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Lapsen kokema kipu on myös isälle raskasta

Antti Kamppinen odottaa isänpäivän aamua
Anssi Tiittanen

Anssi Tiittanen
anssi.tiittanen@aikamedia.fi

Kamppisten perheessä
reuma on turhankin tuttu

Jumala ja ystävät auttavat

sairaus. Välillä horisontti

Kamppisille on tullut tutuksi
2010-luvun suomalainen uuskäsite köyhyys. Perheen sairastelusta alkaa hyvinvointivaltiossakin ennemmin tai myöhemmin
seurata rahavaikeuksia.
Tulee se kuukausi, jolloin jokin tärkeä osamaksuerä jääkin
maksamatta. Takaraivossa alkaa tykyttää: seuraava kuukausi ei tule olemaan yhtään rahakkaampi.
Silloin Antti tarttuu luuriin ja
soittaa. Erilaisten maksusuunnitelmien tekeminen on liiankin
tuttua.
Aiemmin tänä vuonna eräänä maanantaina Antilla oli edessään 900 euron suuruinen lasku erääntynyttä osamaksua. Sille
oli neuvoteltu taas maksuaikaa.
Missään ei kuitenkaan ollut näköpiirissä sellaista ylimääräistä rahaerää, jolla asia olisi saatu
hoidetuksi. Seuraava askel olisi
ollut vanhahkon mutta perheelle
välttämättömän auton menetys.
Tutussa rukouspiirissä tiedettiin Kamppisten tilanne ja laitettiin hattu kiertämään. Koko
summa saatiin kasaan.
Antti liikuttuu puhuessaan ystävien antamasta avusta.
– Olemme niin kiitollisia.
Apua on saatu milloin mihinkin.
Samalla ovikello soi ja sisään
tulevat Eija ja Sari. Naiset menevät migreenikohtauksen kourissa olevan Minnan luokse: siunaavat, silittävät ja ovat läsnä.

sumenee kivun kanssa

A

taistellessa.

ntti ja Minna Kamppisen
perheessä on
aina sairastettu poikkeuksel-

lisen paljon.
Asiantilaa on lähes mahdotonta huomata päällepäin. Kun iloiset Veeti, 6, Venla, 10, Viljami,
13 ja Valtteri, 15, tulevat vastaan,
mistään ei voi päätellä sairauksien kirjoa, joka on osa perheen jokapäiväistä elämää.
Isä-Antilla on epilepsia ja refluksia, Minna-äidillä migreeni,
keliakia ja rytmihäiriöitä. Kaikilla lapsista on ruoka-aineallergioita ja Viljamilla ja Venlalla on lastenreuma. Veetillä on lastenreumaepäily, ja Venlalla lisäksi astma
ja refluksi.
Kaikkien sairauksien hoito vaatii säännöllistä asiointia terveyskeskuksessa ja terapiassa käyntiä. Mukana on myös vanhemmille tuskallinen asia, lapsen kokema
säännöllinen ja usein kova kipu.
Yksi syy, joka osaltaan vaikeuttaa Kamppisten elämän haasteiden näkemistä, on isänpäivään
valmistautuva Antti itse. Ystävät
ja työtoverit tuntevat graafikkoKamppisen perin juurin positiivisena ihmisenä, jolla on lisäksi napakka työtahti.
– Kieltämättä sitä välillä itsekin
ihmettelee, miten kaiken keskellä
jaksaa vielä hymyillä. Tosin asia
saattaa olla niin päin, että huumori auttaa jaksamaan, Antti arvioi.
Koulunkäynti kärsii

Kamppisilla tiedetään, että lapsen
sairastellessa hankalin vaihe on
aika ennen diagnoosin saamista.
– Venla kaatui aikoinaan tullessaan pyörällä eskarista. Sitten hän
vain lakkasi kävelemästä, Antti
kertoo.
Lastenreuman, oligoarthritis
juveneliksen, ensioire on tavallisesti nivelten aamujäykkyys, jonka vanhemmat yleensä huomaavat. Lapsi ontuu nivelkivun takia
tai hän varoo kipeitä niveliä. Myös
nukkumisvaikeuksia voi olla.
Lapset eivät aina osaa kuvata
kipua sanallisesti. Antti kertoo,
että Venlan silmistä näkee, kun
häneen sattuu. Tyttö alkaa juoksennella paikasta toiseen ja touhuta kaikenlaista unohtaakseen
kivun.
Antti myöntää, että tämä vuosi on ollut perheelle poikkeuksellisen raskas.
– Valtteri on ollut 300 tuntia ja
Venla 200 tuntia poissa koulusta
pelkästään keväällä, Antti sanoo

aikoina kuulokkeet korvilla. Musiikki auttaa pääsemään omaan
tilaan, jossa luova työ on mahdollista.

