
Suvun salaisuudet

Miksi äiti 
käyttäytyi oudosti?

Ailahtelevan äidin kanssa kasvaneet siskokset 
halusivat tietää, miksi vanhemmat olivat 

eronneet. Perheen historian tutkiminen paljasti 
Riitta Kuoppamäelle ja Katriina Silvennoiselle 

asioita, joita oli vaikea uskoa todeksi. 
TEKSTI ELSE TURUNEN KUVAT JONNE RÄSÄNEN

Riitan ja  Katriinan 
elämä äidin (oik.) 
kanssa oli pelot-
tavaa, mutta 
onneksi ympä-
rillä oli monia 
mukavia tätejä, 
kuten kuvassa 
oleva kummitä-
ti, joka oli aina 
tyyni. “Neuvo 
meille lapsille oli, 
että jos jotakin 
tapahtuu, kan-
nattaa huolehtia 
huomenna eikä 
hermoilla.” 
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Sisarukset Kat-
riina Silvennoi-
nen (vas.) ja Riit-
ta Kuoppamäki 
alkoivat pohtia 
lomamatkalla 
vuonna 2012, 
mitä he muista-
vat lapsuudes-
taan. ”Huoma-
simme, että 
meillä oli outoja 
muistoja. Emme 
olleet ihan taval-
linen perhe”, 
Riitta sanoo.

Aikuisina Riitta ja Katriina alkoivat 
miettiä, mitä pahaa isä olisi voinut 

tehdä. Oliko hän muka ollut 
väkivaltainen?
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Suvun salaisuudet

tikuviaan ja kävivät läpi kirjeitä, päiväkirjoja ja vanhoja 
valokuvia.

Kului kahdeksan vuotta, ja syntyi romaani Myrskynen, 
joka kertoo yhden perheen traagisista vuosista ja siitä, mil-
laista lapsuuden aikaisia tapahtumia oli tutkia. 

”Emme olisi uskoneet löytävämme sellaisia vastauksia 
kuin löysimme. Monet oletuksemme olivat vääriä”, Riit-
ta myöntää. 

Riitalle ja Katriinalle selvisi heti alkuvaiheessa, että äiti 
oli hakenut avioeroa syyllä, että puoliso pahoinpiteli hän-
tä. Äidin mukaan isä oli myös pakottanut hänet useamman 
kerran hoitoon mielisairaalaan.

Paremmista piireistä
Äiti ja isä, kirjassa Katri ja Erik 
Karste, vihittiin avioliittoon 
vuonna 1939. Vuoden kuluttua 
syntyi esikoinen ja siitä kolmen 
vuoden päästä kuopus.

Kotona riideltiin paljon. Kat-
riina oli kolmevuotias ja Riitta 
kuuden, kun vanhemmat ero-
sivat.

Äiti kirjoitti avioerohake-
mukseen: ”Minä en tahdo ryh-
tyä luettelemaan niitä lukuisia 
tapauksia, jolloin mieheni on 
minua törkeästi pahoinpidellyt, 
mutta viimeksi tapahtuneet pa-
hoinpitelyt viime vuoden lopul-
la ja tämän vuoden alussa oli-
vat siinä määrin väkivaltaisia ja 
raakoja, etten näe mitään mah-

dollisuutta avioliittomme jatkumiseen.”
Siskokset muistavat, että äiti sairasteli koko heidän lap-

suutensa ajan. Häntä vaivasivat huonot keuhkot, kipeä vat-
sa, sydämessä tuntuvat kivut ja univaikeudet.

 Äiti oli hammaslääkäri, ja tyttäret huolehtivat, että hän 
pääsi töihin vastaanotolleen. Varsinkin kuopus Katriina 
hoivasi äitiä lapsena ja nuorena, siivosi ja juoksi apteekis-
sa ja muilla asioilla. 

”Äiti ei saanut öisin unta ja halusi, että joku on hänen 
vierellään. Saatoin valvoa tai nuokkua öitä äidin seurana”, 
Katriina muistaa.

Koulu kärsi. Katriinaa liikuttaa erityisesti eräs muisto, 
jossa hän seisoo raitiovaunupysäkillä koulukavereidensa 
kanssa. Eräs heistä sanoi, että Katriina on kiva tyttö ja he 
voisivat olla ystäviä, mutta ei siitä tule mitään, kun Katrii-
na on niin paljon poissa koulusta. 

