
Anni Hämäläinen on
ajattelevainen 13-
vuotias ja erityisen
taitava ruoanlaittaja.
Lisäksi hän on vajaan
metrin mittainen ja
painaa himpun vaille
11 kiloa.
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Elämän kesä

Mulibrey-nanismi
� Mulibrey-nanismi on suomalaiseen tautipe-
rintöön kuuluva perinnöllinen sairaus, jota sai-
rastaa noin 60 suomalaista.Sairauden nimi on
koottu siihen liittyvistä oireista: lihasten hen-
tous (MUscle), iso maksa (LIver), laajat aivo-
kammiot (BRain) ja silmänpohjamuutokset
(EYe). Nanismi tarkoittaa kasvuhäiriötä.

� Sairauden vakavuus vaihtelee kovasti. Usein
vakavin ongelma on sydänvaurio, näkyvin ly-
hytkasvuisuus ja hentoisuus, kuuluvin kimeä-
äänisyys. Parantavaa hoitoa ei vielä ole, mutta
sairauden aiheuttava geenivirhe löytyi suoma-
laisen tutkimuksen ansiosta vuonna 2000.

Ulla Ahvenniemi � Kuvat Arto Vuohelainen

Anni Hämäläinen elää elämäänsä päivän
pituisina paloina. Jokaiseen päivään mahtuu
paljon, kun on 13-vuotias ja on kesä.
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– Meillä ei pidä ihmetellä mi-
tään, Annin äiti Reetta Hämäläi-
nen nauraa kesän ja puumalalai-
sen omakotitalon kynnyksellä.

Tässä talossa on aivan tavallis-
ta, että aamu on siirtynyt iltapäi-
vään, keittiössä on toinen hella
polven korkeudella ja Annin isä
Hannu Hämäläinen on käynyt
ekaluokan uusiksi.

– Iskä on käynyt miun kanssa
myös kokkikerhossa, kuvataide-
kerhossa, käsityökerhossa, tyttö-
kerhossa ja Helka-nuorissakin.
Siinä tuo on mennyt nuorison
mukana, Anni arvioi.

Anni sairastaa Mulibrey-na-
nismi-oireyhtymää, ja se selittää
monet erilaiset asiat hänen ja ko-
ko perheen elämässä. Niin kuin
sen, että vaikka Anni on 13-vuo-
tias, hän on muutamaa senttiä
vaille metrin mittainen ja painaa
himpun vajaat 11 kiloa. Sen, että
hän jaksaa kävellä kymmeniä
mutta ei satoja metrejä. Että huo-
neen nurkassa hyrisee happikone
ja voimat eivät riitä pulskan ah-
venen nostoon.

Sairauden vuoksi Anni elää
päivän pituisina paloina. Ja en-
nemmin sairauden vuoksi kuin
siitä huolimatta hän osaa nauttia
hyvistä asioista, niin kuin pilvi-
poutaisesta päivästä.

Lautasellinen voimaa

Keittiössä tuoksuu hienoisesti
siankylki. Aamuisin Annia hei-

anni Hämäläinen on odottanut
kesää.

– Niinhän sitä odottavat muut-
kin ihmiset, hän lisää nopeasti.

Kesällä hän tekee paljon tuiki
tavallisia 13-vuotiaiden asioita.
Poikkeaa jäätelökioskille, käy
isän kanssa kalassa, kerää rahaa
kirpputorimyynnillä ja törsää
markkinoilla.

– Kalakausi alkaa, kun käki
kukkuu. Isot ahvenet paistan itse,
särjet, salakat ja räkäkiisket myyn
naapurin kissalle kympin kilo.

Silti Annin kesä on erityisen
tärkeä. Kun on kuukausia ollut
ulkona vain matkat autosta lä-
himmälle ovelle, on aika hienoa
istua istua tuntikaupalla kalassa
vanhalla lossilaiturilla. Varsinkin,
kun saa niin isoja kaloja, ettei
jaksa nostaa. Ihan totta. 

Annin muisti-
kirjassa lukee
”Annin kermainen
porsaankastike,
makaronisalaatti 
à la Anni”. Reetan
muistikirjassa lukee
”pieni mutta niin
suuri, heikko mutta
niin vahva”.
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Niin onnellinen elämä kuin mahdollista

kottaa sen verran, että aamu siir-
tyy päivään ja raskas ruoka tekee
hyvää.

