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Onko köyhyys nuukuutta vai nuukuus köyhyyttä?

Lapsena meillä oli yhteinen hammasharja. Vuorotellen harjattiin hampaita ja välillä kastettiin harjaa 

suolaveteen. Oliko se nuukuutta? Taisi olla köyhyyttä, mutta terveinä pysyttiin ja omat hampaat on 

vielä kaikilla tallella – ainakin melkein kaikki.

Maistoin jäätelöä ensimmäisen kerran 7-vuotiaana. Oliko se köyhyyden vai nuukuuden syytä? Ei 

kummankaan. Meilläpäin vain ei ollut jäätelökioskeja kuin kirkolla ja sinne oli matkaa 15 km ja 

käyntejä harvoin. Mistäkö päättelen, ettei se ollut kumpaakaan, nuukuutta eikä köyhyyttä? Siitä, että 

koulun luona pysähtyi kauppa-auto ja saimme ostaa käsityötunnin aikana kymmenellä pennillä 

possuja. Ja hyvää se oli, kun harvoin sai. Mistähän vanhemmat nekin pennit hankkivat? Ei ollut 

nuukuudesta puhettakaan, kun viimeiset pennoset lasten käteen antoivat. 

Kun olin pyrkimässä Evijärvelle keskikouluun, sain pikkuserkultani sinisen anorakin. Sellaista 

sanaa en ollut koskaan kuullutkaan. Hävetti kovasti, kun samaan aikaan pyrkimässä ollut 

pikkuserkku kertoi läsnä ollessani kavereille, että takki oli häneltä. Se oli köyhyyttä, mutta myös 

ylpeyttä.

Äidillä oli tapana viimeisinä vuosinaan kertoa silloisella kylällämme eläneestä isosta talollisesta, 

joka hänen kertomansa mukaan myi kivirauniot lappajärveisille. Se ei ollut köyhyyttä, vaan 

nuukuutta.

Voitaisiinko nuukuudeksi sanoa myös sitä, kun isot talolliset moittivat ylpeäksi äitiämme, joka 

kuulemma puki lapsensa liian hienosti? Äiti, jolla oli seitsemän lasta, ompeli itse meille kaikille 

vaatteet ja välillä toisten vanhoista vaatteista. Se oli meidän perheen köyhyyttä ja varallisten 

nuukuutta.

Mitä nuukuus sitten tänä päivänä on? Onko se sitä, että vanhusten hoitoon ei löydy rahaa, mutta 

urheilukentän suunnitteluun kyllä? Onko se sitä, että kouluissa ei ole tarpeeksi 

terveydenhoitohenkilökuntaa lapsia varten? Tai etteivät kaikki mielenterveyspotilaat saa 

tarvitsemaansa hoitoa? Vai onko se ehkä sitä, että työntekijöiden palkkoja ja muita etuja halutaan 

huonontaa, vaikka yhtiön johdolle maksetaan mittavia bonuksia? Tai että työntekijöitä irtisanotaan, 

vaikka yhtiö tahkoaa tuntuvaa voittoa?

Entä kuka sitten on nuuka? Sekö kansalainen, joka on irtisanottu eikä pysty laittamaan paljonkaan 

euroja kierrätykseen, vaikka valtionjohto niin kehottaakin tekemään? Vaiko se isoherra, joka sai 
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miljoonien bonukset ja samaan aikaan irtisanoi työväkeä? Vai oliko nuuka se roopeankka, joka 

muutti naapurimaahan välttääkseen veroja?

Olen tullut sellaiseen loppupäätelmään, ettei tarvitse olla köyhä ollakseen nuuka eikä nuuka 

ollakseen köyhä. Köyhä on nuuka pakosta, mutta rikas nuuka siksi, että haluaa vähän lisää.
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