
H e n k i l ö k o h t a i s t a

Auli Viitala putosi keskiluokasta 
vähävaraiseksi sairastumisensa jälkeen. 

Nopeasti hän huomasi, miten rahanpuute 
vaikuttaa parisuhteeseen.

”Onko minulla enää
varaa rakastua?”
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E
nnen ajattelin, että rakkaus voittaa 
kaiken. Rakkaus ei tunne rajoja. All 
you need is love. Niinhän se on.

Oikeastaan olin väärässä. Rak
kaus ei ole ainoa asia, mitä ihminen 
tarvitsee. Me tarvitsemme myös ra
vintoa, suojaa, turvallisuuden tun
netta ja merkitykselliseltä tuntuvaa 
puuhastelua, jota voi kutsua esimer
kiksi työksi, jälkikasvuksi, talkoik

si, mustikan poiminnaksi tai maailmanparantamiseksi. 
Jos jokin näistä sakkaa, rakkaudelle ei tahdo löytyä tilaa. 

Vanha kansa sanoi: Kun köyhyys astuu ovesta sisään, 
rakkaus lentää ikkunasta ulos. Olen itse köyhä ja väitän, 
että tämä pitää paikkansa. Ja jos köyhyys ei ole vain vie
raisilla vaan kotitalouden vakituinen asukas, rakkautta 
on vaikeampaa kutsua edes kyläilemään.

TULEN KESKILUOKKAISESTA perheestä: vanhempani 
ovat opettajia. Olemme kuitenkin aina olleet poliittisesti 
vasemmalla, joten työväenluokka on meille ideologisesti 
tärkeä viiteryhmä, vaikka kukaan lapsuudenperheestäni 
ei siihen kuulukaan.

Kun oli aika lähteä opiskelemaan, minulla ei tullut 
edes mieleen muita vaihtoehtoja kuin yliopisto. Tapasin 
nuorena puolisoni, jonka kans
sa hankin kaksi lasta ja omistus
asunnon. Sinne ostimme Sopen 
sohvan, Artekin ruokapöydän ja 
naulakon Vepsäläiseltä. Mari
mekon verhot, Iittalan astiasto ja 
hillitty grafiikka koristivat keski
luokkaista standardi  kotiamme. 
Omia, huolellisesti harkittuja va
lintoja kaikki, mutta kuitenkin 
– muka sattumalta – kovin ta
vanomaisia siinä sosiaalisessa 
ympäristössä, johon kuuluimme.

Emme ostaneet mitään osa
maksulla tai lainalla. Kun saim
me sivuun muutama tuhat euroa, mietimme, viemmekö 
lapset etelänlomalle vai hankimmeko design tuolin, josta 
olimme haaveilleet. Usein meillä oli varaa molempiin. 

SITTEN SAIRASTUIN ja menetin työkykyni. Aluksi 
sain sairauspäivärahaa, mutta sekin loppuu kymmenen 
kuukauden kohdalla. Sen jälkeen elämäni on ollut tuki
viidakossa rämpimistä eväillä, jotka ovat niukenneet no
peasti. 

Olen ollut sairas kymmenen vuotta. Sinä aika
na olemme eronneet. Minä olen nyt köyhä, exäni 
elintaso on edelleen keskiluokkainen.

Eromme ei johtunut rahasta, emmekä riidelleet 
rahasta edes silloin, kun se alkoi vähetä. Mutta olisi 
valheellista väittää, etteikö rahapula olisi ollut so
passa mukana. Parisuhde kuormittuu aika  tavalla, 
kun toinen joutuu yksin kantamaan kaiken talou
dellisen vastuun – vielä kun samaan aikaan vastuu 
lapsista ja arjen sujumisesta kasvaa, ja  vierellä on 
vakavasti sairastunut puoliso.

ENÄÄ EN VOISI kuvitella meneväni naimisiin. Se 
tarkoittaisi, että puolisoni joutuisi elättämään mi
nua ja osin myös lapsiani. Sellaista kohtaloa en ha
lua kenellekään – en varsinkaan sille, jota rakastan.