Huumori ja Jumala auttavat jaksamaan, Antti Kamppinen sanoo.

päätään pudistellen.
Venla opiskelee kotona vanhempien opettamana uskonnon,
ympäristöopin, liikunnan ja käsityön sisällöt. Minna-äiti on ahkera käsistään. Kotona näkyy paljon
kudottuja sukkia ja lankakeriä.
Venlan vasenkätisyyden vuoksi
hän opetteli kutomaan ”väärinpäin”.
Veetin aikanaan täyttäessä kolme kuukautta alkoi sairaala-, ensiapu- ja yksityislääkärikierre,
joka jatkui kunnes hän täytti kaksi vuotta.
Lopulta diagnoosiksi saatiin
astma. Pahin hetki koettiin keväällä 2010, jolloin Veeti sai verenmyrkytyksen.
– Onneksi tästä kaikesta selvittiin Jumalan avulla, Antti sanoo.
Niin ikään Viljami ei pienenä
säästynyt sairastelulta. Korvatulehduksista kehittyi niin sanottu
liimakorva. Hän kärsi koko alakoulun ajan kroonisesta poskiontelontulehduksesta, ja onteloon
oli tehtävä pallolaajennus. Viljami sai myös poissaolokohtauksia
kesken koulupäivän.
– Onneksi ne olivat ”vain” migreenikohtauksia, Antti muistelee.

Kun sumu iskee

Sairaudet – etenkin ne, joihin
liittyy kipua – haperoittavat arkea.
Antti Kamppinen puhuu sumusta. Se on mielentila, jossa
päivät, viikot ja jopa kuukaudet
alkavat kuin sulautua toisiinsa.
Silloin eri perheenjäsenten
eri sairaudet ja oireet iskevät samanaikaisesti. Lapset eivät voi
mennä kouluun, kun sattuu.
Vanhempien migreeni tai epilepsia alkavat vaivata.
Rumba kiihtyy, kun asioille
täytyy tehdä jotain. Antti ajaa ensin jonkun lapsista terveyskeskukseen, sitten lähetteen kanssa
poliklinikalle Tampereelle. Huoli ja epävarmuus painavat koko
ajan. Sitten ajetaan kotiin, jossa tilanne ei muiden sairastajien
kanssa ole muuttunut.
Yöllä ei pysty nukkumaan,
kun eri sängyistä kuuluu valitusta. Taas koskee johonkin.
Aamuyöllä päällimmäisinä
tunteina ovat voimattomuus,
toivottomuus ja kykenemättömyys ottaa vastaan enää mitään.
Akuuttia tilannetta on kestänyt
päiväkausia.

– Pahinta on se, ettei tilanne
armahda yhtään. Kipu ei lopu
millään. Yrität hoitaa ja auttaa,
mutta huomaat, ettei lääke tehoa.
Ja niin edelleen.
Samalla pitäisi hoitaa kotia
edes jotenkuten. On viikkoja, jolloin ei vain pysty. Antti painaa
töitä vaihtelevina vuorokauden-

Joskus on kysyttävä
”miksi?”

Minna on kotiäiti. Viimeisestä
tavallisesta työpäivästä on aikaa
kuusitoista vuotta. Kun perheessä on sairastettu niin paljon kuin
Kamppisilla, mikään muu ratkaisu ei kuulosta järkevältä.
Graafikkona Antti on joutunut
tottumaan alan suhdanneherk-

