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UUTISET

Avun pyytäminen on
vahvuutta
Työttömänä ollessaan Viitanen sai al-
kuun ansiosidonnaista päivärahaa kuu-
kaudessa noin 800–900 euroa. Kelan tu-
en varaan pudotessaan hänen oli selvittä-
vä 500–600 eurolla kuussa.

Asumistukea Viitanen alkoi saada
vuonna 2011 muutettuaan ulvilalaisesta
rivitalosta Porin Sampolaan kerrosta-
loon, jossa asumiskustannukset olivat
reilusti pienemmät. Siitä huolimatta pa-
kollisten kulujen jälkeen käteen ei jäänyt
juuri mitään.

KYMMENEN vuoden aikana Viitanen pääsi
muutaman kerran töihin lyhyiksi jaksoik-
si. Ensimmäisen paikan löytyminen vei
pari vuotta. Lyhyimmillään työjakso kesti
kuusi päivää ja pisimmillään kymmenen
kuukautta.

Jääkiekkoa harrastanut Viitanen sai
myös ajoittain hieman lisätienestiä, kun
hän pääsi vuodesta 2014 alkaen tuomaroi-
maan pelejä Isomäki Areenalle ja Astora
Areenalle. 

Merkittävistä summista ei ollut kyse ja
rahaa tärkeämpi asia Viitaselle oli hallilla
hääräävä yhteisö, joka tarjosi varsin eri-
laisen ilmapiirin kuin aiempi kaveripo-
rukka.

– Kun sinne meni, ketään ei kiinnosta-
nut mitä teet siviilissä. Sai olla omana it-
senään, ja se kelpasi. Se, mitä teit kauka-
lon ulkopuolella oli yhdentekevää. Kaikki
olivat samanarvoisia.

VIITASEN onneksi häneltä löytyi tukiver-
kostoa lähipiiristä. Sukulaisille pääsi jos-
kus tekemään esimerkiksi remonttihom-
mia, josta sai pientä korvausta. Pakasti-
mien antimia kaiveltiin kotiin vietäväksi.

Viitasella oli myös ystävä, jolle hän
saattoi soittaa tiukimpina aikoina. Rahan
lainaamisen kääntöpuolena oli tietysti se,
että laina oli maksettava takaisin. Pienillä
tuloilla tästä syntyi herkästi oravanpyörä.

Kynnys avun pyytämiselle oli Viitasen
mukaan alkuun melko korkea.

– Usein sanotaan, että olet kauhean
vahva ihminen, kun pärjäät. Minun mie-
lestäni vielä vahvempi on se, joka pyytää
apua.

Viitasen mukaan häntä häiritsivät vä-
hävaraisuudessa ehkä eniten lukuisat pie-
net asiat, jotka ihmisten mielissä yhdisty-
vät negatiivisesti vähävaraisuuteen tai
työttömyyteen.

Asiat, jotka eivät varsinaisesti häntä
hävettäneet, mutta olivat silti vähän kiu-
sallisia.

– Kun seisot kaupan kassalla maitopur-
kin ja ranskanleivän kanssa ja joudut pyy-
tämään, että saat maksaa osan siitä kah-
desta eurosta kortilla ja osan käteisellä.
Tai se, kun käyt palauttamassa joltain saa-
dun ison kassin pantillisia tölkkejä saa-
daksesi rahaa, hän kuvailee.

Ruoka oli Viitasen mukaan asia, joka oli
vähävaraisena työttömänä eniten kortil-

la. Pahimpina hetkinä ruokavalio koostui
nuudelista ja makaronista – hyvällä tuu-
rilla myös ketsupista.

– Ei siinä paljon fileepihvejä osteltu, jos
tilillä oli kymppi rahaa ja kaksi viikkoa piti
vielä pärjätä. Jos joskus pääsi käymään
pitsalla, niin se oli aika kova juttu. Juhla-
ateria suorastaan.

Sama ihminen työttömyydestä
huolimatta
Viitasen mielestä ihmisten tulisi miettiä
omaa suhtautumistaan työttömyyteen ja
sitä kokeviin avarammin.

– Jostain syystä ajatellaan, että työtön
ei yhtäkkiä osaa tai tiedä enää mitään,
vaikka ei se ketään sillä tavalla muuta. Sa-
moja ihmisiä ollaan edelleen kuin ennen
työttömyyttäkin. Ne, jotka eivät ole täl-
laista käyneet läpi, eivät vain aina tajua si-
tä. Paljon on ajattelemattomuutta.

Viime viikonloppuna Viitanen kiinnitti
huomiota Satakunnan Kansassa julkais-
tun porilaisen Annan haastattelusta vi-
rinneisiin kommentteihin. Anna kertoi
jutussa perheensä pienituloisuudesta ja
siitä, kuinka perheen elämäntilanteeseen

sopivaa työtä on vaikea löytää.
– Kommentit olivat aika karuja. Niissä

kirjoitettiin paljon siihen suuntaan, että
ihmistä ei vain kiinnosta käydä töissä ja
niin edelleen.

– Työttömän omia yrityksiä ja pyrki-
myksiä ei nähdä. Sekin unohtuu, ettei ky-
se ole aina omista valinnoista. Sama se oli
itsellänikin, kun lama tuli. Minkä minä
sille olisin mahtanut.

NOIN kymmenen vuoden työttömyyden
jälkeen Viitanen sai lopullisesti tarpeek-
seen.

– Otin itseäni niskasta kiinni, kuten
kuuluisa sanonta kuuluu. Vanhasta am-
matista ei ollut mitään hyötyä ja tilanne ei
muuttuisi mihinkään, jos en alkaisi tosis-
saan skarppaamaan.

Mielessä oli jo pitkään kytenyt ajatus
lähihoitajaksi opiskelusta, mutta idea oli
jäänyt toteuttamatta.

Viitanen pääsi kouluun toisella yrittä-
mällä vuonna 2018 ja aloitti kaksi vuotta
kestäneet opinnot. Hän työllistyi jo en-
nen valmistumistaan ja on viihtynyt ny-
kyisessä työssään kehitysvammaisten pa-
rissa.

Jälkeenpäin muisteltuna työttömän
elämä oli Viitasen mukaan ennen kaikkea
hyvin kuivaa ja turruttavaa.

– Aika kultaa muistot, mutta paljon on
sellaistakin, jota ei niin lupsakasti pysty
ajattelemaan. Välillä sitä näkee mieles-
sään, kuinka vain makasi sängyssä silloin
kun ei ollut mitään. Kyllä sitä toisinaan
pohtii, että miten siitäkin on kammettu
eteenpäin.

– Mutta asioita ei pidä ottaa niin vaka-
vasti, ja eteenpäin on mentävä. Sillä pär-
jää jo jonkin matkaa. Huomisesta ei kos-
kaan tiedä.

Työttömyyden ja siitä seuranneen vähäva-
raisuuden vuoksi pääsi harvoin käymään
missään. Sen seuraus oli Viitasen mukaan
muista ihmisistä vieraantuminen. Etenkin
uusien ihmisten kohtaaminen oli hänen
mukaansa jossain vaiheessa hyvin hankalaa.
”Sitä vähän muuttuu sen huonon tilanteen
mukana. Totut siihen, että olet yksin.”
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”ENSIMMÄISENÄ KYSYTTIIN TIETYSTI,
ETTÄ MITEN MENEE. SIIHEN TIETYSTI
VALEHTELIT, ETTÄ HYVIN MENEE.
SEURAAVA KYSYMYS OLI AINA, ETTÄ
OLETKO MISSÄÄN TÖISSÄ.”