”Minun mieleeni jäi vain lause, että olen kiva, ja menin 
hymyillen kotiin.”

Tytöt eivät saaneet kutsua ystäviä kylään, eivätkä he 
juuri päässeet muuallekaan heitä tapaamaan. Äiti yritti 

Vanhemmat kutsuivat valokuvaajan tallentamaan per-
heonnea 1943. Vaikeudet olivat kuitenkin jo alkaneet.

Miten huonosti asiat olivatkin, julkisivu pysyi kunnossa. 
Äiti ei sietänyt häviämistä tai häviäjiä.

Ä
idin pehmeä kylki lämmitti, kun tyt-
täret köllöttelivät hänen kainalos-
saan. Tuntui vieno konjakin tuok-
su, kun äiti kertoi hauskoja tarinoita 
lapsuudestaan. Ne hetket ovat Riit-
ta Kuoppamäen, 80, ja Katriina 
Silvennoisen, 77, muistoissa hyviä. 

Silti hetkiin liittyi myös toinen 
tunne, kauhu. Äiti pelotteli tyttöjä heidän isällään. Isä oli 
syypää äidin ahdinkoon ja sairauksiin, ja isä saattaisi tul-
la heidän luokseen väkisin, vaikka oven läpi. Onneksi tytöt 
saivat olla äidin kanssa. Suojassa.

Äiti kuoli sydänkohtauk-
seen viisikymppisenä, ja 
tyttäret elivät omaa elä-
määnsä. Riitasta tuli arkki-
tehti ja tutkija, Katriinasta 
kemisti ja johdon konsultti. 
He löysivät puolisot ja sai-
vat lapsia ja lapsenlapsia. 
Vuodet vaihtuivat,   mutta 
oudot muistot ja samat ky-
symykset painoivat molem-
pien mieltä. Miksi vanhem-
mat olivat eronneet? Mitä 
vikaa isässä loppujen lo-
puksi oli ollut?

Vuonna 2012 Riitta ja 
Katriina vertailivat häm-
mentyneinä muistikuviaan 
lapsuudesta, välähdyksiä 
pelottavista tilanteista ja 
asumisesta jossakin muual-
la kuin lapsuudenkodissa.

He päättivät selvittää perheensä historian. 

Avioerosta kuusi istuntoa oikeudessa
Valo laskeutuu vanhan talon korkeista ikkunoista ruokailu-
tilan pöydälle, viipyilee kahvikupeissa ja tekee varjoja pape-
ripinoista. Riitta ja Katriina istuvat tutkimushuoneessaan.

Kun Riitta oivalsi, että vanhempien avioeron pöytäkirja 
voisi olla Kansallisarkistossa, alkoi tapahtua. Mutta avio-
erosta ei löytynyt päätöslauselmaa. Sen sijaan arkistossa 
oli paksu pino erilaisia pöytäkirjoja ja raportteja. Vanhem-
pien eroa oli käsitelty kuudessa oikeusistunnossa, ja eri ih-
misten todistajalausuntoja oli kymmeniä.

”Todistajien kertomukset olivat paikoin epäuskottavia. 
Meidän oli mietittävä, mikä on totta”, Riitta kertoo nyt 
kahdeksan vuotta myöhemmin.

Siskokset kirjasivat tietoja seinällä olevalle paperille kuin 
rikostutkijat. He etsivät johtolankoja, järjestivät tapahtu-
mia aikajärjestykseen ja vetivät nuolia asiayhteyk sien vä-
lille. Päivittäin he vertailivat myös puhelimitse omia muis-
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paikata tilannetta ostamalla lapsille uusia kauniita vaat-
teita ja vannotti, ettei omaa pesää saa koskaan liata. Riit-
ta ja Katriina eivät hävenneet tilannettaan, sillä he eivät 
tienneet muiden tietävän perheen ongelmista.

”Me olimme paremmista piireistä. Mutta oli paljon 
 asioita, joista ei voinut puhua muille.”

Miten huonosti asiat olivatkin, julkisivu piti pitää kun-
nossa. Äiti ei sietänyt häviämistä tai häviäjiä.

