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Viime vuoden juhannuslehdessä Anni Hämäläinen,
13, odotti pilvipoutaisia kesäpäiviä, joina pääsee
kotoa liikkeelle. Hän ei arvannut, että kesän jälkeen
elämä vasta vilkastuukin.

Ulla Ahvenniemi ■ Kuva Arto Vuohelainen ja Eija Lippo

uhlavaatteet ovat vielä pääl-
lä, kun Anni Hämäläinen,
13, lepää hotellihuoneen
suurella sängyllä. Hän on
juuri tullut kyläilemästä
Mäntyniemestä, tasavallan
presidentin luota.

– Istuimme Tarja Halo-
sen kanssa vierekkäin ja pö-
lötimme. Söimme pipareita

ja joimme omenakaneliglögiä,
Anni tiivistää. Vanhemmat Reet-
ta ja Hannu Hämä-
läinen olivat kyllä
mukana, mutta presi-
dentin vieressä istui
aina Anni.

– Taloa esiteltiin ja
hienolta näytti. Tarja
vei minut salaisiinkin
paikkoihin, joita
muille ei näytetty. Ja
puhui omia asioita, joita en ker-
ro. Yksityisiä.

Vierailu ei Annia jännittänyt.
Vähän niin kuin naapuria olisi
mennyt tapaamaan, hän arvioi.
Hiukset vain siistiksi polkaksi
kampaajalla, vaatteiksi jotain ei
puristavaa ja muutama kysymys
etukäteen paperille.

– Kun tutustuin keittiöön, ky-
syin, tehdäänkö siellä tavallisia

ruokia. Laitetaan useinkin, liha-
pullia vaikka.

– Tarjalta kysyin, syökö presi-
dentti koskaan roskaruokaa. Hän
kertoi, miten yhdellä kävelyllä oli
houkutellut turvamiehen osta-
maan juustohampurilaiset, ja ta-
kaisin tullessa vielä toiset.

Matkalla maalla ja ilmassa

Kesän alussa puumalalainen An-
ni Hämäläinen odotti pilvipou-

taisia päiviä. Juhan-
nuksen alla hän kertoi
Kodin Kuvalehdessä,
että aikoo kalalle kun
käki kukkuu, ajaa säh-
köpyörätuolilla jääte-
lökioskille, ja säästää
rahaa kaasugrilliin.

Kesällä isä kantoi
Annin melkein joka

päivä katsomaan kotipihassa kas-
vavia tomaatintaimia. Annilla oli
yksi ystävä ja muistikirja täynnä
itse keksittyjä reseptejä. Hän oli
muutamaa senttiä vaille metrin
mittainen ja painoi himpun va-
jaat 11 kiloa.

Lehden ilmestymisen jälkeen
Anni sai kirjeitä ihan vierailta ih-
misiltä. Sitä hän oli haastattelus-
sa vähän toivonutkin. Samaa, pe-

Anni valittiin
ensimmäiseksi
vakavasti sai-
raaksi lapsek-
si, jonka toi-
veita yhdistys
toteutti.

Mitä kuuluu?
Kodin Kuvalehti täyttää 35 vuotta. Sen kunniaksi
tapaamme kiinnostavia, aikaisemmissa lehdissä esi-
teltyjä ihmisiä ja kyselemme heidän kuulumisiaan.

j

Anni Hämäläinen lu-
pasi lähettää oman
kalkkunakasvispiirak-
kansa ohjeen Mänty-
niemen keittiöön.
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Anni Hämäläisen mie-
lestä kyläily presiden-
tin luona oli kuin naa-
purissa olisi käynyt.
– Oli kivaa. Vielä ren-
nompaa kuin ajattelin,
kun kissatkin hyppivät
pöydillä.

rinnöllistä Mulibrey-nanismi-
oireyhtymää sairastaa noin 60
suomalaista, ja yhdestä heistä tu-
li Annin kirjekaveri.

