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JOHDANTO
Lapsen syntymä on jokaiselle perheelle ainutkertainen tapahtuma. Jos kauan kaivatulla vauvalla
ilmenee jotakin odottamatonta, vanhemmat ovat monien kysymysten edessä. Kun lapsella todetaan
kehitysvamma, se herättää tunteita ja ajatuksia, jotka jokainen perhe joutuu käymään läpi omalla
tavallaan – elämä muuttaa hetkessä väriään. Asiatietoa ja neuvontaa voi olla paljon, mutta samalla
tarvitaan tukea; jota saadaan perheiltä; jotka ovat olleet samassa tilanteessa. Perhe tarvitsee
rohkaisua ja kannustusta omanlaisen arjen rakentamiseksi. Tätä tukea saadaan myös
Ensitietokursseilta ja paikallisten tukiyhdistysten toiminnoista.
Vanhempainryhmä on Lohjan kaupungin perusturvakeskuksen erityspalveluiden eräs toimintamuoto,
joka on kohdistettu kehitysvammaisten ja autististen lasten vanhemmille. Lohjan vanhempainryhmän
tavoitteena on perheiden välisen vertaistuen mahdollistaminen; vanhempien kokemusten työstäminen
ja jakaminen mm. taiteen keinoin; sekä tiedonvaihto avohuollon ohjaajan, sosiaalityöntekijän ja
vanhempien välillä. Vanhempainryhmän toiminta koostuu kuukausittain järjestettävistä tapaamisista.
Vanhempainryhmää vetävät kehitysvammapalveluiden sosiaalityöntekijä ja avohuollon ohjaaja.
Vanhempainryhmän osallistujat ovat kirjoittaneet oman arjen tarinansa ja kuvittaneet sen
perhealbumin valokuvilla Elämän vuoristoradalla – kirjasiin, tämä on neljäs ryhmän tekemä kirjanen.
Vanhemmat kirjoittavat arjen selviytymisestä ja kokemuksistaan vanhempina. Vanhempien kokemat
hyvät käytännöt tulevat näin näkyviksi.

-

Vanhempien näkökulmasta Kehitysvammaliiton suorittaman haastattelun pohjalta (2006) ryhmämme
toiminnassa hyvää ovat olleet seuraavat asiat:
mahdollisuus kahvitella aikuisten seurassa; hengähdystauko
tutustuu uusiin ihmisiin, saa tietoa ”konkareilta”
pääsee toteuttamaan itseään
taide vapauttaa arjen oravanpyörästä
jokainen saa halutessaan toivoa vierailijoita ryhmään
Tarinoihin ovat vanhemmat valinneet perheen albumikuvia. Albumikuvilla tarkoitetaan kaikkea elämän
varrelta kerääntynyttä kuvamateriaalia. Kuvien avulla tutkitaan yksilön elämässään ajankohtaisiksi ja
tärkeiksi kokemia teemoja ja niitä jäsennetään uudenlaisiksi, voimavaroja esiin nostaviksi
kokonaisuuksiksi. Albumikuvat kertovat mikä on minulle totta. Voimauttavan valokuvan lähtökohta
onkin, että jokaisella on oikeus tulla näkyväksi, mutta itse määrittelemällään tavalla. Valokuvan käytön
lähtökohdat nousevat näin perheille merkityksellisistä teemoista, jotka he määrittelevät itse.
Anne Saaristo
avohuollon ohjaaja
Lohjan Perusturvakeskus
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LUMI
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Koko päivän satoi suuria valkoisia lumihiutaleita,
hitaita ja raskaita, melkein räntää. Työpäivän
jälkeen minulla oli erikoiset treffit, tapasin
mieheni
Helsingissä
yksityisen
lääkärivastaanoton odotushuoneessa.
Olin ensimmäistä kertaa raskaana ja kaikki oli
mennyt hienosti. Vauva kasvoi, kuten piti ja
hänen sydämenlyöntinsä kaikuivat neuvolan
huoneessa tasaisena laukkana. Kätilöopiston
ultraäänikuvissa vauva pyörähteli liikuttavana
pienenä olentona. ”Kuinka täydellisiä ne
ovatkaan, vaikka ovat vasta niin pieniä”, huokaili
pitkän työuran tehnyt kätilö.
Jotenkin minun oli silti vaikea käsittää olevani
raskaana, siitäkin huolimatta että pyöreä maha
seurasi mukanani ja potkut olivat tuntuneet jo
pitkään selkeinä ja terävinä. Perusultraäänikuvan
hahmo toi mieleen röntgenkuvan, ei todellista
ihmistä. Olin nähnyt, kuinka 4 D- kuvaus tuo
vauvan kolmiulotteiseksi ja liikkuvaksi kuvaksi
tietokoneen näytölle, kuin saisi hetkeksi ikkunan
vauvan maailmaan kohdussa. Ajattelin, että olisi
helpompi valmistautua pienen ihmisen tuloon,
kun näkymä konkretisoituisi kasvonpiirteineen
kaikkineen, joten olimme varanneet ajan
yksityiselle klinikalle. Laskettuun aikaan oli noin
kolme kuukautta aikaa.

Me kujertelimme liikuttuneina keskenämme
ymmärtämättä huolestua, pyörällä päästämme
pienen
näkemisestä.
Lääkärin
tokaisu,
valitettavasti vauvan sydän ole aivan terve,
katkaisi unelmointimme kuin kirkkaalta taivaalta
leimahtanut salama. Seuraavat minuutit ovat
mielessä osin sumuisena, osin hyvin kirkkaina
välähdyksinä.
Kuulimme,
että
sydämestä
puuttuu suurehko osa väliseinää ja lähes
samaan hengenvetoon lääkäri totesi, että
tällainen vika liittyy usein kehitysvammaan. Että
sydänvikoja
leikataan
Suomessa
menestyksekkäästi. Että vauva jää kyllä henkiin.
Että
vauvan
piirteet
sopivat
Downin
syndroomaan, nenäluun lyhyys, silmien vinous,
rako isovarpaan ja seuraavan varpaan välissä.
Kuin pommi olisi pudonnut niskaamme.
En oikeastaan tiedä, miten pystyin ajamaan
autoa vastaanotolta lähtemisen jälkeen. Itkin
silmittömästi, kyyneleitä tulvi niin, etten tahtonut
nähdä millään eteeni. Sokiltamme emme
ymmärtäneet, että toisen auton olisi voinut
hakea kaupungista myöhemmin. Moottoritiellä jo
ulvoin, ajoin tien sivuun, haukoin henkeä ja
tärisin. Terveen lapsen lisäksi meiltä oli viety
loppuelämä. Mielikuvissani, jotka tosin olivat
varsin hatarat, kehitysvammaiset ihmiset olivat
käsittämättömästi käyttäytyviä ja vastenmielisiä
olentoja. Sydänvialla ei tuntunut olevan mitään
merkitystä, sillä en yksinkertaisesti voisi
synnyttää ja kasvattaa kehitysvammaista lasta.
En pystyisi siihen, ikinä.

Vauvan kasvot tulivat ruudulle heti anturin
painuttua kylmine geeleineen vatsaani vasten.
Tuntui käsittämättömältä päästä katsomaan
vielä syntymättömän lapsen herkkiä kasvoja,
rauhallisesti suljettuja silmiä, muuttuvia ilmeitä.
Pieni neiti muistutti aivan kummityttöäni, veljeni
tytärtä Helmiä. Masussani kasvoi aivan oikea
ihminen, pieni täydellinen tyttö! Siinä hetkessä
meistä tuli perhe.
Herttaisesta tirkistelyhetkestä vauvan omaan
maailmaan
tuli
kuitenkin
vain
hetkeä
myöhemmin myös elämämme rankin kokemus,
jonka jälkeen elämä ei koskaan palannut
ennalleen.
Luulimme
pitkän
tutkimuksen
kuuluvan asiaan, lääkäri tutki keskittyneesti
lasta, vaihtoi kuvassa näkyviä värejä jotka
kertoivat veren virtauksen suunnista, oli pitkään
hiljaa.

Seuraavat päivät ja viikot olivat tähänastisen
elämäni raskaimmat. Yritin soittaa seuraavana
päivänä Naistenklinikalle, jonne yksityinen
lääkäri oli tehnyt lähetteen.
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Oli polttava tarve tietää, mitä nyt tapahtuu,
koska joku selvittää, mistä oikeasti on kyse,
lupaa meille, että kehitysvammaepäily on
perätön. Sain numeron naputeltua puhelimeen,
mutta kun puhelimeen vastattiin, purskahdin
itkuun pystymättä puhumaan. Tommi sai hoitaa
kysymykset.
Muutaman
päivän
päästä
Naistenklinikalla sydänvika todettiin uudelleen ja
saimme lähetteen Lastenklinikalle tilanteen
tarkempaa
arviointia
varten.
Kehitysvammaepäilyyn
saisi
kuulemma
varmuuden vain yhdellä tavalla, tekemällä
lapsivesipunktion.
Siihen
liittyvän
pienen
keskenmenoriskin vuoksi koimme että meillä on
vain yksi vaihtoehto – odottaa lapsen syntymää.
Emme kerta kaikkiaan voineet ottaa riskiä, että
pieni ihminen, jolla jo on taakkanaan iso
sydänvika, joutuisi mahdollisesti syntymään
keskosena
vain
meidän
korventavan
tiedonjanomme vuoksi, olkoonkin, etten tuolla
hetkellä pystynyt tuntemaan juuri minkäänlaista
äidinrakkautta.