Pienet tytöt äidin vallan alla
Pieni Katriina leikkasi keittiössä tomaattia. Äiti marssi vie-
reen ja raivostui. Tytär leikkasi väärin päin! Lapset pelkä-
sivät, että äiti marssii ulos. Siitä seuraisi kamalia, sillä hän 
palasi retkiltään usein humalassa ja riitaisana.

”Tapettina oleminen lapsuudessani tarkoitti sitä, etten 
voinut ärsyttää herkkää tilannetta”, Katriina muotoilee.

Jälkeenpäin siskokset ovat ymmärtäneet, että äiti oli 
päihderiippuvainen. Hän joi konjakkia tai Moscato Passi-
to -viiniä. Kotiapulaiset ja äidin ystävättäret hakivat niitä 
Alkosta, sillä äiti oli liian hieno rouva seisomaan viinajo-
nossa. Siskokset sanoivat moskato paskato ja laimensivat 
äidin konjakkia vedellä.

Yleensä äidillä oli yksi hyvä ja kaksi huonoa päivää. Paha 
ilta tarkoitti riitelyä, itkettämistä, retuutusta ja tukasta kis-
komista, mutta sen jälkeen seuraava päivä oli viikon paras. 
Silloin äiti oli sovitteleva. Usein myös hauska.

”Huumori oli osa äidin puhetta. Välillä se oli ronskia”, 
Riitta muistaa.

Äiti saattoi nimitellä tytärtään isokokoiseksi, Iso-Iitaksi, 
ja pitää sitä hauskana. Kun tyttäristä kasvoi nuoria neito-
ja, äiti huuteli ikkunasta, jos näki jonkun pojan saattavan 
tyttärensä kotiin. Kuka tahansa ei kelvannut. Äiti halusi 

Katriinan ja Riitan 
mielestä heidän 
äitinsä  halusi olla 
itsenäinen nai-
nen, joka ottaa ja 
jättää ja lausuu 
viimeisen sanan. 
”Emme esimer-
kiksi saaneet 
sanoa, että van-
hempamme ovat 
eronneet. Piti 
sanoa, että äiti on 
eronnut.”
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tyttärilleen hyvän aviomiehen ja kunnon koulutuksen. Ei 
kirjaviisautta, vaan akateemista ammatillisuutta. 

”Äidillä oli ihana tärkätty valkoinen hammaslääkärin 
työtakki ja punaa huulissa. Hän teki työnsä hyvin. Potilaat 
olivat tyytyväisiä”, Katriina sanoo.

Vastaanotto oli kotona. Katriina putsasi instrumentte-
ja ja ohjasi puudutuksesta pökertyneitä asiakkaita lepää-
mään sohvalle.

”Olin äidin pikku apulainen.”
Vasta nyt siskokset ovat ymmärtäneet, että ehkä äidin 

ailahtelujen ja valvomisen takana oli osin vahva huume, 
pervitiini eli metamfetamiini, jota käytettiin sodan aika-
na ja sen jälkeen yleisesti. Nuorena äiti oli iloinen ja suo-
sittu. Vuosien metamfetamiinin käyttö muutti persoonal-
lisuuden. 

Mitä kauheaa isä muka teki?
Eräässä pitkään pimennossa olleessa muistikuvassaan Kat-
riina seisoo äidin vieressä ja vetää tätä kylpytakista. Hän 

yrittää kaikkensa, jotta äiti ajattelisi jotakin muuta kuin ik-
kunasta hyppäämistä. Riitta muistaa, että hänkin oli siinä. 
He molemmat nojasivat äidin pyöreään peppuun, kun tämä 
kurottautui lastenhuoneen ikkunasta pihalle päin. ”Älä äiti 
kiltti hyppää”, he kirjoittavat kirjassaan.

Äidillä oli selvästi mielenterveysongelmia. Tyttärilleen 
hän sanoi aina, että heidän isänsä oli tuhonnut hänen her-
monsa. 

Aikuisina Riitta ja Katriina miettivät, mitä pahaa isä olisi 
voinut tehdä. Oliko isä muka väkivaltainen? 

Kun siskokset tutkivat arkistoja, isän vastineita oikeu-
dessa ja sairaalalausuntoja, selvisi pian, että osa todista-
jista oli valehdellut. Kylmän viileästi. 

