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1 ½ dl vehnäjauhoja
1 dl kaurahiutaleita
¼tl suolaa
1 tl leivinjauhetta
½ dl öljyä tai
juoksevaa rasvaa
1 dl maitoa

Täyte:
2–4 dl käsiteltyjä metsäsieniä 
1 sipuli
pala purjoa
(½ punaista paprikaa)
1 rkl öljyä
2 dl ruokakermaa tai maitoa
2 kananmunaa
suolaa, mustapippuria
2 dl juustoraastetta

1 tl timjamia
½ dl hienonnettua persiljaa

Sekoita piirakkapohjan kuivat 
aineet. Lisää rasva ja maito ja 
sekoita nopeasti tasaiseksi. Ta-
puttele taikina piirasvuoan poh-
jalle ja reunoille. Nosta pohja 
jääkaappiin täytteen valmistuk-
sen ajaksi. Hauduta pilkottuja 

sieniä ja sipuli- ja purjosilppua 
kevyesti rasvassa. Mausta kevy-
esti suolalla. Sekoita jäähtynee-
seen seokseen kerma, munat, 
juustoraaste ja mausteet. Halu-
tessasi pilko punaista paprikaa 
täytteen joukkoon. Kaada täyte 
vuokaan. Paista uunin alatasolla 
200 asteessa noin 30 minuuttia. 
                                      Resepti: Martat

Kaurainen 
sienipiirakka

ANTTI LÄHDE

Rainbow’n Fettuccine-tuore-
pasta on kapeaa nauhapastaa, 
joka valmistetaan durumveh-
nästä, pastöroidusta kanan-
munasta ja vedestä. Pasta-
pakkauksen tuoteselostee-
seen on lisätty hämmentä-
vä varoitus: ”Saattaa sisältää 
nilviäisiä.” 

Miksi paketissa on tällainen 
varoitus, ryhmäpäällikkö Min-
na Jokinen Inex Partnersista?

– Se on allergeenivaroitus-
merkintä, joka perustuu EY-
lainsäädäntöön. Monissa teol-
lisesti valmistetuissa elintar-
vikkeissa lukee varoituslau-
se täydennettynä esimerkik-
si yliherkkyyttä aiheut tavan 
ainesosan nimellä. Lauseke 
merkitään, jos esimerkiksi 
samalla linjastolla tai jossain 
kohtaa valmistusprosessia 
pieni määrä allergiaa aiheut-
tavaa ainesosaa saattaa joutua 
elintarvikkeeseen, jossa sitä ei 
kuuluisi olla.

Millä tavalla tämän Italiassa 
valmistetun pastan joukkoon 
saattaisi joutua nilviäisiä?

– Tuorepastan valmista-
vassa tuotantolaitoksessa 
valmistetaan vain pastatuot-
teita – ei nilviäistuotteita. 
Samassa tuotantolaitoksessa 
valmistetaan kuitenkin mus-
taa pastaa, joka värjätään 
mustekalauutteella, joka on 
nilviäistuote. Vaikka tuotan-
tolaitoksessa allergeeniva-
rotoimenpiteet ja linjastojen 
puhdistukset on viety äärim-
milleen, niin teoriassa mus-
taa pastaa voisi joissain ta-
pauksissa joutua värjäämät-
tömän pastan joukkoon.

Hyvä kysymys

Onko 
tuorepastassani
nilviäisiä?

HANNA HYVÄRINEN

Kun Minna Lindeqvistin 
pojalla todettiin ensim-
mäisellä luokalla adhd, 
Lindeqvist teki tyypillisen 
johtopäätöksen: oireyhty-
män on täytynyt periytyä 
isän puolelta.

Diagnoosin jälkeen Lindeqvist 
alkoi ottaa selkoa adhd:sta ja 
siitä, mitä oireyhtymään kuu-
luu. Siinä sivussa hän tuli lu-
keneeksi myös aikuisen naisen 
adhd-oireista. 

