattoman kadehdittava.

M
Saara oli mennyt Jukka-Pekan eli Jukkiksen kanssa

naimisiin nuorena ja saanut nopeasti kaksi lasta, Joona-

tanin 24-vuotiaana ja Kirsin pari vuotta myöhemmin.

Lasten syntymää ei ollut edeltänyt vauvakuume, vaan

heidän saamisensa oli enemmän elämään heittäytymis-

tä. Nyt kun ollaan naimisissa, jätetään ehkäisy pois ja

Herran haltuun, mitä tapahtuu. Sekä Saaralla että Juk-

kiksella oli ja on edelleen vahva hengellinen maailman-

katsomus ja luottamus ihmistä korkeampiin voimiin.

Saara opiskeli yliopistossa tilastotiedettä ja matema-

tiikkaa, mutta hän ei koskaan ehtinyt työelämään. 24-

vuotiaana Saara aloitti äidin uran ja otti sen vakavasti.

Liian vakavasti, hän sanoo nyt, seitsemän vuotta myö-

hemmin.

– Olin ollut kympin tyttö, omistautunut koulunkäyn-

tiin ja kaikkeen mihin ryhdyin melkein fanaattisesti. Nyt

halusin olla täydellisen hyvä äiti.

Saara meni harvoin minnekään ilman lapsia. Lasten

kanssa hän kävi kerhoissa ja kaupassa ja pyöritti kodin

rutiineja. Hän ei tahtonut vaivata lastenhoidolla ketään –

ei edes miestään.

– Jos joku viisas olisi sanonut minulle, että anna isän

olla lasten kanssa enemmän, tuskin olisin kuunnellut.

Perhe oli muuttanut Lahteen Jukkiksen työn perässä.

Mummulat olivat kaukana. Luultavasti Saara olisi hoi-

tanut lapset yksin, vaikka ne olisivat olleet lähempä-

näkin.

Saara vaihtoi yksin kahden lapsen vaipat ja puki kura-

housut, luki iltasadut ja -rukoukset ja keitti puurot. Hän

jaksoi valvoa vauvan kanssa ja tehdä hiekasta hyviä kak-

kuja, kun lapset olivat kiltisti.

Sitten esikoinen täytti neljä. Yhtäkkiä Joonatan tahtoi,

vastusti, riekkui, rimpuili ja viivytteli. 

Vasta paljon myöhemmin Saara ymmärsi, että esikoi-

sella alkoi tuolloin myöhästynyt uhmaikä. Silloin Saara

ei ymmärtänyt vaan ärsyyntyi. Hän ärsyyntyi usein ja

yhä kovempaa. 

K
UKKASILLA KUVIOIDUN kirjan Saara oli

saanut lahjaksi, kun Joonatan syntyi. Kirja oli eh-

kä ajateltu kauniita lapsuusmuistoja varten. Sen

sijaan Saara alkoi kirjoittaa, miten hän oli lapsiin her-

mostunut ja mitä sanonut.

Talvella 2013 hän kirjoitti näin:

Jos et sä vieläkään toimi, niin minä sieppaan autosi ja

sinkoan sen seinään, niin että varmasti jotain raksahtaa.

Saara oli keksinyt purkaa aggressiivisen olonsa lapsen

leluihin ja kirjoittamiseen. Se riitti, aluksi.

– Kierteemme yltyi aina vain pahemmaksi. Joonatan

pelkäsi vihastuvaa, huutavaa ja leluja paiskovaa äitiä, ja

minä yritin parhaani mukaan hillitä itseni. Yhä useam-

min päädyin kuitenkin tarttumaan lapseen, jotta saisin

tämän aloilleen, Saara kertoo.

Päivistä tuli uuvuttavaa kaaosta ja kieltämistä. Lopeta

se vouhkaaminen!

Liian usein Saaran aamu alkoi ajatuksella: Onko mi-

nun pakko jaksaa tätä?

Liian usein Saaran päivä päättyi ajatukseen: Minä en

jaksa sitä, että huomenna kaikki tämä alkaa uudestaan.

S
AARA EI KOSKAAN LYÖNYT lapsiaan. Mutta

itseään hän ei enää hallinnut. 