Isä kirjoitti oikeudelle oman lausuntonsa: ”Vaimoni on 
sairas ja onneton ihminen. Lääkärilausunnot, jotka tulen oi-
keudelle esittämään, puhuvat siinä suhteessa selvää kieltään. 
Hän on kärsinyt kroonillisesta unettomuudesta jo nuoresta ty-
töstä lähtien. Tämän unettomuuden rasittamana hän on lan-
gennut voimakkaitten unilääkkeitten sekä hermostoa jäytä-
vien stimulanttien ja osaksi myös väkijuomien liikakäyttöön.”

”Isän väkivaltaisuus oli hirveä valhe”, Riitta tiivistää ja 
jatkaa:

”Sen ajan juristit katsoivat asiaa syytteen kannalta eivät-
kä kyseenalaistaneet sitä. Äiti halusi eron väkivaltaisuuden 
perusteella, ja avioeroon tarvittiin tuolloin syy.”

Jostakin syystä äiti halusi nujertaa ex-miehensä. Hän oli 
älykäs juonittelemaan ja taitava kokoamaan itsensä her-
moromahdusten jälkeen.

 ”Nyt kun tiedän mitä kodissamme tapahtui, tunnen vi-
haa. En osaa suhtautua äitiin hyväksyvästi”, Riitta toteaa.

Suvun salaisuudet

Äiti halusi nujertaa ex-miehensä, 
ja hän oli älykäs juonittelija. 

Oikeudessa todistajat 
valehtelivat kylmästi.

Lapsina Riitta 
ja Katriina eivät 
juuri leikkineet 
yhdessä, sillä 
kolmen vuoden 
ikäero tuntui 
suurelta. ”Tukeu-
duimme kyllä 
toisiimme hädän 
hetkellä.”
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Missä me asuimme?
Sisaruksilla oli onneksi muitakin aikuisia ympärillään kuin 
äiti. Riitta muistaa pitäneensä naapurin tädistä, jonka luo-
na vieraili aina monia lapsia.

”Oivalsin, että aikuinen voi välittää myös muiden lapsis-
ta”, Riitta kertoo.

Myös isä oli omalla tavallaan mukana lasten elämässä. 
 Äiti saattoi lähettää lapset tämän luo ja hakea heidät sit-
ten pois  yhtä yllättäen. Kouluikäisinä siskokset tapasivat 
isäänsä  ehkä pari kertaa vuodessa hänen toimistossaan 
tai jossakin kahvilassa.

 Aikuisina Riittaa ja Katriinaa hämmensi tunne, että he 
olivat lapsina asuneet myös jossakin muualla kuin äidin tai 
isän luona. He muistivat sanan lastensuojelu lautakunta, 
mutta siitä ei puhuttu avioeropapereissa lainkaan.

Riitta keksi, että Helsingin kaupungin lastensuojelun 
arkistoja säilytetään Kallion Virastotalossa. Selvisi, että 
he olivat asuneet välillä kausia enollaan ja lastenkodissa.

”Niiden paperien läpi käyminen oli koskettavaa”, Kat-
riina huokaa.

Kotiapulaisen todistuksesta selvisi, että äiti oli ollut 
onne ton ja yrittänyt itsemurhaa. Kummi vahvisti, että  äiti 
oli ottanut yliannostuksen lääkkeitä. Ja pian selvisi vielä 
kamalampaa.  Sekaisimpana hetkenään äiti oli yrittänyt 
itsemurhaa esikoinen vatsassaan. 

Myöhemmin hän oli myös uhannut tappaa itsensä ja lap-
set. ”Kun me makaamme kylminä, hän tulee katumaan kovuut-
taan”, äiti viestitti ex-miehelleen tämän työkaverin kautta. 

Tyttäret, tuolloin 8- ja 5-vuotiaat, vietiin lastenkotiin.

Isä tuli kahville
Välillä äiti voi paremmin, ja tyttäret muuttivat takaisin 
 kotiin. Suhde isään kehittyi kuitenkin vasta aikuisena. Eläk-
keellä ollessaan isä vieraili joka torstai tunnin ajan Riitan 
perheen luona kahvilla.

”Suhtauduin häneen luottamuksella. Hän nautti saades-
saan olla lastenlastensa kanssa. Ne olivat hänelle varmasti 
huippuhetkiä.”

Isä oli aikansa kasvatti. Sodan kokenut herrasmies,  joka 
ei näyttänyt tunteitaan. Mutta kaikki tyttäriltään saa-
mansa joulutervehdykset ja piirustukset hän oli säilyttänyt.