– Ajattelin, että jonkun on täy-
tynyt seurata minun tekemisiäni 
olohuoneen ikkunasta.

Kiltti tyttö
Lapsena Lindeqvist oli se ta-
kapulpetin kiltti tyttö, joka ei 
pitänyt meteliä itsestään, vaan 
uppoutui omaan maailmaansa. 
Koulua ja opiskelua määritti ali-
suoriutuminen.

Lindeqvist sai jatkuvasti kuul-

la moitteita, kuten ”etkö sinä 
taaskaan ole tehnyt läksyjä” ja 
”ota nyt itseäsi niskasta kiinni”. 
Omissa ja muiden silmissä hän 
oli laiska, tyhmä ja saamaton.

– Ihmettelin, miksi joudun hak-
kaamaan päätä seinään asioissa, 
jotka muilta sujuvat helposti.

Peruskoulun jälkeen Linde-
qvist aloitti ja lopetti opintoja.

– Aina ilmaantui jotakin, joka 
vaikutti kivalta ja kiinnostaval-
ta. Kun asian eteen olisi pitänyt 
tehdä töitä, innostus lopahti.

Sama trendi seurasi työelä-
mässä. Lindeqvistin työsuhteet 
ovat olleet lyhyitä, sillä kärsiväl-

lisyys on loppunut aina kesken.
– Kun tietyt osa-alueet pitäisi 

hoitaa rutiinilla, keskittymisky-
ky katoaa.

Masennuskin on tullut tutuk-
si.

Vihainen lääkäri
Pari vuotta sitten Minna Lin-
deqvist päätti etsiä vastauksia 
ongelmiinsa. Hän pyysi silloisel-
ta työterveyslääkäriltä lähetettä 
adhd-tutkimuksiin.

– Lääkäri suuttui. Hän kiel-
täytyi kirjoittamasta lähetettä.

Lindeqvist ei antanut periksi 
vaan soitti lääkärille taas seuraa-
vana päivänä. Lähete tuli.

Aikansa jonotettuaan Linde-
qvist pääsi tutkimuksin ja sai 
diagnoosin. Se mullisti elämän.

– Pari vuotta sitten en olisi 
voinut kuvitella olevani vakitui-
sessa työssä, saati vastuullisessa 
asemassa, henkilöstöpäällikkö-
nä autoalan palveluyrityksessä 
työskentelevä Lindeqvist tote-
aa nyt.

Vapaa-ajallaan Lindeqvist on 

muun muassa Suomen adhd-ai-
kuiset ry:n puheenjohtaja.

– Tiedän nyt, millaisten asioi-
den kanssa kamppailen ja kat-
son tulevaisuutta luottavaisin 
mielin. Tiedän myös, että mi-
nulla on mahdollisuus menestyä 
ja tehdä uraa.

– Adhd on melkoinen kirjain-
yhdistelmä, mutta tällä elämän-
kokemuksella en enää antaisi 
sitä pois. Vaikka se aiheuttaa 
hankaluuksia, liitännäisoirei-
ta ja epätoivoa, se tuo elämään 

myös iloa, kekseliäisyyttä ja rik-
kautta.

Lääkitystä ei enää korvata
Aikuisten ahdh-lääkityksen Ke-
la-korvaus poistui helmikuussa. 
Syynä on se, että olemassa ole-
vat lääkkeet on suunnattu lap-
sille, eikä aikuisten lääkitystä 
ole tutkittu riittävästi. Korvaus 
ehti olla käytössä kymmenen 
vuotta.

Korvausten palauttaminen 
edellyttäisi lääkeyrityksiltä li-

sätutkimuksia aikuisten adhd: n 
hoidosta. Yritysten näkökulmas-
ta käyttäjäryhmä on niin margi-
naalinen, että tutkimuksiin ei 
haluta panostaa.

