
E
uroopan parlamentin 
jäsenen Petri Sar-
vamaan, 55, perhe 
suunnitteli muuttoa 

Brysseliin syksyllä. Lapset olisi-
vat aloittaneet koulunkäynnin 
Eurooppa-koulussa ja perheen 
asunnon sijaintiakin jo pohdit-
tiin.

Maaliskuun terrori-iskut 
Brysselin lentokentällä ja metro-
asemalla kuitenkin peruuttivat 
perheen muuttosuunnitelmat. 
Perheen koti jää pääkaupunki-
seudulle.

– Muuttoa ei olisi voinut enää 
perustella 7- ja 13-vuotiaille 
lapsille mitenkään. He seuraavat 
uutisotsikoita ja niistä puhutaan 
kavereiden kanssa. 13-vuotias 
luki Brysselin iskuista ennen äiti-
ään netistä ja 7-vuotiaankin kans-
sa on uutisista pakko keskustella, 
maan suosituin äitibloggaaja ja 
Huono Äiti Oy:n toimitusjohtaja 
Sari Helin, 47, sanoo.

Isä-Petri on lentänyt Helsin-
ki–Bryssel-väliä satoja kertoja 
vuodesta 2012. Petri Sarvamaa 
on noussut lyhyessä ajassa 
vahvaksi vaikuttajaksi EU-parla-
mentissa. 

Hän oli ratkaisevassa roolissa, 
kun suomalaiset ruuantuottajat 
saivat jatkoaikaa kuluneelle 
141-tukipykälälle. Hän on myös 
noussut parlamentin suurim-
man poliittisen ryhmän (EPP) 
yhdeksi koordinaattoriksi, 
joka johtaa ryhmänsä jäsenten 
valiokuntatyötä. Lisäksi Sarva-
maa on budjettivaliokunnan 1. 
varapuheenjohtaja.

Perheen saaminen työkaupun-
kiin olisi ollut tervetullut vaihtelu 
ja kokemus kaikille.

– Elämä Brysselissä jatkuu 
järkyttävistä tapahtumista 
huolimatta. Ei ihmisistä huolta 
ja murhetta näe, mutta vaistoaa, 
että tapahtumat koskettivat kaik-
kia. Mitä vain voi tapahtua koska 
vain, Sarvamaa kuvailee tun-
nelmia EU-parlamentin edessä 
olevassa kahvilassa Luxemburgin 
aukiolla.

– Minä olisin ollut sitten 
vaihteeksi valmis sukkuloimaan 
kahden maan ja töiden ja per-
heen välillä. Se on pitkän päälle 
raskasta ja haasteellista perheel-
le. Elämä ei ole mitään piknik-
matkaa, Sari sanoo.

Soitto vaimolle
Kun Brysselin lentoasemalla 
22.3.2016 räjähti ja sitten pian 
uudelleen metroasemalla, Petri 
oli lentokoneessa tunnin päässä 
kaupungista palaamassa töihin 
viikonloppuvapaan jälkeen. Kone 
lensi Amsterdamiin ja ensim-
mäiseksi Petri soitti vaimolleen, 
että ei hätää. Töihin ja arkeen 
Brysseliin meppi palasi pääsiäi-
sen jälkeen huhtikuun alussa.

– Lentokenttä oli suljettuna 
pitkään. Matkustimme junalla ja 
autolla, ja työmatkat hankaloitui-
vat. Nyt vasta lentokenttä on pa-
laamassa aikaan ennen terroristi-
iskuja, mutta turvatarkastuksia 
on tietenkin tiukennettu paljon, 
Petri sanoo.

Lapsille Bryssel on tullut tutuk-
si vierailureissuilta isän työkau-
pungista.

– Ollaan käyty Tintti-kahvilas-
sa, tutustuttu keskiaikaiseen Gen-
tin kaupunkiin ja Antwerpenin 
eläintarhaan, Petri kertoo.

Työpaikkaromanssi
Entiset tv-toimittajakollegat 
Petri ja Sari tapasivat Yleisradi-
ossa 1999. Työpaikkaromanssi 
johti avioliittoon. Pari työsken-
teli Aamu-tv:ssä ja myöhemmin 
A-studiossakin yhdessä. Petri 
kohosi tv-uutisten ulkomaantoi-
mituksen päälliköksi.

– Voin sanoa, että sama 
työpaikka oli meille kyllä aika 
haasteellinen, Petri nauraa.

Petri oli kasvanut Itä-Helsingis-
sä, 1908 syntyneen ortodoksi-isän 
poikana, sukujuuret menevät 
Venäjälle. Petrin velipoika oli 
munkkina Valamossa. Petri aloitti 
opiskelijapoikana teksti-tv:n ur-
heilutoimittajana kirjoittamalla 
jääkiekkojuttuja ennen kuin ura 
Ylen uutistoimituksessa aukeni.

Sari oli Nokian tyttöjä, Heli-
nin suvussa on paperitehtaan 
työntekijöitä kuudessa polvessa. 
Ennen Ylen-vuosiaan Sari perusti 
Nokialle jo parikymppisenä 
kaupunkilehden ja toimi vuoden 
Makedoniassa rauhanturvajou-
koissa tiedottajana.

– Sari erottui työpaikalla selväs-
ti. Hän oli valloittava persoona, 
terävä ja hauska, Petri muistelee 
ihastumistaan Sariin ja lisää 
heti, että vaimo on tätä kaikkea 
edelleenkin.
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Sari Helin ja Petri Sarvamaa rakastuivat aikoinaan Ylen tv-
toimituksessa. Nyt pari on ollut avioliitossa jo 15 vuotta.

Meppi Petri Sarvamaa toimii 
EU:n budjettivaliokunnassa 
1. varapuheenjohtajana. 
Hän liputtaa puhtaan suomalaisen 
ruuan puolesta, mistä olisi vielä 
enemmän vientituotteeksi. 
Sarvamaa pyrkii myös 
kokoomuksen varapuheen-
johtajaksi ja ajaa Suomen 
liittymistä Natoon.

”Muuttoa ei olisi voinut enää perustella lapsille”
HAASTATTELU Terrori-iskut 
peruuttivat Sarvamaa-Helinin 
perheen muuton Brysseliin.


