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POLITIIKKA: Kotitalousvähennys paranee: Tästä on kyse uudessa kokeilussa
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Espoo | HS Espoo

Vaikea luokka ajoi espoolaisen
opettajan burnoutiin – Toipuessaan
hän luki lehtijutun, joka muutti
hänen uransa suunnan
Kovia kokenut opettaja Milla Airamo ryhtyi yrittäjäksi ja perusti
oman keitaan Espoontorin kauppakeskukseen. Enää Airamoa
ei ahdista mennä töihin.

TILAAJILLE

Milla Airamo on ollut Viiti-liikkeen yrittäjänä noin yhdeksän kuukautta. ”Rakastan tätä työtä”, hän
sanoo. KUVA: EMILIA KANGASLUOMA / HS

Emilia Kangasluoma HS
22.7. 7:00

VASTASSA on onnellisen näköinen nainen:

”Rakastan täällä työskentelyä”, yrittäjä Milla Airamo huokaisee
kymmenien kippojen ja kuppien, vilttien ja kynttilöiden välistä.

Katosta roikkuu vanhoja lamppuja, hyllyillä pullistelee pieniä pehmoleluja
ja seinälle on kiinnitettyjä kortteja.

Airamo kutsuu putiikkiaan leikkimökikseen, mutta oikeasti olemme hänen
Viiti-nimisessä liikkeessään Espoon keskuksen Espoontorilla.

”Tämä on aina ollut haave, tällainen tanskalais-ruotsalaistyylinen pieni
söpö liike. Harvalla on varaa lähteä joka viikko Pariisiin kiertelemään
pieniä putiikkeja, mutta tänne voi aina tulla”, Airamo kertoo.

Matka unelmaan oli kivinen, mutta tässä sitä nyt ollaan: kahden burnoutin
ja totaalisen alanvaihdon jälkeen juuri siellä, missä elämässä tässä
vaiheessa kuuluukin olla.

Sisustuskauppa on Airamon oma valtakunta, jota hän saa järjestellä päivittäin. Yrittäjyydessä on
ollut paljon oppimista, mutta Airamon taustasta on ollut hyötyä. KUVA: EMILIA KANGASLUOMA /
HS

NUORUUDESSAAN Airamo opiskeli käsityönopettajaksi.

Seuraavat 15 vuotta menivätkin käsityön- ja luokanopettajana eri pituisilla
määräaikaisilla sopimuksilla pohjoisespoolaisissa kouluissa.

Airamo nautti eritoten taideaineiden opettamisesta sekä omien luokkien
sisustuksesta.

Ja lapsista Airamo pitää, sen hän haluaa heti tehdä selväksi.

”Mielestäni aikuisen tärkein tehtävä on olla lapsen tukena.”

MUTTA vuosien opetustyön jälkeen jokin ei enää tuntunut oikealta.

Airamoa harmitti, kun kierrätysmateriaalien käyttö tekstiilityön tunneilla
oli niin vaikeaa. Iänikuisten matematiikan ja äidinkielen tehtävien
tarkistusta hän inhosi.

Yhä useammin mieleen hiipi tunne siitä, että tätä työtä hän ei eläkeikään
saakka jaksaisi.

Ehkä opettajan ammatti ei ollutkaan Airamon unelmien työ?

”Itketti aamusta asti. En tunnistanut, mikä
vaivasi.”

VIISI vuotta sitten talvella työt koulussa kävivät poikkeuksellisen raskaiksi.

Airamoa vaivasi jatkuva, selittämätön ahdistus.

”Itketti aamusta asti. En tunnistanut, mikä vaivasi.”

Takana oli musertavan suurta surua, sillä oma isä oli kuollut muutamaa
vuotta aikaisemmin, vuonna 2007.

Töissä Airamo ei meinannut jaksaa.

Koulun rehtorin kanssa Airamo sopi pitkästä sairauslomasta. Kesäloman
aikana hän ehti palautua uupumuksesta.

TOISEN kerran burnout vaani puolitoista vuotta sitten. Silloin Airamo
työskenteli luokanopettajana kirkkonummelaisessa koulussa.