– Saan yhteydenottoja ihmisil-
tä, jotka ovat kamppailleet oirei-
densa kanssa ja saaneet viimein 
diagnoosin ja lääkityksen. Juuri 
kun elämä on alkanut näyttää 
paremmalta, heillä ei enää ole-
kaan varaa lääkkeisiin, ja alamäki 
alkaa taas, kertoo adhd-aikuisten 
puheenjohtaja Lindeqvist.

Lindeqvistin mukaan lääkkeet 
pitävät vireystilan tasaisena ja 
auttavat keskittymään.

– Juuri siksi kunnollisen työn 
tekeminen on minulle mahdol-
lista.

Hän sanoo olevansa onnekas, 
sillä hänellä on varaa maksaa 
lääkkeistä noin sata euroa kuus-
sa. Monilla adhd-aikuisilla tulot 
ovat epävarmalla pohjalla, eikä 
raha riitä lääkkeisiin. Ja kun lää-
kitys jää pois, ongelmat pahene-
vat. Kierre on valmis.

”Oikealla hoidolla ja tuella adhd
ei ole sairaus vaan rikkaus”
Adhd: Minna Lindeqvist luuli
olevansa laiska, tyhmä ja saamaton, 
sitten hän sai diagnoosin

Haasteet: Arki on toisinaan
kamppailua, mutta oikea hoito auttaa 
ja mahdollistaa opiskelun ja työnteon

Rikkaus: Kokemuksiensa jälkeen 
Lindeqvist ei antaisi sairauttaan pois, 
sillä siitä on ollut toisinaan myös iloa

Mikä adhd?

Ylivilkkautta ja
impulsiivisuutta
Adhd eli attention-defi cit/hy-
peractivity disorder.
Aktiivisuuden ja tarkkaavuu-
den häiriö. Keskeiset oireet 
ovat keskittymisen vaikeudet, 
yliaktiivisuus ja impulsiivisuus.
Add (attention defi cit disor-
der) on aikuisten diagnosoin-
nissa käytettävä termi, joka 
tarkoittaa tarkkaavaisuushäi-
riötä.
Diagnoosin kriteereitä: lap-
sella on esimerkiksi useita 
tarkkaamattomuusoireita se-
kä lisäksi useita yliaktiivisuus- 
ja impulsiivisuusoireita.
Oireiden on täytynyt kestää 
ainakin kuusi kuukautta ja 
niiden on tullut alkaa viimeis-
tään 7-vuotiaana. Oireiden on 
täytynyt aiheuttaa merkittä-
vää ahdistusta tai sosiaalisten 
toimintojen heikkenemistä.
Kriteerien tulee täyttyä use-
ammassa kuin yhdessä tilan-
teessa.
Opettajan kertomus lapsen 
käytöksestä on yleensä vält-
tämätön lisä vanhempien ker-
tomuksiin.
Perintötekijät ovat yleisin se-
litys. Lisäksi alhainen synty-
mäpaino, synnytykseen liitty-
vät traumat, vastasyntyneen 
hapenpuute ja veren matala 
glukoosipitoisuus lisäävät 
riskiä kuin myös äidin raskau-
denaikainen stressi, tupakoin-
ti ja alkoholinkäyttö.
Diagnoosi varmistetaan haas-
tattelulla ja tutkimuksella.
Hoitoon kuuluu vanhempain-
ohjausta ja perheterapiaa, tu-
kitoimia, käyttäytymishoitoa 
sekä psykoterapiaa.

Lähde: Käypähoito.fi 

1 Mikä on adhd:ta?
Adhd on synnynnäistä. 

Yksi tai kaksi oiretta ei rii-
tä diagnoosiin. Oireiden pitää hai-
tata toimintaa vähintään kahdella 
elämänalueella. Jos lapsi on levo-
ton vain tietyssä paikassa, se joh-
tuu luultavasti jostakin muusta. 
Toisaalta aivan pieni lapsi ei jaksa 
keskittyä, ja se on normaalia. Siksi 
diagnooseja ei yleensä tehdä alle 
5-vuotiaille. Stressi, unenpuute 
ja kaksisuuntainen mielialahäiriö 
aiheuttavat samankaltaisia oireita 
aikuiselle kuin adhd.

