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– Fyysiset voimavarat  
eivät ole vahvuuden mitta
Liisa Rautanen on vahva ja määrätietoinen nainen

SMA-lihassairaus
 ■ Spinaaliset lihasatro-

fiat, joista käytetään ly-
hennettä SMA-sairaudet, 
ovat parantumattomia li-
hassairauksia, joista käy-
tetty yhteisnimitys mer-
kitsee sananmukaises-
ti selkäydinperäisiä li-
hassurkastumia. SMA on 
harvinainen neurologi-
nen sairaus, jolle on omi-
naista tahdonalaisen li-
haksiston etenevä sur-
kastuminen ja heikkene-
minen. Sairaus on taval-
lisesti periytyviä ja saat-

tavat alkaa yhtä hyvin 
varhaislapsuudessa kuin 
vasta aikuisiälläkin. 

Lihastauti voi ilmetä jo 
vastasyntyneellä tai vas-
ta myöhemmin lapsuu-
dessa, nuoruudessa tai 
aikuisuudessa. Samakin 
diagnoosi voi olla vaike-
usasteeltaan aivan erilai-
nen jopa saman perheen 
jäsenillä vaihdellen lie-
västä toiminnanhäiriös-
tä vaikeavammaisuuteen. 

Lähde: Suomen lihas-
tautiliitto

Liisa Rautanen on asuttanut Hyrsylän Lonkalan tilaa viimeisen kolmen vuoden ajan. Rautasen äiti Kerttu Rautanen osti vanhan 1800-luvulla rakennetun ratsutilan tätinsä perikunnalta. Kerttu oli 
muuttanut 14-vuotiaana lapsettoman tätinsä kasvatiksi. Liisan 85-vuotias isä Leo Rautanen asuu samassa pihapiirissä olevassa toisessa talossa.

Liisa Rautanen ei ole koskaan kävellyt, saatikka tanssinut. Veljen 
tyttöjen tanhuharrastus on kuitenkin innostanut Rautasen mukaan 
Nummi-Pusulan tanhuajien hallitukseen.

– Vertaistuki on asia, jonka kirjoitan aina isolla. Se on parasta mitä ihminen voi tarjota, pohtii Liisa Rautanen.

 ■ Rautasen fyysisiä puut-
teita paikkaa henkinen ka-
pasiteetti, joka on poik-
keuksellisen vahva ja it-
senäinen siitä huolimatta, 
että nainen tarvitsee hen-
kilökohtaisen avustajan 24 
tuntia vuorokaudessa. Siir-
tymiset paikasta toiseen, 
auton ajo, henkilökohtai-
set toiminnot ja esimerkik-
si puutarhanhoito eivät on-
nistu SMA-sairaalta, mutta 
puhuminen ja kirjoittami-
nen sujuvat erinomaisesti. 
Rautasen mukaan se joh-
tuu siitä, että hänen edes-
mennyt äitinsä Kerttu Rau-
tanen huolehti vammaisen 
tyttärensä oikeudesta saada 
suorittaa oppivelvollisuus.

Oppivelvollisuuden 
suorittaminen on 
oikeus
– Siihen maailmanai-

kaan vanhemmille olisi 
ollut helppo ratkaisu ot-
taa vastaan tarjous oppi-
velvollisuudesta vapautuk-

seen tai kotiopetus, mutta 
äiti huolehti oikeuksistani 
ja sain suorittaa oppivelvol-
lisuuteni koulussa.

Ensimmäiset kaksi koulu-
vuotta Rautanen kävi Pusu-
lan Kaukelan kansakoulua 
muiden alueen lasten kans-
sa. Koulun alkaessa Liisal-
le ostettiin ensimmäinen 
pyörätuoli.

– En vielä koulussakaan 
tajunnut olevani erilainen, 
vaikka kaikki kaverini oli-
vat terveitä, muistelee Rau-
tanen ja täsmentää muisto-
jen Kaukelan koulusta ole-
van yksin hyviä.

– Keittäjä avusti aina tar-
vittaessa.

