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Kuntaliitokset: Jos Mikkeli todella haluaa Puumalan, viimeistään nyt on aika sanoa se suoraan, kirjoittaa Tapio Honkamaa. � 13

Keinot kovenevat: 80 euron parkkisakko ja rengaslukko tulevat. Tavan mukaan väärin pysäköivät joutuvat pian koville. � 17
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Mäntyharjulainen Eero Kantola 
työnsi elämäänsä eteenpäin 
35-vuotiaaksi nuoruuden innolla 
ja vimmalla. Hän opiskeli, perus-
ti perheen, sai vakituisen työpai-

kan Mäntyharjun seurakunnan kanttorina ja ra-
kensi talon.

Keski-ikää lähestyessä voimat alkoivat eh-

tyä. Liikuntaa harrastava, päihteetön perheen-
isä uupui.

Kantola ei ole koskaan ollut ylivilkas. Sen si-
jaan hän on karjalaisen luonteensa mukaises-
ti impulsiivinen tilannekoomikko, joka opiskelu-
jen pitkittyessä tajusi olevansa alisuoriutuja.

Kantola kävi lääkärissä ja psykologilla, mut-
ta testeissä tuijotettiin hyvää kokonaisuutta eikä 
osattu lukea syvemmältä.

– Tein omat johtopäätökseni ja muutin tapaa-
ni ajatella. Kun nippelitiedot kuten vuosiluvut 
eivät pysyneet päässäni, keskityin siihen, mitä 
tarvitsin työssäni ja käytännössä.

Opinnot alkoivat tuottaa tulosta. Kantola ku-
vaa, kuinka lukion keskeyttäneestä luuserista 
tuli suorastaan sankari, kun hän Sibelius-Aka-
temiassa yhdisti harrastuksiaan ja teki loppu-
työnsä liikunnan fyysisistä vaikutuksista laula-
miseen.

Se sai parhaan mahdollisen arvosanan.
– Pahnanpohjimmainen täräytti napakympin.

Adhd on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden 
häiriö, jossa rutiinit ovat rasitteita. Kantolal-

le kotoinen pyykkien lajittelu on lähes mahdo-
ton tehtävä – tai ainakaan sitä ei voi tehdä mon-
ta minuuttia kerrallaan.

Kantolan ongelma on se, ettei työ- eli lä-
himuisti ole muiden neurologisten osa-aluei-
den tasolla. Aistit keräävät ärsykkeitä enem-
män kuin normaaleilla ihmisillä eivätkä suodata 
eteenpäin vain olennaista.

– On sanottu, että vangeista jopa 80 prosentil-
la olisi adhd ja huippuyritysjohtajista puolella.

Toisaalta adhd-ihmisellä ei ole esteitä kehit-
tää uusia toimintamalleja, kun ei ole rajoituksia, 
miten asioita yhdistellään. Niin on kautta aiko-
jen keksitty uutta ja tehty taidetta.

Kun Kantolan terveys alkoi reistailla, hän on-
nistui saamaan lähetteen tutkimuksiin. Adhd-
häiriö peittyy usein muiden oireiden alle, mutta 
niitä Kantolalla ei ollut.

– Olin selvä tapaus, ja diagnoosi oli helppo 
tehdä. Sitten alkoi jälleen minä-projekti: Mitä 
voin tehdä toisin, kun maailma, jonka koen, on 
erilainen kuin muilla?

Kantola sai myös lääkityksen. Lääkkeitä ei 
tarvitse ottaa joka päivä, mutta hänen mieles-

tään stressi rasittaa elimistöä enemmän kuin ai-
vojen välittäjäaineiden toimintaa auttava lääke.

– Niiden avulla voin lähteä perheen kanssa ui-
mahalliin ilman, että aistivyöry kaataa sen pääl-
leni.

Adhd
Mikä: Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jolle 
on ominaista tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus  ja 
impulsiivisuus.
Oireita: Keskittymisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, 
asioiden unohtelua ja häiriintymistä pienistäkin 
ärsykkeistä.
Yleistä: Vaikeista oireista kärsii 1–2 prosenttia, lievis-
tä 10 prosenttia lapsista.
Jatkuu: Kahdella kolmesta oireet jatkuvat aikuisena.
Aikuisilla: Häiriöön liittyy usein masennustiloja ja 
ahdistuneisuutta, päihteiden käyttöä ja persoonalli-
suuden häiriöitä.
Ei ilkeyttä: Oireet ovat tahdosta riippumattomia 
ja heijastavat hermoston toimintaa. Ne eivät johdu 
lapsen tai nuoren laiskuudesta tai ilkeydestä eivätkä 
vanhemmista.

Tuossa on kieltämättä 
perää, sanoi lääkäri Eero 
Kantolalle, joka totesi ole-
vansa varmaan maailman 
erikoisin tavallinen ihmi-
nen. Kantola sai adhd-
diagnoosin puolitoista 
vuotta sitten.
Teksti ja kuva Tiina Knaappila

Ukot lenkille. Ukko-koiran isäntä Eero Kantola tuntee olevansa etuoikeutettu adhd-ihmiseksi. Yliopistotutkinto, perhe ja vakituinen työpaikka eivät ole itsestäänselvyyksiä diagnoosin saaneelle.

Olen 
tavallinen 
erilainen


