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Kun hommat jäävät kesken

ADHD ei ole pelkkä pikkupoikien vaiva. Mari Petäjän

valokuvissa esille pääsevät sitä sairastavat naiset.

Nokia la in en  Pä iv i Ta sa la  sa i A DHD-dia g n oosin  ka ksi v u otta  sit ten .
Sa ir a u den  totea m in en  oli h elpotta v a a ,  sillä  m on i a sia  Ta sa la n
elä m ä ssä  sa i selity ksen .

TEKSTI Kati Soininen KUVA Mari Petäjä

TYHMÄ, LAISKA ja saamaton, idiootti, erilainen kuin muut. Idearikas,

nopea innostumaan, luov a ja hy v ä ratkaisemaan ongelmia. Näin

ADHD:tä sairastav at naiset kuv ailiv at itseään v alokuv aaja Mari

Petäjälle.

Varkautelainen Petäjä v alokuv aa v uoden ajan v iiden naisen elämää

ADHD:n kanssa. Kuv issa ADHD näky y  tahattomina kommelluksina,

kaaokseen ajautuneina keittiöinä ja keskenjääneinä projekteina.

"Joka ikisessä otoksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus allev iiv ata, että

tässä on ny t ADHD-tapaus. Tuon esille naisten omaa persoonaa ja

heidän elämäänsä, joka sairaudesta huolimatta v oi olla monilta osin

ihan tav allista", Petäjä kertoo.

ADHD on Petäjälle tuttu aihe: hänen lähipiiriinsä kuuluv a nainen

diagnosoitiin hiljattain. Idean v alokuv anäy ttely y nsä Petäjä sai

kuunnellessaan Markku Mutasen luentoa.

"Mutanen, joka itse on ADHD-aikuinen, oli lähdössä pitkälle

polkupy öräreissulle Eurooppaan. Hän heitti ilmaan toiv een, että joku

rohkea nainen jatkaisi hänen ty ötään."

Kuv attav ia etsiessään Petäjä odotti saav ansa y htey denottoja lähinnä

miehiltä. Yllättäen löy ty ikin hy v ä joukko aikuisiällä ADHD-

diagnoosin saaneita naisia. 

"ADHD liitetään enemmän miehiin; se nähdään

pikkupoikasy ndroomana. Projektia aloittaessani luin jostain, että

ADHD onkin lähes y htä y leinen naisilla kuin miehillä. Tahdoin tuoda

esille naisnäkökulmaa ja v alitsin siksi kuv attav akseni v ain naisia",

Petäjä sanoo.

Petäjä toiv oo v alokuv ien herättäv än keskustelua sairaudesta ja

tuov an esille sen aiheuttamia ongelmia. Toisaalta hän uskoo kuv ien

näy ttäv än, että my ös ADHD:n kanssa v oi elää sisällöltään hy v inkin
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rikasta elämää.

Petäjän suunnitelmissa on py sty ttää v almis näy ttely  v uonna 201 2

Varkauteen sekä ainakin kuv attav ien naisten kotiseuduille

Jy v äsky lään ja Tampereelle. Kuv at julkaistaan my ös netissä.

 

PÄIVI TASALA, 33,piti pitkään itseään "laiskana paskana, joka ei v aan

saa persettä y lös penkistä". Opiskelut v eny iv ät eikä ty öpaikkaa

py sty ny t säily ttämään puolta v uotta pidempään. Tasala innostui

asioista helposti ja y htä helposti jätti kaiken kesken.

"Huomasin jo lapsena olev ani erilainen kuin muut. Minua ei

v arsinaisesti kiusattu, mutta minut jätettiin y ksin. Eipähän toisaalta

tullut pöllöilty ä y htä paljon kuin porukassa ry my nneet pojat.

Tunneilla turhauduin ja häiriköin, kun putosin kärry iltä matikassa ja

kielissä. Viidennen luokan opettaja lupasi minulle markan jokaiselta

oppitunnilta, jonka py sy n hiljaa. Kuv aamataito oli aina mieluisaa ja

sain siitä stipendejä ja v oitin v altakunnallisia piirustuskilpailuja",

Tasala muistelee.

