
Työura tai lukutaito ei sittenkään ole niin tärkeää, 
tärkeintä on osata nähdä kaikki hyvä. Fortumin 
johtaja Anne Brunila on etsinyt elämän tarkoitusta 
buddhalaisesta filosofiasta mutta oppinut eniten 
kehitysvammaiselta Oskari-pojaltaan.

Kasvun 
paikka
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Papupellossa Myllylähde-
yhteisön kehitysvammaisia 

asukkaita ja yhden äiti, 
Anne Brunila.

– Jos minulle olisi sanottu 
etukäteen, mitä kaikkea 

tapahtuu, en olisi ikinä 
uskonut selviytyväni. 

Onneksi ihminen kasvaa 
elämän mukana.
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apupellolla on talon väkeä töis-
sä. Kehitysvammaiset aikuiset 
keräävät palkoja koriin, pitävät 
pavun varresta kiinni ja varo-
vat kiskaisemasta. Kasvimaan 
laidalla seisoo Anne Brunila.

– Tule tänne, Oskarin äiti!
Anne menee. Onpa komeita palkoja.
Tämä on Anne Brunilan, 55, yksityisin-

tä elämää. Siinä julkisemmassa hänet 
tunnetaan nykyisin Fortumin johtajana 
ja Suomen viidenneksi vaikutusvaltai-
simpana naisena.

Myllylähde-yhteisössä hän on Oskarin 
äiti, ja yhteisö on Oskarin, 28, koti.

Nyt äiti huomaa, että aikuisella pojal-
la on pellolla talvikengät. Mennääs vaih-
tamaan kumisaappaat jalkaan.

Paras ja pahin tapahtuu

Alun perin Anne Brunilaa pelotti tulla äi-
diksi. Hän oli 26-vuotias ja kansantalous-
tieteen jatko-opiskelija, mutta äitiys tun-
tui liian vaikealta.

– Olin kauhean epävarma, osaanko ol-
la hyvä äiti. Ajattelin, että minusta ei ole 
siihen. Onneksi rohkaistuin.

Oskari syntyi syksyllä 1984. Anne ei 
tiennyt, että niin onnellinen voi olla. Kyl-
vetystä piti opetella, äitinä oloa ei. Se tu-
li itsestään.

Muutaman viikon kaikki oli hyvin. Sit-
ten vauvalle nousi korkea kuume. Neljä 
viikkoa Oskarin syntymän jälkeen äiti ja 
poika olivat sairaalassa taas. Oskarilla oli 
aivokuume, todennäköisesti synnytys-
sairaalasta saatu pitkävaikutteinen virus. 
Annelle ja hänen miehelleen sanottiin, 
että heidän pojallaan on vain pienet mah-
dollisuudet selvitä hengissä.

Oskari joutui teho-osastolle, laitteisiin 
ja piuhoihin. Siitä kertoessaan Anne Bru-
nilaa alkaa vieläkin itkettää.

– Näkyä ei unohda koskaan. On valta-
vat koneet ja monitorit, ja keskellä pieni 
vauva vapisee sängyssä.

 Pitkät tunnit ja päivät Anne istui sai-
raalassa Oskarin vieressä. Ensin hän 
mietti, että tekisi mitä vain, jos saisi kään-

nettyä kelloa 
taaksepäin. Ta-
pahtuiko jotakin 
siinä hetkessä, 
olisiko jotakin 
voinut tehdä toi-
sin?

Pian hän taju-
si, että miettimi-
nen on turhaa. Eilistä ei tule enää kos-
kaan, menneisyyttä ei voi muuttaa. Ainoa, 
mihin voi vaikuttaa, on tämä päivä ja tu-
levaisuus.

– Kaikkein tärkeintä on, miten itse 
suhtautuu tapahtuneeseen. Kun minun 
lapselleni tapahtui näin, tehtäväni on 
yrittää tarjota hänelle niin hyvä elämä 
kuin mahdollista. Iloita siitä, mitä on,   eikä 
surra sitä, mitä ei ole.

Neljä viikkoa Oskari taisteli elämäs-
tään ja Anne kävi omaa taisteluaan. 
 Molemmat selvisivät.

–  Asian hyväksyminen oli kasvun paik-
ka. Olin ehtinyt nuorena elää etsikko-
aikaani, olin sovinnossa itseni kanssa. Se 
antoi valmiuksia tähän elämään.