Kävimme
viikoittain
ultraäänitutkimuksissa
Naistenklinikalla. Kaksi viikkoa ennen Lumin
syntymää lapsivesipunktio oli otettava keuhkojen
kypsyyden tarkistamiseksi siltä varalta että
synnytys
jouduttaisiin
käynnistämään.
Punktiossa varmistui, että lapsella on Downin
syndrooma. Kaikki toivo, jota olin yrittänyt
ylläpitää, meni. Vauvan epäilty kasvun
pysähtyminen
osoittautui
kuitenkin
mittausvirheeksi, joten jäimme odottamaan
luonnollista synnytyksen alkua.

Olin väsynyt kaikesta pelosta, tutkimuksista,
luetteloista,
joissa
oli
kuvattu
Downin
syndroomaan usein liittyviä sairauksia. Väsynyt
lohduttaviksi tarkoitettuihin sanoihin siitä, että
vauva-arki
on
”ihan
normaalia”,
että
tukiviittomat auttavat arkea ja että terapioita
myönnetään Suomessa hyvin. Emme me
halunneet viittomia tai terapioita, eikä arkemme
voisi enää koskaan olla normaalia. Turtumus teki
minusta rauhallisen, mutta toisaalta jokin väkevä
voima minussa nosti jo päätään, kun synnytys
käynnistyi. Lumi tuli meidän maailmaamme
18.3.2008.

Jotenkin
siis
elimme,
huomasimme
hengittävämme
ja
syövämme,
vähän
nukkuvammekin.
Kävelimme
hämärässä
tammikuisessa valossa Lohjanjärven rantaan,
maailma oli mustaa, likaisenharmaata ja
valkoista, niin ulkona kuin sydämen sisälläkin.
Kannoin mukanani lasta, jota en uskonut voivani
rakastaa. Siitä taas kannoin syyllisyyttä, tuntui
hirveältä että lapsen pitää syntyä maailmaan
sairaana, vammaisena ja vielä äidille, joka ei
pysty tuntemaan häntä kohtaan mitään. Näin
jälkeenpäin on tietysti helppoa ja huojentavaa
todeta, kuinka väärässä olinkaan. Tuolloin tunne
oli kuitenkin äärimmäisen todellinen.

En ollut tullut ajatelleeksi, että vauva nostaisi
synnyttyään
pian
päätään,
painautuisi
lämpimänä vasten kylkeäni ja katsoisi minua
suurilla syvänsinisillä silmillään, joissa oli vielä
vauvan
unimaailman
utua
ja
toisaalta
jonkinlaista
ennennäkemätöntä,
ihmeellistä
viisautta. Että hän vastoin kaikkia lukemiamme
kuvauksia hamuaisi hetken päästä rintaa ja
ryhtyisi imemään siitä kehoni juuri häntä varten
tuottamaa elintärkeää maitoa. Minä, joka olin
aina ajattelut kuuluvani niihin äiteihin, joiden on
vaikea luoda suhdetta vauvaansa, jo ennen kuin
kehitysvammaisuudesta
oli
aavistustakaan,
tunsin jonkin valtavan liikahtavan sydänalassani.
Kuka tämä pieni ihminen oli? Olin luullut
tietäväni, millainen hän on, ja hän rikkoi heti
synnyttyään annettuja ennustuksia vastaan.
”Down-vauvat eivät juuri koskaan osaa imeä
rintaa”, sanottiin. ”He ovat hypotonisia, velttoja
ja kuivaihoisia”, kuvaukset tarkensivat. Olin
ajatellut synnyttäväni vauvan, joka makaa
poissaolevana kuin märkä rätti ja jota on
ruokittava letkun avulla.
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Tämä ei ollut se vauva. Tämä vauva nosti
päätään, katsoi meitä, halusi syödä, halusi elää.
Hän imi rintaa kunnes nukahti. Saimme pitää
hänet luonamme kaksi tuntia, kunnes hänet
vietiin vastasyntyneiden valvontaosastolle yöksi
ja lopulta seuraaviksi päiviksi. Tämän jälkeen
meidät siirrettiin Tammisaaren sairaalaan ja
sieltä lopulta kotiin. Olimme omillamme.
Siitä alkoi matka, jolla olemme olleet nyt yli neljä
vuotta ja jolla olemme kokeneet suuria tunteita,
iloisia ja ikävämpiä yllätyksiä, pelkoa, kiukkua,
turhautumista, kuplivaa riemua, ylpeyttä ja
rakkautta. Kärsivällisyytemme on kasvanut
eksponentiaalisesti, niin lapsen toilailuihin kuin
ympäröivien ihmisten töksäyttelyihinkin.
Olemme oppineet valtavasti niin itsestämme,
elämästä kuin aistipoikkeamista ja atopiasta,
puheen kehityksestä, oppimispsykologiasta kuin
yhteiskunnan tukimuodoistakin. Oppia olemme
saaneet asioista, joiden olemassaolosta emme
edes tienneet ja joskus sellaisista asioista, joista
emme olisi halunneetkaan tietää. Esimerkiksi
siitä, että vaikka vammaisuus ei saisi vaikuttaa
lapsen tai aikuisen saamaan terveyden- tai
sairaanhoitoon, se loppujen lopuksi kuitenkin
siihen vaikuttaa, vähintäänkin lääkäreiden
henkilökohtaisten asenteiden kautta. Tai että eri
kunnissa saman lapsen voidaan katsoa olevan
oikeutettu aivan erilaisiin tukiin. Toisaalta
olemme myös nähneet sellaista, mitä emme olisi
edes uskaltaneet kuvitella. Kuinka nopeasti
viiden kuukauden ikäinen vauva voi toipua
suuresta sydänleikkauksesta. Kuinka Lumi luki
ensimmäiset kokosanamenetelmällä oppimansa
sanat kaksivuotiaana. Kuinka hän oppi
ennätysvauhtia satoja viittomia, kunnes puhe
alkoi toden teolla pulputa noin vuosi sitten.
Nähneet pariskuntana toisissamme sen ihmisen,
jonka kanssa yöllisestä kakkakatastrofista voi
selvitä hengissä, tai joka kantaa karjuvaa ja
raivoavaa lasta kauppakeskuksessa ihmisten
tuijottaessa, kun itseltä loppuvat voimat, hermot
tai molemmat.
Viime keväänä Lumi täytti neljä vuotta. Hän on
hyvin eläväinen ja temperamenttinen, mutta
joka päivä hän myös halaa ja pussaa meitä
moneen kertaan. Istuu iltasatua kuuntelemassa
kainalossa ja rakastaa Muumeja. Tanssii
pikkusiskon kanssa ja laulaa parhaansa mukaan
Mörrimöykky laulua. Heittelee akvaariokalojen
riemuksi tai kiusaksi akvaarioon kaikki tavarat
jotka ehtii, jos kansi jää raolleen ja aikuisten
silmä välttää. Vie ruokailun jälkeen lautasen
pöytään ja sanoo ”kiitos lounaasta”, tai
toisenlaisena päivänä kaataa mehun ja aterian
lattialle. Harjaa kissaa tai syö sen ruoat. Piirtää
paperille tai tapettiin viivoja ja toteaa ylpeänä
”Isi!”. Rakastaa ja uhmaa sydämensä pohjasta.
Täyttää päivämme aamusta iltaan ja onneksi
nukkuu kuin tukki!

Aika on kulunut toisaalta nopeasti ja toisaalta
noista hämäristä kevätpäivistä vastasyntyneen
vauvan
kanssa
pienessä
sairaalan
perhehuoneessa tuntuu kuluneen ikuisuus. Ehkä
ihmisellä on tapana luoda asioille merkityksiä,
jotta ne tuntuisivat oikeudenmukaisemmilta. Niin
tai näin, olemme kuitenkin monesti todenneet,
että meistä ei olisi koskaan tullut sitä mitä
olemme nyt ilman Lumin kehitysvammaisuutta.
Ja että emme rehellisyyden nimissä haluaisi
nähdä itseämme nyt sellaisina kuin olisimme
ilman
häntä:
niin
paljon
itsekkyyttä,
ehdottomuutta ja mustavalkoisuutta ja turhuutta
koemme itsestämme tällä matkalla karisseen.

Toki olemme tutustuneet mahtaviin ihmisiin,
muihin Down-perheisiin, terapeutteihin ja
tukihenkilöihin. Tärkeintä on kuitenkin ollut
matka itseen. Omalla kohdallani kohtasin Lumin
syntymän myötä ehkä suurimman pelkoni ja
selvisin siitä. Olen löytänyt itsestäni voimia,
joista minulla ei ilman Lumia olisi ollut
aavistustakaan. Minä, entinen vetäytyjä, olen
avannut suuni lukemattomia kertoja kertoakseni
kokemuksistani auttaakseni muita perheitä ja
heidän lapsiaan. Minä, joka en aiemmin
valittanut ravintolassa kylmästä ruoasta tai
likaisesta haarukasta, olen joutunut hakemaan
lapsellemme oikeutta useista eri oikeusasteista,
kun viranhaltijoiden päätökset ovat mielestämme
olleet perusteettomia tai epäoikeudenmukaisia.
Raskausaikana luulin, etten pystyisi tukemaan
kehitysvammaista lasta ja nyt kuitenkin
ymmärrän tuntevani tämän lapsen paremmin
kuin kukaan, pystyväni pitämään hänen
puoliaan, edistämään hänen kehitystään ja
antamaan hänelle ehdotonta rakkautta.
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Vaikka rehellisyyden nimissä olen myös
huomannut väsyväni, ahdistuvani, pelkääväni ja
hermostuvani, hyvät hetket ovat niin suuria,
ettei niitä osaa verrata mihinkään tässä
elämässä koettuun.

että olemme lakanneet kuvittelemasta että tässä
maailmassa voisi saada takuita mistään, vaikka
kuinka tutkisi. Nuoruusvuosien illuusio siitä, että
asioita ja tapahtumia voisi tiedolla jotenkin
hallita, on karissut.