Koulu sujuikin hyvin ja 
ongelmia aiheuttivat lähin-
nä koulumatkat, kun Rau-
tasen aloittaessa kansakou-
lun vuonna 1964, ei ollut 
koulukuljetusoikeutta edes 
liikuntaesteisille lapsille.

– Perheessä ei ollut au-
toa ja pääsin naapureiden 
ja kummisetä Armaksen au-
tolla tai jopa hevosella kou-

luun, muistelee Rautanen.
Kolmannen kouluvuoten-

sa Rautanen aloittikin lii-
kuntarajoitteisille tarkoi-
tetussa sisäoppilaitokses-
sa Oulussa.

– Tapasin ensimmäisen 
kerran joukon vammaisia 
ja vasta silloin ymmärsin 
olevani erilainen.

Opiskelua 
sisäoppilaitoksessa
Rautasen mukaan vam-

maisen lapsen paikka on 
kuitenkin tavallisessa pe-
ruskoulussa.

– Kehitysvammaisten luo-
kassa lapset päästetään hel-
pommalla, vaikka myös 
vammaisilla on oikeus op-
pia, huomauttaa Rautanen 
ja puuskahtaa, että men-
näänhän täältä Afrikkaan 
saakka opettamaan ihmisiä. 

Rautanen myöntää, että 
on oma lukunsa ne van-
hemmat, jotka häpeävät 
lapsensa vammaisuutta ja 
laittavat lapsen siksi toi-
selle paikkakunnalle kou-
luun. Mutta se vasta huo-
no peruste onkin.

– Kun terveetkin lapset 
saisivat nähdä vammaisia, 
he oppisivat hyväksymään 
erilaisuutta.

Rautanen myöntää peilaa-
vansa asioita oman elämän-
sä kautta. Opiskelu sisäop-
pilaitoksessa tarkoitti sitä, 
että Liisa pääsi perheensä 
luokse Pusulaan vain kol-
mesti vuodessa. Sen täytyi 

olla pienelle tytölle rank-
ka kokemus. Rautasen mu-
kaan on kuitenkin pääasia, 
että hän ylipäätään sai käy-
dä normaalin kansakoulun.

– Viisitoistavuotiaana pa-
lasin kotiin, vaikka olin-
kin kiinnostunut jatka-
maan opiskelua oppikou-
luun, muistaa Rautanen ja 
arvioi opiskelun jatkamisen 
olleen tuolloin käytännös-
sä kovin hankalaa.

Opiskelu kuitenkin jatkui 
parin vuoden miettimisen 
jälkeen, kun Rautanen pää-
si Invaliidiliiton kauppa-
kouluun Espooseen. Rau-
tanen suoritti merkantin 
tutkinnon ja jakoi opiskelu-
ja edelleen merkonomiksi.

Kyvyt esille 
järjestötyössä
Työkokemusta Liisa Rau-

taselle on kertynyt kirjan-
pitäjänä, puhelinmyyjänä 
ja toimittajana. Hän kuiten-
kin arvelee kykyjensä tule-
vat parhaiten esille järjes-
tötyössä.

– Olen hirveän hyvä or-
ganisoimaan, täsmentää 
Rautanen vahvuuksiaan 
ja kertoo Alli-kummitädin 
ja Leo-isän esimerkin jär-
jestöihmisinä kasvattaneet 
myös hänet järjestöaktii-
viksi.

– Helposti luullaan, että 
palveluja tarvitseva ihmi-
nen on vain yhteiskunnan 
kuluttaja.

Rautasella on kuitenkin 

paljon annettavaa. Hän toi-
mii muun muassa Uuden-
maan lihastautiyhdistyksen 
puheenjohtajana ja Suomen 
lihastautiliiton varapuheen-
johtajana. Näissä tehtävissä 
hän on edistämässä lihas-
sairaiden ihmisten oikeutta 
tasa-arvoiseen, monimuo-
toiseen ja hyvään elämään. 

– Vammaisten lasten van-
hemmilla ja vammaisilla it-
sellään on rankkaa, kun 
oikeuksien puolustaminen 
vaatii useimmiten taiste-
lua, pohtii Rautanen, jon-
ka omakin elämä on ollut 
jatkuvaa taistelua.