– Äiti ei osaa paistaa läskiä, ei
tule sopivan rapeaa. Mie paistan

mieluummin itse.
Kirjahyllyn alata-

solla seisoo rivissä
Annin parikym-
mentä keittokirjaa,
ja omassa muisti-
kirjassa ohjeita on
lisää. Itse keksityt
reseptit tunnistaa

nimestä: Annin oma pastakasti-
ke, makaronisalaatti à la Anni,
Annin kermainen porsaankasti-
ke, Annin pyttipannu.

– Kesällä laitan grillitassuja, li-
ha- ja kalavartaita, porsaanpih-
vejä kermakastikkeessa. Laihdut-
tajalle suosittelisin jotain ke-
vyempää, vaikka kasvisvuokaa,
jossa on parsakaalia.

Pöydällä on kasa sileitä kiviä.
Käsi värittää perhosen siipeä, ja
viereisissä kivissä kuivuvat pur-
jevene, leppäkerttu ja kesämök-
kimaisema. Jo talvella Anni maa-
lasi niitä kesän varalle, ja nyt kii-
vain kivikausi on alkamassa.

– Puumalan Siltakemmakoilla
meinaan myydä kiviä. Tilauksia
on jo listalla.

Maalauskaverina on naapuris-
ta Kyhyräisen Jaana, ja hänen
kanssaan Anni mieluiten kivira-
hoja myös tuhlaa.

– Jaana on paras kaverini.
Muita ei ole eikä tarvitsekaan.

– Oli niitä aikaisemmin, mut-
ta eipä ne enää soittele.

Toiseen saman ikäiseen Mu-
librey-nanismia sairastavaan An-
ni tutustuisi mielellään. Voisi ru-
veta kirjekavereiksi, hän on miet-
tinyt. Saman ikäistä ei Suomessa
vain välttämättä ole: samaa oire-
yhtymää sairastavia on viiden
miljoonan kansassa kaikkiaan
noin 60.

Hämäläisen perheessä mo-
lemmat vanhemmat olivat tietä-
mättään taudin kantajia. Silloin
on yhden neljäsosan todennä-
köisyys, että sairaus periytyy lap-
selle, ja Hämäläisillä neljännek-
sen mahdollisuus toteutui kaksi
kertaa.

Annin veli Anssi kuoli samas-
ta sairaudesta johtuviin sydämen
rytmihäiriöihin 11 vuotta sitten,
seitsemänvuotiaana. Anni oli sil-
loin puolitoistavuotias.

– Kyllä mie jotain siitä muis-
tan. Vaikka sen, kun mie seisoin
syöttötuolissa ja Anssi sanoi, että
tyttö ei seiso.

Vanhimmalla veljellä Antilla,
22, sairautta ei ole. Hän opiskelee
ja asuu Mikkelissä, ja lähettelee
Annin kanssa tekstiviestejä.

– Antti on muuten hyvä veli,
mutta jauhelihakastike sillä on
liian paksua tai laihaa. Miten se ei
ole oppinut, Anni ihmettelee.

Elämäkin opettaa

Oman huoneen seinältä näytteli-
jä Leonardo DiCaprio katsoo
Annia suoraan silmiin. Anni sa-
noo, että juliste on vain jäänyt sii-
hen.

– Kolme kertaa näin Titanicin
elokuvissa, sitten ostin omilla ra-
hoilla videon. Parasta ovat tehos-
teet ja musiikki.

CD-levyjen pinossa on pääl-
limmäisenä tyttöbändi Tik Tak.
Myös Tina Turner on hyvä, ja
Irwinin kappaleet huvittavia. Osa
levyistä on lainassa Puumalan
kirjastosta, hyvin tutusta paikas-
ta. Anni on himolukija.

– Illalla luen sängyssä yöhön
asti. Kun makaa kyljellään, jak-
saa pitää isoakin kirjaa.

– Enid Blytonin Seikkailu-sar-
ja on paras, ja Iris rukan olen lu-
kenut monta kertaa. Neiti Etsi-
vää en uskalla illalla lukea.

Koulukirjojen lukeminen on
jäänyt vähemmälle. Anni käy
koulussa silloin kun jaksaa eli
harvoin. Siitä hän on pahoillaan.

Kolme ensimmäistä luokkaa
hän kävi vielä suurin piirtein.
Sen jälkeen opettaja tuli hetken
kotiin, kunnes sekin kävi Annil-
le liian raskaaksi. Syksyllä alkaisi
yläaste.

