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Idea ryhtyä kuvaaman aikuisia, joilla 
on ADHD, pulpahti mieleeni aja-
essani huhtikuussa 2010 Kuopiosta 

takaisin kotiin Varkauteen. Olin ollut 
siskoni kanssa kuuntelemassa Markku 
Mutasen luentoa. Mutanen oli tuolloin 
lähdössä polkupyörä matkalle kohti 
Eurooppaa. Hän toivoi, että joku roh-
kea nainen jatkaisi hänen työtään. Tä-
mä ajatus pyöri koko kotimatkan pääs-
säni ja yks kaks minulla välähti. Miksi 
minä en voisi omalla tavallani tuoda 
esille ADHD:hen liittyviä asioita. Tä-
mä minun tapani olisi lähestyä aihetta 
valokuvien kautta.

Kesän ajan kypsyttelin mielessäni 
ajatusta valokuvanäyttelyn toteutta-
misesta. Ja syksyllä, kun oma elämän 
tilanteeni sen salli, päätin ryhtyä toteut-
tamaan ideaani. Ajatuksenani oli löytää 

kolmesta kuuteen täysi-ikäistä naista, 
jotka suostuisivat kuvattaviksi. Ja löy-
sinkin Suomen AD/HD-Aikuiset ry:n 
forumin ja omien tuttavieni kautta viisi 
naista kuvattaviksi. ADHD:n kasvoina 
ovat Emmili Kananen Toivakasta, Heli 
Myllylä Laukaasta, Päivi Tasala Noki-
alta, Madeline Lehtoniemi Sastamalas-
ta ja Mitte Vesterbacka Humppilasta.

Emmili on 24-vuotias koti-äiti, jolla 
on kolme lasta ja odottaa neljättä. AD-
HD-diagnoosin hän on saanut keväällä 
2010. Hän pohtii, että on tuntenut itsen-
sä aina jotenkin erilaiseksi kuin muut.

Heli on töissä Suomen Kansanter-
veysyhdistyksellä varainhankkijana. 
Hän on 27-vuotias ja hänellä on kaksi 
lasta. Diagnoosin Heli sai viime kesä-
nä, kun hänen pojallaan oli ensin diag-

nosoitu ADHD. Hän piirtää sarjakuvaa 
Adimama. Helin luovuus on loppuma-
tonta.

Päivi on sisustussuunnittelija ja hän 
on mukana Prameet Neliöt osuuskun-
nassa. Hänelläkin on kaksi lasta ja 
hän on 32-vuotias. Päivi taas on saa-
nut diagnoosin syksyllä 2009. Hän on 
luullut itseään aina laiskaksi ja saamat-
tomaksi, diagnoosin myötä tämäkin 
mielikuva sai muuttua.

28-vuotias Madeline odottaa tällä 
hetkellä ensimmäistä lastaan. Hän on 
saanut diagnoosin tammikuussa 2010. 
Madeline innostuu helposti asioista. 
Kerran hän päätti ruveta maalaaman 
keittiön kaappeja, mutta kyllästyttyään 
hommaan se on ollut melkein vuoden 
verran kesken.

ADHD saa kasvot

Madeline ei pidä siitä, jos on likaista, mutta pieni kaaos ei häntä häiritse.
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Mitte opiskelee monimuotokoulu-
tuksessa hevostenhoitajaksi. 32-vuoti-
aalla Mitellä on myös kaksi lasta. Mi-
ten ADHD on diagnosoitu 2008. Mitte 
on kokenut lääkityksestä olevan paljon 
apua. Nykyisestä opiskelusta ei ilman 
lääkkeitä olisi Miten mukaan tullut yh-
tään mitään.

Osan kanssa olemme jo aloittaneet 
kuvaukset. Tarkoituksena on kuva-
ta näiden naisten tavallista elämää ja 
kommelluksia ADHD:n kanssa. Ku-
vaaminen kestää vuoden 2011 ajan ja 
käyn jokaisen luona noin kerran kuu-
kaudessa kuvaamassa. Kaikkien valo-
kuvien ei ole tarkoitus alleviivata sitä, 
että tässä nyt on ihminen, jolla on AD-
HD. Kuvissa tulee näkymään jokaisen 
oma persoona ja näiden naisten aivan 
tavallinen elämä, opiskelut, töissä käy-
minen, harrastukset, lasten saaminen ja 
naimisiin meneminen. Vaikka jollakul-
la on ADHD ei se tarkoita sitä, etteikö 
voisi elää aivan tavallista elämää.

Miksi mukana on vain naisia? Aja-
tus on lähtenyt omasta siskostani, jolla 
kaksi vuotta sitten todettiin aikuisena 
ADHD. Nykytiedon mukaan ADHD on 
yhtä yleistä sekä naisilla, että miehillä. 
Kuitenkin ADHD:tä pidetään mielestä-
ni vain pikku poikia koskettavana asia-
na. Haluan tuoda esille, että ongelman 
kanssa kamppaillaan myös aikuisena.

Tämän projektin tarkoitus on he-
rättää keskustelua aiheesta ja tuoda 
esille niitä ongelmia, joita ADHD:n 
kanssa elämisessä on. Yksi projek-
tin tärkeimmistä tavoitteista on, että 
edes yksi henkilö saisi apua ongelmiin 
ADHD:n kanssa. Se voi olla henkilö, 
joka epäilee, että hänellä on ADHD ja 
uskaltautuu viimein menemään lääkä-
riin tai joku ADHD-oireisen henkilön 
lähimmäinen. Tai vaikka esimies, joka 
älyää, että toimintatapoja muuttamalla 
ADHD-henkilö pärjää vielä paremmin 
työssään.

Teksti ja kuvat Mari Petäjä

Emmili pohtii, että on tuntenut itsensä aina jotenkin erilaiseksi kuin muut.

Kuvan väritkin korostavat Päivin värikästä persoonaa.