Myös Anni itse lähetti postia.
Keskellä kesää presi-
dentti Halosella oli kä-
si kipsissä, ja Anni lä-
hetti lehtijutun itses-
tään kesälukemiseksi
toipilaalle.

– Tarja Halonen
vastasi, että olipa jän-
nä, että minä kirjoitin
hänelle ensin. Hän oli
juuri lukenut minusta ja jäänyt
miettimään. Hän sanoi, että an-
napa kuulua jatkossakin itsestäsi.

Jutun Annin elämästä luki
myös Make A Wish Toive ry:n
toiminnanjohtaja Eija Lippo.
Hän kutsui yhdessä Mikkelin
keskussairaalan kanssa sairaita
lapsia taidemaalaushetkeen Mik-
keliin, ja tutustumisen jälkeen
Toive-yhdistys valitsi Annin en-
simmäiseksi vakavasti sairaaksi
lapseksi, jonka toiveita täyttää.

Lokakuussa toteutui Hämäläi-
sen perheen ensimmäinen Hel-
singin-matka vuosiin. Tilataksil-
la tultiin ja takaisin kotiin len-
nettiin, niin kuin Anni oli toivo-

nut. Siinä välissä Anni pääsi kat-
somaan lempiohjelmansa Kokki-
sodan nauhoittamista ja tapasi
suosikkikokkinsa Harri Syrjäsen.

Hotellin valinta oli helppo.
Vanhassa Uuno Tur-
hapurossa Uuno sä-
helsi hotelli Presiden-
tissä, ja Anni halusi
sinne. Illalla Anni sai
toivomaansa japani-
laista sushia.

Kultarannan ome-
nista tehdyn glögin
vuoro oli myöhem-

min. Sitä Anni pääsi juomaan
ennen joulua, toisella Helsingin-
matkalla.

Kylässä, kotoisasti

Mäntyniemessä tuoksui joululle,
ja keittiössä muumipiparit odot-
tivat Annia koristelemaan. Anni
syötti tuliaisherkkujaan tasaval-
lan ykköskissoille ja jutteli presi-
dentin kanssa hetken Harry Pot-
terista ja Viisikosta. Mutta aika
pian Anni pääsi taas asiaan.

– Presidentti syö kuulemma
pizzaa, aurajuustoa, oliiveja, ke-
babia, kaikkea mitä miekin. Ja
Arajärvi sanoi, että syö joskus
lenkkimakkaraa, Anni kertoo

tyytyväisenä. Vieressä hotellin
sängyllä on pieniä pusseja, Män-
tyniemestä mukaan saatuja. Ko-
rianteria, limeä, chiliä, inkivääriä
ja sokerikuorrutetta.

Kun kotiin Puumalaan pääsee,
Anni aikoo levätä ja tehdä sitten
lihapullia ja muusia. Samanlaisia
lihapullia tehdään vastedes ehkä
Mäntyniemessäkin.

– Lähetin presidentin keitti-
öön viestin, että kun laittavat
puoleen kiloon jauhelihaa ruo-
kalusikallisen sinappia ja teelusi-
kallisen sokeria, niin tulee hyviä
lihapullia.

– Presidentin keittiössä olivat
suu auki, kun puhuin kalk-
kunakasvispiirakasta, sen ohjeen
haluavat. Lupasin lähettää postia
presidentille, kuulemma menee
varmasti perille. ■

Anni jutteli
presidentille
kissoista, kir-
joista ja kou-
lusta, mutta
enimmäkseen
ruuasta.

Kenestä lehdessä aikaisempina vuo-
sina esitellystä henkilöstä haluaisit
kuulla lisää? Voit lähettää ehdotuk-
sesi tunnuksella ”Mitä kuuluu?”,
Kodin Kuvalehti, PL 100, 00040
Sanoma Magazines tai kodin.kuva-
lehti@helsinkimedia.fi


