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Rakkaan isän itsemurha 
pysäytti menestyjän: Onko 
ihmisellä arvoa ilman työtä?
Lappilaisen perushoitajan ja talonmiehen tytär nimitettiin 
alkukesästä Suomen nuorimmaksi kasvatustieteen professoriksi. 
Satu Uusiauttin, 36, menestystarinassa on kuitenkin kipeä 
sivujuonne, joka pakottaa pohtimaan, kuinka pitkälle työ voi 
määritellä ihmiselämän arvon. Etsimme vastausta hänen juuriltaan.
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Lapin yliopiston kasvatustieteen professori Satu Uusiautti on oppinut kipeimmän 
kautta, että menestys ei tule ilman menetystä.

(https://d3ncwv2e9zpfbf.cloudfront.net/200167444.jpg)

Sonja Huhtaniska

Professorilla on raikuva nauru. Se tuntuu täyttävän koko auton.

Nauru lakkaa, kun ylitämme Petäjäskosken voimalaitossillan ja saavumme 
Jaatilansaareen, jossa kytkinkentältä kohoavat sähkömastot kurkottavat 
taivaisiin. Jos niitä menee lähelle, kuulee sähkövirran rätisevän 
kihelmöivästi kaapeleissa.

Tässä hetkessä on jotakin samaa, yhtä hienovarainen jännite. Satu 
Uusiautti, 36, katselee vaiteliaana lapsuutensa maisemaa. Hänen 
ilmettään on vaikea tulkita.

–Miltä tuntuu? 

–Jännittää.

–Mikä?

–Että miltä tuntuu.

Ohitamme rapistuneen huoltorakennuksen. Uusiautti tähyää sitä vihreillä 
silmillään. 

–Tuossa on pannuhuone. Siellä minun isi oli töissä.

Aikuisen ääni. Lapsen sanat. 

Jotakin rivien välissä.

Ajamme hiljaisen kylän halki ja kaarramme määränpäähämme, hylätyn 
koulurakennuksen pihaan. 

A N S S I  J O K I R A N T A
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LUETUIMMAT

Katri, 30, työskentelee 
prostituoituna Rovaniemellä: 
"Miehet ei käy terapeutilla, ne käy 
hupakolla" (https://www.lapinkans
30-tyoskentelee-prostituoituna-
rovaniemella-miehet-ei-kay-
terapeutilla-ne-kay-hupakolla-
200265561)

Suomalainen Carita yritti ottaa 
selfien – 1500 ihmistä nauraa nyt 
lopputulokselle somessa
(https://www.lapinkansa.fi/kotima
carita-yritti-ottaa-selfien-1500-
ihmista-nauraa-nyt-
lopputulokselle-somessa-
200292733)

Runsaat tuhat pohjoissuomalaista 
käy päivittäin töissä Ruotsissa tai 
Norjassa – byrokratia syö aikaa ja 
hermoja
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/r
tuhat-pohjoissuomalaista-kay-
paivittain-toissa-ruotsissa-tai-
norjassa-byrokratia-syo-aikaa-ja-
hermoja-200294502)

Räikkönen ja Bottas eivät tiedä 
jatkostaan – "Menen saunaan ja 
otan 
oluen" (https://www.lapinkansa.fi/
ja-bottas-eivat-tieda-jatkostaan-
menen-saunaan-ja-otan-oluen-
200295162)

Helsinkiin lentänyt kone ehti olla 
ilmassa vain 20 minuuttia, kun 
kapteeni kuulutti 
vaaratilanteesta: "Hälytysvalot 
vilkkuivat 
pimeässä" (https://www.lapinkans
lentanyt-kone-ehti-olla-ilmassa-
vain-20-minuuttia-kun-kapteeni-
kuulutti-vaaratilanteesta-
halytysvalot-vilkkuivat-pimeassa-
200295386)

NYT Päivä Viikko
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Vierailu lapsuuden kotikylässä ja vanhalla alakoululla veti nauravaisen naisen 
vakavaksi.

(https://d3ncwv2e9zpfbf.cloudfront.net/200167447.jpg)
Täältä Suomen nuorimman kasvatustieteen professorin menestyksekäs 
opintie alkoi. Jakunhelma heilahtaa, kun Uusiautti pamauttaa auton oven 
kiinni ja lähtee rakennusta kohti. Joka ainoa ikkuna on isketty säpäleiksi; 
lasinsirut rasahtelevat kesäkenkien alla.

Katso mitä minulle on tehty, kuolemaa tekevä talo hengittää työläästi 
kasvoille. 