– Täytyy pitää huolta, 
että saan sen hoidon jon-
ka tarvitsen. 

Rautanen huomauttaa, 
että se ei ole mitenkään it-
sestään selvää, kun jo ihan 
tavallisistakin kansalaisista 
priorisoidaan.

– Jokainen infektio ja 
flunssa pitää hoitaa, sillä ne 
voivat olla kohtalokkaita. 

7.12.1992 ystävä elvytti 
tukehtumaisillaan olevan 
Liisa Rautasen, jonka elä-
mä on siitä lähtien jatkunut 
hengityskoneessa. 

– Tästä hetkestä ystäväs-
tä tuli satusysteri.

Äidin rinnalla 
loppuun asti
Vuonna 1957 syntynyt 

Liisa Rautanen syntyi Kert-
tu ja Leo Rautasen maan-
viljelijäperheen esikoise-
na. Vuosi syntymän jäl-

keen perheessä alettiin ih-
mettelemään miksi tyttö ei 
ole oppinut kävelemään. 
Kaksivuotiaana Liisa Rau-
tasella diagnosoitiin ole-
van synnynnäinen SMA-li-
hassairaus ja vanhemmille 
annettiin arvio, että lapsi 
tulisi menehtymään ennen 
15:sta ikävuotta. SMA-lihas-
sairaus on perinnöllinen 
sairaus, mutta tästä huoli-
matta vanhemmat rohke-
nivat hankkia lisää lapsia. 

– Vuonna 1960 syntyi 
Leena, 1963 Ilkka ja 1969 
Timo, luettelee Liisa Rau-
tanen pikkusisaruksensa.

– Vuonna 1981 perhee-
seen otettiin sijaislapseksi 
yhdeksänvuotias Mia, joka 
on nykyään maalaistalon 
emäntänä, suurperheen äi-
tinä Somerolla ja edelleen 
osa perhettämme. 

SMA periytyi myös toi-
selle veljistä, mutta tästä 
huolimatta vain terveenä 
syntyneet biologiset sisa-
rukset ovat menehtyneet. 
Leena menehtyi vain kak-
sivuotiaana kurkunpääntu-
lehdukseen ja Ilkka muu-
tama vuosi sitten syöpään. 
Kerttu Rautanen menehtyi 
lokakuussa 2014.

– Hoidin äitiä vuosia en-
nen hänen kuolemaansa. 
Olin päättänyt, että minun 
äitini ei joudu koskaan lai-
tokseen.

Rautanen tietää, että on 
aika erikoista, että neljä-
lapsisen perheen lapsista 
juuri hän oli se joka hoiti 
äitiä. Hän joka itsekin tar-
vitsee apua. Lopulta koitti 
kuitenkin se hetki, ettei Lii-
sa enää kyennyt äitiä hoi-
tamaan. 

– Kuule Liisa, valitettavas-
ti sinun pitää poistua, kun 
täällä on niin ahdasta, muis-
taa Rautanen sairaanhoita-
jan sanoneen äidin kuolin-
vuoteella vain paria viikkoa 
ennen kuolemaa.

Rautanen harmittelee eri-
tyisesti sitä, että koulutetun 
terveydenhoitohenkilöstön 
ennakkoluulot vammaisuut-
ta kohtaan ovat sitkeät.

– Olisi ollut mukavaa, jos 
joku olisi sanonut: hienoa, 
että tulit äitiäsi katsomaan.

Rautanen pysyi kuiten-
kin äitinsä rinnalla loppuun 
asti. Niin oli äitikin pysynyt 
tyttärensä rinnalla. 

– Arvostan nyt entistäkin 
enemmän asioita, joita äi-
diltäni opin. -af

Pusulalaisella Liisa Rautasella on vahva halu 
oppia uusia asioita ja olla avuksi kanssa 
ihmisille. Hän ei anna sen häiritä, että pyörätuoli 
ja hengityskone rajoittavat elämää.
– Ei se niin ole, että ne joiden fyysiset 
voimavarat näyttävät suuremmilta ovat 
vahvempia, huomauttaa synnynnäisen SMA-
lihassairauden kanssa elävä Rautanen.