Lumin pikkusiskoa Hallaa odottaessamme
kävimme
normaaleissa
sairaalan
ultraäänikuvauksissa. Emme halunneet meille
tarjottuja lisätutkimuksia, lapsivesipunktioita tai
istukkanäytteitä. Kuluneina vuosina olemme
tavanneet niin monta perhettä, joita on
kohdannut
odottamaton
tragedia,
kuten
hapenpuute
synnytyksessä
tai
muu
synnytyskomplikaatio, jo taaperoikäisellä lapsella
havaittu autismi ja jopa lapsen menettäminen,

Elämä tapahtuu, eikä sen merkittävimpiä
tapahtumia voi ohjailla, vaikka kuinka haluaisi.
Niin kliseistä kuin se onkin, joskus raskaimmat
kokemukset ovat niitä, jotka antavat kaikkein
eniten – ja myös sellaista, jota ei olisi koskaan
osannut odottaa tai toivoa. Siksi emme enää
halua torjua ennalta sellaista, mistä emme
mitään tiedä. Kehitysvammaisuus kuului niihin
asioihin silloin joskus, valovuosia sitten.
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Kuusi vuotta sitten perheeseemme syntyi aivan
erityinen prinsessa. Jos silloin olisin tiennyt,
miten paljon erityistä onnea, aurinkoa ja iloa tuo
lapsi meille tuokaan, olisi moni itku jäänyt
itkemättä. Henni syntyi toukokuussa 2006.
Raskaus ja synnytys olivat helppoja ja monesti
jälkeenpäin olen miettinyt, että voimiani
tarvittiinkin vasta synnytyksen jälkeen. Elin
elämäni onnellisimmat minuutit, näin ajattelin
pitkään, heti Hennin syntymän jälkeen. Klo
02.19 sain kuulla, että meille oli syntynyt toinen
tyttö.
Vajaan
kahden
vuoden
ikäinen
esikoisemme oli saanut odotetun pikkusiskon.
Olin niin onnellinen isosiskon puolesta. Näin olin
toivonut käyvän. Siskoksista tulisi leikkikaverit ja
ylimmät ystävykset. Perheemme oli täydentynyt
uudella jäsenellä ja kaikki oli parhaalla
mahdollisella tavalla.
Kaksi minuuttia sain elää tätä onnea. Siitä alkoi
käsittämätön muutoksen ja hyväksymisen taival.
Tie, jolla edelleen olen. Klo 02.21 lapsi nostettiin
eteeni ja kysyttiin muistuttaako hän jotain
lähisukulaistamme. Omituinen kysymys. Kyllä,
isosiskonsa näytti syntyessään samalta. Ja ukki
näyttää edelleen… Pysäyttävä uutinen siitä, että
kaikki ei ollutkaan, kuten piti, imaisi kaiken
energian ja voimani. Tytöllä epäiltiin olevan
Downin oireyhtymä. Synnytyksessä mukana ollut
Hennin isä alkoi voida pahoin.
Sitä järkytystä, epätoivoa, epäuskoa ja tuskaa ei
voi käsittää kukaan, joka ei itse ole kokenut
vastaavaa. Lohdutuksen sanoja ei ollut. Ja
surressani perheemme kohtaloa muu Suomi juhli
Euroviisujen voittoa ja jääkiekon loppuotteluun
pääsyä. Toivoin, että olisin voinut nukahtaa ja
herätä edelliseen päivään. Päivään, jona tätä ei
vielä ollut tapahtunut meille.

Kaikesta huolimatta halusin, että tämä lapsi saisi
samanlaisen alun kuin siskonsakin. Halusin, että
hänestä
otetaan
samanlaiset
valokuvat
kylvetyksessä ja kapalossa heti syntymän
jälkeen. On uskomatonta katsoa sisarusten
kuvia. Ne ovat lähes identtiset, mutta tunteet
noiden kuvien takana ovat mahdollisimman
kaukana toisistaan.
Henni joutui alle vuorokauden ikäisenä
Lastenklinikalle sydäntutkimuksiin ja sieltä
Jorviin. Mitään suuresti poikkeavaa ei sydämestä
onneksi löytynyt. Henni ei kuitenkaan jaksanut
itse syödä, joten hän jäi Jorviin. Ajoimme
kahden viikon ajan joka päivä Henniä
katsomaan. Välillä mukana oli Hennin isosisko,
joka ylpeänä ihasteli ja silitteli pikkusiskoaan.
Tunsin
suunnatonta
surua
siitä,
että
esikoisemme ei saanutkaan tervettä pikkusiskoa.
Koin, että minä olin pettänyt hänet ja hän ei sitä
vielä ymmärtänyt. Ikään kuin olisin tuonut
hänelle rikkinäisen nuken kirpputorilta hänen
toivoessaan nukkea. Eikä hän osannut toivoa
parempaakaan. Minä olin epäonnistunut.
Varmuus kromosomipoikkeavuudesta heitettiin
meille Jorvissa kuin märkä rätti vasten kasvoja.
Minulle tuntematon naisihminen vain kurkkasi
Hennin huoneen ovelta ja ilmoitti, että kyllä se
Down on. Tuntui, että meidät oli jätetty yksin
tämän pienen ihmisen kanssa. Pelkäsin
jaksamisemme puolesta. Mitä kaikkea tämä uusi
tilanne toisikaan eteemme? Selviäisimmekö me
siitä? Osaisinko hoitaa sairasta lasta? Mikä
koulu? Oppiiko hän koskaan puhumaan?
Asuisiko tyttö luonamme vielä aikuisenakin?
Saisiko hän koskaan ystäviä? Voisiko hän olla
onnellinen?
Kun Henni oli ollut sairaalassa viikon, hän saattoi
lääkärin mukaan kotiutua nenämahaletkun
turvin. Ilmoitin lääkärille, että en osaa enkä
uskalla hoitaa lasta, jos hänellä on letku.
Halusin, että lapsi oppii itse syömään. Ennen sitä
kotiuttamisesta ei tulisi mitään. Yritin joka päivä
syöttää tyttöä tuttipullosta, mutta maito valui
pitkin rinnuksia. Yritin imettää häntä, mutta hän
ei jaksanut imeä. Ainoa vaihtoehto oli letku.
Ensimmäisen rohkaisevan hetken koin, kun
Hennin omahoitaja vaihtui. Hän tiedusteli
sopisiko meille, jos hän siirtyisi Hennin
hoitajaksi.
Hänellä
itsellään
oli
kehitysvammainen sisko. Ja hänen poikansa oli
tukioppilaana luokassa, jossa opiskeli erityistä
tukea tarvitsevia lapsia. Tämä ihminen oli elänyt
kehitysvammaisen sisaren kanssa ja hän oli
halunnut poikansa tukioppilaaksi luokkaan, jossa
oli myös kehitysvammaisia lapsia. Hän hyväksyi
kehitysvammaiset tasavertaisiksi yhteiskunnan
jäseniksi ja hän halusi hoitaa meidän erityistä
tytärtämme.
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Kerroin Hennin syömisestä ja siitä, että en
uskonut osaavani hoitaa letkun kanssa
kotiutuvaa lasta. Hoitaja järjesti minulle
huoneen, jossa saatoin imettää lasta makuulla ja
levätä lapsen vieressä. Viikon ajan punnitsin
lasta monta kertaa päivässä ennen ja jälkeen
imetyksen, jotta tietäisimme, paljonko hän jaksoi
imeä. Ja vähitellen hän oppi. Henni kotiutui
kahden viikon ikäisenä ilman nenämahaletkua.
Hoitajan nimi oli Henni.
Kävimme punnituksissa kotiutumisen jälkeen
alussa tiheästi. Henni oli tyytyväinen ja helppo
vauva. Hän nukkui ja söi hyvin ja kasvoi ja
kehittyi omaan tahtiinsa. Neljän kuukauden
ikäisenä alkoi fysioterapia. Kun Henni täytti
vuoden, päätin lähteä töihin. Tunsin olevani
lähinnä terapeutti ja hoitaja. Tarvitsin muuta
ajateltavaa. Henni aloitti päiväkodissa. Jos olisi
tiennyt miten loistavan ympäristön ja ihanan
avustajan päiväkoti toi tullessaan, olisi moni
omantunnon tuska jäänyt kärsimättä. Henni
viihtyi päiväkodissa, oppi ja kehittyi.
Kahden vuoden iässä tuntui, että Hennin kasvu
hidastui ja hänestä tuli väsynyt. Vaikutti, että
hänellä olisi ollut edellytyksiä oppia, mutta ei
voimia omaksua. Hennillä todettiin kilpirauhasen
vajaatoiminta ja lääkityksellä tilanne saatiin
korjattua. Kuukauden kuluttua, vajaan kahden ja
puolen vuoden ikäisenä, Henni vihdoin oppi
kävelemään. Lääkitys jatkuu koko Hennin
elämän, mutta on jo osa arkea ja tuttua Hennille
itselleenkin. Ainoa ikävä asia sairaudessa ovat
verikokeet, joita tällä hetkellä otetaan puolen
vuoden välein. Näistä käynneistä Hennille on
jäänyt
lääkäripelko
ja
siksi
television
lääkärisarjojen
seuraaminen
ei
meidän
perheessämme onnistu Hennin läsnä ollessa.