Aikuisena Tasala ajautui juttuihin, joista ei ole erity isen y lpeä.

Impulsiiv inen ostov imma v ei luottotiedot, ihmissuhteet eiv ät

kestäneet.

Kaksi v uotta sitten Tasala sai ADHD-diagnoosin. Tieto oli helpotus,

mutta minäkuv a piti rakentaa uudelleen.

Tasala painottaa, että sairauden taakse ei v oi piiloutua, v aikka tiety t

asiat ADHD:n piikkiin menev ätkin.

"Häpeä oli ja on sy v ässä. Osa lähipiiristä teki selv äksi, että en osaa

hoitaa hommiani. Lasten kanssa liikkuessa tuli fiilis, että minua

pidetään huonona kasv attajana. Naisen kotona ei kuulemma saisi

näy ttää näin sotkuiselta. Miesten kohdalla näissä asioissa ei ehkä olla

niin tiukkoja", Tasala pohtii.

My ös Tasalan esikoisty ttärellä todettiin y ksi ADHD:n muoto, ADD.

Puuttuv a H-kirjain kertoo, ettei sairauteen sisälly  y liaktiiv isuutta.

Ennen diagnooseja perheen elämä oli kaikkea muuta kuin tasaista.

Tav arat lenteliv ät ja huuto oli kov a, kun äiti ja ty tär ottiv at y hteen.

"Terapian ja lääkity ksen ansiosta minulla on jopa seesteinen olo.

Tiedän kuka olen ja py sty n suunnittelemaan tekemisiäni. Tajuan ny t

my ös paremmin ty ttäreni erity ispiirteitä. Parisuhteessa olen oppinut

olemaan peilaamatta toisen v itutusta. Enää en jokaisen riidan jälkeen

ole lähdössä kassien kanssa."

"Kelan päätöksen lopettaa ADHD-aikuisten lääkekorv aukset otin

henkilökohtaisena v ittuiluna ja pistin saman tien py sty y n

nettiadressin."

Ty öelämässä Tasala on löy täny t uuden v aihteen. Hän ty öskentelee

ny ky ään sisustussuunnittelijana osuuskunnassa.

Auktoriteettikammoiselle ihmiselle se sopii hy v in: saa olla oman

itsensä pomo, mutta on samalla v astuussa muille osuuskunnan

jäsenille. Kollegoiden kesken v oi jakaa ty ötehtäv ät ja elintärkeän

palautteen.

Lääkity s ei poista sairautta, mutta helpottaa keskitty mistä. Tasala

saattaa uutta harrastusta aloittaessaan tietää etukäteen, ettei into

py sy  kov in kauaa y llä. Kodin siiv oaminen on edelleen hankalaa. Tämä

on johtanut siihen, ettei kotiin lasketa ihmisiä, jotka saav at kiksejä

siistey s-tason arv ostelusta.

Tasala puhuu sairaudestaan julkisesti ja on saanut av oimuudestaan

kannustav aa palautetta. Muutama nainen on jopa kertonut

rohkaistuneensa v iimeinkin hakemaan itselleen diagnoosin ja

tukitoimia.

"Marin v alokuv ausprojektiin lähdin mukaan sillä ajatuksella, että jos

minun turpani ja tarinani koskettaa jota kuta muuta samassa

tilanteessa olev aan, olen tehtäv äni tehny t", Tasala summaa.

 

MIKÄ ADHD?

ADHD (attention deficit hy peractiv ity  disorder) on aiv ojen

toimintahäiriö. Se ilmenee tarkkaav aisuuden puutteena ja/tai

y liv ilkkautena.

Ty töillä häiriö on useimmiten tarkkaav aisuuden puolella ja saattaa

mennä haav eilun piikkiin. Pojilla diagnosointi on helpompaa ja ADHD

näy ttäisikin olev an jonkin v erran y leisempi pojilla kuin ty töillä.

Lastenpsy kiatri Pekka Räisäsen mukaan Suomessa 4-1 0 prosenttia

v äestöstä sairastaa ADHD:ta.
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