Vastoinkäymiset ovat yhdistäneet perhettä. Kuvassa Viljami (vas.)
Valtteri, Venla, Veeti, Minna ja Antti Kamppinen.
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kyyteen. Työuraan kuuluu freelance-jaksoja, osa-aikaisuuksia ja
yrittäjyyttä – josta jäi jäljelle velkoja vielä vuosienkin päähän.
Antti kertoo, että raastavien tilanteiden keskellä on tullut huudettua Jumalalle.
– Olen karjunut autossa ja
metsässä. Kysynyt, mitä me
olemme tehneet väärin. Milloin
tämä loppuu.
Onko vastauksia tullut?
– Ei. Mutta kaiken keskellä
olemme kuitenkin saaneet kokea käsittämätöntä Jumalan rakkautta ja armoa.
– Minna on ollut minulle tärkeä. Hän on jaksanut tukea, kun
olen ollut äärirajoilla jaksamisen
kanssa. Tuemme toisiamme ja
yritämme hoitaa myös parisuhdettamme tämän kaiken keskellä, Antti sanoo.
– Myös työtoverit, sukulaiset
ja ystävät ovat auttaneet. Yksi
suurista ihmeistä oli sadan euron
suuruinen rahalahja kirjekuoressa postilaatikossamme. Tänäkään päivänä emme tiedä, kuka
auttoi meitä.
– Olemme saaneet leipää, perunoita ja lihaa ja muita ruokatarvikkeita. Perheessämme on ollut tilanteita, joissa on vain pakko
luottaa, että Jumala pitää huolta.
Kun perhe joutuu kokemaan
vaikeuksia, ne toisaalta yhdistävät. Valtteri oli viime kesänä rippileirillä. Kun perhe tuli vierailulle, nuori mies itki. Omaa porukkaa oli ollut kova ikävä, vaikka
leiri oli ollut mahtava kokemus
uusien kavereiden ja uskon vahvistumisen myötä.
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Kansanedustajien tärkeä päätös
KANSANEDUSTAJAT tekevät arvokasta työtä kaikkien kansalaisten parhaaksi. He haluavat ja pyrkivät varmasti toimimaan kaikessa vilpittömästi koko Suomen hyväksi.
Kansakuntamme isät ja äidit ovat myös kansamme johtajia:
heillä on oikeus, velvollisuus ja vastuu johtaa maatamme. Meidän onkin syytä olla kiitollisia siitä, että saamme asua vapaassa,
turvallisessa ja tasa-arvoisessa maassa.
Kansanedustajien päätettäväksi tuodaan lähipäivinä aloite avioliittolain muuttamisesta eli niin sanotusta tasa-arvoisesta
avioliittolaista. Eduskunnan lakivaliokunta kuuli asiaan liittyviä
kannanottoja ja asiantuntijalausuntoja ja hylkäsi aloitteen jo aiemmin tänä vuonna. On kuitenkin aivan oikein, että koko eduskunta saa äänestää aloitteesta, jonka allekirjoittajina on ollut
huomattavan suuri joukko kansalaisia.
Huolenaiheena asian käsittelyssä on, että koko eduskunta ei kuule kaikkia lakivaliokunnassa esitettyjä kannanottoja. Tämän johdosta Helsingin Saalem-seurakunta
on lähestynyt kansanedustajia henkilökohtaisella kirjeellä. Kansanedustajille ei liene yllätys, että
kristillisestä seurakunnasta, jonka pyrkimyksenä on pitäytyä Raamatun ilmoituksessa, aja-

Vuosituhansia
kestäneen
yhteiskunnan
perusyksikön
luonnetta pyritään
muuttamaan.

tus miehen ja naisen välisen avioliiton muuttamisesta joksikin
muuksi tuntuu hyvin huolestuttavalta – etenkin kun vuosituhansia kestäneen yhteiskunnan perusyksikön luonnetta pyritään
muuttamaan yhden sukupolven aikana. Seurakunnan kirjeessä ehdotetaankin, että mikäli nykyinen parisuhdelaki ei takaa tasapuolista kohtelua kaikille Suomen kansalaisille, tulisi tarkistaa
voimassa olevaa parisuhdelakia eikä muuttaa avioliittolakia.
Kansanedustajat ovat kuulleet tästä asiasta mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kenties he ovat muodostaneet oman kantansakin jo aikoja sitten. Tuskin myöskään helluntailaisina osaamme
argumentoida asiaa millään uudella tavalla. Siksi onkin syytä vedota siihen, että kansanedustajat hiljentyisivät ja harkitsisivat vielä kerran, kuinka he aikovat asiassa äänestää.
Kysymykseen avioliittolain muuttamisesta liittyy syviä arvotunteita, emmekä kristittyinä ole aina osanneet
ilmaista mielipiteitämme sellaisella kunnioituksella ja
rakkaudella, jota Jeesuksen seuraajilta voidaan odottaa. Tätä on syytä vilpittömästi pahoitella.
Kristittyinä haluamme myös vakuuttaa kansanedustajille, että äänestivätpä he avioliittolakiasiassa kuinka hyvänsä, tulemme edelleen rukoilemaan
heidän puolestaan. Jospa uskovien rukoukset vaikuttaisivat kuitenkin niin, että kansanedustajat voisivat
hiljentyessään kuulla omassatunnossaan taivaallisen
Isän äänen ja tehdä asiassa vastuullisen päätöksen.
Mika Yrjölä