Luokka oli haastava, ja oppilaiden vanhemmat vaativia. Sellaista se
nykyään on suomalaisissa kouluissa, joissa opettajilta vaaditaan yhä
enemmän.

Airamon työ kävi raskaammaksi ja raskaammaksi.

Lopulta hän ei saanut öisin enää nukuttua.

”Olin niin ahdistunut, mutta silti kiintynyt oppilaisiin. Minun täytyi
lopettaa työskentely siellä.”

Ja sitten alkoi koronapandemia.

PUOLISONSA kanssa Airamo oli sopinut, että toisen työuupumuksen
jälkeen Airamo jäisi kotirouvaksi.

Työelämä alakouluissa on nyt nähty, he tuumivat yhdessä.

Kotirouvan tehtäviin kuuluisivat huushollin hoito ja kauppareissut.
Tärkeintä puolisolle ja perheen neljälle lapselle oli se, että Airamo pääsisi
pian takaisin kuntoon.

Sitten, eräänä päivänä, Airamo sattui lukemaan lehdestä, että korona-
aikana suomalaiset sisustavat entistä ahkerammin kotejaan. Sehän kävi
järkeen, sillä ihmiset viettivät aiempaa enemmän aikaa kodeissansa.

Milla Airamon mukaan vakioasiakkaat ovat jo löytäneet Viitin. KUVA: EMILIA KANGASLUOMA /
HS

AIRAMOKIN oli aina ollut intohimoinen sisustaja: hän rakasti kierrellä
kirpputoreilla ja pienissä, sympaattisissa liikkeissä pitkin Eurooppaa.

Ompelutaitoisena hän oli jopa valmistanut itse sisustustyynyjä. Niitä hän
oli muutamaa vuotta aiemmin yrittänyt kaupitellakin Helsingissä
Hakaniemen torilla, kun vanhin poika, varsinainen myyntimies jo
viisitoistavuotiaana, oli houkutellut hommaan.

Hakaniemessä omatekoiset tuotteet eivät käyneet kaupaksi, mutta ehkä
siitä jäi jokin kipinä kytemään.

Voisiko hän joskus elättää itsensä sisustusesineitä myymällä?

Milla Airamo ottaa mielellään kaupan valikoimiin myös ehjiä ja kauniita käytettyjä esineitä.
Kuvassa Airamon oikealla puolella roikkuva taulu on oikeastikin vanha. KUVA: EMILIA
KANGASLUOMA / HS

ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ vuosi sitten keväällä Airamon puoliso ja lapset havaitsivat
Espoontorin kauppakeskuksessa pienen liiketilan, joka nökötti vapaana.

Airamo alkoi innostua. Koko kevään hän oli sisustanut ja remontoinut
omaa kotia, mutta se ei enää riittänyt: hän tarvitsisi töitä.

Airamo perehtyi yrittäjyyden koukeroihin, anoi ja sai starttirahaa ja
vuokrasi tilan.

Sinne hän hankki myyntiin sisustusesineitä, lahjatavaroita ja vaatteita
Suomesta ja Pohjoismaista.

Jonkin kierrätetyn, vanhan ja kauniin tavarankin hän laittoi myyntiin, sillä
miksi vanha ei voisi olla yhtä kaunista kuin uusikin. Vintage-aarteita
Airamo arvostaa.

Sisustusliike Viiti sijaitsee Espoontorin ensimmäisessä kerroksessa. KUVA: EMILIA
KANGASLUOMA / HS

OMAN liikkeen nimeksi tuli Viiti. Se muistuttaa lapsuuden mummolasta
Pohjanmaalla.

Avajaiset olivat lokakuussa 2020.

Alusta asti yrittäminen on tuntunut omalta jutulta.

Välillä päivät ovat raskaita, tietenkin, mutta Airamo nauttii työstään. Hän
saa järjestellä kauniita esineitä ja auttaa asiakkaita. Monelle asiakkaalle
Viiti on hengähdyspaikka arjesta, ja sinne tullaan haaveilemaan.