Sitten tuli se mitä jos hiljentäisin sinut -ajatus.

– Lopulta siellä mummulassa joululomalla ymmärsin,

että jonain päivänä satutan lapsiani, kun en mahda itsel-

leni mitään. Rupesin aktiivisesti hakemaan apua.

Ensiapua löytyi lahtelaiseen kauppakeskukseen pe-

rustetusta terveyskeskuksen terveyskioskista. Sinne

Saara meni lastenrattaita työntäen. Hän oli varma, ettei

kukaan ota häntä todesta, kun hän sanoo: Auttakaa. Mi-

nusta on tulossa väkivaltainen äiti.

Sairaanhoitaja otti avunpyynnön vakavasti.

Pelkäsin, ettei minua 
uskota, kun sanon: 
Auttakaa, minusta 

on tulossa 
väkivaltainen äiti.

käännekohta
Äidin poika.
Joonatan näyttää 
Saaralle, kuinka
rakentaa legoista
mitä vain keksii.
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L
ASTENSUOJELUILMOITUS TEHDÄÄN syk-

syllä 2013. Se tarkoittaa, etten ole selvinnyt elämästä

pää pystyssä niin kuin nuorena pidin itsestään selvä-

nä, Saara ajattelee. 

– Perheneuvolasta suositeltiin lastensuojelun asiak-

kuutta. Suostuin siihen, kun en kieltäytyäkään uskalta-

nut. Näin saimme viikoittaisia kotikäyntejä. 

Perheneuvolaan menosta on kohta kolme vuotta. Nyt

Jukkis täyttää astianpesukonetta lahtelaisessa neljän

huoneen asunnossa. Saara kuorii porkkanoita. He mietti-

vät, kuinka paljon sosiaalityöntekijöiden kotikäynneistä

oli apua. 

Saaran mielestä lastensuojelun työntekijät vahvistivat

sitä hyvää kierrettä, mikä oli jo alkanut.

– Kun minulle sanottiin, että minun pitäisi saada omia

vapaahetkiä päivittäin, olin ällistynyt. Aluksi se tuntui

vieraalta, sitten riemukkaalta.

Perhetyöntekijöiden avullaan saatiin keskusteltua per-

heeseen yhteiset kasvatusperiaatteet. Ensimmäinen ohje

oli, että lapsia hoidetaan yhdessä.

Jukkis kertoo saaneensa parhaan avun kahdenkeskisis-

tä keskusteluista perheneuvolan miespsykologin kanssa.

– Ymmärsin, että minun arkuuteni olla osallistuva isä

pakotti Saaran ottamaan johtajan roolin perheessä. Saara

halusi olla täydellinen ja kun ei ollut, hän alkoi voida huo-

nosti. Minä olin varpaillani, Jukkis sanoo.

Pahimpana aikana Saara oli Jukkiksen mielestä kuin

sarjakuvan raivoava vihreä jättiläinen Hulk. Jukkis taas ei

ollut ollenkaan se unelmien prinssi, joka ratkoo ongelmat.

Sitä Saara olisi toivonut mutta ei koskaan sanonut. 

– Se aika oli taistelua, Jukkis sanoo.

S
AARAN VOINTI KOHENI, kun hän alkoi ottaa

omaa aikaa. Kun tuttava tarjoutui hoitamaan lapsia

muutaman kerran viikossa, Saara ei enää kieltäyty-

nyt vaan lähti soittamaan pianoa kirjaston musiikkihuo-

neeseen. 

Kun Saaran olo parani, parani myös Joonatanin käytös.

Syksyllä 2014 alkoi Joonatanin eskari.

– Hän kasvoi ihan silmissä uudeksi reippaaksi pojaksi.

Hän viihtyi muiden poikien kanssa pihaleikeissä ja kertoi

aina kotimatkalla, keitä hän oli saanut hipassa kiinni. Kun

katsoin poikani iloa, olin onnellinen.

Palaverissa lastensuojelun kanssa todettiin, että lasten-

suojelun asiakkuutta ei ole enää mitään syytä jatkaa.

– Olin saanut vanhan itseni takaisin, Saara sanoo.