–Ei voi käsittää, Uusiautti virkkoo vahinkoja tarkastellessaan. Hänen 
muistoissaan kaikki on toisin. 

Saavumme moneen kertaan murretulle ulko-ovelle. Kun professori 
kiskaisee sen auki, lähes kuulemme kuinka... 

Kunnianhimoista nörttiä pitää patistella leikkimään
...PRINGGG! Kellot soi!

Vaalea, ruipelo lapsi harppoo riemuissaan rappusia ylös. Pikku-
professorihan se siinä mennä vipeltää. Satu ei ole ikinä myöhässä, sillä 
hän rakastaa koulua – varsinkin äidinkieltä.

Puiseen pulpettiin pujahtaessaan hän hykertelee salaiselle haaveelleen: 
jonakin päivänä hän saa itse seisoa luokan edessä ja opettaa lapsille 
kaikkea kiehtovaa.

Kuten sijamuotoja. Ah.

Haave hykerryttää Uusiauttia vielä aikuisenakin, eri syystä tosin.

–Kuvittele miten karmeita ajatuksia, hän nauraa.

Kieltämättä, aika kieroutunut kakara – ja pahemmaksi menee: kun pikku-
Satu tulee koulusta kotiin, äidin on joskus suorastaan patisteltava tyttöä 
pois läksyjen ääreltä.

–Menehän välissä leikkimäänkin.
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TUOREIMMAT

"Ei ihmisoikeuksia, ei vapautta" – 
Venezuelan kiistelty äänestys on 
saanut kansalaiset pelon valtaan
(https://www.lapinkansa.fi/ulkom
ihmisoikeuksia-ei-vapautta-
venezuelan-kiistelty-aanestys-
on-saanut-kansalaiset-pelon-
valtaan-200295895)

Suomi vaatii Afganistanissa 
siepatun suomalaisnaisen 
välitöntä palauttamista, nainen 
videolla: "Jos sieppaaja ei saa 
pyytämäänsä rahasummaa, 
jotain hyvin pahaa 
tapahtuu" (https://www.lapinkans
vaatii-afganistanissa-siepatun-
suomalaisnaisen-valitonta-
palauttamista-200295897)

EK: Suomalaisyrityksillä 
positiivinen vire, loppuvuodelle 
odotetaan kasvua
(https://www.lapinkansa.fi/kotim
suomalaisyrityksilla-positiivinen-
vire-loppuvuodelle-odotetaan-
kasvua-200295947)

Iäkäs mies hukkui uimarannalla 
Siuntiossa
(https://www.lapinkansa.fi/ulkom
mies-hukkui-uimarannalla-
siuntiossa-200295919)

Yhdysvaltain varapresidentin 
Pencen terveiset Trumpilta 
Baltiaan: Olemme kanssanne ja 
puolellanne
(https://www.lapinkansa.fi/ulkom
varapresidentin-pencen-
terveiset-trumpilta-baltiaan-
olemme-kanssanne-ja-
puolellanne-200295917)

LAPPI

(https://www.lapinkansa.fi/lappi/kolumni-tosi-

tv-tahti-halusi-ampua-joutsenen-200280434)
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–Joo joo, tyttö mutisee.

Mutta oikeastaan ahkeruuden malli tulee vanhemmilta itseltään. Soili-äiti 
painaa pitkää päivää perushoitajana Rovaniemen maalaiskunnan 
palveluksessa, Aippa-isä Petäjäskosken voimalaitoskylän talonmiehenä. 
Hyväntahtoinen ja huumorintajuinen mies on kyläläisten keskuudessa 
erityisen pidetty. 

Vanhemmat ovat pakahtua ylpeydestä, kun ujosta tytöstä varttuu työtä 
pelkäämätön välkky – suvun ensimmäinen, joka menee yliopistoon. 

Satun rakas ukki ei ehdi nähdä tyttärentyttären unelman toteutuvan. 
Mutta kun tätä valmistellaan viimeiselle matkalle, Soili pyytää 
kuljettajalta:

–Ajaisitko yliopiston kautta.

Niin paljon Satun saavutus merkitsee.

Mutta opiskelupaikka on vasta alkua.

Kun pikku-Satu tulee koulusta kotiin, äidin on joskus suorastaan 
patisteltava tyttöä pois läksyjen ääreltä.

Menestystä tutkimalla menestyjäksi
Menestys. Mitä se oikeastaan on? Miksi toiset menestyvät, mutta toiset 
eivät?

Kysymykset kiehtovat vuonna 2003 valmistunutta maisteria niin paljon, 
että 22-vuotias Uusiautti päättää alkaa työstää aiheesta väitöskirjaa. 