Kirjoissa kiinni

Ensimmäiset lauseet olivat ehkä ”Setä, 
unohdit kuvata hirviön” tai ”En ole saa-
nut lentopyörää myydyksi”. Oli kesä 1962 
ja äiti luuli, että viisivuotias Anne osasi 
Aku Ankan puhekuplat ulkoa. Anne istui 
kotitalon rappusilla ja tiesi paremmin.

Anne Brunila oli oppinut lukemaan, ei-
kä lukemisesta sen jälkeen tullut loppua. 
Kaikki Tiinat, Annat ja Laurat, Viisikot ja 
Salaisuus-sarja. Sitten järjestyksessä Mi-
ka Waltarin teokset. Anne oli 12-vuotias 
ja täysin uponnut Sinuhen Egyptiin ja 
Turms Kuolemattoman etruskimaail-
maan. Äiti meni koulukirjastoon ja kielsi 
lainaamasta esikoistyttärelleen enää yh-
tään mitään.

– Olin aina nenä kirjan välissä, en kuul-
lut enkä nähnyt mitään muuta. Äidin 
mielestä se ei ollut terveellistä.

Merkittävin kirja oli lopulta koulukir-
ja. Lukion ensimmäisellä luokalla uskon-

non kirjassa ker-
rottiin vieraista 
uskonnoista: hin-
dulaisuudesta, 
buddhalaisuu-
desta ja islamin 
uskosta.  Anne kä-
sit ti, että sadat 
miljoonat ihmiset 

hahmottavat maailman eri tavalla kuin 
hän itse on kasvanut ajattelemaan. Se oli 
mullistava oivallus.

– Lähdin tutustumaan eri kulttuurei-
hin ja löysin filosofian, psykologian sekä 
antiikin tarut ja myytit. Luin kaiken, mi-
tä käsiini sain.

Lukemisen lisäksi Anne pakkasi. Kes-
ken lukiovuosien Brunilan perhe muutti 
maan halki Kankaanpäästä Mäntyharjul-
le. Suorien länsisuomalaisten kanssa kas-
vaneelle itäsuomalaisissa oli aluksi opet-
telemista. Anne oppi, mutta piti itse suo-
ran tyylinsä.

Maailma avartui lisää interreilillä. 
1970-luvun puolivälissä Anne kiersi ym-
päri Eurooppaa, maistoi pitsaakin eksoot-
tisempaa ruokaa ja oppi sanan ”chili”. Pa-
riisilaisella torilla myyjä esitteli appelsii-
nijuustoa. Se tuntui käsittämättömältä. 
Miten voi olla appelsiinijuustoa!

Ylioppilaaksi päästyään Anne muutti 
Jyväskylään opiskelemaan taloustiedet-
tä, filosofiaa ja matematiikkaa. Helsinkiin 
oli kova hinku, ja vuoden kuluttua hän 
pääsi sinne kauppakorkeakouluun. Anne 
opiskeli paljon ja kiinnostui kaikesta, oi-
keustieteestä ja sosiologiasta, kansan-
taloustieteestä ja taidehistoriasta. Oli 
ihan mahdoton tietää, mitä haluaisi teh-
dä työkseen. Vain yksi oli varma: yritys-
maailmaan ei ainakaan.

– Mikä on se mun juttu? Mietin sitä 
vimmatusti. Olisin halunnut kaikki  
maailman vastaukset heti. Valmiin polun, 
jonka olisin toteuttanut.

Anne etsi vastauksia elämän tarkoituk-
seen, ja buddhalainen elämänfilosofia al-
koi tulla yhä tärkeämmäksi. Myötätunto 
toisia kohtaan ja mielenrauhan tavoitte-

P Muisto teho-
osastolla laitteiden 
keskellä vapisevasta 
Oskari-vauvasta 
itkettää vieläkin.
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lu. Pyrkimys tehdä hyvää – tai jos se ei on-
nistu, niin pyrkimys olla tekemättä pahaa.

 Vähitellen hän ymmärsi, että vastauk-
sia tulee vain elämällä. Hän ryhtyi jatko-
opiskelijaksi ja uskaltautui äidiksi.

Poika edellä

Toinen kotiinpaluu sairaalasta vauvan 
kanssa oli yhtä hieno kuin ensimmäinen. 
Oskari oli kaksi kuukautta vanha ja vam-
mautunut mutta elossa.

