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Rahaton elämä
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Tomi Astikainen 
Miten elää ilman rahaa?  
Into, 2015

Nykymaailmassa näyttäisi ole-
van helpompi olla ilman mitä ta-
hansa muuta kuin rahaa: mitään 
ei saa, ei edes vettä ja kohta var-
masti ilmaakaan, jos lompakosta 
ei löydy kahisevaa vaikka muuta-
man euron verran. 

Kauppakorkeasta valmistu-
nut ja suuryritysten johtoportai-
ta kouluttanut Tomi Astikainen 
päätti laittaa taloudellisen lah-
jakkuutensa koetukselle ja elää 
neljä vuotta ilman senttiäkään. 
Lisäksi hän onnistui tyhjätasku-
na kiertämään ympäri maailmaa. 

Miten tämä oli mahdollis-
ta? Yksi syy on, että rahan tar-
ve ei ole luonnonvälttämättö-
myys, vaan kulttuurisesti tuo-
tettu ja omaksuttu asenne. Mo-
net päivittäisinä välttämättö-
myyksinä pidetyt asiat, vaikka-
pa deodorantti ja hiuspesuaine, 
voidaan korvata puhtaalla vedel-
lä – joka on paitsi ilmaista myös 
keholle ja ympäristölle terveel-
lisempää kuin synteettiset ai-
neet. Myös kauppojen hyllyiltä 
löytyvät ruoka-aineet voi korva-
ta kaupan roskikseen heitetyillä 
ruuilla.

Matkustaa voi liftaamalla ja 
nukkua teltassa tai vaikka taiva-
salla ainakin lämpimissä maissa 
ja säällä. Suurin este, mikä ajaa 
ihmiset pois jäteasioilta, maan-
tienvarsilta ja avaran taivaan al-
ta tuttuun ja rutiininomaises-
ti pyörivään elämän pyörään, 
on pelko ja kammo uutta ja ar-
vaamatonta kohtaan: rahatto-
man elämä on odottamattomia 
yllätyksiä täynnä – mutta elämä 
on värikästä ja jännittävää kuin 
seikkailuromaanissa. 

Astikainen luonnostelee maa-

ilmankatsomusta, jonka turvin 
elämä vailla valmiita suunnitel-
mia ja järjestelmiä sujuu kuin it-
sestään. Maailmassa vallitsee ve-
tovoiman laki: kun jotain todel-
la tarvitsee ja toivoo, sen myös 
saa. Vetovoiman laki taas perus-
tuu siihen, että maailma on ih-
misiä myöten ykseys, jossa kaik-
ki on yhteydessä kaikkeen.

Tietysti elämänvirta heittää 
eteen myös vaikeuksia ja estei-
tä, mutta ne on tehty voitetta-
viksi, ja jokainen voitto on as-
kel eteenpäin henkisen kehityk-
sen tiellä. Tavallinen turvallinen 
ja rutiininomainen elämäntapa 
tuo kyllä turvaa, mutta ei se ke-
hitä millään lailla. 

Astikainen myöntää, että al-
ku ei ollut hänellekään help-
poa. Heti ensimmäisellä dyyk-
kauskerralla Hesburger käännyt-
ti oveltaan ilmaisen ruuan pyy-
täjän. Ensin Astikainen peläs-
tyi, että rahatta ei pötki pitkäl-
lekään, mutta ei onneksi luovut-
tanut. Sittemmin hän on huo-
mannut, että jos itse säteilee ne-
gatiivista energiaa, suhtautumi-
nen on sen mukaista. Positiivi-
nen ja nöyrä muttei nöyristelevä 
asenne saa ennakkoluuloisem-
mankin anteliaaksi. 

Astikainen myös itse jakaa saa-
misistaan muille rahattomille. 
Hän ei omista eikä halua omis-
taa mitään pysyvästi, vaan an-
taa hyvän vapaasti kiertää. Pal-
jon puhuttu jakamistalous to-
teutuu täydellisesti rahattoman 
elämäntavan valinneiden välil-
lä. Maailman näkeminen yksey-
tenä auttaa myöntämään ja tie-
dostamaan myös sen, että ihmi-
set ovat monin tavoin riippuvai-

sia toisistaan. Erillisyyteen ja vai-
noharhaisuuteen kannustava kil-
pailumaailma on vain kollektii-
vinen harhakuvitelma. 

Entä terveys ja muu fyysinen 
hyvinvointi? Kun sairaus iskee, 
miten päästä rahattomana lää-
kärin tutkittavaksi. Astikainen 
tarjoaa ennaltaehkäisyä oirei-
den hoidon sijaan. Ihmiset elä-
vät paitsi fyysisesti epäterveelli-
sesti myös henkisellä asenteellaan 
houkuttavat sairauksia luokseen. 
Astikainen uskookin, että mie-
li vaikuttaa kehoon, ja rauhalli-
nen ja meditatiivinen mieli pitää 
sairaudet loitolla siinä missä her-
mostunut, huolien ja kiireen täyt-
tämä vetää niitä puoleensa. 

Rahattomuuden onnen ja ilot 
havainnollisesti ja uskottavasti 
julki tuova Miten elää ilman ra-
haa? ei kerro juuri mitään tuon 
neljän vuoden jälkeisestä ajasta, 
kun Astikainen palasi värikkäältä 
ja kehittävältä matkaltaan rahata-
louden piiriin. Miten hänen on-
nistuu sopeutua normaaliin elä-
mäntyyliin? Yrittikö hän yhdis-
tää rahattomuuden kokemukset 
ja opit normaaliin elämään? Mil-
lä tavalla tämä tapahtui ja mi-
ten yhdistäminen onnistui? En-
tä palasiko Astikainen rahatalou-
den piiriin myös ammatillisesti? 
Haasteista suurin ja varmasti an-
toisin olisi välittää rahattomuu-
den kokemuksia varsinaiselle ta-
louseliitille. Moni voisi innostua-
kin ja näin olisi otettu askel koh-
ti taloudellista tasa-arvoa.