Kirjaan valikoituu haastateltavaksi huippuosaajia eri aloilta – ei 
pelkästään vaikutusvaltaista valkokaulusväkeä, vaan esimerkiksi 
siivousalan vuoden työntekijä. 

Arkiajattelussa menestys mielletään usein hyvin materialistiseksi asiaksi. 
Menestynyt on se, jolla on suuri kulmatoimisto ja paljon hännystelijöitä. 
Menestykseen liitetään myös kielteisiä piirteitä; jotta suureen 
kulmatoimistoon pääsee, on oltava häikäilemätön ja edettävä muiden 
kustannuksella.

Uusiautti näkee eri tavalla. 

Hänen mukaansa menestys ei ole yhtä kuin verotettavan ansiotulon 
määrä. Sen sijaan se on omien vahvuuksien käyttämisestä syntyvää 
nautintoa, joka luo halun olla alati parempi omassa työssään. Innostus 
puolestaan näyttäytyy hyvinä työtuloksina.

–Se on myönteistä kehitystä, professori summaa.

Hänen lapsuutensa maisemissa moista ei voi sanoa tapahtuneen. 
Kävelemme rähjäisen alakoulun käytävällä ja liikkeidemme luoma 
ilmavirta saa suuret keltaiset maalilastut rapisemaan seinistä kuin 
ruskalehdet. Luokkahuoneet on tuhottu täysin. Täältä tekee mieli pois. 

Eikä kyse ole vain koulusta. Ennen elinvoimainen asuinalue on 

Kolumni: Tosi-tv-tähti halusi 
ampua joutsenen
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/k
tosi-tv-tahti-halusi-ampua-
joutsenen-200280434)

Hah, hoh, voi ei. Apua! Mitä ne nyt 
tekee? Tuo tästä vielä puuttui! 
Kavereiden some-kommentointi 
herätti kiinnostuksen, ja niinpä 
seuraavana päivänä...
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/kolumni-

tosi-tv-tahti-halusi-ampua-joutsenen-

200280434)

Eduskunnan talousvaliokunta 
tutustuu Meri-Lapin 
elinkeinoihin tällä viikolla
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/e
talousvaliokunta-tutustuu-meri-
lapin-elinkeinoihin-talla-viikolla-
200295827)

Kiirunan kaupungintalon 
kellotornia aletaan purkaa 
tänään – Purkua voi seurata 
hetki hetkeltä web-kamerasta
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/k
kaupungintalon-kellotornia-
aletaan-purkaa-tanaan-torni-
siirretaan-kuudessa-osassa-
200295695)

Thaimaalaisten korviin on 
kantautunut tieto 
oikeudenkäynneistä ja riidoista 
Suomessa – poimijoiden määrä 
väheni neljänneksellä
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/t
korviin-on-kantautunut-tieto-
oikeudenkaynneista-ja-riidoista-
suomessa-poimijoiden-maara-
vaheni-neljanneksella-
200284729)

Neljä lappilaista naistaiteilijaa 
tutkii pohjoista luontoa ja 
sisäisiä kokemuksia 
yhteisnäyttelyssä elokuussa 
Rovaniemellä
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/n
lappilaista-naistaiteilijaa-tutkii-
pohjoista-luontoa-ja-sisaisia-
kokemuksia-yhteisnayttelyssa-
elokuussa-rovaniemella-
200293175)

KOLUMNIT
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kuihtumassa. 

Uusiautti vieraili täällä edellisen kerran vuonna 2008.

Koska jonkun oli tyhjennettävä isin asunto.

A N S S I  J O K I R A N T A

Työtä pelkäämätön aivoduunari on tahkonnut yli 230 vertaisarvioitua tiedeartikkelia, 
lähes 20 tieteellistä kirjaa ja hänen ohjauksestaan on valmistunut seitsemän tohtoria.

(https://d3ncwv2e9zpfbf.cloudfront.net/200167446.jpg)

2008: Menestys ei tule ilman menetystä
Vuoden 2008 kaltaista tuskin tulee toista. 

Vuosi on hullu. Hyvässä ja pahassa.

Huhtikuussa 27-vuotias Uusiautti väittelee tohtoriksi. Jo vuosia 
aikaisemmin eronneet Aippa ja Soili seuraavat tilaisuutta yleisössä. 
Molemmat ovat pyytäneet varta vasten vapaata. Onhan se nähtävä, kun 
duunareiden tyttärestä tulee tohtorisnainen.

Helekatti vieköön. 

