
Uneksin, että jossain 
olisi vammaisille 
ryhmäkoti ja 
samassa pihapiirissä 
palvelutalo heidän 
ikääntyville 
vanhemmilleen.

K esä 2018 oli erikoisin ikinä. Heinäkuun alus-
sa vein 47-vuotiaan tyttäreni Annen ryhmä-
kotiin. 

Koko elämäni on pyörinyt tämän melko puhumat-
toman ja herkästi tulistuvan lapsen ympärillä – ajatuk-
seni, unelmani, suunnitelmani, kaikki. Onhan hän ol-
lut aikaisemmin leireillä, matkoilla ja asumisharjoitte-
lussa, mutta oman lapsen muutto kokonaan pois kotoa 
on osoittautunut minulle rankaksi ja raskaaksi asiaksi.

Annen synnyttyä olin kotiäitinä ensimmäiset kuu-
si vuotta. Kun isä ei oman sairautensa takia jaksanut 
perhe-elämää, muutin tytön kanssa mummin ja vaarin 
luokse. He auttoivat meitä niin, että saatoin palata työ-
elämään. Olin Helsingin kaupungilla töissä 35 vuotta.

Nyt minulla on niin ikävä Annea, että olen jo ka-
tunut koko tätä elämänmuutosta. Ehkä olisin vielä 
jaksanut muutaman vuoden. Päiväkirjaani kirjoitin: 
”Itkin itseni taas uneen. Lapseni, oma pupuni, mitä 
ajattelet juuri nyt? Ethän hakkaa jalkojasi? Nukutko?”

Haahuilen täällä kotona yksikseni kuin Tuure Kil-
peläisen laulussa Vaeltava aave: ”Laulan vaan, vaikka 
sydämeni palasina on.”

Illatkin olivat kivempia aiemmin. Luin Annelle sa-
tuja varmaan parikymmentä vuotta, ja osasimme ne 
jo ulkoa. Sitten rupesin lukemaan kaikkea muutakin 
kiinnostavaa: runoja, Tommy Hellstenin ja Ant-
ti Heikkilän kirjoja, Laila Hirvisaaren romaaneja, 
Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajaa. Olen nauranut ja 
itkenyt, koonnut itseni ja taas jatkanut lukemista.

Meillä oli myös tapana tanssia iltaisin lauluni säes-
tyksellä. Anne yhtyi lauluun ja hyräili joskus mukana. 
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”Pieni tytön tylleröinen tietä pitkin kulki, saapui siihen 
Nukku-Matti, silmät pienet sulki.” 

Aina sanotaan, että ihmisellä pitää olla unelmia. 
Minä uneksin ja toivon, että jossain olisi ison pihan 
ympärillä vammaisille ryhmäkoti ja samassa pihapii-
rissä palvelutalo heidän 
ikääntyville vanhemmil-
leen. Monitoimitalossa 
järjestettäisiin yhteistä päi-
vätoimintaa, yhteislaulua, 
jumppaa, joogaa, tanssia. 
Tietysti olisi myös kahvi-
la-ravintola ja uima-allas.

Näihin vuosiin ja vuosi-
kymmeniin on mahtunut 
kaikenlaista, ja niitä aikoja 
ja tapahtumia yksin jäätyä-
ni muistelen. Päiväkirjaa 
olen kirjoittanut 13-vuotiaasta asti ja sitä teen mielel-
läni edelleen. Nyt minulla on aikaa itselleni, aikaa aja-
tella vanhenemista. 

Välillä haen Annen kotiin ryhmäkodista, jotta 
saamme olla yhdessä edes vähän. Miljoona, miljoona 
suukkoa, rakastan sinua, oma mussukka. Olet kerta 
kaikkiaan ihana. Tuohon ihana-sanaan Anne on aina 
yhtynyt – ja sitten on pussattu posket kunnolla. ■

Riitta Gyllenberg on toiminut viisi vuotta omaishoi-
tajien vertaisryhmän vetäjänä. Hän nauttii ystävien 
seurasta ja käy mielellään vesijumpassa sekä teatte-
rissa ja elokuvissa.
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