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P ikkutyttönä ajattelin, 
että minusta tulee 
presidentti tai kukka-
kauppias. Olen aina 
ollut sosiaalinen ja us-
koin, että noissa am-

mateissa saisin olla tekemisissä 
ihmisten kanssa. 

Synnyin Torniossa nelilapsisen 
perheen ainoaksi tytöksi. Vaikka 
kasvoin kolmen veljen kanssa, mi-
nusta ei tullut poikatyttöä vaan 
perheen prinsessa. Olin vanhem-
pieni ja veljieni silmäterä. 

Jo lapsuudessa luonto ja eläimet 
olivat elämässäni tärkeässä roo-
lissa. Asuimme omakotitalossa, 
jonka pihalla kuljeskeli vuohia, 
koiria ja kissoja. Opin navettatyöt 
varhain. 

Perheemme hajosi, kun van-
hempani erosivat. Olin tuolloin 
10-vuotias. Jäin pikkuveljeni 
kanssa asumaan isän luo, mutta 
kävin paljon myös äitini luona. 
Vanhempieni ero oli elämäni en-
simmäinen kolhu.

Koulussa en ollut koskaan kym-
pintyttö, vaan keskityin niihin ai-
neisiin, joista pidin eniten. Yläas-
teen suoritin vasemmalla kädellä, 
sillä muut asiat kiinnostivat tuol-
loin enemmän. Olin mukana mo-
nenlaisissa yhdistyksissä ja va-
paaehtoistoiminnassa, kuten eri-
tyisryhmien leireillä apuohjaaja-
na. Touhusin myös paljon ystävie-
ni kanssa.

Hu mpsa hd i n a i k u isuuden 
maail maan muuttaessani teini-
ikäisenä äitini luo Joensuuhun. 
Yhtäkkiä luokkakaverini käytti-
vät ripsiväriä ja muotivaatteita. 

Minä olin hoikka teini, jonka muo-
dot eivät kehittyneet muiden 
kanssa samaa tahtia. Minulle nal-
jailtiin, niin kuin varmaan jokai-
selle murrosikäiselle. Onneksi 
sain kotoa hyvän itsetunnon. 

RAKASTUIN ENSIMMÄISEN kerran 
lukiossa. Seurustelin poikaystä-
väni kanssa pari vuotta. Ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen muutimme 
yhteen – ja erosimme dramaatti-
sesti vain kuukauden päästä.

Tapasin 20-vuotiaana lasteni 
isän, Tomin. Sain esikoispoikani 
24-vuotiaana ja kaksi vuotta myö-
hemmin tytön. Meille tapahtui se 
perinteinen, että kasvoimme toi-
sistamme erillemme, ja erosimme 
seitsemän vuoden yhdessäolon 
jälkeen. Ajattelin tuolloin, että ha-
luan elää lapsilleni ja pysytellä 
sinkkuna. Toisin kuitenkin kävi. 
Tapasin nykyisen mieheni, Jus-
sin, kolmen vuoden yksinolon jäl-
keen. 

Jussia pidän elämäni suurena 
rakkautena. On myös hyvä, että 
meillä on jo molemmilla elämän-
kokemusta. Onneksi siis tapasim-
me toisemme vasta myöhemmin. 
En yleensäkään kadu mitään elä-
mässäni. Olen onnellinen siitä, et-
tä sain ex-mieheni kanssa kaksi 

ihanaa lasta ja että meillä on ny-
kyään hyvät välit. 

ÄITI, TYTÄR, PUOLISO, pomo, kolle-
ga ja ystävä – minulla on elämäs-
säni monenlaisia rooleja. Kulu-
neen vuoden aikana olen havahtu-
nut siihen, että olen ennen kaikkea 
nainen. 

Yksinhuoltajuuden aikana omat 
tarpeeni ja itsestäni huolehtimi-
nen jäivät vähemmälle. Nyt, kun 
lapseni ovat 10- ja 12-vuotiaita, 
haluan olla taas muutakin kuin 
pelkästään äiti. 

Olen alkanut pitää parempaa 
huolta itsestäni liikkumalla ja 
kiinnittämällä huomiota säännöl-
lisiin elämäntapoihin. Myös pu-
keutumiseni on muuttunut naisel-
lisemmaksi. Tykkään huulipu-
nasta ja korvakoruista. Epävar-
masta teinitytöstä on kasvanut 
peilikuvaansa tyytyväinen nai-
nen. Pidän kehostani erityisesti 
keväisin, kun lihakseni ovat hiih-
tolenkkien jälkeen hyvässä kun-
nossa. 