Heinäkuussa Uusiautti synnyttää esikoisensa Topin. Aippa on ainoasta 
lapsenlapsesta tohkeissaan, jopa koomisissa määrin. Hän lupaa jo hyvissä 
ajoin:

–Jos Jari ei halua tulla synnytykseen, niin mie kyllä tulen sulle kaveriksi!

Siihen ei kuitenkaan jouduta. Uusiauttin aviomies tulee paikalle aivan 
mielellään.

Elokuussa on rohkeiden taloudellisten ratkaisujen vuoro. Finanssikriisi on 
ajanut kiinteistöjen hinnat ennätyksellisen alas Amerikassa, ja Satu ja Jari 
ovat molemmat rakastuneet maahan yhteisillä matkoillaan. 

Nyt me tehhään se!

TIIA HAAPAKANGAS
Kolumni: Tosi-tv-tähti halusi 
ampua joutsenen
(https://www.lapinkansa.fi/lappi/kolu
tosi-tv-tahti-halusi-ampua-
joutsenen-200280434)
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Pari ostaa talon Floridan Cape Coralista. Haaveena on, että Floridan 
lämmössä voisi viettää mahdollisimman monta kuukautta vuodesta. 
Uusiautti näkee jo mielessään, miten vanhemmat matkustavat lomillaan 
Amerikkaan – Aippa-isikin sieltä Petäjäskosken perukoilta.

Mutta isä ei koskaan tule.

Sillä marraskuussa hän tekee itsemurhan jättämättä minkäänlaista viestiä. 

Aipan kuolemasta tulee pian kuluneeksi kymmenen vuotta. Silti ei 
kulu päivääkään, etteikö tämä tulisi tyttären mieleen. 

Onko ihmisellä arvoa ilman työtä?
On aika lähteä.

Nousemme autoon, ajamme uudestaan kylän läpi. Katsottavaa ei juuri ole. 
Kerrostalo, jossa Uusiauttin isä vietti viimeiset vuotensa, on purettu kauan 
sitten.

Miksi isä teki niin kuin teki? 

Lopullinen vastaus on Uusiauttin ulottumattomissa. Hän kuitenkin 
epäilee, että irtisanomisuhan alle joutuminen vaikutti asiaan. Työ oli 
Aipalle kaikki kaikessa.

Se herättää kipeitä kysymyksiä.

Työ. Kuinka tärkeää se saa olla? Onko ihmisellä arvoa ilman sitä? 

Menestys. Mikä kaikki sen piiriin lasketaan? Onko rakkaudella siinä 
mitään sijaa?

–Kesti kauan aikaa päästä yli siitä, että mie ja Topi ei oltu riittäviä syitä 
elää. Äiti oli silloin mulle tärkein tuki, mieheni rinnalla.

Vihaa tai katkeruutta Uusiautti ei tunne – ei ole missään vaiheessa 
tuntenut.

–Miten mie voisin? Enemmän mietin, olisinko voinut jotenkin auttaa. 
Soittelimme päivittäin, mutta en silti osannut odottaa mitään sellaista. 
Isin kuoleman jälkeen olen halunnut olla läheisten kanssa entistä 
enemmän ajan tasalla. Kun yhden on jo menettänyt.

Maanläheinen ja isänsä lailla hyväntuulinen professori kokee, että hänen 
oman menestyksensä taustalla ovat nimenomaan hyvät ihmissuhteet, niin 
kotona kuin työpaikalla.

Aipan kuolemasta tulee pian kuluneeksi kymmenen vuotta. Silti ei kulu 
päivääkään, etteikö tämä tulisi tyttären mieleen. 

Kuinka isi hymyili, kun keksittiin yhdessä, että kerätään äidille 
kullerokimppu. Kuinka aurinko kirkasti tämän siniharmaat silmät kuin 
taivaan, jota kohti kytkinkentän sähkömastot kurkottivat – väkevää 
voimaa rätisten. 

Lähes yhtä väkevää kuin rakkaus.
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Isi.

A N S S I  J O K I R A N T A

Professuuria ylempään asemaan yliopistomaailmassa ei voi edetä. Kun Uusiautti sai 
kuulla nimityksestään, kesti "ehkä nanosekunti" ennen kuin tyttären mieleen tuli: 
saisinpa kertoa tästä isille.

(https://d3ncwv2e9zpfbf.cloudfront.net/200167448.jpg)
Oikaisu 24.7. klo 13.04: Poistettu jutusta ilmaisu "akateemikko". 
Professori Satu Uusiauttilla ei ole virallista "akateemikon" arvonimeä. 
Jutussa tarkoitettiin akateemikkoa arkikielisessä merkityksessä.
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