Kirjoittaja on Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja

On hyvä olla yhdessä

Lapsille näyttäisi periytyvän jotain vanhempien huumorintajusta. Myös hurttiudesta päätellen ollaan samalla aaltopituudella.
– Meillä on sellaista isän ja
poikien välistä leikillistä nahistelua. Ja viikoittain on painimatsin
aika, isä vastaan Valtteri ja Viljami. Yleensä häviän, Antti naureskelee.
– Tottakai puhumme myös vakavavista asioista. Olen onnellinen ja iloinen, että molemmat
haluavat jakaa elämän ilot ja surut meidän vanhempien kanssa.
Tuleva isänpäivän aamu on
tunnerikas hetki.
– Lapset ovat yleensä tehneet
minulle jotain itse. Se on aina
hienoa, ihan sama mitä sieltä tulee. Nykyisin isommat pojat tosin havahtuvat samana aamuna
tajuamaan, että äh, taas sillä plösöllä on se päivä, Antti virnistää.
Venla teki viime vuonna isälle
pahvista oman "aipädin".
Oman perheen ympäröimänä
Antti tuntee olevansa hetkessä ja
tilanteessa, josta ei kaipaa mihinkään muualle.

Miksi Fida osallistuu Nenäpäivään?
töjä, jotka on syystä tai toisesta koettu sopimattomiksi.

HELLUNTAILIIKKEEN lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida International osallistuu marraskuiseen Nenäpäivä-kampanjaan kahdeksan muun hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Tempaus päättyy 7.11.
Ylen TV2-kanavalla nähtävään suoraan tvlähetykseen, joka sisältää videotervehdyksiä kehitysmaista sekä tunnettujen artistien esittämiä musiikkikappaleita ja sketsejä.

Oletteko saaneet kritiikkiä siitä, että
olette kristillisenä toimijana mukana
viihteellisessä Nenäpäivä-kampanjassa, Fida Internationalin viestintäpäällikkö Lassi Mäkinen?
− Fida on ollut Nenäpäivässä ja sitä edeltäneessä Ylen Hyvässä mukana jo kymmenen vuotta. Tähän mennessä meille asti
kuuluneet kriittiset kommentit ovat laskettavissa kahden käden sormilla. Ne ovat koskeneet tv-shown yksittäisiä ohjelmasisäl-

Koetteko joutuneenne tekemään kompromisseja osallistuessanne tempaukseen?
− Nenäpäivä on kansanliike, joka haluaa
edistää kehitysmaiden lasten ihmisarvoista elämää. Fidan ei tarvitse tehdä kompromisseja osallistuakseen tähän. Nenäpäivän auttamisideologia perustuu huumoriin, iloon ja hyvän tekemisen helppouteen.
Huumori on haasteellinen laji, joka herättää aina monenlaisia reaktioita. Nenäpäiväkampanja on hyvin laaja kokonaisuus. Fidan ei tarvitse olla kaikista yksityiskohdista
samaa mieltä, kuten ei suomalainen tv-yleisökään ole. Tärkeintä on kehitysmaiden lasten auttaminen. Tästä kaikki ovat varmasti
yhtä mieltä.
Miksi Fidan kannattaa olla mukana Nenäpäivä-kampanjassa?
− Nenäpäivän tuotoista saadaan merkittävästi apua itäisen Afrikan hanketyöhön,
jolla parannetaan lasten ja perheiden ruo-

katurvaa sekä autetaan traumatisoituneita lapsia. Nenäpäivä on myös mahdollisuus
kertoa suomalaisille siitä, miten Fida, helluntaiseurakunnat ja paikalliset kumppaniseurakunnat tuovat toivoa lähimmäisten
elämään. Nenäpäivän erikoisuutena on peräti yhdeksän järjestön yhteistyö. On parempi tehdä yhteistyötä kuin eristäytyä.
(RV)

Nenäpäivä on
mahdollisuus
kertoa
suomalaisille
siitä, miten
Fida tuo toivoa
lähimmäisten
elämään.