Tärkeä roolimalli minulle on ol-
lut veljeni entinen puoliso, Tiina. 
Hän on aina matkustanut paljon, 
hänellä on kauniisti sisustettu ko-
ti ja punaiseksi lakatut kynnet. 
Hän on itsenäinen ja vapaa nai-

nen, joka on ollut sekä täysipainoi-
sesti äiti että itsestään huolta pitä-
vä nainen. Oman itsenäisen ja tai-
teellisen biologisen äitini lisäksi 
minua on siunattu useilla upeilla 
äitihahmoilla, joita vierailee usein 
luonani Lapissa.

VUONNA 2006 TOTEUTIN pitkäai-
kaisen unelmani ja muutin per-
heeni kanssa sukuni synnyinsi-
joille Kittilän Könkään kylään. 
Olen päätyökseni perhekotikas-
vattaja, mihin Joensuun yliopis-
tossa opiskelemani erityiskasvat-
tajan tutkinto antaa hyvän pohjan. 
Perheeseeni kuuluu tällä hetkellä 
mieheni ja kahden biologisen lap-
seni lisäksi viisi sijoitettua perhe-
kotilasta, yhtiökumppanini Jenni 
puolisoineen sekä samassa piha-
piirissä asuva isäni. 

Asumme punaisessa puutalossa 
maalaispihapiirissä. Siellä toimii 
myös toinen yrityksemme, Loma-
Paksun majatalo. Meille majoittuu 
turisteja lähempää ja kauempaa. 

Työni on minulle elämäntapa. 
Nautin jokaisesta päivästä näissä 
kauniissa maisemissa. Tunnen 
syvää rauhaa katsellessani lähellä 
kohoavia tuntureita.

Ihailen vahvoja naisia, joita La-
pissa riittää. Minulla on ystävinä 
monia naisyrittäjiä, jotka ovat ot-
taneet täällä oman paikkansa. La-
pissa naiset eivät ole sidottuja pe-
rinteisiin sukupuolirooleihin, 
vaan he pyörittävät moottorikelk-
kayrityksiä siinä missä miehetkin. 

On ihanaa, kun ihmiset tekevät 
elämässään sitä, mistä todella 
nauttivat. 

Mirva Paasirova, 35, on pyrkinyt tekemään 
elämässään kaikki ratkaisut sydämellään. Hän muutti 
aikuisena takaisin sukunsa maille, idylliseen pihapiiriin 
Kittilän Könkään kylälle.
EVELIINA LAUHIO, KUVA HELI HIRVELÄ/OTAVAMEDIA

”Lapissa tunnen 
syvää rauhaa”

”Nyt, kun lapseni ovat isompia, haluan 
olla muutakin kuin pelkästään äiti. 

Pidän kehostani erityisesti keväisin, kun 
lihakseni ovat hiihtolenkkien jälkeen 

hyvässä kunnossa.” 

MATKA NAISEKSI

Mirva (vas.) 19-vuotiaana ja 
nuoruudenystävä Elina.
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Parasta elämässä
RUTIINEISSA
Hiihtolenkki tai ratsastaminen 
yksin tunturissa aamulla sen 
jälkeen, kun lapset ovat lähte-
neet kouluun.

OMAA AIKAA
Parhaiten rentoudun luon-
nossa liikkuessani tai maa-
lausharrastukseni parissa. 

PIRISTYSTÄ
Lapset ja eläimet! Toki lap-
set osaavat olla toisinaan 
myös todella rasittavia, mutta 
ei lasten hauskoja juttuja voi 
verrata mihinkään muuhun. 

MINUSSA
Olen aidosti kiinnostunut ih-
misistä. Hyvin harvassa ovat 
sellaiset ihmiset, joiden kans-
sa en tule toimeen. 

INSPIRAATIOTA
Minua inspiroivat Lapin puh-
das luonto, matkustaminen ja 
elämäntapani yrittäjänä. 

MITÄ VOISI TAPAHTUA
Elämästäni ei oikeastaan puu-
tu mitään. Ehkä tulevaisuu-
dessa perhekotimme yhtei-
söön voisi muuttaa lisää ai-
kuisia. 
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naisen, jonka elämäntari-
nan haluaisit lukea näiltä sivuil-
ta? Lähetä vinkki meille sähkö-

postilla anlukija@otavamedia.fi tai 
kirjeitse Anna, Maistraatinportti 1, 
00015 Otavamedia (kuoreen  mer-

kintä ”Matka naiseksi”). Emme 
valitettavasti voi vastata kaik-

kiin viesteihin henkilökoh-
taisesti.

Tunnetko