Tapasin juhlissa naisen, joka ajattelee toisin. 
Sini, 36, oli rakastunut, muuttamassa yhteen ja 
menossa naimisiin. ”Miten sä uskallat?” huudah
din, kun hän kertoi tilanteestaan: Sini on myös kah
den lapsen yksinhuoltaja ja saanut vuosia muun 
muassa toimeentulotukea.

Sini on laskenut, että hänen tulonsa pienenevät 
800–1000 euroa kuussa, kun hän muuttaa yhteen 
rakkaansa kanssa. Summa on valtava sellaisessa 
taloudessa, jossa eletään kädestä suuhun. Uusi puo
liso joutuu siis väkisinkin elättämään paitsi Siniä, 
myös tämän lapsia, joihin hänellä ei ole  juridisesti 
elatusvelvollisuutta. Hän kuitenkin tietää tämän 
ja tahtoo yhteiselämää.

”Kumppanini arvostaa taloustaitojani. Ajatte
len siksi, että minulla on muuta tuotavaa yhteiseen 
 kotiin”,  Sini sanoo. 

PARISUHDE 
KUORMITTUU, JOS 

TOINEN JOUTUU YKSIN 
OTTAMAAN KAIKEN 

TALOUDELLISEN 
VASTUUN.
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Ulkona syömässä. 
 Kemissä kauan sitten 
lopetettu Pajusaaren 
koulu tarjosi trangia -
aterian budjetti-
matkalaisille. Purkki-
lihapullat, makaronia, 
kahvi ja pulla viipale 
kahdelle: 3 euroa.
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Sinillä onkin osaamista, jota monelta nykyään puuttuu: 
hän osaa nyhjätä tyhjästä eikä kerska kuluta. Hän  tietää, 
että ei kannata mennä edes Ikeaan, sillä samat kalusteet 
saa käytettyinä ilmaiseksi. 

Kun kuuntelen Siniä, alan ajatella, että hän vasta on
kin hyvä saalis: hänen avullaan 
keski tuloinen mies voi säästää 
omaisuuden!

Toisin ajattelee Iida, 45:
”Markkinaarvoni on nolla”, 

Iida summaa. 
Hän kaipaa rakkautta, mutta 

ei tapaile ketään.
”En halua olla kenenkään 

elätti. Seison omilla jaloillani.” 
Hän ajattelee, että deittailles

saan normaalituloista  ihmistä 
hän kärvistelisi jatkuvassa kii
tollisuudenvelassa. Me kaikki 
kolme naista jaamme saman kokemuksen: ihmisistä on 
mukavaa tarjota, mutta vastaanottaminen toistuvasti ei 
tunnu kivalta.

TAPASIN NYKYISEN kumppanini neljä vuotta sitten. 
Ensitreffeillä menimme pizzalle. Laskun tullessa sanoin: 
”Maksan itse ruokani, sillä olen feministi.” 

Hänen silmänsä nauroivat, kun hän vastasi: ”Jaaha. 
Minä taas olen ajatellut, että se maksaa, jolla on enem
män rahaa.” 

Hätkähdin, kun kuulin jonkun sanovan  ääneen 
sen, mitä minulle on kotona opetettu: raha ei 
 jakaudu oikeudenmukaisesti, joten ihmisten  pitää 
olla reiluja rahan käyttämisessä.

Miehessä huumasi hymy, tuoksu ja yhteinen 
huumori, mutta jälkeenpäin olen pohtinut, että 
suhteella rahaan oli luultavasti suurempi vaiku
tus kuin ensimmäisinä viikkoina ymmärsinkään.

Kumppanini on noudattanut periaatettaan hor
jumattomasti: jos hänellä on rahaa, hän maksaa. 
Olen niellyt ylpeyteni ja otan nurisematta vastaan 
niin Lapinreissuja kuin kauppakassejakin, puhu
mattakaan pienemmistä kuluista: museo lipuista, 
leivoskahveista ja ehjistä kumisaappaista.

