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äiti   ja   M.  Asennus 



Masennusta sairastavat sadat tuhannet suomalaiset, ja 
monella heistä on pieniä lapsia. Tämä on tarina siitä, miltä 

masennus saattaa näyttää lapsen näkökulmasta. Mikä siinä 
mietityttää, mikä pelottaa ja miten vanhemman sairautta 
voisi lapselle selittää? Tärkeitä kysymyksiä, joilla on iso 
merkitys myös lapsen tulevaisuudelle. Siksi tämä tarina 

valittiin osaksi Mielenterveyden keskusliiton juhlavuoden 
projektia 50 tarinaa mielenterveydestä.

Miltä masennus näyttää?



Moi! Minä olen Ella ja tässä on minun perheeni. 

Oikeastaan minulla on kaksi perhettä, koska 
vanhempani ovat eronneet. Asumme veljeni Eemelin 

kanssa vuorotellen isin ja äidin luona.

Mutta nyt haluan kertoa mitä tapahtui, kun äidin 
luokse muutti Mörkö Asennus. 



Meidän äiti on maailman paras äiti, ainakin minun mielestäni. 

Äiti tekee paljon töitä ja on hyvä leipomaan. Joskus leivomme 
yhdessä ja joskus minä yllätän äidin. 

Kuten viimeksi, leivoin ihan itse korvapuusteja! 

Eemeli ja äiti auttoivat vain niiden syömisessä. 



Ja tämä tässä on Mörkö-peikko. Karvainen, pieni otus, 
joka etsii itselleen uutta kotia. 

Aikaisemmin Mörkö asui vihreässä kerrostalossa, 
mutta sai sieltä häädön. 

Häätö tarkoittaa sitä, että täytyy muuttaa pois jostain.

Mörkö veti perässään pientä vaunua, johon oli 
pakannut kaikki tärkeät tavaransa. 

Vaunun kyydissä oli sininen kastelukannu, unihiekkaa 
ja sen sellaista. 

Möröllä oli mukanaan myös taikasauva, jonka avulla 
se pystyy muuttamaan pienetkin asiat suuriksi. 



 

Pikkuinen peikko näki äidin ulkoiluttamassa Nalle-
koiraa, ja päätti lähteä mukaan. 

Se taikoi kaikki varusteensa pieneen pussiin ja 
kiinnitti pussin selkäänsä. 

Mörkö-peikko kiipesi varovaisesti äidin hiuksiin ja 
tuli meidän kotiimme. 



 

Mörkö oli suorastaan iloinen uudesta kodistaan  
(mikä on hyvin outoa, koska möröt eivät yleensä ole iloisia). 

Se halusi heti päästä asentamaan omia juttujaan. 



Ensimmäisenä Mörkö ripotteli reilun 
annoksen unihiekkaa äidin silmiin. 

Se oli hyvin tyytyväinen itseensä, eikä olisi 
malttanut odottaa seuraavaa päivää. 



 

Äiti muuttui väsyneeksi ja päivä päivältä äiti oli uupuneempi. 

Välillä hän nukkui päiväunia, vaikka eiväthän aikuiset niitä tarvitse.

En ymmärtänyt miksi äitiä nukutti niin paljon, mutta kaikki johtui 
Möröstä.

Mörkö ripotteli unihiekkaa äidin silmiin ja tökki öisin äidin kylkeä 
pikkuruisella nuppineulalla. Väsynyt äiti heräili yöllä Mörön kujeiluun 

ja oli päivällä aivan poikki. 



Mörkö oli varastanut unihiekkaa Nukku-
Matilta ja taikasauvan Taikurilta.

Se tekee niin paljon tuhmuuksia, ettei sillä 
ole yhtään ystävää. 

Varastaminen ja kiusaaminen ovat todella 
väärin, mutta eivät peikot siitä välitä. 



 

Mörkö kiusasi äitiä myös muilla tavoin. Se kaatoi 
sinisestä kastelukannustaan murheita äidin päälle ja 

äitiä itketti. Taikasauvalla Mörkö sai pienetkin murheet 
kasvamaan suureksi suruksi.

Olin ihmeissäni, miksi äiti itkee? Olenko minä tehnyt 
jotain väärää? Onko Eemeli kiukutellut ja saanut äidin 

surulliseksi?

Myös äiti oli ihmeissään. Reipas äiti ei ymmärtänyt, 
miksi oli nyt niin väsynyt ja surullinen. Äiti kuitenkin 

kertoi, että se ei johtunut meistä. 



Äiti jatkoi työntekoa kaikesta huolimatta. 

Äidin mielestä työ on parasta ja rakasta heti meidän jälkeemme. 

Minusta on mukavaa, kun äiti muistaa sanoa aina iltaisin: ”Rakastan 
sinua”.

Töissä äiti hoitaa lapsia, joilla on erityisen tuen tarve. Se tarkoittaa 
sitä, että äiti auttaa niitä lapsia löytämään omat supervoimansa, tai 

niin äiti ainakin sanoo.



 

Äiti siivosi edelleen kotia ja laittoi meille ruokaa. 
Kävimme yhdessä myös 

leikkipuistossa ja pyöräilemässä. Teimme siis 
kaikkea tavallista, mutta minusta tuntui, ettei äidillä 

ollut enää yhtään hauskaa meidän kanssamme.  

Silloin kun äiti oli todella surullinen, minä ja Eemeli 
halattiin äitiä. 

Se auttoi ainakin vähän. 



 

Lopulta Mörkö oli tehnyt olonsa niin kotoisaksi, ettei 
paremmasta väliä. 

Se oli kiinnittänyt äidin nilkkaan raskaan painon, eikä 
äiti jaksanut enää oikein mitään. 

Niinpä me Eemelin kanssa autoimme äitiä paljon. 

Eemeli oli hyvä käyttämään Nalle-koiraa lenkillä ja 
minä olin hyvä paistamaan pinaattilettuja.



  

 

Eräänä päivänä Ilona-täti tuli käymään kylässä ja 
huomasi, että meillä majaili kutsumaton vieras.  



 

 

Hän jutteli äidin kanssa ja kertoi, että joskus Mörön 
karkotukseen tarvitaan lääkettä ja muutakin apua. 

Ilona-täti vei äidin lääkärille ja äiti joutui olemaan 
vähän aikaa sairaalassa.

Se oli pelottavaa, koska olimme isin luona kamalan 
huolissamme äidistä. 



 

                

 

Sairaalassa äitiä hoidettiin kuitenkin hyvin ja 
lopulta äiti pääsi myös kotiin. 

Ja mikä tärkeintä; äidin vaaleista hiuksista oli 
häädetty takkuinen Mörkö-peikko! 

Äiti söi nyt mörönkarkotuslääkettä, eikä ollut 
enää niin surullinen.



 

            

 

Minusta on mukavaa kun Mörkö lähti. 

Äiti on taas ihana, oma itsensä. Ja mikä parasta, pääsemme taas 
leipomaan yhdessä korvapuusteja!



50 vuotta muutoksen puolesta