Taitojen myötä moni asia on helpottanut. Henni
osaa pukeutua, käydä vessassa, syödä ja juoda
itse. Siis jos vain haluaa, mutta joskus on
tilanteita, ettei hän vain halua tehdä itse.
Toisaalta taitojen ja vauhdin myötä eteen on
tullut uusia haasteita. Hennillä on monia taitoja
mutta ei riittävästi ymmärrystä, mikä aiheuttaa
välillä vaaratilanteita ja sydämentykytystä meille
vanhemmille. Haastavinta arjessa onkin tällä
hetkellä Hennin halu lähteä omille teilleen sekä
taipumus karkailla ja piiloutua. Yleensä
karkumatka
suuntautuu
lähipuistoon
ja
kauppareissuilla löytyy hyviä piilopaikkoja
hyllyjen ja vaaterekkien takaa.
Luonteeltaan Henni on päättäväinen ja omasta
mielestään aina oikeassa. Ongelmia tämä
aiheuttaa siirtymätilanteissa sekä silloin, kun
emme ole Hennin kanssa samaa mieltä.
Neuvottelu tai lahjonta ei ole toimivia keinoja
asioita ratkaistaessa, sillä syy-seuraus –
yhteyden käsittäminen ei vielä onnistu. Vaikka
Henni ymmärtää ohjeita, säännöt ja kiellot
monesti unohtuvat, kun ohjeet antanut henkilö
poistuu paikalta. Itsepäisyydessään hän usein
myös haluaa uhmata annettuja sääntöjä.

Lääkäripelkoa
eivät
varmasti
ainakaan
helpottaneet
korvalääkärikäynnit,
joita
ensimmäisen neljän vuoden aikana oli useita
jatkuvien
korvatulehdusten
takia.
Korvat
putkitettiinkin kahteen otteeseen, ensimmäisen
kerran Hennin 2–vuotis syntymäpäivänä.
Kun kilpirauhaslääkitykseen löytyi sopiva annos,
alkoivat
Hennillä kolmen vuoden iässä
epämääräiset vatsavaivat ja kasvu hidastui
jälleen. Oireita tutkittaessa Hennillä todettiin
keliakia. Erityisruokavalion avulla tämäkin
sairaus on saatu kesytettyä ja Henni kasvaa
omaa tasaista vauhtiaan.
Hennin kehittymistä tulee usein verrattua
isosiskoon. On itsestäänselvyys, että Hennillä on
verkkaisempi tahti, mutta pienen ikäeron takia
kehittymisen viive on havaittavissa helposti.
Henniä saimme pitää vauvana isosiskoaan
pidempään. Tämä tuntui rankalta, koska uusien
taitojen oppiminen kesti ja odotin jo
”vauvavaiheen” loppumista.

Nyt 6 -vuotiaana Henni pitää uimisesta,
tanssimisesta, leikkipuistoista ja HopLopissa
temppuilusta, nukkekodilla leikkimisestä ja
lautapeleistä. Hän harrastaa kerran viikossa
jumppakerhoa
ja
käy
kerran
viikossa
tukihenkilön luona leikkimässä, pelaamassa,
hoitamassa
kissoja
ja
puistoilemassa.
Päiväkodissa hänellä on arjessa mukana jo
kuudetta vuotta sama avustaja.
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Vaikka Hennin fyysiset taidot ovat kehittyneet
niin paljon, että fysioterapia loppui 5-vuotiaana,
puheen
tuottamisen
haasteiden
takia
terapiataival jatkuu edelleen puheterapiassa.
Hennillä on aivan ihana ja ammattitaitoinen
puheterapeutti ja Hennin puhe onkin kehittynyt
huimasti. Nykyisin kommunikoimme puheella ja
tukiviittomat ovat jääneet pois. Henni ymmärtää
puhetta ja ohjeita hyvin ja lähipiiri ymmärtää
pääosin Hennin puheen, isosisko parhaiten.

Miten paljon äiti onkaan saanut oppia
välittömyydestä, onnellisuudesta ja rakkaudesta.
Välillä päivät ovat olleet haasteita täynnä eikä
matka aina ole ollut helppo. Tulevaisuus
jännittää ja pelottaa. Erityinen matkamme
kuitenkin jatkuu hymy huulilla ja rakkaus
rinnassa. Syksyllä suuntana on eskari, kuten niin
monella muullakin 6-vuotiaalla.

On hienoa, että Hennillä on ollut terapeutteja,
tukihenkilö ja päiväkodin henkilökunta, joiden
kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Suuri
merkitys on myös sillä, että Henni on hyväksynyt
nämä ihmiset. Hennin suosioon saattaa nimittäin
olla hankala päästä ja hän kyllä osoittaa, jos ei
jostain henkilöstä pidä tai halua tämän kanssa
yhteistyöhön.
Edelleen, viiden vuoden jälkeenkin, Henni lähtee
mielellään päiväkotiin. Hänellä on kavereita,
joiden kanssa leikkiä päiväkodissa. On löytynyt
myös
kavereita,
jotka
kutsuvat
häntä
syntymäpäiväjuhliin ja joskus viikonloppuisin
leikkimään. Henni on ryhmässä kaikkien kaveri:
iloinen ja sosiaalinen,
koko
päiväkodin
auringonpaiste.
Hennin kuntoutus alkoi jo ennen kuin hän pääsi
ensimmäistä kertaa kotiin. On suuri kiittäminen
kaikkia ammattilaisia hyvistä neuvoista ja
terapioista. Hennin kehityksen paras tuki löytyy
kuitenkin meiltä kotoa: Hennin isosisko.
Siskoksista tuli leikkikaverit ja ystävykset, niin
kuin sisarukset nyt ystävyksiä voivat olla. Siskon
kanssa Henni on oppinut pitämään puoliaan,
väittelemään,
leikkimään,
pelaamaan,
hassuttelemaan, odottamaan vuoroaan… Listaa
voisi jatkaa loputtomiin.
Jorvin
lastenlääkäri
sanoi
minulle
keskustellessamme Hennin syntymän jälkeen,
että me Hennin vanhemmat emme ole
menettäneet mitään. Me olemme saaneet
paljon.
Nuo
sanat
tuntuivat
täysin
käsittämättömiltä silloin. Mutta ne olivat niin
totta. Me saimme ihanan tyttären ja upean
siskon esikoisellemme. Me olemme saaneet
kokea tunteita, joita emme koskaan ehkä olisi
kokeneet. Olemme saaneet oppia itsestämme ja
toisistamme asioita, jotka ehkä olisivat jääneet
ikuisesti piiloon. Ja ne tähänastisen elämäni
onnellisimmat hetket olen saanut kokea yhdessä
tyttärieni kanssa. Olemme saaneet tavata
ihmisiä, jotka luovat ympärilleen lämpöä, hyvää
oloa ja suvaitsevaisuutta. Ihmisiä, jotka ovat
luoneet uskoa siihen, että iloa, hyvyyttä ja
suvaitsevaisuutta on olemassa. Ja sitä löytyy
meistä kaikista, etenkin Hennistä.
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MIRA
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Olit erittäin toivottu ja odotettu lapsi. Olimme
käyneet
lapsettomuustutkimuksissa
ja
kummastakaan vanhemmasta ei löytynyt syytä,
miksi raskaus ei alkanut. Kolme vuotta
odotimme ja sitten aloitimme hoidot. Ensin
Diacorissa kevyemmillä hoidoilla ja kun tulosta ei
tullut, siirryimme Väestöliittoon.
Siellä aloitimme koeputkihedelmöitykset ja niissä
onnistuttiinkin hyvin. Ensimmäisen tuoreen
alkion laitto ei tuottanut tulosta ja muistan
vieläkin sen epätoivon ja kauhun kun tiesin, ettei
taaskaan onnistunut. Loput alkioista, 12 kpl,
laitettiin pakkaseen ja sieltä otettiin sulamaan
aina kaksi kappaletta. Sinä ja veljesi tai sisaresi
olitte yhdessä ”oljessa” joka sulatettiin. Muut
alkiot jotka sillä kertaa otettiin, kuolivat
sulatuksessa. Olki, jossa sinä olit – onnistui ja
teidät kaksi laitettiin kohtuuni.
Laitto oli erittäin vaikea, haettiin erityiskatetri ja
myös toinen ylilääkäri paikalle. Muilla alkioilla
laitto kesti n. 10 min, minulla tunti. Välillä piti
pitää taukoakin. Mutta kun teidät oli laitettu, tuli
minulle heti tunne, että tämä onnistuu.
Tunne vain vahvistui päivien edetessä ja ennen
kuin 15 päivää tuloksen selvittämispäivämäärään
oli – tein testin ja siinä se oli – kauan haaveiltu
punainen viiva!! En osannut edes iloita tai
hyppiä onnesta silloin koska se tunne oli jo niin
varma alkion laiton jälkeen. Tuli päivä jolloin
mentiin ensimmäiseen ultraan ja jännitti kovasti
oliko siellä kohdussa nyt yksi vai kaksi tulossa.
Kuultuamme, että vain yksi oli selvinnyt, tuli
ensin surullinen olo mutta nopeasti se muuttui
iloksi.
Raskausaika meni hyvin kaikin puolin. Ikäni
vuoksi tehtiin lapsivesipunktio ja sitä jännitin
paljon. Kirje tuli lopulta ja siinä luki: terveen
tytön kromosomit. Ei siis huolta ja raskaus jatkui
normaalisti. Lopussa tuli raskausmyrkytys ja
jouduin Jorviin. Siellä vietin viikon ja raskaus
käynnistettiin monesti ennen kuin alkoi
tapahtua.
Synnytystilanne ei sitten ollutkaan enää helppo.
Siinä
sängyllä
olin
18
tuntia
ja
epiduraalipuudutusta lisättiin monesti, kuin kivut
olivat kauheat. Aukeaminen loppui 8 cm:iin ja
kerran oli stanhälytys – mutta kaikki oli
kuulemma
hyvin.
Lopulta
lääkäri
tuli
tarkastamaan lopullisen tilanteen ja minut
kiidätettiin leikkaussaliin. Siellä sinut nostettiin
vatsasta 4.3.2007 klo 18.33 Sunnuntailapsi. Siinä
leikkaussalissa ajattelin, että olikohan tyttö liian
kauan synnytyskanavassa puristuksissa ennen
kuin apua tuli… tämä asia on vaivannut minua
tähän päivään asti koska kaikki ei sitten enää
mennytkään kehityksessäsi niin kuin olisi pitänyt.