– Tuntui kuin olisimme saaneet lap-
semme uudelleen.

Aivokuume oli vahingoittanut Oskarin 
aivoja. Anne luki kaiken, mitä aivotutki-
muksesta löysi. Neurologit kertoivat, et-
tä vasta aika näyttäisi, kuinka muut aivo-
jen osat korvaisivat vahingoittuneita.

– Otimme sen asenteen, että emme 
mieti, mitä rajoitteita saattaa olla, vaan 
vahvistamme kaikkea mahdollista hyvää.

Oskari oppi kävelemään ja etenkin 
juoksemaan. Hän oli kuin kuka tahansa 
pikkulapsi, villimpi vain. Joskus Anne 
 näki muiden ilmeistä heidän ihmettele-
vän kummallista äitiä, joka ei ole kasvat-
tanut lastaan.

– Eivät ne katseet haitanneet. Tiesin, 
että olisin voinut itse toimia samalla lail-
la. En koskaan selitellyt Oskarin käytös-
tä, mutta jos joku kysyi, kerroin.

Kun toiset äidit istuivat hiekkalaatikon 
reunalla ja juttelivat keskenään, Anne 
juoksi ympäri leikkipuistoa vahtimassa 
poikaansa. Oskarin isän kuvaamissa vi- 
deoissa parivuotias poika hyppii puistos-
sa lintujen perässä ja nauraa.

Suunnilleen siihen videot loppuvat. 
Annen puoliso kuoli onnettomuudessa 
Oskarin ollessa alle kolmevuotias. Anne 
ei pysty puhumaan siitä, niin vaikea asia 
puolison kuolema oli. On vieläkin.

Kun Oskari nyt katsoo isänsä kuvaamia 
videoita, hän ihmettelee, että onpas niis-
sä villi poika.

Kun Anne nyt katsoo poikaansa, hän 
ihmettelee, miten pojalla onkin isänsä 
 ilmeet ja eleet.

Joskus Anne näki 
muiden katseista heidän 
ihmettelevän äitiä, joka 
ei ole kasvattanut 
lastaan.

Anne Brunila tulossa 
kylästä poikansa kotoa.
– Kunpa Oskari voisi asua 
näin loppuelämänsä.

Anne ja Oskari-vauva 
kotona taas. Vauva oli 
vammautunut, mutta 
elossa ja täydellinen.

Pavun varret kohti kompostia.
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Kevyt, kallis taakka

”Kukaan ei saa raskaampaa taakkaa kuin 
jaksaa kantaa.” Se oli äidin elämänohje, 
eikä Anne Brunila lapsena ymmärtänyt 
siitä mitään. Aikuisena ymmärsi.

– Ajattelin, että tämä lapsi on minulla 
sen takia, että minun täytyy olla vahva.

 Anne päätti, että koska Oskarin maail-
ma on rajatumpi kuin muiden, hän tekee 
parhaansa antaakseen monipuolisia ko-
kemuksia. Kun Anne meni ruokakaup-
paan tai teatteriin, Oskari tuli mukana. 

Talvella äiti ja poika kiersivät Tuusu-
lanjärveä luistimilla, kesällä pyörillä. Kun 
Oskaria piti opettaa hiihtämään, Annekin 
hankki sukset – ja katui hukkaan heitet-
tyjä 20:tä vuotta, jolloin ei ollut hiihtänyt 
metriäkään.

– Jos Oskari olisi ollut normaali lapsi, 
hän olisi pian alkanut luistella ja pyöräil-
lä kavereidensa kanssa. Silloin minä oli-
sin varmaankin vain istunut kotona luke-
massa hyviä kirjoja. Oskarin ansiosta 
aloin itsekin liikkua paljon.

Oskari kasvoi pituutta ikäistensä tah-
dissa, mutta samalla kasvoivat myös erot 
muihin. Oskari oppi sanomaan haarukka, 

veitsi ja lusikka, mutta kun hän ymmärsi, 
että ne kaikki ovat ruokailuvälineitä, sa-
nat menivät sekaisin. Hän on tarkka vä-
reistä, erottaa syklaamin vaaleanpunai-
sesta tai purppurasta, mutta saattaa yhtä 
hyvin sanoa niitä ruskeaksi tai vihreäksi.