”Opettajan työ on ollut hyvä oppikoulu, sillä osaan kohdata kaikenlaisia
ihmisiä”, Airamo sanoo.

Viitin valikoimasta löytyy tuotteita myös perheen pienimmille. KUVA: EMILIA KANGASLUOMA /
HS

VIIME aikoina vakioasiakkaiden lisäksi iloa ovat tuoneet verkkokaupan
mahdollistamat, yllättävänkin laajat asiakaskunnat:

”Nyt vähän aikaa sitten tuli Amerikasta saakka tilaus”, Airamo sanoo.

Tällä hetkellä Airamo pähkäilee, miten rapakon taakse kannattaisi
lähetellä pakkauksia.

Miten työ oman liikkeen parissa eroaa opettajan työstä?

”Täällä olen paljon yksin omassa rauhassani. Kun asiakas ostaa jonkin
tuotteen, saan taas järjestellä liikettä uusiksi”, Airamo kertoo.

”Jokainen esine saa Viitissä olla uniikki, kun koulussa olisi pitänyt pystyä
monistamaan sata asiaa.”

Artikkeliin liittyviä aiheita

Espoo Elämä Henkilöjutut Hyvinvointi

Koulu Lapset Työelämä Yrittäjät

Kommentit (4)

Tätä artikkelia voit kommentoida vain omalla nimellä. Lue lisää

22.7. 15:42

Opettajillle kiitokset ja jaksamista. OAJ:lle uudet ”kovat” otteet koulurauhan
palauttamiseksi ja omat luokat hitaammille ja häiriköille. Niin opet ja reksit jaksaa. Samoin
vanhemmat kun voi luottaa, että koulussa ope voi keskittyä opettamiseen!

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (92)

22.7. 14:13

Vaativat luokat tekevät tavallistenkin oppilaiden vanhemmista vaativia: heillä (meillä) on
huoli oman lapsen pärjäämisestä, oppimisesta ja jopa fyysisestä turvallisuudesta.

Tämä on äärimmäisen epäreilua luokanopettajille, joille koulupäivistä on tullut aiempaa
pidempiä selviytymistaisteluita. Mikä taho ottaa tästä kopin, ihan kunnolla? Kaikki ovat
huolissaan, mutta vastuu ei tunnu kuuluvan muille kuin vanhemmille. Tosielämässä se vaan
valitettavasti menee niin, että kaikki vanhemmat pystyisivät ottamaan vastuun ja
kasvattamaan lapsiaan. Silloin on oltava jokin toinen taho, joka pystyy. Ei meidän
yhteiskuntamme kestä tällaista kauaa, että näin moni oppilas JA eritoten opettaja voi
huonosti.

Artikkelin yrittäjälle toivon paljon onnea ja menestystä uudelle uralle! Harmillista vain, että
hyvät opettajat joutuvat vaihtamaan alaa. Mutta aion vierailla ainakin verkkokaupassa ihan
kannatuksen vuoksi.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (161)

22.7. 9:39

Upea hyvän mielen juttu. Tsemppiä uudelle yrittäjälle!

Toivottavasti, vaan opettajien jaksamiselle tehtäisiin "jotain", sillä yhä useammin saa
kuulla, että oppilaiden opettamista on vähemmän ja aikaa palaa kaikenlaiseen muuhun
säätämiseen ja Wilmaan.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (381)

Luitko jo nämä?

Henkilöt | Muutosta etsinyt Antti Tuisku
pieksi itsensä niin käsittämättömään
kuntoon, että olympiamitalisti tippui
kyydistä – Nyt hän on vihdoin oivaltanut,
mitä on oikea menestys

Sunnuntai 7:40

Kotitalousvähennys | Kotitalousvähennys
paranee: Tästä on kyse uudessa kokeilussa

Politiikka 15:18

Nyt.fi | Raakel Aaltonen pelasi maailman
parhaassa pelikillassa ja niitti
mestaruuksia – Kaikki päättyi, kun mieli
hajosi

Nyt.fi 11:00

Koronavirus | Tuhannen uuden
koronatartunnan raja ylittyi torstaina,
sairaanhoitopiirien ylilääkärit huolissaan:
”Tämä ei ole ohi”

Kotimaa 15:14

Veneily | Veneily sähköistyy kuten
autoilukin. Esittelyssä kiinnostavimmat
suomalaiset sähköveneet, joista
kalleimman osti ensimmäisenä Cheek.