– Luokka oli keväällä luokka-
retkellä Kolmårdenin eläinpuis-
tossa ja toi tuliaisiksi repun ja
karkkia. Mutta myö mentiin
omalle retkelle Kuopioon. Pyö-
rittiin kauppahallissa, ja torilla
oli hyvää lihapiirakkaa. Ostin
sieltä piirakkavuoan ja kännyk-
kätelineen.

– Mikkelissä käydään useam-
min kuin monet muut. Jotkut
kysyvät, että ainakos työ siellä
olette, Annia huvittaa.

Enimmäkseen aika kuluu kui-
tenkin kotona. Hannu-isä kier-
tää oman kunnan aluetta Stora
Enson metsurina, Reetta-äiti on

Anni, Hannu ja tv-
hetki. ”Iskä on käynyt
miun kanssa kokki-
kerhossa, kuvataide-
kerhossa, käsityöker-
hossa, tyttökerhossa
ja Helka-nuorissa.”

Anni ja ystävänsä
Jaana maalaavat
kiviin parasta 
kesää: perhosia,
purjeveneitä, 
leppäkerttuja ja
kesämökkejä.
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ollut kahdeksan vuotta virkava-
paalla lastenhoitajan työstä ja
hoitaa Annia vuorokaudet ym-
päri omaishoitajana.

Jatkuva yhdessä oleminen su-
juu yleensä hyvin, mutta välillä
hermostuttaa. Niin kuin nyt, kun
Reetta koettaa saada valokuvaan
Annin pitkää tukkaa näkymään.

– Jos rupeat hipomaan, pistän
tukan poikki, Anni väittää.

– Joskus menee hermot, kun
iskä hämmentää kahvikuppia lii-
an kovaa, kil kal. Silloin pitää pis-
tää se saunaan juomaan, hän pal-
jastaa ja myöntää, että itsekin jos-
kus saattaa tehdä tyhmyyksiä.

– Ei vain nyt tule mieleen.
Ruokiin tulee joskus laitettua lii-
kaa pippuria.

Pieni mutta suuri

Pilvipoutaisina päivinä Anni Hä-
mäläinen haluaa jaksaa paljon.
Alle 15 asteen lämmössä hän ei
tarkene olla ulkona, ja helteisinä
päivinä on tukalaa ulkona ja si-
sällä. Siksi keskivertopäivät ovat
parhaita lähteä torille ja kalaan ja
kävelylenkille, niin kuin nyt.

Anni on kääntänyt sähköpyö-
rätuoliin kolmosvaihteen ja me-
nee Puumalan suuren sillan vier-
tä sata metriä muita edellä. Kun

soo usein illalla kertaalleen ja aa-
mulla uusintana, niin muistaa
paremmin.

Uutisten aikoihin alkaa taas
hiukoa. Iltapala ei ole sen ter-
veellisempi kuin päivän aloitus-
kaan, mutta nesteenpoistolääk-
keiden takia suolainen ruoka on
Annille hyväksi.

– Yksi läskisiivu, viisi musta-
pippuria, puoli sipulia renkaina,
suolaa, viimeistelyvaiheessa ri-
paus soijaa, Anni luettelee, kun
sipulit sihisevät pannulla.

Matalalla pöydällä hellan vie-
ressä on 38 purkkia mausteita, ei-
kä siinä ole yhtään liikaa.

– Suolan voi monesti korvata
soijalla, tai käyttää valkosipuli-
tai yrttisuolaa. Kun tarpeeksi lait-
taa kermaa, niin aika hyvää tulee
aina. Chilikastikkeella voi korja-
ta, jos maku on vähän outo.

Suuri veitsi näyttää valtavalta,
mutta Anni pilkkoo kurkkua ja
tomaattia tottuneesti. Hannu-isä
antaa vettä, kun kraana on niin
korkealla.

– Vesi vanhin voitehista, sitä-
hän se on, Anni tokaisee.

– Jotkut sanovat, että olen
huono syömään, vaikka syön
paljon.

Siankylki tuoksuu taas, kun
Anni ehdottaa vanhemmilleen
vielä pientä auto-ajelua Puuma-
lan keskustan kesäiltaan. Ehkä
näkyisi menoa tai tuttuja.

– Kun Anni haluaa jotain,
yleensä suostumme, jos suinkin
voimme. Olemme päättäneet, et-
tä teemme Annin elämästä niin
onnellisen kuin mahdollista,
Reetta toteaa. Anni ei sitä kuule:
Hannu-isä kantaa häntä takapi-
han kasvihuoneeseen tarkista-
maan vielä kerran, kuinka to-
maatintaimet kasvavat. ��

Erikokoisia mietteitä

Kävelyretken jälkeen maistuu
kahvi ja kaakao. Anni kertoo pul-
lonkorkki- ja postimerkkikoko-
elmistaan ja muistelee, milloin
viimeksi värjäsi hiuksiaan hen-
nalla.