Värit ovat tärkeitä myös Annelle. Oska-
rin pikkulapsivuosina omaa aikaa oli 
 todella vähän, mutta kun oli, Anne ”teki 
kuvia”, piirsi ja maalasi.  Pääosassa olivat 
värit. Väreistä näkee vieläkin, kuinka 
 hyvin tai huonosti milloinkin meni.

Hyvä ikävä

Vanhemman vastuu vammaisesta lapses-
ta ei lopu ikinä. Juuri siksi lapsesta irtau-
tuminen on Anne Brunilan mielestä niin 
tärkeää. Koska mitä vain voi tapahtua 

milloin vain, vammaisella lapsella on 
 oltava turvallinen olo ja tärkeitä ihmisiä 
myös kodin ulkopuolella.

 Oskari muutti kotoa Järvenpäästä Syl-
via-kotiin Lahteen 13-vuotiaana. Steiner-
pedagoginen Sylvia-koti on kehitysvam-
maisille nuorille tarkoitettu koulu- ja 
asuinyhteisö. Kun Anne ja Oskari kävivät 
siellä ensimmäisen kerran, Oskarilla oli 
selvä suunnitelma: ”Muutan tänne huo-
menna.” Annella oli pala kurkussa: ”Mie-
titään vielä.”

– Minun piti kasvattaa itseäni irrotta-
maan otteeni.

Muutto oli hyvä päätös, ja vaikea. Piti 
antaa tilaa omalle ja toisen ikävälle.

– Lastaan haluaisi pitää pumpulissa, 
suojella ja varjella. Mutta silloin toinen ei 
opi kohtaamaan vaikeuksia ja pettymyk-
siä, joita jokaiselle joka tapauksessa tulee.

Isoin ikävä kesti kaksi vuotta. Anne 
kuljeskeli kotona eikä tiennyt, mitä va-
paa-ajalla tekisi. Joka perjantai hänellä 
oli kiire hakea Oskari viikonlopuksi kotiin 
– ja joka sunnuntai Oskari palasi Sylvia-
kotiin mielellään.

Seitsemän vuotta sitten Oskari muutti 
Sylvia-koti-yhdistyksen Myllylähde-yh-
teisöön Hämeenkoskelle. Hän ja 13 muu-
ta kehitysvammaista aikuista eivät ole 
Myllylähteen asiakkaita vaan asukkaita 
eikä paikka ole kodinomainen vaan koti.

Joka arkipäivä asukkaat tekevät töitä: 
keräävät satoa ja hoitavat metsää, tekevät 
käsitöitä ja kotitöitä, osallistuvat kaikkiin 
tilan hommiin. Tänä vuonna punajuuri-
sato on ollut ennätysmäinen, yli 300 
 kiloa. Pellolla kasvaa viljojen lisäksi 
 salaattia, palsternakkaa, yhtä ja toista luo-
mua. Niityllä laiduntavat kyytöt.

 Yhdessä henkilökunnan kanssa asuk-
kaat harrastavat, retkeilevät ja järjestävät 
juhlia. Myllylähteestä on vierailtu myös 
maailmalla, toisissa Camphill-liikkeen 
yhteisöissä Itävaltaa ja Saksaa myöten.

– On uskomatonta, miten tämän työn 
tekijät antautuvat työlleen. Kuinka moni 
meistä olisi valmis jakamaan arkensa 
vammaisten, jatkuvaa tukea tarvitsevien 
kanssa? Eikä yksikään täällä varmasti tee 
sitä rahan takia.

Myllylähteen kehitysvammaiset aikui-
set ovat ympäri Suomea, kotikunniltaan 
maksusitoumuksen saaneita. Jos Anne 
Brunila saisi päättää, tällaisia hoitoyhtei-

söjä olisi paljon enemmän. Häntä harmit-
taa jaottelu kunnalliseen hyvään ja yksi-
tyiseen huonoon palvelutuotantoon. On 
pelkästään hienoa, jos yksityiseltä puolel-
ta löytyy palveluja kunnallisen palvelun 
rinnalle. 

– Kuolema on osa elämää, ja vammai-
sen lapsen vanhempana miettii, miten 
lapsen sitten käy. Uskon, että täällä Oska-
ri on saanut parhaat eväät selvitä silloin-
kin, kun minua ei enää ole. Tämä tuntuu 
kliseeltä, mutta luotan, että elämä kantaa.