Asetelma kääntyi toisin päin, kun korttivaras 
tyhjensi hänen tilinsä. Parin viikon ajan tilanne 
oli sellainen, että minulla oli enemmän rahaa kuin 
hänellä. Testasimme periaatteen kestävyyttä uu
sissa oloissa: Olisiko edelleen okei, että se maksaa, 
jolla sattuu olemaan enemmän rahaa? 

Voi että se oli hänelle vaikeaa! Tankkasin  hänen 
autonsa, ostin kassillisen ruokaa, maksoin elo
kuvalipun. Koko hänen olemuksensa huusi ei, mut
ta minkäs hän sille voi, että minulla oli bensa raha 
tililläni, hänellä ei.

Rahalla ei yleensä olekaan merkitystä silloin kun 
sitä on. Kaikista meistä on mukavampaa antaa kuin 
saada. Etenkin tämä tuntuu koskevan miehiä. Eikä 
se ole ihme: kaikkialla maailmassa on pitkät perin
teet siitä, että mies tuo suhteeseen rahaa ja nainen 
hoivatyötä. Myös treffeillä mies maksaa tai lasku 
jaetaan. Kukaan sinkkukavereistani ei ole koskaan 
ollut tilanteessa, jossa nainen maksaisi treffeillä mo
lempien puolesta, ainakaan tutustumisvaiheessa.

”Olen joissain suhteissa ajatellut, että kun toi
nen tuo suhteeseen rahaa, minun pitää tehdä jo

RAHATTOMUUS EI  
TUO KENELLEKÄÄN 

AIKAA JA JAKSAMISTA. 
SE SYÖ IHMISTÄ  

JOKA SUUNNASTA.

Majapaikkamme Aava-
saksalla Kuuroskosken 
kupeessa. Autossa voi 
hyvin yöpyä, kunhan 
muistaa pipon. Auto 
300 euroa.

Suuri rakkauteni.  Yhdessä 
asuminen ei ole meidän  
juttumme, joten reissussa 
romantiikka kukkii. Tässä 
olemme Virossa ja elämme 
kuin pellossa. Hanko–Pal-
diski: auto, kaksi ihmistä ja 
buffet lautalla 60 euroa.

Uskollinen Singerini 
 pelastaa, kun tarvitaan 
kasvomaskeja, juhla-
mekko tai uusi veto-
ketju. Käytetty ompelu-
kone huollettuna 
liikkeestä 100 euroa.
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tain muuta kompensoidakseni sen”, pohtii Sini.
Hän ei tarkoita seksiä vaan esimerkiksi koti

työtä, yhteisen tekemisen suunnittelua tai vaik
kapa villapaidan neulomista.

Mutta saman tien hän lisää: 
”Pitemmän päälle se on kuitenkin rasittava aja

tus. Ei rahattomuus tuo ihmiselle aikaa tai jaksa
mista. Päinvastoin se syö ihmistä joka suunnasta: 
sisältä ja ulkoa.”

LAPSUUDENPERHEEN luokkaasema vaikut
taa parisuhteeseen monin tavoin, tutkijat Kat-
riina Järvinen ja Laura Kolbe toteavat kirjas
saan  Sopivia ja sopimattomia – Lempi, luokka ja 
suomalainen parisuhde. Vaikutus on näkymätöntä 
silloin, kun taustat ovat suunnilleen samanlaiset, 
ja tulee näkyville vasta, jos erot ovat suuret. Ky
se ei ole pelkästään rahasta tai suhteesta rahan
käyttöön vaan myös elämäntavasta, tavoitteista ja 
mausta. Niillä on usein yhteys luokkaasemaan.

Kirjan parit ovat poikkeus pääsäännöstä, sil
lä suurin osa suomalaisista ei solmi suhdetta yli 
luokka rajojen.  Elina Mäenpään väitöstutkimuk
sesta (2015) selviää, että avoliittoon mennään 
yleensä samaa luokkaa edustavan ihmisen kans
sa. Perinteinen kuva johtajasta, joka nai sihteerin
sä, tai lääkärimiehestä ja sairaan hoitajavaimosta 
ei pidä paikkaansa. Omaisuutta hankkinut nai 
yleensä toisen  varakkaan ja lääkäri toisen kor
keasti koulutetun. 