2 Milloin on syytä hakeutua 
tutkimuksiin?

Kannattaa kuulostel-
la, millaista viestiä päiväkodista 
tai koulusta tulee. Hoitajilla ja 
opettajilla on harjaantunut sil-
mä, joten jos heidän mielestään 
homma ei pelaa, kannattaa rea-
goida.  Aikuisen kannattaa miet-
tiä, onko diagnoosilla merkitys-
tä. Se voi selittää, miksi elämä 
on mennyt niin kuin on mennyt, 
mutta muutosta se ei tuo. Jos on 
jo löytänyt keinot pärjätä, diag-
noosia ei ehkä tarvita.

3 Mitä tapahtuu diagnoosin 
jälkeen?

Lapsi voi tarvita avusta-
jan. Myös erityis- tai pienryhmä-
opetusta voidaan harkita. Lisäksi 
on olemassa toimintaterapiaa ja 
ryhmämuotoista käyttäytymis-
valmennusta. Käytännössä vä-
lineitä on vähän, ja niiden käyt-
tö riippuu paikkakunnasta ja 
hoitohenkilökunnasta. Nuoriso-
psykiatriasta saattaa saada mak-
susitoumuksen adhd-valmen-
nukseen, mutta aina tukea ei ole 
tarjolla.

4 Milloin turvaudutaan lääk-
keisiin?

Kun muu ei auta. Vaikka 
lääkkeiden käytön lisääntymistä 
on kritisoitu, Suomessa käyte-
tään vähän lääkkeitä verrattuna 
esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

5Vaikuttavatko kotiolot oi-
reisiin?

Jos kotona on levoton-
ta, se pahentaa kaikkien oloa, oli 
adhd:ta tai ei. Adhd-lapsi kaipaa 
erityisen hyvin rakennettua, sel-
keää arkea.

6Adhd:lla on yhteys alko-
holisoitumiseen ja syrjäy-
tymiseen. Sinetöikö diag-

noosi kohtalon?
Riskejä ei kannata ryhtyä pel-

käämään. Adhd-lapsen kanssa 
täytyy olla tavallista tarkempi. Pi-
tää asettaa rajat ja olla läsnä. On 
syytä muistaa, että lapsen erilai-
set kokeilut alkavat varhain. Jos 
lapsella on adhd, luultavasti myös 
ainakin toisella vanhemmista on 
se. Vanhempi saattaa haahuilla 
omissa maailmoissaan ja lapsen 
tarkkaileminen unohtuu.

7 Moni kokee saaneen-
sa apua ruokavaliosta, 
vaikka sen merkitystä 

adhd: ssa ei ole todistettu. Onko 
siitä apua?

Ruokavaliolla on vaikutusta 
ainakin silloin, jos se on lähtö-
kohtaisesti huono ja sitä korja-
taan. Etenkin teineillä ongel-
mana on, että unohdetaan syö-
dä ja nälkään haukataan jotain 
epäterveellistä. Jos ruoka-ajat 
muutetaan säännöllisiksi ja ruo-
ka terveelliseksi, totta kai se vai-
kuttaa.

8 Miksi adhd on pojilla ylei-
sempi kuin tytöillä?

Tästä ei ole varmuut-
ta. Ehkä adhd vain näkyy po-
jilla helpommin. Adhd ilmenee 
pojilla usein ylivilkkautena, ty-
töillä taas alivilkkautena, jota 
ympäristö ei aina huomaa. Kyse 
voi olla sukupuolierosta, mutta 
myös kasvatus vaikuttaa. Poikia 
rohkaistaan toimintaan, tyttöjä 
taas hiljaiseen ajatteluun ja hoi-
vaamiseen.