– Kyllähän mie mietin sem-
moisiakin, mitä tämän ikäiset ei
yleensä ajattele, Anni sanoo yh-

täkkiä.
Millaisia?
– Semmoisia vaan.
– Murehtisivat toi-

setkin jotain muuta.
Muuta kuin sitä tuk-
kaa tai paidan väriä.

Sitten Annia alkaa itkettää.
– Sehän se harmittaa se juok-

seminen… mie tykkäisin niin
juosta… liikuntatunnit ovat niin
rankkoja.

Reetta-äiti siirtyy silittämään
Annin selkää. Anni olisi liikun-
nallinen tyttö.

Myöhemmin Anni surffaa in-
ternetissä ruokasivuilla ja etsii
tietoa, kuinka merilevälevyt pi-
tää sushia tehdessä käsitellä. Hän
paljastaa joskus nappaavansa ra-
vintolaan mukaan oman haaru-
kan ja veitsen, että saa sopivan
kokoiset, ja syövänsä myös pui-
koilla. 

– Kohta on rahat kasassa kaa-
sugrilliin. Sillä mie grillaan mais-
sia ja makkaraa ja myyn torilla
heinäkuussa.

Sitten hän muistaa soitta-
neensa silloin tällöin radion kil-
pailuihin. Kerran kysyttiin, mitä
tekisit, jos saisit tuhat markkaa.

– Olin silloin aika lapsi ja sa-
noin, että veisin kaikki kaverit
Mc Donaldsiin syömään.

– Nyt lähtisin sillä rahalla vaik-
ka Imatran kylpylään. Voisi uida
ja yöpyä ja syödä ravintolassa
vaikka bataattia.

Hyvän päivän ilta

Illalla Anni viihtyy nahkasohval-
la. Reetta-äiti sanoo sitä huilaa-
miseksi, Anni television katso-
miseksi. Sarjaohjelmia hän kat-

Reetta-äiti ehdottaa hissikyytiä
sillan päältä alas, Anni ehdottaa
kyytiä alhaalta ylös. Rantakahvi-
lankin hän kiertää toiselta puo-
lelta.

– Anni joutuu olemaan niin
riippuvainen muista, voi päättää
itse harvoista asioista. Siksi tuem-
me kaikkea itsenäisyyttä, Hannu
ja Reetta toteavat.

Kun Anni ajaa Puumalan to-
rin laitaa, päät teras-
silla kääntyvät. Katsoa
voi monella lailla, sen
Anni ja vanhemmat
ovat oppineet aikoja
sitten.

– Välillä ihmisten
suhtautuminen ihmetyttää. Pitää
vain muistaa, että se on niiden
ihmisten omaa pienuutta, Reetta
miettii.

– Oikea elämä ei ole sitä, mitä
ihmiset yleensä elävät. Jokaiselle
ihmiselle pitää suoda oikeus elää
sitä elämää, mikä on.

Reetta sanoo, että katkeruu-
delle keksisi syitä äkkiä.

– Jos ajattelee Puumalan mit-
takaavan mukaan, niin tuntuu,
että miten ihmeellä vain meillä.
Pitää ajatella laajemmin, mitä
kaikkea maailmassa ylipäätään
on. Silloin muistaa, että oma
homma ei ole ollenkaan kaikista
vaikeinta. Jos muilla, niin miksi
ei meilläkin.

Ennustetta Annin sairaudella
ei ole. Mulibrey-nanismin yleisin
oire on pienikokoisuus, muita li-
hasten ja maksan kasvuhäiriöt
sekä kimeä-äänisyys ja hennot
luut. Annilla hankalin asia on
heikko sydänlihas. Sydämensiir-
toa ei voi tehdä.

– Elämme päivän kerrallaan,
mutta kyllä Anni suunnittelee tu-
levaisuuttakin. Yhtenä päivänä
hän sanoi, että kyllä siulle äiti jää
vähän astioita, kun mie muutan
pois ja otan kaikki astiani mu-
kaan. Aivan totta.

Reetan muistikirjassa lukee
”itsenäinen mutta niin riippuvai-
nen, pieni mutta niin suuri, heik-
ko mutta niin vahva”.

”Murehtisivat
toisetkin jotain
muuta. Muuta
kuin tukkaa tai
paidan väriä.”