Miesystäväni on eri yhteiskuntaluokkaa kuin 
minä. Itse asiassa hän on ensimmäinen oikea duu
nari, johon olen syvällisesti tutustunut. Luokka kui
tenkin yhdistää meitäkin: olemme kumpikin aika 
luokkatietoisia ja lisäksi tunnemme molemmat 
kuuluvamme useampaan kuin yhteen luokkaan. 

Mies kuuluu ryhmään, jota kutsun lukevaksi työ
väen luokaksi. Hänellä ei ole tutkintoa ja hän tekee 
raskasta, fyysistä työtä, mutta hän rentoutuu aka
teemisilla tavoilla: perehtymällä historiaan, yhteis
kunnallisiin ilmiöihin, korkeakulttuuriin ja luontoon. 
Hän rakastaa tavaroissa laatua ja estetiikkaa, mutta 
ei halua eikä voikaan maksaa niistä, joten hän hank
kii kaiken käytettynä tai ei lainkaan.

Minä taas olen yhtä aikaa köyhä, keskiluokkainen 
ja heilutan työväelle punalippua. Luen ja kirjoitan, 
 venytän penniä, mutta sorrun helposti hinnakkaisiin 
kotimaisiin tuotteisiin, joihin olen tottunut. Kylpy
takkini kuuluisi olla Prisman halvin, mutta maksoin 
itseni kipeäksi Finlaysonista. 

Olemme siis miehen kanssa molemmat jossain 
luokkien välissä. Siksi ymmärrämme toisiamme.

Täytyy tosin myöntää, että meillä ei ole yhteistä ko
tia. Järvisen ja Kolben kirjassa tulee esiin, että erilaiset 
taustat eivät aiheuta hankausta rakkaudessa sinänsä 
vaan erot tulevat esiin yhteisessä kodissa, viimeistään 
silloin, kun saadaan yhteisiä lapsia. 

Sellaiseen kokeiluun en enää lähde. Rakastan mies
täni niin paljon, etten halua sotkea häntä rahaasioi
hini.

VOITTAAKO RAKKAUS kaiken? Kysyn asiaa sekä 
Iidalta että Siniltä. 

”Ajattelin noin joskus nuorempana ollessani avio
liitossa. Mutta ei todellakaan voita”, Iida vastaa.

Myös Iidan avioliiton päättymiseen liittyivät isot, 
yhteiset rahahuolet ja niistä väistämättä seuraava 

stressi ja liiallinen työnteko.
Onko köyhällä varaa rakas

tua? 
”Rakastumiseen on varaa 

 kenel lä vain, mutta yhteiselämä 
on se, missä törmäyksiä  sitten 
tulee”, Sini sanoo.

Olen samaa mieltä. Jään toi
vomaan kaikkea parasta meille 
kolmelle köyhälle naiselle. Si
nille, joka on meistä rohkein ja 
pian naimisissa, toivon pehmeitä 
törmäyksiä, jotka päättyvät suu

delmiin. Iidalle, joka luulee markkinaarvonsa ole
van nolla, toivon rikasta purjeveneen omistajaa, joka 
vie hänet merelle. Siellä tuuli vie ja rakkaus pärskyy 
päin näköä. 

Minulle – jaaa, mitähän sitä? Toivon, että rak
kaus elää – ja etten koskaan enää joudu naimisiin. En  
 ainakaan ennen kuin olen saanut talouteni kuntoon. *

RAKASTAN NIIN 
PALJON, ETTEN 

TODELLAKAAN HALUA 
SOTKEA MIESTÄ 

RAHA-ASIOIHINI.

Korkeasaaren eläin-
tarhassa on grillejä 
vapaassa käytössä. 
Jos pakkaa rep-
puun oman pulla-
taikinan, saa koko 
perhe tuoretta 
tikku pullaa. Taikina -
ainekset alle euron.

Omat pullat mukaan! Tein 

yhteiselle retkelle oman taikinan.
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