HANNA HYVÄRINEN

Kahdeksan kysymystä: Psykologi ja adhd-valmentaja Anne Lehtokoski vastaa kysymyksiin adhd:sta

HANNA HYVÄRINEN

Minna Lindeqvistin pojalla to-
dettiin adhd tämän ollessa eka-
luokkalainen. Nyt poika on 14-
vuotias murrosikäinen.

Vaikka arki on joskus haas-
tavaa, Lindeqvist haluaa muis-
tuttaa, että siinä on myös paljon 
hyvää.

– Jos tavalliselle lapselle pitää 
huomauttaa jostain 20 kertaa, 
adhd-lapselle asiasta pitää sanoa 
200 kertaa. Toisaalta adhd-lapsi 
on usein todella oivaltava, sana-
valmis ja sosiaalinen.

Lindeqvist vakuuttaa, että
adhd-lapsen kanssa pärjää lähes 
samoilla pelisäännöillä kuin las-
ten kanssa ylipäätään.

– Tosin adhd-lapsi tarvitsee 
tarkemmat struktuurit ja sään-
nöllisemmän päivärytmin.

Riskit hallintaan
Lindeqvist haluaa kannustaa 
vanhempia tarttumaan adhd-
oireisiin ajoissa. Silmien sulke-
minen ei auta.

– Oikealla hoidolla ja tuella 

adhd ei ole sairaus, vaan rik-
kaus.

Ajoissa tehdyllä diagnoosilla 
voidaan myös ehkäistä riskejä, 
joita oireyhtymään liittyy.

– Tiedän, että vankilat ovat 
pullollaan hoitamattomia
adhd-aikuisia. Oikein hoidettu-
na nämä riskit pienenevät mer-
kittävästi.

”Adhd-lapsi on usein oivaltava ja sanavalmis”

a
Ihmettelin,
miksi joudun

hakkaamaan päätä
seinään asioissa,
jotka muilta sujuvat 
helposti.
Minna Lindeqvist

Äkilliset innostukset, keskittymisen herpaantumiset ja pikaiset kyllästymiset ovat värittäneet Minna Lindeqvistin elämää. Asioita on ollut vaikea viedä loppuun asti. Adhd:n tunnistaminen, ymmärtäminen 
ja hyväksyminen toivat valoa tunnelin päähän.

Joel Maisalmi/Aamulehti

TUTKIMUS. Tupakan, alko-
holin, liikunnan ja ruokava-
lion osuus aivohalvausten 
synnyssä tunnetaan, mutta 
niiden yhteisvaikutus ai-
vohalvausriskiin on jäänyt 
selvittämättä. Suomalaistut-
kijoiden mukaan parhaiten 
riskiään pienentää omak-
sumalla mahdollisimman 
monta tervettä tapaa.

Jos henkilö oli savuton, 
söi kasviksia kolmesti vii-
kossa, liikkui säännöllisesti, 
käytti alkoholia kohtuudella 
ja pysyi normaalipainoisena, 
hänen sairastumisriskinsä 
oli 70 prosenttia pienem-
pi kuin osallistujan, joka oli 
omaksunut korkeintaan yh-
den edellä mainituista elin-
tavoista. DUODECIM

Infektiot syövät
sydäntahdistimien
hyötyjä
RISKI. Sydäntahdistimet aut-
tavat monia sydänpotilaita, 
mutta infektion sattuessa 
apu voi kääntyä uhkaksi. 
Tahdistininfektiot suuren-
tavat huomattavasti potilai-
den kuolleisuutta.

Yhdysvaltalaistutkimus 
osoittaa, että tahdistinin-
fektiopotilaiden kuolleisuus 
sairaalahoidon jälkeen oli 
noin kaksinkertaista muihin 
tahdistinpotilaisiin verrat-
tuna. DUODECIM

Aivohalvauksen
voi ehkäistä
elintavoilla