HS Visio 11:00

Ravitsemus | Suomalaisilla on kolme
merkittävää ravitsemus ongelmaa, joiden
korjaaminen parantaisi terveyttä huimasti

Ruoka 11.8. 18:33

Minä väitän | Vibraattorista voi olla
yllättävää apua, neuvoo naistentautien
lääkäri – Nämä asiat seksivälineet voivat
opettaa

Hyvinvointi 11.8. 19:00

HS Vantaa | Tämä näky kohtaa
vantaalaisen autoilijan yhä useammin:
”Auto oli muninut parkkipaikalle pienen
keon pultteja ja muttereita”

Vantaa 14:32

HS Vantaa | 12-vuotias alkoi käyttää
suonensisäisiä huumeita, koska ei kestänyt
kokemaansa pahuutta – ”Tietyllä tapaa
ymmärsin sen ihan täysin”, sanoo
alaikäisten vankien kanssa työskentelevä
Hanna Malmström

Vantaa 9:13

Syöpä | Suolistosyöpien seulonta otetaan
käyttöön koko Suomessa

Kotimaa 15:35

Tapahtumat | Kokoontumis rajoitukset
kiristyvät pääkaupunki seudulla, ja näin se
vaikuttaa loppukesän tapahtumiin –
Helsingin juhla viikoilta perutaan yhtä
lukuun ottamatta kaikki konsertit

Kulttuuri 14:42

Ravintola-arvio | Sikke Sumarin
espoolaisravintolaan muodostui valtava
ryysis – Haukilahden Helmi osoittautui
nimensä mukaiseksi

Ruoka 11.8. 19:00

Liikenne | ”Vetoketjuperiaate” helpottaisi
jonottamista Helsingin tietyömailla, mutta
autoilijat eivät tunne tätä
keskieurooppalaista ajotapaa

Kaupunki 13:31

HS Helsinki | Marjaniemessä tuli myyntiin
Itä-Helsingin kallein omakotitalo, jonka
viimeistely jäi aikanaan arkkitehtien
mukaan kesken

Helsinki 11.8. 18:34

HS Espoo | Kaahaajat terrorisoivat
Kauklahden ainutlaatuista kyläidylliä – Nyt
vauhdit yritetään ottaa pois Suomessa
aivan uudenlaisella tavalla

Espoo 11:46

Posti | Posti muuttaa takaisin Postitaloon

Kaupunki 7:42

Elämä | Viikonlopputöitä ja
kymmentuntisia työpäiviä – Leena
Niemistö tekee "aivan liikaa töitä”, ja tässä
jutussa hän kertoo keinoista, joiden avulla
on jaksanut vuodesta toiseen

Hyvinvointi 11.8. 18:35

Kausiruoka | Nämä kasvisruoat maistuvat
kaikille: Yhdistä sesongin parhaat
kasvikset kreikkalaisiin resepteihin

Ruoka 2:00

Katutaide | Wasalandiasta tuli ränsistynyt
aavepuisto, joka ammotti vuosia tyhjänä
kaupungin paraatipaikalla – HS vieraili
paikassa, joka on nyt täynnä graffititaidetta

Kulttuuri 11.8. 16:00

Olympialaiset | Die Zeit: Hevosta Tokiossa
piiskannut viisiottelija kiistää
eläinrääkkäyksen: ”En kohdellut hevosta
erittäin kovakouraisesti”

Urheilu 10:51
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1 Kotitalousvähennys |
Kotitalousvähennys paranee:
Tästä on kyse uudessa kokeilussa

2 Koronavirus | Tuhannen uuden
koronatartunnan raja ylittyi
torstaina, sairaanhoitopiirien
ylilääkärit huolissaan: ”Tämä ei ole
ohi”