Vauva-aika meni ihan hyvin. Söit ja kasvoit
hyvin. Mutta 10 kk ikäisenä oli lääkärintarkastus
ja siinä ihmeteltiin kun et laittanut jalkoja
suoraksi kun nostettiin vaan laitoit jalat
kippuraan
vatsanpäälle.
Lähete
lähti
Lastenlinnaan ja siellä ollaan asiakkaina
edelleen. Muistan aina kun lääkäri sanoi
ensimmäisellä käyntikerralla, että valitan, mutta
teidän lapsesta ei tule normaalia. Se oli sokki ja
järkytys. Hän katsoi Miraa noin kaksi minuuttia
ja teki diagnoosin. Nyt sanonta oli oikea mutta
sen käynnin jälkeen soitin Lastenlinnaan ja
ilmoitin, että tätä lääkäriä en enää halua.
Muut käynnit ovatkin olleet erilaisia ja kohtelu
aivan mukavaa. Miralla todettiin vauvana
hypotonia jaloissa ja hän ei pysynyt jaloillaan
kun ei ollut voimaa. Erittäin ihana fysioterapeutti
teki töitä urakalla ja opetti Miran ensin istumaan
ja sitten siitä eteenpäin pikkuhiljaa mutta aina
tuli positiivisia tuloksia. Olit kuin kuulantyöntäjä
kun ylävartalosi oli vanttera koska nostit itseäsi
ylös käsivoimin kun jalat eivät pitäneet.
Sinnikkyys palkittiin, vaikka ryömimistä et
oppinut kun vain vähän taaksepäin ja
konttaamista opeteltiin niin, että äidilläkin oli
polvet mustelmilla. Fysioterapeutti sanoi, että
kyllä tämä tyttö kävelemään lähtee ja niin siinä
kävi, että joulupäivänä vuoden ja 9 kuukauden
ikäisenä lähdit itsenäisesti kävelemään.
Muistan aina sen kun menit taaperokärryjen
kanssa puistossa ja juttelin isän kanssa
puhelimessa. Yhtäkkiä irrotit kädet kärrystä ja
lähdit itsekseen kävelemään. Se oli niin suuri
ihme, että meinasi puhelin tippua kädestä ja
ihanin joululahja mitä me vanhemmat osattiin
toivoa. Kävelysi on toki vielä leveäraitaista mutta
ketterä olet ja juoksetkin tarpeeksi nopeaan.
Ensi
vuoden
alussa
on
luultavasti
fysioterapiajakso joten liikkuminen varmasti
parantuu.
Sinulle on tehty niin paljon tämän 5 ikävuotesi
aikana
tutkimuksia
mistä
johtuisi
kehitysviivästymisesi. Mistään ei ole löytynyt
mitään ja nyt vain katsellaan ja odotellaan mitä
tulevaisuus tuo tullessaan. Olet käynyt
puheterapiassa kohta puolitoista vuotta ja se on
mennyt niin loistavasti, että se luultavammin
loppuu
nyt
2012
vuoden
lopussa.
Toimintaterapia on alkanut 2012 ja se
luultavammin jatkuu eteenpäinkin.
Sinulla on siis kehitysviivästymä diagnoosina –
syy tuntematon. Olet nyt n. 1,5-2 vuotta ikäisiäsi
jäljessä mutta taas joissain toiminnoissa ikäisiäsi
edellä. Muistisi on uskomaton ja se on huomattu
päiväkodissa
ja
kotonakin.
Diagnoosi
luultavammin muuttuu syksyllä 2012 edessä
olevan osastojakson aikana. Lääkärit ovat
puhuneet kehitysvammasta.
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Tämä asia on raskas ajatella mutta olen jo jotenkin päässyt sen yli ajattelemalla, että olet kuitenkin niin vähän
ikäisiäsi jäljessä ja joissain toiminnoissa olet jo edellä ikäisiäsi joten hyvät tukitoimet voivat tehdä vaikka mitä
”ihmeitä” kehityksessäsi. Olet niin paljon kehittynyt jälleen puolessa vuodessa mitä päiväkodin palavereissa tulee
ilmi joten sinä menet eteenpäin omaa vauhtiasi eikä taantumia tms. ole tullut.
Olet itsepäinen, omatahtoinen mutta myös nauravainen ja iloinen tyttö. Joka päivä on erilainen kanssasi ja välillä
on vanhempien hermot koetuksella mutta välillä taas yllätät meidät sanomisillasi ja toiminnoillasi. Tietenkin mietin
monesti, miten elämä vie sinua eteenpäin ja missä aikataulussa. Tässä vaiheessa pitää vain ajatella niin kuin
terapeutit ovat sanoneet, että päivä kerrallaan, kaikki ”kortit” ovat vielä auki.
Elokuussa 2012 aloitat esikoulun ja suoritat sen ns. kaksi kertaa koska sinulla on pidennetty oppivelvollisuus. Sitä
odotat jo innolla, samoin me vanhemmat. Tuntuu jo, että olet niin iso tyttö.
Kaikesta huolimatta olet meidän rakas pieni palleroinen ja toivomme, että tulevaisuudessa pärjäät hyvin omin
toimin.

Äiti ja Isä

PYRY
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ENSIMMÄINEN KOULUVUOSI JA
KUULUMISET
Perheeseemme kuuluvat vanhemmat sekä kaksi
koululaista:10-vuotias Anni ja 8-vuotias Pyry,
downiaisemme.
Pyry on kuluneen lukuvuoden aikana kehittynyt
isoksi pojaksi, koululaiseksi. Tosin Pyryn opettaja
Jalavan koulussa oli jo viime syksynä sitä mieltä,
että Pyry on kypsä koululainen. Anja-opettaja on
myös
antanut
jatkuvasti
positiivista
ja
kannustavaa palautetta Pyryn koulupäivien
kulusta ja pojan lukutaidosta. Aina en ole
meinannut millään uskoa kaikkia kommentteja.
Ilmeisesti Pyry kuitenkin osaa ja yrittää selvästi
enemmän vieraampien aikuisten seurassa
koulussa kuin vanhempien kanssa kotona.
Täytyy vaan muistaa itsekin vaatia pojalta
enemmän asioita kotona.

Olemme perheenä iloinneet Jalavan koulun
hengestä
ja
erityisesti
riittävästä
henkilökuntamäärästä. Lähestulkoon jokaiselle
oppilaalle on oma aikuinen eli tämä mahdollistaa
yksilöllisen opetuksen ja taitojen treenaamisen.
Koulusta on luokka käynyt monessa paikassa
koulurakennuksen ulkopuolellakin. He ovat
käyneet
kaupassa,
keilaamassa,
Lohjan
keskustassa
markkinoilla
sekä
syömässä
hampurilaispaikassa. Pyryn sisko Anni on
hivenen kateellisena joskus kysynyt, että ”onko
tuo koulunkäyntiä?” Tärkeitä taitoja nämä
käynnit kuitenkin lapselle opettavat, kuten
kaupassa asiointia ja käyttäytymissääntöjä
julkisilla paikoilla. Joskus nimenomaan näiden
alueiden ongelmat Pyryllä saavat kotioloissa
jättämään pojan kotiin kauppareissun ajaksi.