Vanhan Saaran lisäksi oli tulossa jotakin uutta – kolmas

lapsi. Juuri ennen viimeistä lastensuojelupalaveria Saara

oli huomannut olevansa raskaana.

Samuel on yllätysvauva.

– Nieleskelin ajatusta uudesta vauvasta mutta päädyin

luottamaan siihen, että näin on tarkoitettu. Ajattelin, että

jos kaiken jälkeen saisin vielä kerran hoitaa lasta niin, että

voisin olla siinä hommassa onnellinen, olisin kiitollinen.

Minulla ei ole enää mitään syytä kadehtia muita, ei varsin-

kaan lapsettomia.

L
AUTASILLA ON PINAATTILETTUJA, paistet-

tuja perunoita ja porkkanoita. Jukkis on tullut kau-

pasta Samuel-vauvan kanssa. Saaralla ja Jukkiksella

on hetki yhteistä aikaa vain vauvan kanssa, ennen kuin

Joonatan tulee koulusta ja Kirsi haetaan päiväkodista.

Saara nostaa Samuelin imetettäväksi. Poika nauraa

harva hammasrivistö loistaen.

– Pallerostamme on tulossa kaikkialle ehtivä touhupep-

pu, Saara sanoo.

Saara on edelleen kotiäiti, mutta erilainen kuin ennen.

Sellainen, joka ei havittele täydellisyyttä eikä omi lasten-

hoitoa itselleen.

Jos Saara huomaa olevansa tavallista tiheämmin kiuk-

kuinen, hän miettii, mistä kiikastaa. Ovatko lapset liian

väsyneitä ja siksi käyttäytyvät ärsyttävästi? Enkö ole otta-

nut tarpeeksi omaa aikaa ja siksi pinna on näin kireä? 

– En saa enää koskaan päästää tilannetta karkaamaan

käsistä. Jos huomaan itsessäni mitään merkkejä siihen

suuntaan, puutun asiaan heti. Se olisi musertavaa Joona-

tanille nyt, kun hän on saanut toipua pelosta, että äiti rai-

vostuu. Joonatanista on tullut iloinen ja avoin poika.

Arvostan vaihetta, 
jossa murruin. 

Se auttoi minua 
viimeinkin ymmärtämään

muita ihmisiä.

käännekohta

Perhe kasassa.
”Onneksi saimme vielä
Samuelin. Nyt osaan 
olla omimatta vastuuta 
Jukkikselta”, Saara sanoo.

P
ERHEESSÄ ON UUSIA SÄÄNTÖJÄ. Keski-

viikko on Jukkiksen vapaapäivä ja torstai Saaran.

Silloin Saara saattaa lähteä kylään. Tai sitten hän

päättää jäädä kotiin mutta ei tee ruokaa vaan perhe syö

Jukkiksen bravuuria, makaronilaatikkoa.

Joonatan on koululainen, joka ei enää iltaisin taistele

unta vastaan vaan lukee Aku Ankkoja, kunnes nukahtaa.

Kirsin kanssa Saara laulaa Prinsessa Ruusu linnassaan

-laulun aina ennen nukkumaanmenoa.

Enää Saara ei halua hiljaisia lapsia. Jos hän haluaa rau-

hoittua, hän saattaa laittaa kuulokkeet päähän ja kuun-

nella Pink Floydia. Samoja kappaleita hän kuunteli lapse-

na isän levyhyllystä. 

Kotielämä sujuu. Työelämään Saara haluaa muuta-

man vuoden päästä, kunhan lapset ovat kasvaneet.

– Minulla on tilastotieteilijän koulutus, mutta haluai-

sin myös auttaa. Arvostan sitä vaihetta elämässäni, jossa

murruin. Uskon, että se auttoi minua viimeinkin ymmär-

tämään muita.

Saara haluaa auttaa nuoria äitejä. Hän haluaa sanoa

heille, että epäonnistua saa, apua saa hakea, äidillä saa ja

pitää olla omaa aikaa.

Kaikkein eniten hän haluaa sanoa itselleen ja muille,

että äidin ei tarvitse olla täydellinen. 

Lapseni on saanut 
toipua pelosta, että äiti

raivostuu. En saa 
enää koskaan päästää 

tilannetta karkaamaan.
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