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UUTISET

flixin kuukausitilaus. Ja siitäkin
puolet maksaa veljeni.

– Aika ilkeältä se tuntuu, kun
lapset haluaisivat jotakin, ja ei
voi muuta kuin levitellä käsiään.
Kaikkensa on yrittänyt ja kuiten-
kaan ei asialle mitään voi.

Erityisesti 12-vuotias on An-
nan mukaan saanut kokea kou-
lussa luokkakavereiden nälvi-
mistä vähävaraisuudesta.

– Kun on koko ajan ne samat
vanhat vaatteet, sama reppu luo-
kasta toiseen ja lomalla ei mennä
mihinkään. Muutaman kerran
on ollut tippa silmässä.

– Nyt hän tosin on jo varautu-
nut pröystäilemään sillä, että
meillä on auto. Sitä hän on suun-
nitellut jo kohta kaksi viikkoa,
Anna naurahtaa.

Ensimmäisen auton hankinta
tuli Mäntyluodossa asuvalle per-
heelle pakolliseksi julkisen lii-
kenteen leikkausten vuoksi. 

Bussilla kulkeminen lasten
menojen perässä tai kuuden ih-
misen ruokaostosten kanssa ei
enää uusien vuorojen puitteissa
onnistu.

Autolainaa perhe ei saanut, jo-
ten kaverit tulivat apuun. 

Sosiaalityöntekijä onnistui
hankkimaan Annalle tukea auto-
koulumaksuihin, mutta puolet
täytyy silti maksaa omasta pus-
sista.

– Autosta tulee tietysti taas
kuluja polttoaineesta, veroista ja
vakuutuksesta. Kyllä sitä miettii,
että kuinka tässä tullaan pärjää-
mään.

Aina mielessä
Tällä hetkellä Anna tuntee ole-
vansa kädetön taloudellisen ti-
lanteen edessä. 

Kaikki kivet, omaishoidon tu-
en hakemista myöten, on kään-
netty. Tukiverkostoa perheellä
on Porissa niukasti.

Viralliset asiat, tukien hake-
minen, kauppareissut, laskujen
maksaminen, ruuanlaitto ja las-
ten asioiden hoitaminen kasaan-
tuvat arjessa Annan harteille.

– Tykkään olla lasten kanssa
todella paljon, ja ruuanlaittokin
on mielestäni mukavaa. En kai-
paisi hengähdystaukoa niinkään
perhearjesta, vaan siitä että ym-
pärivuorokautisesti joutuu aina
laskemaan päässään jotain jut-
tua, hän sanoo.

Talouden hoitaminen vähäva-
raisena on huomattavasti isompi
operaatio kuin pelkkien paperei-
den täyttäminen kerran kuussa. 

Sen lisäksi, että on suunnitel-
tava kaikki etukäteen, kaikelle
on myös oltava varasuunnitel-
ma.

– Ne asiat ovat koko ajan mie-
lessä. Että koska tulee päätös ja
rahaa, voiko jonkin asian tehdä
nyt vai vasta myöhemmin, tulee-
ko sittenkin kielteinen päätös ja
montako liitettä täytyy vielä
hankkia lisää. Meidän tapaukses-
sa mukana kuviossa ovat vielä
autismidiagnoosit, joten paketti
on aikamoinen.

Ihmisillä, jotka eivät ole elä-
neet vastaavassa tilanteessa, ei
Annan mukaan useinkaan ole kä-
sitystä sen rasittavuudesta, ja

kuinka rahan puute läpäisee
kaikki elämän osa-alueet.

– Aina kun miettii että voiko,
niin vastaus on ei. Ja jos jotain
voikin tehdä, niin se tulee posi-
tiivisena yllätyksenä. Odotukset
pienenevät, mitä vähemmän ra-
haa on. Tällä hetkellä sekin on
positiivista, jos voi ostaa kurk-
kua kaupasta.

– Vähävaraisuus ei ole koskaan
aikaisemmin varsinaisesti hai-
tannut meitä, ja lapsetkin ovat
kasvaneet siihen, ettei ylimää-
räistä yleensä ole. Mitään yli-
määräistä ei oikeastaan olla kos-
kaan kaivattukaan, kunhan on
saatu laskut, ruoka ja muut kulut
maksettua.

TULEVAISUUDELLE Anna ei tällä
hetkellä uskalla asettaa toiveita.
On vaikea pohtia tulevaa pitkällä
tähtäimellä, kun ei tiedä mitä pa-
rin viikon päästä on luvassa.

Jos kaikki menee hyvin, ensi
viikon maanantaina Anna on
tuore ajokortin haltija. 

Kaksi nuorinta lasta tykkäävät
käydä äidin kanssa kaupassa, ja
muun muassa nämä reissut on-
nistuvat aiempaa sujuvammin
autoillen.

Anna itse on harrastanut pit-
kään valokuvausta ja kirjoitta-
mista. 

Erityisesti hän pitää lasten ja
luonnon kuvaamisesta. Kirjoit-
tamiseen liittyy myös haave.

– Olen julkaissut kirjoituksia
noin vuoden ajan netissä, mutta
olisi hienoa jos vielä joskus saisi
jotain paperille.

6 Anna esiintyy tässä jutussa
poikkeuksellisesti vain etunimellä
alaikäisten lasten yksityisyyden
suojelemiseksi.

Kun ylimääräistä rahaa ei ole, on keksittävä ilmaisia tai vähintään hyvin edullisia tapoja viettää vapaa-aikaa: Annan nuorin lapsi on esimer-
kiksi innostunut kivien maalaamisesta.
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Tällä hetkellä Anna kokee olevansa kädetön taloudellisen tilanteensa edessä. ”Ne asiat ovat koko ajan
mielessä. Että koska tulee päätös ja rahaa, voiko jonkin asian tehdä nyt vai vasta myöhemmin, tuleeko
sittenkin kielteinen päätös ja montako liitettä täytyy vielä hankkia lisää.”
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