Teatterikäyntiä ei ole Pyryn kanssa edes harkittu
pojan kärsimättömyyden ja iiii-huutelun sekä
juoksenteluhalujen vuoksi. Kuitenkin Pinokkio näytelmä Lohjan teatterissa luokan kanssa sujui
hienosti eikä Pyryssä herättänyt levottomuutta
mikään muu kuin se asia, että vanhemmat ja
sisko istuivat taaempana teatterisalissa ja heidät
pystyi näkemään tauon aikana.
Vanhempana pitäisi siis laittaa itsensä likoon
useammin ja kestää ihmisten ihmettelevät
katseet pojan kanssa liikkuessa. Aina ei vaan
jaksaisi sitäkään, vaan menee mieluummin
järkevästi käyttäytyen Anni-siskon kanssa esim.
elokuviin tai kauppaan. Ei Pyry silti vain kotona
kökötä, vaan hän on reissuilla ja kylässä
mukana, usein julkisillakin paikoilla käydessä.
Parasta perheen yhteistä aikaa vietetään usein
kylpylässä tai huvipuistossa. Uidessa Pyry
herättää huomiota innokkaan loiskimisen ja
kiljumisen
lisäksi
myös
neonkeltaisella
kelluntapuvullaan.

Pyryn ensimmäinen vuosi Jalavalla toi tullessaan
myös ensimmäisen ystävyyssuhteen, mistä olen
äitinä erityisen onnellinen. Jami oli tosin jo
9.luokalla Pyryn aloittaessa koulun eli hän kävi
viimeistä kouluvuottaan Jalavalla. Hän oli
kuluneen
kouluvuoden
ajan
Pyryn
”isovelihahmo” auttaen Pyryä repun kanssa ja
tekemällä tilaa vierestään taksissa ja laittamalla
myös Pyryn turvavyön kiinni. Pojille oli
jälleennäkeminen viikonlopun jälkeen aina yhtä
iloinen tapahtuma. Pojat halasivat, Pyry nauroi
ääneen ja meni mielellään Jamin viereen
istumaan. Yhteistä kieltä pojilla ei ollut, koska
puhe on molemmilla hyvin epäselvää. Kuitenkin
eleet, ilmeet, kehonkieli ja ilo yhdessä
tekemisestä riittivät ystävyyttä ilmaisemaan.
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Jatkossa on tarkoitus pitää yhteyttä Jamin
perheeseen ja järjestää kyläilyjä ja nähdä ehkä
myös ratsastuksen merkeissä.
Pyryn autististen käyttäytymispiirteiden ja
puhumattomuuden vuoksi minua jännitti kovasti
Pyryn ensimmäinen viikonloppuleiri Karjalohjan
Pukkilassa. Leirin lapsista ja nuorista kukaan ei
ollut Lohjalta ja aikuisetkin olivat aivan vieraita
Pyrylle. Annoimme perusteelliset esitiedot
pojasta leirin ohjaajille ja mukaan menivät myös
Pyryn oma kuvakansio sekä leikkivalintataulu.

Ehkä vielä tänä kesänä koemme vauhdin
hurmaa koko perheenä pyörien selässä.
Sanna Ratilainen

Pyrylle leiri oli kyllä mieluinen, koska hän pääsi
Päiväkummun
altaisiin
polskimaan
ja
hiekkalaatikolla hän viihtyi kovasti, kuten
kotipihallakin
viihtyy.
Säätkin
suosivat.
Leiriohjaajien kommentti Pyrystä oli, että hän on
”reipas ja kiltti”. Yötkin poika nukkui hyvin, mitä
turhaan jännitin etukäteen. Yllätyin kovasti myös
siitä kommentista, että Pyry on niin ilmeikäs ja
viestii eleillään niin hyvin, ettei ohjaajilla ollut
vaikeuksia ymmärtää häntä. Tämä kokemus
rohkaisee jatkossakin leireilemään.
Lapsillamme on uutena kiinnostuksen kohteena
hevoset ja ratsastaminen. Pyryn kiinnostus
näkyy lähinnä hevosten katseluna auton
ikkunasta laidunten ohi ajettaessa, mutta ei hän
mitenkään
vastusta
hevosen
selkään
menoakaan.
Hän
on
monesti
lyhyen
talutusratsastuksen jälkeen tehnyt vartalollaan
liikettä, että miksi pysähdyttiin, kun pitäisi vielä
jatkaa.
Tallilla
Pyry
jaksaa
kuitenkin
maksimissaan puoli tuntia istua hevosen selässä,
kunnes ottaa jo jalkaa satulan yli merkiksi pois
tulosta.

Suuri unelmani perheen yhteisestä pyöräretkestä
alkaa olla lähellä toteutumista. Pyry ei enää
mahdu minkäänlaisiin peräkärryihin, mutta
hankkimaamme tandem-pyörään hän mahtuu
hyvin. Pyry ei vielä osaa polkea, mutta ohjata
hän jo osaa aika hyvin ja etenkin pitää kiinni ja
kääntää vartaloaan mutkien kohdalla vähän
kiikkerässäkin kyydissä. Tandem-osa on kiinni
isän pyörän tarakassa ja Pyryn tarvitsee vain
pitää ohjaustangostaan kiinni ja pitää jalat
polkimilla.
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ANNI ISOSISKON KOMMENTIT ERILAISESTA PIKKUVELJESTÄ
Joskus on tosi ärsyttävää kun Pyry on mun veli. Mietin joskus miks Pyry syntyi meidän perheeseen. Pyryn huonoja
puolia on se, että Pyry huutaa ja pärisee paljon sekä se, että se käyttäytyy joskus ihan oudosti. Ärsyttävää on
myös se, että Pyry joskus sotkee mun huoneen.
Pyryssä on kuitenkin myös hyviä puolia, kuten se, että Pyry ei tappele koskaan, eikä hauku toisia eikä kiusaa. Hän
on myös ystävällinen. Äiti sanoi kerran, että ”olethan sinä saanut usein syödä Pyryn saamat karkit, kun ei Pyry
oikeastaan tykkää muista nameista kuin suklaasta.”
On myös kivaa vastata kysymyksiin joita muut kysyvät Pyrystä. On oikeastaan tosi kivaa kun on vähän
erikoisempi veli. Ei se mua haittaa sillä Pyry on kuitenkin paras veli päällä maan!
Anni Ratilainen, 10 vuotta
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JESSE
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JESSEN LAPSUUS MUISTOJA
Jesse syntyi Lohjan aluesairaalassa 3.1.2003.
Jessen ekoja vuosia seurailtiin Jorvissa,
Lastenklinikalla ja jne. Takana oli useampia öitä
sairaaloissa,
kunnes
todettiin
lievä
kehitysvammaisuus puheen ja
motorisen
kehityksen
vuoksi
ja
huulessa/poskessa
mansikka
luomi,
joka
muuttui
verisuonimuutokseksi. Sitä operoitiin Helsingissä
noin kerran pari vuodessa ja on nyt pienentynyt
eikä tarvitse enää hoitoa, mutta jatkossa tulee
olemaan kuitenkin tarkistuskäynti.

Jessellä on ollut myös pienestä asti tukiperhe.
Aluksi Karjaalla ja nyt Maksjoella. Jesse sai
kuvansa jopa yhteen lehteen, eli kiitos Ritva
Rädylle hyvästä huolenpidosta ja hoidosta.
Ja suuri kiitos myös Jalavan koululle ja
muutamille miksi Jessen elämä on nyt parempi
ja helpompi kuin ennen.
Jessen lempi asioita on saunominen, grillailu,
uinti, pyöräily, skeittailu ja kaikenlainen ulkoilu
sekä kaupungissa, mutta myös rannoilla ja
metsissä. Jessellä on myös rakas isosisko Noora
ja rakkaita sukulaisia joiden kanssa on saanut
viettää onnellista aikaa ja muutama gerbiili,
Miisa kissa ja mäyräkoira Riku.
Oma mielipiteeni näin äitinä on se, että vaikka
lapsi olisikin erilainen niin jokainen lapsi niin kuin
nuori ja aikuinen tarvitsee silti rakkautta,
hellyyttä ja myös sitä kuria. Mutta se kuri täytyy
näyttää oikealla tavalla, puhumalla. Jokainen
lapsi, nuori ja aikuinen tarvitsee ystävän/ystäviä,
kenenkään ei ole hyvä olla yksin. Jokaisen tulisi
saada elää onnellinen elämä, juuri semmoisena
kuin on.
Love; Satu ja Jesse

Jessen lapsuudessa oli mukana useampia
henkilöitä juuri näiden sairaalakäyntien ja
kehityksen vuoksi. Oli lääkäreitä, hoitajia,
fysioterapiaa ja puheterapiaa jne. Nyt tilanne on
rauhallisempi.
Kun Jesse meni päiväkotiin ja esikouluun, niin
hänellä oli muutama hyvä kaveri. Tosin ainoa
asia mistä en tykännyt, oli se, kun muut saivat
eskarikirjan, niin Jesse ei saanut. Hänelle oli
sanottu ”Kun et kerran osaa lukea etkä kirjoittaa
niin et sinä silloin kirjaakaan tarvitse”, mielestäni
aika tyly vastaus. Tuon jälkeen meni jälleen
luottamus ihmisiin, siihen että kukaan ei välitä.
Sen jälkeen Jesse pääsi Jalavan kouluun. Alku oli
vähän hankalaa, mutta sitten huomasin kuinka
erilaisia ihmiset voivat olla. Jesse sai
koulukirjansa ja on oppinut ja kehittynyt todella
paljon. Jessestä on tullut sosiaalisempi,
tunteellisempi ja rohkeampi. Toki tuon ikäisillä
on aina pienet kiusanteot mielessä, kuten kaikilla
meillä tuossa iässä. Mutta muuten Jesse on
todella kiltti, ystävällinen, auttavainen, reipas
nuori poika. Joka haluaa kokea paljon ja on
tyytyväinen elämäänsä.

