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Onnelliset äidit 
 

Äitienpäivän alla julkaistiin kansainvälinen tutkimus, jonka mukaan Suomen äideillä asiat ovat 

paremmin kuin missään muussa maassa. Taakse jäivät niin Ruotsit kuin Amerikatkin. Maailman 

surkein äitilä on Kongon demokraattinen tasavalta. Siksi on pakko kysyä, mitä se demokratia oikein 

on ja mitä on tasavalta. Vaikuttaa siltä, että siellä valta ei ole ainakaan äitikansalla eikä jakautunut 

mitenkään tasan.  

 

Mutta mikä oikein tekee suomalaisista äideistä niin hyväosaisia? Luontevin vastaus on tietysti isät 

ja lapset. Siis myös he ovat maailman parhaita. Muusta väestöstä, kuten sinkuista, leskistä ja 

poliitikoista ei ole niinkään takeita. Huonoimmassa asemassa suomalaista ovat epäilemättä ne, joilla 

ei ole maailman parasta äitiä, siis orvot. Tämähän nähtiin juuri tällä viikolla, kun yksi heistä, Petteri 

Orpo, joutui junailemaan maan ikävimmän tehtävän, sote-uudistuksen.  

 

Vaikkei uskoisi, onnen yltäkylläisyydestä voi koitua myös ongelmia. Millainen on tulevaisuus? 

Ykkössijalta ei enää paremmaksi pääse, joten ainoa suunta on alaspäin.  

 

Aivan päiväkohtainen pulma on se, mitä ihmettä voi antaa lahjaksi äidille, jolla on jo kaikkea ja 

jonka asiat ovat maailman parhaalla tolalla. Tällaisen henkilön ilahduttamiseen pitäisi varmaan olla 

vähintään timanttikoru, mutta siinäkin on se ikävä piirre, että timantteja tuotetaan Kongon 

demokraattisessa tasavallassa. Sellaisten lahjoittaminen maailman parhaille äideille on poissa 

maailman surkeimmilta äideiltä. Ei ole reilua kauppaa sellainen.  

 

Sama koskee äitienpäiväkahvia, joka perinteiden mukaan tarjoillaan äidille sänkyyn. Afrikasta se 

kahvikin on kerätty, ja jokainen kupillinen, jonka suomalaisäiti ryystää, on poissa Kongo-mamman 

kahvipöydästä.  

 

Timanttia vähäisemmät lahjat tuskin tuntuvat juuri missään Pahimmassa tapauksessa ne voivat 

tärvellä onnellisen perhe-elämän. Katsokaapa vaikka mainoksia, joissa kaupataan hekumallisia 

alusvaatteita äitienpäivälahjoiksi. Kieltämättä hepenet ovat hienoja, mutta mistä löytyy sellainen 

äiti, joka näyttää niissä samalta kuin mainoskuvien typykät? Ne hepsankeikat ovat takuulla kaikkea 

muuta kuin äitejä.  

 

Tietysti voidaan aina väittää, että halpaankin lahjaan sisältyy tunnearvoja, mutta nekin ovat tainneet 

kärsiä inflaatiosta. Kongossa äitienpäivälahjaksi ehkä riittäisi tykkääminen facebookissa, mutta 

meillä sellaista pidetään lähinnä nettikiusaamisena.  

 

Kaiken kaikkiaan äitien pitäminen tyytyväisinä Suomessa on sen verran riskaabelia hommaa, että 

ehkä on parasta tyytyä pelkästään onnittelemaan siitä, että suomalainen äiskä saa olla suomalainen 

äiskä.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi
ankarat1
Konekirjoitusteksti
Artikkelin lähde Kaleva

http://www.kaleva.fi