Onni on

Anne Brunilan työura on ollut hieno, 
mutta ei vähääkään sellainen kuin hän 
nuoruudessaan ajatteli. Hän on ollut Suo-
men Pankissa, EU-tehtävissä, valtiova-
rainministeriön ylijohtajana sekä Metsä-
teollisuus ry:n toimitusjohtajana. Ne 
kaikki ovat olleet hänen juttujaan. Niin 
myös nykyinen työ Fortumin huipulla, 
yritysmaailman ytimessä.

– Urani on ollut täysin sattumaa. Mil-
lään ei voi arvata, mitä elämä tuo.

Oskari ei saa minkäänlaista uraa. Hän 
ei koskaan opi lukemaan eikä valmistu 
ammattiin. Oskari ei pysty elämään yksin 
vaan tarvitsee apua koko elämänsä.

– Jokainen vanhempi haluaisi lapsel-
leen parempaa mitä itsellä on. Poikani ei 
kuitenkaan voi koskaan elättää itseään 
työllä tai perustaa perhettä. Kuvittelin, 
että ne perusasiat ovat hirvittävän tärkei-
tä, jotta ihminen voi olla tyytyväinen ja 
nauttia elämästään. Olin väärässä.

Villistä pojasta kasvoi rauhallinen nuo-
ri mies, joka kulkee äitinsä mukana vaa-
teostoksilla kuusi tuntia valittamatta ker-
taakaan. Myllylähteen hiihtokilpailuissa 
Oskari olisi ylivoimainen voittaja, ellei 
tahtoisi jäädä odottamaan kavereita en-
nen maaliviivan ylitystä.

Oskarin kasvua seuratessaan Anne 
Brunila käsitti, että tärkeät asiat eivät 
määräydy muiden mittapuun tai yleisten 
normien mukaan. Onni tulee siitä, kuin-
ka suhtautuu elämään.

–  Oskari on yksi onnellisimmista tun-
temistani ihmisistä. Hän osaa iloita pie-
nistä asioista, ja se vasta suurta on. Voi sa-
noa, että ehkä juuri hänellä onkin jotain 
parempaa.

Ainakaan Oskaria ei tarvitse sääliä. Ei-
kä Annea. Hän ei koskaan ajattele elä-

Oskari muutti kotoa 
13-vuotiaana. Muutto 
oli hyvä päätös, ja 
kauhean vaikea.
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Hoidettavat ja hoitavat kyytöt.

mänsä olevan surkeampaa kuin niiden 
ystävien, joilla on terveitä lapsia ja ihania 
lapsenlapsia.

– Olen tyytyväinen elämääni, ja mo-
nella tapaa onnekas. Olen joskus sano-
nut, että en kadu elämässä mitään. Sen 
jälkeen nettipalstoilla kirjoitettiin, että 
onpas siinä kopea ihminen. Tarkoitin, et-
tä elämä on täytynyt elää suruineen ja 
mokineen. Virheetkin on hyväksyttävä, 
oltava armollinen myös itselleen.

 Buddhalainen elämänfilosofia on yhä 
Anne Brunilalle tärkeä, ja yksi aikamme 
suurista opettajista on hänen mielestään 
Dalai Lama. Tavatessa Tiibetin hengel-
lisestä johtajasta on huokunut sellainen 
ilo ja myötätunto, että se tarttuu. Kaik-
kein paras opettaja on silti ollut Oskari.

–  Olen oppinut elämästä eniten Oska-
rin kautta. Näen paremmin pieniä hyviä 
asioita – mutta ei se tarkoita, että minus-
ta olisi tullut mitenkään hyvä ihminen tai 
muuta kuin keskinkertainen äiti.

Myös tämä äiti hermostuu, kun on kii-
reinen ja väsynyt yhtä aikaa. Välillä tulee 
huudettua vaikka auton navigaattorille, 
joka käskee sinnikkäästi tekemään  
U-käännöksen keskellä moottoritietä. 
Silloin Oskaria naurattaa.

 – Oskari tuntee minut niin hyvin. Kun 
sauhuan, hän sanoo vain rauhallisesti, et-
tä äidillä on vähän pinna kireällä.

Liian pimeä joulu

Kymmenen vuoden tauon jälkeen Anne 
Brunila kaivoi vesivärit esiin viime jou-
luna. Niinä vuosina Oskarista oli tullut 
äitiään parempi kuvien tekijä, ja joululo-
malla oli tarkoitus maalata yhdessä.