21

JAMI
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MEIDÄN ”JAMPPU”
Perheemme kuopus, Jami Johannes, syntyi
20.9.2003 Lohjan Sairaalassa. Raskausaika sujui
normaalisti ja synnytys sujui hyvin. Jami sai
melkein täydet pisteet 9/10. Jami oli
syntyessään
isoveljeensä
reilusti
isompi
pituudeltaan
sekä
painoltaan.
Jami
oli
synnytyksen jälkeen rauhallinen lapsi. Hän
tarttui heti napakasti rintaan. Pystyi juomaan
normaalisti tuttipullosta ja käyttämään tuttia.
Jami nukkui sairaalassa jo 5-6 tunnin yöunia.
Jami piti herättää syömään.

Leikkaus sujui hyvin, sairaalassa olin Jamin
kanssa 5 päivää. Ensimmäinen sairaalareissu oli
raskasta aikaa. Se oli sokki, koska Jaminhan piti
olla syntyessään terve. Jami toipui nopeasti,
mutta aluksi piti antaa liemimäisiä ruokia ja Jami
meinasi herkästi oksentaa ruokaa, jos se oli
vähänkin paksumpaa ja kokkareista.
Jami kävi vähintään kerran vuodessa HUSUKE poliklinikalla
kontrolleissa
korvalääkärillä,
puheterapeutilla,
hammaslääkärissä
ja
leikkaavan kirurgin vastaanotolla. Seurannat
jatkuvat
edelleen
murrosikään
asti
hammaslääkärin luona, koska ylä- ja alaleuka
eivät välttämättä kehity normaalisti. Tarvittaessa
voidaan joutua operoimaan leikkauksella. Myös
hampaita ei välttämättä kehity normaalisti tai ne
kasvavat epätasaisesti. Yleensä murrosiässä
tulee raudat suuhun.
Korvien tutkiminen alkoi olla vuosi vuodelta
vaikeampaa, kun Jamille tuli enemmän kokoa ja
voimaa vastustella. Jami ei osannut puhua eikä
ilmaista itseään. Korvista piti usein imeä vaikkua,
että lääkäri näki korviin. Onneksi tulehduksia ei
ollut putkituksen jälkeen. Putket lähti itsestään
pois noin vuoden iässä ja korvalääkärin kontrollit
lopetettiin 6-vuotiaana, koska niiden suhteen ei
ollut ongelmia.
Vaikka Jami ei puhunut vielä 3-vuotiaana,
puheterapeutti ei ollut siitä huolissaan, koska
halkiolapset oppivat
puhumaan noin
3
ikävuoteen mennessä ja Jamin isä oppi
puhumaan 3,5-vuotiaana. Mutta mainitsi, että
jos ei puhetta ala tulla neljään ikävuoteen
mennessä,
Jami
joutuu
neurologisiin
tutkimuksiin.

Sairaalassa äidin vaisto kuitenkin ”heräsi”, ettei
kaikki ole hyvin. Tuntui, että Jami meinaa
tukehtua. Jamilta tuli maitoa nenästä ja suusta
yhtaikaa. Sairaalassa ei huomattu mitään
poikkeavaa ja Jami pääsi kotiin jo seuraavana
päivänä.
Neuvolassakin
sanottiin
ensimmäisten
kuukausien aikana, että ”se on vaan lapsivettä
mitä vielä tulee”. Vasta 4 kk:n neuvolalääkärissä heräsi epäilys suulaen halkiosta.
Lähete lähti Lohjan korvapoliklinikalle, jossa ei
oltu ihan varmoja diagnoosista. Vasta Helsingin
HUSUKE -poliklinikalla diagnoosi varmistui
pehmeän suulaen takahalkioksi. Halkio oli pieni,
mutta kirurgi suositteli leikkausta 8 kk:n
ikäisenä. Samalla laitettiin putket korviin, koska
Jamilla oli liimakorva halkion vuoksi, vaikka
korvatulehduksia ei ehtinytkään olla montaa.

Yksittäisiä sanoja tuli 2-vuotiaana, noin 30
sanaa, jotka sitten katosivat. Jami oli erittäin
kiltti, rauhallinen lapsi, ei kiipeillyt, eikä koskenut
mihinkään, eikä myöskään osoittanut mitään.
Nukkui yöt rauhallisesti, mutta max. 7 tunnin
yöunia, ei koskaan kellon ympäri. Liikkumisen
suhteen Jami kehittyi normaalisti. Esim.
kävelemään oppi 1v 4kk iässä niin kuin
isovelikin.
Jamin käyttäytymiseen kiinnitettiin huomiota
ensimmäisen kerran päiväkodissa, kun Jami oli
3-vuotias. Myös yksi tuttava sanoi varovasti, että
”hänen mielestä Jamissa on autistisia piirteitä”.
Olin järkyttynyt tuttavan epäilyksestä. Myös
Jamin sukulaisilla oli herännyt epäilys, että kaikki
ei ole hyvin. Menin heti katsomaan netistä, mitä
tarkoittaa autistinen. Se käsite oli minulle aivan
vieras. Luettuani tietoa huomasin, että Jamissa
on joitakin autistisia piirteitä.
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Jokainen autistinen on erilainen, jokainen
kehittyy erilailla, eri tahtiin tai huonoimmassa
tapauksessa tulee taantumaa. Saimme paljon
infoa ja tukea Lastenlinnan osastolta L13.
Lastenlinnan hoitaja muistutti että Jami on ihan
sama lapsi kuin tähänkin asti, vaikka sai
diagnoosin. Olimme 3,5 vuoden ajan pitäneet
Jamia terveenä ja kulkeneet hänen kanssaan
paikasta toiseen. Päätimme jatkaa samalla
tavalla. Jamin otamme mukaan mihin vaan
mahdollista on.

Päiväkodissa Jami keräsi kiviä pitkin aitauksia, ei
ottanut katsekontaktia muihin lapsiin, eikä
suostunut syömään eikä juomaan päivän aikana.
Jami ei tuntenut kipua, kun lasinsiru meni
sormeen. Jamia vaan nauratti se, mikä oli outoa.
Kotona Jami katsoi mielellään videoita, oli paljon
omassa maailmassa. Jamilla oli kausia, jolloin
leikki autoilla ja laittoi riviin niitä. Autojen jälkeen
kiinnosti
muovieläimet.
Sitten
tuli
muovikäärmeet, narut ja johdot. Jami tuhri usein
vaippaan 3-vuotiaana, jolloin päätin, että nyt
alan opettamaan Jamia potalle, kävi miten kävi.
Kuivaksi oppiminen kävikin nopeasti 3,5 vuoteen
mennessä. Jami osasi ilmaista wc-hädän, vaikka
ei osannut puhua.
Jamin diagnoosi varmistui Lastenlinnan jaksolla
syksyllä 2007. Jami sai diagnoosin keskivaikea
autismi. Minulle oli kova paikka jättää Jami 5
päiväksi osastolle. En voinut kuin itkeä. Ja kun
näin että Jamikin oli surullinen, oli minun vielä
vaikeampaa lähteä ja jättää poika toisten
hoitoon. Uskon että myös Jamin isälle tämä
ensimmäinen kerta oli kova paikka. Ajattelimme
että meille kaikille, myös Jamille on selkeämpää
ja
”helpompaa”,
että
viemme
Jamin
maanantaina osastolle ja haemme perjantaina
pois. Jos olisimme käyneet viikolla katsomassa,
Jami olisi ajatellut että hänet haetaan pois ja
uudestaan lähteminen olisi ollut varmasti vielä
vaikeampaa. Jakso meni ihmeen hyvin. Olin
puhelinyhteydessä osastolle. Osastolla Jamia
tutki terapeutit ja lääkäri.
Jamista otettiin EEG (aivosähkökäyrä) epilepsian
poissulkemiseksi ja kromosomitutkimuksia tehtiin
verikokein, joissa ei ilmennyt mitään poikkeavaa.
Jakson jälkeen oli yhteispalaveri oman hoitajan,
terapeuttien ja lääkärin kanssa.

Jami oli 3-vuotiaana erittäin kiinni minussa.
Menin mihin vaan Jami jäi huutamaan kotiin ja
huusi niin kauan, kunnes tulin kotiin. Myös
kaupassa käynti oli vaikeaa. Jami sai
raivokohtauksia,
heittäytyi
lattialle,
eikä
malttanut yhtään odottaa. Joskus Jami piti
kantaa kaupasta ulos. Näinä aikoina ajattelin
että tällaistako tämä meidän elämä Jamin
kanssa tulee olemaan.
Menimme naimisiin kesällä 2007. Silloin emme
tienneet vielä Jamin diagnoosia varmaksi, mutta
epäilys oli autismista. Olisin ottanut Jamin häihin
mukaan, niin että joku olisi kirkossa ja
juhlapaikalla katsonut Jamin perään. Sukulaiset
kuitenkin ”valaisivat” meidät todellisuuteen, että
kaikkien kannalta on parempi, että Jami jää
kotiin ja sinne järjestetään hoitaja. Jami ei nauti
ihmispaljoudesta eikä ymmärrä mistä on
kysymys ja on niin kiinni minussa, että en voi
nauttia ainutkertaisesta juhlapäivästä. Näin
sitten toimittiin, vaikka huono omatunto kolkutti,
mutta seuraavana päivänä olimme erittäin
kiitollisia että toimimme näin.
Samana vuonna aloimme rakentaa omaa taloa.
Jami oli levoton tullessaan tontille. Jamia ei
voinut usein ottaa mukaan tontille, kun Jamia
kiinnosti silloin sähköjohdot.