Menneisyyden vaikeista asioista ei puhuttu, mutta Rii-
tan suhde isään ehti lämmetä. 

Katriinalla puolestaan oli isästä niin vähän hyviä muis-
toja lapsuudesta, että koko mies tuntui vieraalta.

”Minua harmittaa, etten osannut päästää isää  läheiseksi”, 
Katriina suree.

Ja aika, se kului nopeasti. Pian oli päivä, jolloin isä ei enää 
tullut kylään Riitan luo.

Isän suku otti vastaan ystävällisesti
Siskokset miettivät pitkään, josko tekisivät kirjansa peite-
nimillä. He päättivät kuitenkin olla avoimia. Vanhempiensa 

nimet he muuttivat. Heidän yksityisasioittensa käsittely 
julkisesti olisi tuntunut muuten pahalta.

Kirjan nimi Myrskynen tulee isän suvun kesäpaikasta, 
 jossa molemmilla siskoksilla on nykyisin oma kesä mökki. 
Katriina ja Riitta otettiin aikuisina sinne ystävällisesti vas-
taan. Myrskysessä on merta, kalliota ja rauhaa olla oma 
itsensä.

”Halusimme kuulua siihen joukkoon. Isä oli puhunut 
meistä aina kelpo ihmisinä sukulaisilleen”, Riitta kertoo.

Jälkeenpäin siskokset ovat ymmärtäneet, että isän elä-
mä oli kovaa, yhtä myrskyä. Hän hävisi kaikki kamppailut 
ex-vaimoaan vastaan.

”Emme vieläkään oikein ymmärrä, miten äiti saattoi olla 
niin katkera isää kohtaan.”

Siskokset ovat myös miettineet, miksi isä ei halunnut 
 itse vaatia eroa äidistä ja käyttää äidin päihteiden käyt-
töä  syynä. 

”Isä oli hyvin uskonnollinen ja piireistä, jossa saarnat-
tiin syntisyydestä.”

Ehkä uskonnollisuus esti häntä. Avioliitto oli pyhä.

Kannattiko penkominen?
Sisarukset eivät koe tarvetta antaa anteeksi äidilleen. 
 Tämä toimi väärin. He ovat kuitenkin pystyneet kirjoitus-
prosessin aikana käsittelemään tapahtumia ja jakamaan 
keskenään kaikenlaisia tunteita.

Riitta on äidille yhä hyvin vihainen. Katriina taas tuntee, 
että häntä on petetty. Huijattu.

Riitta ja Katriina eivät koe olevansa selviytyjiä. He ovat 
vain halunneet ymmärtää paremmin menneisyyttä – ja 
itseään. 

”Aina menneestä jää meihin jotakin. Olen koko ikäni pyö-
ritellyt näitä asioita jossakin mielessäni. Nyt ne ovat pa-
perilla ja voin seisoa ylpeänä tarinamme takana”, Katrii-
na pohtii.

Eikä äiti ollut vain paha. Tämän yritteliäisyys ja kova 
työmoraali vaikuttavat yhä tyttärissä.  

”Opimme äidiltä ahkeruutta ja itsenäisyyttä. Huomaan, 
että minulla pitää vieläkin olla joka päivä jokin tehtävä, 
jonka saan valmiiksi, vaikka sitten pyykkien pesu”,  Riitta 
miettii.

Siskokset toivovat, että heidän tarinansa antaisi toivoa 
kaikille niille isille, jotka eivät saa olla mukana lastensa elä-
mässä ja joita ex-puoliso vieraannuttaa lapsista.

”Peli ei ole välttämättä menetetty. Vartuttuaan lapset 
tekevät omat ratkaisunsa.”

Riitta ja Katriina kokevat, että perheen salaisuudet kan-
natti selvittää. Kaikille sellainen ei tietenkään sovi,  mutta 
heille pitkä ja syvä sukellus menneisyyteen oli tervehdyt-
tävää. 

Vanhoja tapahtumia ja niihin liittyviä epäselvyyksiä kan-
nattaa miettiä, sillä asiat eivät aina ole niin kuin niiden 
olettaa olevan. 

Riitta on äidille yhä hyvin vihainen. Katriina taas 
tuntee, että häntä on petetty. Huijattu.
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