Aikomus jäi yhteen vesivärityöhön. 
Tapaninpäivänä tuli myrsky ja menivät 
sähköt, Anne Brunilalta ja sadoilta tu-
hansilta muilta. Fortumin yhteiskunta-
suhteista vastaavan johtajan joulurauha 
loppui siihen.

– Se oli kyllä järkyttävä juttu. Kun näin 
Etelä-Suomen kartan, jossa oli yli 50 000 
kilometriä sähköverkkoa myrskyn vuok-
si pois toiminnasta... En käsitä, miten 
miehet sen ylipäänsä korjasivat, kun 
myrsky vain jatkui, oli märkää ja pimeää.

Tapaninpäivästä alkaneen vuorokau-
den aikana Fortumiin tuli puoli miljoo-
naa puhelinsoittoa. Seuraavat kaksi viik-
koa Anne Brunila teki töitä kellon ympä-

Kaksi vuotta Anne 
kuljeskeli kotona ja 
kaipasi Oskaria.

Äiti, poika ja radion 
testaus. Oskarin 
huoneessa soi suomipop.

Anne, Oskari ja Rosie-
kameli Eilatin-lomalla 
kamelisafarilla.

ri, lämmitti välillä jouluruokia puuhellal-
la ja jatkoi töitä. Katastrofin ainekset oli-
vat koossa kotonakin, kun samaan aikaan 
olisi pitänyt hoitaa Oskaria ja jouluun 
viettoon tullutta, vakavasti sairasta isää.

Anne Brunilan isä kuoli kesällä, äiti  
14 vuotta sitten. Viime vuodet isää autta-
essaan Anne on miettinyt vanhustenhoi-

Oskarin 
matossa on 
keltaiset 
raidat.
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toa paljon. Ehjistä hoitoketjuista ja van-
husten toimintakyvyn ylläpitämisestä on 
puhuttu vuositolkulla, turhaan. Sairaan-
hoitajat ja kodinhoitajat tekevät parhaan-
sa, mutta järjestelmä toimii huonosti.

– Isäni kaatui useamman kerran ja 
joutui sairaalahoitoon. Sen jälkeen hän 
pärjäsi kotihoidon avulla, mutta olisi kai-
vannut kuntoutusta heti sairaalajakson 
jälkeen. Kun vanhus joutuu odottamaan 
kuntoutusta yli kolme kuukautta, toi-
mintakyky ehtii romahtaa eikä kohta 
enää ole mitään kuntoutettavaa. Välillä 
tuntuu siltä, että onko tämä systeemi 
näin juuri sitä varten: kun vanhukset 
päästää huonoon kuntoon, tarvitsee vä-
hemmän aikaa hoitaa.

Tavoitteena avoin mieli

Kausi-ihminen, se Anne Brunila on 
muussakin kuin maalaamisessa. Hänellä 
on ollut hullun lailla elokuvissa -kausi, 
Dostojevski-kausi ja lenkkeilykausi. Nyt 
meneillään on meditointikausi, jonka 
hän soisi jatkuvan.

– Yleensä meditoin aamulla. Se ei tar-
koita risti-istuntaa eikä mitään mystistä. 
Laitan vain silmät kiinni, hiljennän keho-
ni ja tyhjennän mieleni. Kun sitä tekee 
säännöllisesti, ajatustulvan katkaisemi-
nen käy vähitellen helpommaksi.

Lukemista ja muuttamista Anne Bru-
nila on jatkanut lapsesta saakka. Brysse-
listä palattuaan hän muutti Helsingin 
keskustaan. Niihin vuosiin 2000-luvulla 
ajoittui myös eroon päättynyt avioliitto 
Jyväskylän entisen kaupunginjohtajan 
Pekka Kettusen kanssa.

Oskari on Annen kanssa lomat ja noin 
joka toisen viikonlopun. Jos viikonloppu 
vietetään Annen kotona kaupungissa, 
Oskari etsii lauantaiaamuna lehdestä en-
simmäiseksi elokuvailmoitukset: hän 
tuntee ne kaikki ihan niin kuin osaisi lu-
kea. Taidenäyttelyssä Oskari saattaa vain 
painella huoneiden läpi eikä tunnu kat-
sovan ainoatakaan maalausta. Mutta kun 
lehdessä on kuva jostakin taulusta, hän 
sanoo ohimennen äidilleen, että tämä me 
nähtiin.