3 Tapahtumat | Kokoontumis -
rajoitukset kiristyvät
pääkaupunki seudulla, ja näin se
vaikuttaa loppukesän tapahtumiin
– Helsingin juhla viikoilta perutaan
yhtä lukuun ottamatta kaikki
konsertit

4 Syöpä | Suolistosyöpien seulonta
otetaan käyttöön koko Suomessa

5 Rajoitukset | Pääkaupunkiseudun
kokoontumisrajoitukset kiristyvät
– Avi: Koskee myös lasten
harrastuksia

6 Päivittyvä seuranta | Pääministeri
Marin: Rajoituksista voidaan
luopua, kun vähintään 80–90
prosenttia vähintään 12-vuotiaista
on rokotettu kahdesti – Hallitus
kokoontui neuvottelemaan
korona strategiasta

HS seuraa

7 HS Vantaa | 12-vuotias alkoi
käyttää suonensisäisiä huumeita,
koska ei kestänyt kokemaansa
pahuutta – ”Tietyllä tapaa
ymmärsin sen ihan täysin”, sanoo
alaikäisten vankien kanssa
työskentelevä Hanna Malmström

TILAAJILLE

8 HS Vantaa | Tämä näky kohtaa
vantaalaisen autoilijan yhä
useammin: ”Auto oli muninut
parkkipaikalle pienen keon
pultteja ja muttereita”

9 Koronavirus | Osa kahdesti
rokotetuista espoolaisista näkyy
EU:n korona todistuksessa vain
yhden annoksen saaneina

10 Henkilöt | Muutosta etsinyt Antti
Tuisku pieksi itsensä niin
käsittämättömään kuntoon, että
olympiamitalisti tippui kyydistä –
Nyt hän on vihdoin oivaltanut,
mitä on oikea menestys

TILAAJILLE

Osaston uusimmat

11:46 HS Espoo | Kaahaajat terrorisoivat
Kauklahden ainutlaatuista
kyläidylliä – Nyt vauhdit yritetään
ottaa pois Suomessa aivan
uudenlaisella tavalla

1:30 HS Espoo | Tänään Espoossa
satelee päivällä, iltapäivän
lämpötila nousee eilisestä 22
asteeseen

11. 8. 
14:20

HS Espoo | ”Ohhoh!” huudahti
Wilmer, 1, kun Muumipappa lensi
mereen – Espoon Suvisaaristossa
alkoi pelastusoperaatio, jolla oli
yllättävä loppu

10. 8. 
15:41

HS Espoo | Teemu Sirkiä kyllästyi
huonoihin pyörätie merkintöihin ja
perusti nettisivun, jonne hän
merkitsee kaikki löytämänsä
virheet – sitten hän valvoo,
tekeekö kaupunki työnsä

8. 8. 
18:47

HS Espoo | Ohjaajalegenda
George Lucas tiesi heti kenelle
pitää soittaa – Näin alkoi
tapahtumaketju, jonka
seurauksena espoolaisen Björn
Weckströmin koru päätyi Tähtien
sota -elokuvaan 1977

TILAAJILLE

5. 8. 
10:53

HS Espoo | Yhden suojatien
rakentaminen kesti Espoossa yli
vuoden – Katurakennuspäällikkö
kertoo nyt, miten se on
mahdollista

4. 8. 
15:06

HS Espoo | ”Järkyttävän ruman”
toimistotalon ikkunoihin ruuvataan
kohta kalterit Espoossa – Kukaan ei
tunnu tietävän miksi

4. 8. 
9:22

HS Espoo | Eikö passikuvassa saa
muka hymyillä? Konkarikuvaaja
Marina Raynis kertoo pienen
niksin, jonka avulla jokainen
näyttää hyvältä passikuvassa

TILAAJILLE

2. 8. 
13:32

HS Espoo | Kamala haju piinaa
asukkaita Espoossa – ”Pakko vetää
ikkuna kiinni”

TILAAJILLE

2. 8. 
10:23

HS Kauniainen | Pikkukaupungin
asuntomarkkinat ovat omituisessa
solmussa Helsingin kupeessa:
”Asuntoja menisi saman tien
kaupaksi kymmeniä”
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