– Oskulla on ihmeellinen rekisteri-
muisti. Moni ei tajua, kuinka paljon vam-
maiset tietävät ja ymmärtävät. Pitää va-
roa aliarvioimasta.

Useimmiten mennään kuitenkin 
maalle. Kolme vuotta sitten Anne Bruni-
la etsi pientä, helppohoitoista mökkiä 
järven rannalta. Löytyi suuri, työläs maa-
talo puutarhoineen kaukana järvestä.

– Lähdin katsomaan taloa, jotta tulisin 
järkiini. En tullut.

Talo maalla vajaan tunnin ajomatkan 
päässä Helsingistä on nyt Annen ja Oska-
rin toinen koti. Siellä kuluvat lomat ja 
suurin osa viikonlopuista ympäri vuo-
den. Peruslämmön pitäminen suuressa 
talossa tulee kalliiksi, ja se kirpaisee 
energiayhtiön johtajaakin.

– Pitää sitten tinkiä jostakin muusta, 
kun taloa ei pienemmäksikään saa.

Kakkoskodin myötä Anne on alkanut 
lukea vielä jotakin mitä ei ennen lukenut: 
puutarhalehtiä ja kasvioppaita. Hän on 
istuttanut tulppaaneja ja helmililjoja, 
vaihtanut perinneperennoja paikasta 
toiseen ja saanut ne lopulta kukkimaan. 
Alppiruusun kanssa kävi kehnosti.

 – Olen aina ihmetellyt, mitä järkeä on 
vaihtaa kasveja paikasta toiseen. Mutta 
jos kasvi kellastuu, se kannattaa siirtää.

Kolmessa vuodessa Anne on oppinut 
poistamaan pensaista kirvoja mäntysuo-
paliuoksella, johon lisää vähän ruokasoo-
daa ja öljyä. Sitä hän ei ole oppinut, että 
routa saattaa talven aikana siirtää kiviä.

– Kolme kevättä ja kolme ruohonleik-
kuria suoraan kiveen – ei kaupunkilainen 
tajua, että kivet voivat siirtyä.

Kirkkaita värejä

Oskarin huone on suuri ja siisti. Ikkunas-
ta näkyy Myllylähteen maalaismaisema.

Tauluista huomaa ensin värit. Väreis-
tä Oskari on öljyvärityönsä aloittanutkin: 
viileää sinistä talviseen tunnelmaan, 
kirkkaan punaisina loistavat tulppaanit.

Anne tarkistaa radiosta, onko Oskarin 
suosikkikanava kohdallaan. Suomipop 
alkaa soida.

– Näytä vielä Osku, osaatko panna ra-
dion päälle. Entä mistä sammutetaan?

Oskari vetää jo saappaita jalkaan. Hän 
tahtoo ehtiä kärrätä pois korjattuja papu-
jen varsia kottikärryillä kompostiin en-
nen ruokaa. Sen jälkeen on kantelebän-
din harkat.

Poika lähtee pellolle, Anne käy vielä 
kutomossa. Kangaspuissa on kesken Os-
karin kutoma matto.

Anne silittää mattoa, sen kirkkaita kel-
taisia raitoja. Mitä siitä, vaikka väriä sa-
noisi siniseksi, kun mieli on täynnä valoa.

Poppanalaukkua tekevä asukas huo-
maa Annen ja ilahtuu.

– Oskarin äiti! Näytät tänään hyvälle!
Annea naurattaa. Selvää parannusta, 

kun viime kerralla näytti aasilta.  

Tätä et tiennyt 
minusta!

” Olen tosi huono ruuanlaittaja. 
Minulla on muutama tärppi, 

joilla yritän mennä eteenpäin. 
Sattumalta voi tulla hyvää. Kauhea 
stressi tulee, jos aion laittaa 
ystäville ruokaa. Olisi kiva tarjota 
ruokaa niin, että voisi suurin 
piirtein luottaa siihen, että se olisi 
syötävää. Eikä sellaista, joka menee 
roskiin hetkeä ennen kuin vieraat 
tulevat sisään. Niin kävi eräällekin 
klimppiselle kastikkeelle. Ja kun 
uunikanasta oli liha kuivunut ja 
näkyi vain luut, mitä siinä muuta 
voi kuin lähteä vieraiden kanssa 
ravintolaan syömään.”

Meneillään on 
meditointikausi, jonka 
Anne soisi jatkuvan. 
Tekee hyvää hiljentää 
keho ja tyhjentää mieli.
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