Diagnoosin kuultua vaan itkin, vaikka tavallaan
olin jo valmistautunut siihen noin vuoden ajan.
Diagnoosin
varmistuttua
tuli
tavallaan
helpottunut olo. Toisaalta ajatukset olivat ihan
sekaisin ja mietimme miten tästä nyt eteenpäin
jatkamme. Mikä on Jamin tulevaisuus, ennuste
esimerkiksi kehittymisen ja puhumisen suhteen?
Näihin kysymyksiinhän ei kukaan voinut vastata.
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Lastenlinnasta saimme puheterapeutilta ohjeet
miten Jamin kanssa jatkossa kommunikoisimme,
joko kuvilla tai viittomilla. Valitsimme kuvat. Ne
otimme käyttöön vuoden 2008 alusta. Aluksi
vaadin
Jamia
näyttämään kuvaa
esim.
baananien kuva, mitä haluaa syödä. Sai
banaanin, kun haki kuvan.
Yllättävän äkkiä Jami omaksui korttien idean. En
ottanut mitään stressiä kuvista. Käytin niitä sen
mukaan miten jaksoin. Aluksi vain muutamaa
kuvaa liittyen ruokailuun, koska se alue kiinnosti
Jamia eniten.

Jami kävi päiväkodissa 2 vuotta esikoulua ja
1.luokalle siirtyi Lohjalle Jalavan kouluun
pieneen autismiluokkaan elokuussa 2010. Ennen
kouluun siirtymistä ei ehtinyt olla montaa
tutustumiskäyntiä. Taksi haki kotoa jo noin 6.30
ja toi kotiin 15 jälkeen. Jami sopeutui aika pian
taksikyytiin ja koulussa käyntiin. Muutamia
kertoja tuli taksissa huono olo.
Luokassa on 4 oppilasta ja opettaja, sekä 2
avustajaa. Jami sai olla samassa luokassa 2
vuotta. Virallisesti Jami siirtyi 1. luokalle syksyllä
2011. Ensimmäinen kouluvuosi oli tutustumista
kouluun, luokkakavereihin ja koulumaailmaan.
Pieniä tehtäviä Jami teki koulussa ja kotona.
Toinen vuosi sujui jo huomattavasti paremmin.
Jami oppi tekemään kotitehtäviä omatoimisesti.
Jami on kehittynyt vuodessa paljon opettajien ja
ohjaajien mukaan ja kotonakin sen huomaa.
Sanavarasto on laajentunut, lauseita tulee
useasti ja Jamin kanssa voi jo keskustella. Ensi
syksynä Jami siirtyy virallisesti 2. luokalle eri
luokkaan. Opettaja vaihtuu ja luokka suurenee.
Osa ohjaajista pysyy samana.
JAMIN KEHITYS 2 v. – 8 v. IKÄÄN

Lastenlinnan jakson jälkeen kävi kotona meitä
tapaamassa avohuollon ohjaaja, jonka kanssa
teimme palvelusuunnitelman. Meille kerrottiin,
että myös meillä on mahdollisuus tilapäiseen
perhehoitoon
ja
tukihenkilöön.
Palvelusuunnitelma päivitetään noin kerran
vuodessa.
Päiväkodissa Jamilla oli oma avustaja ja
puheterapeutti tapasi Jamia 1-2 kertaa viikossa
päiväkodissa noin 4 vuoden ajan. Yhteisiä
palavereja oli päiväkodilla 1-2 kertaa vuodessa,
johon osallistui oma avustaja, puheterapeutti,
vanhemmat,
erityislastentarhan
opettaja,
päiväkodin henkilökunnasta 1-2 henkilöä ja
joskus Lastenlinnan hoitaja. Kuvien lisäksi
Jamille otettiin käyttöön kommunikaatiokansio,
jos Jami oppisi ilmaisemaan lauseita kansion
avulla. Kotona otin käyttöön viikkosuunnitelman
noin 2 vuotta sitten, johon laitan tulevia
tapahtumia
ja
kuvat
”eilen”,
”tänään”,
”huomenna”.

Saamme olla iloisia siitä, että Jami kehittyy koko
ajan pikku hiljaa omaa tahtia. Pienenä alla 3vuotiaana Jamilla oli pientä taantumaa, kun
sanoja ei enää tullut, mitkä ensin pystyi 2vuotiaana sanomaan. Nyt viimeisen 2 vuoden
ajan Jamin sanavarasto on selkeästi laajentunut
ja lauseita tulee joka päivä. Toki omaa puhetta
on vielä paljon. Jami eläytyy piirrettyihin ja
juttelee vuoropuhelua itsekseen ja välillä peilin
kanssa. Jami on aina ymmärtänyt puhetta,
vaikka ei ole itse pystynyt puhumaan, mutta nyt
voimme jo keskustella pienistä asioista. Jami
pystyy vastaamaan kysymyksiin yhdellä sanalla,
mutta ei esim. pysty kertomaan mitä teki
koulussa. Jami osaa kuitenkin ilmaista itseään ja
mitä haluaa.

Jamilla on maneereita, esimerkiksi Jamille
tärkein on naru ja näppyläpallo. Jami käyttää
niitä kun katsoo videota ja on tietokoneella. Niitä
Jami ei tarvitse koulussa, lähinnä kotona vaan.
Varanaru otetaan mukaan pidemmille reissuille.
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Jami osaa, jos vaaditaan häneltä esim. pukea
vaatteet, pestä kädet, voidella leivän. Mutta Jami
osaa myös käyttää tilaisuuttaan hyväksi, jos
vaan joku voisi passata ja auttaa.

Jami on käynyt itsenäisesti wc:ssä jo useamman
vuoden ajan, mutta isommassa hädässä
tarvitsee apua. Itse ei osaa vielä pyyhkiä.
Pienenä Jamin vatsaa piti toimittaa lääkkeillä.
Nykyään vatsa toimii rusinoilla tai ilman. Jos
ollaan reissussa, tai Jami on vieraalla hoidossa,
tai koulussa niin Jamin vatsa ei yleensä toimi.
Lastenlinnan jaksoilla vatsa ei toiminut edes
lääkkeillä. Jos vatsa ei toimi, Jami alkaa
tuhrimaan ja joskus jopa oksentaa. Pienenä Jami
sotki ulosteella joka paikan. Nyt on tullut siinä
asiassa siistimmäksi. Toki vahinkoja välillä
sattuu.
Pienempänä Jami söi suppeasti. Nykyään syö
koulussa melkein kaikkea. Kotona vielä vähän
valikoi, riippuen kuka on antamassa ruokaa. Jos
esimerkiksi jogurtin ulkonäkö muuttuu, Jamia on
vaikea uskotella että se on ihan samaa jogurttia
kuin ennenkin. Jami on nyt vasta alkanut kotona
maistamaan uusia ruokalajeja, esim. salaattiakin
syö kun vaan laittaa lautaselle, eikä kysele sen
enempää.

Jamilla on atooppinen iho ja on muutenkin
herkkä, joten tykkää olla vaan alushousuillaan
kotona, jos mahdollista. Jamin iho sietää
parhaiten puuvillaisia ohuita ja joustavia
vaatteita. Jami hikoilee runsaasti. Jami on koko
ajan pienessä liikkeessä. Kotona hän juoksee,
hyppii ja pomppii jumppapallolla.
Pienenä Jami oksensi useasti autoon, nyt pystyy
jo vähän varoittamaan ja sitä on harvoin. Joskus
taksissa tulee pahoinvointia. Ja jos on limainen,
oksentaa herkästi. Jami ei jaksanut pienenä
odottaa yhtään. Nyt koulun myötä Jami on
oppinut odottamaan. Hän on tullut tietyissä
asioissa joustavammaksi. Välillä on tietenkin
hetkiä, jolloin Jami turhaantuu ja hermot
menevät. Esimerkiksi jos vieraita tulee paljon
meille kotiin, Jami on hermostunut, tai jos
menemme uuteen paikkaan ensimmäinen kerta
voi olla hankalaa. Esim. laivasatamassa
jonottaminen ihmispaljoudessa ja kuumassa on
Jamille tuskaa. Mutta tänä vuonna meni jo
huomattavasti odottelu paremmin kuin vuosi
sitten. Etukäteen asioiden käyminen läpi on
paljon auttanut Jamia ymmärtämään asioita.
Kädentaidot ja motoriikka on kehittynyt
esimerkiksi saksien ja kynän käyttö. On paikkoja
johon Jamia ei voi viedä kuten tilaisuudet jossa
täytyy istua pitkään paikallaan ja olla hiljaa.
Parturissa käynti on edelleen hankalaa ja
hammaslääkärissä käynti, mutta nekin sujuu
paremmin nyt kuin pienenä. Ennen piti pitää
Jamia tukanleikkuun aikana sylissä, nyt istuu jo
yksin niin että en ole vierellä auttamassa.
Hammaslääkärissä paikkaukset pitää edelleen
tehdä rauhoittavan lääkkeen avulla, mutta
pienet tarkastukset sujuvat jo aika hyvin. Aika
monessa paikassa pystymme käymään Jamin
kanssa ja tekemään Jamin kanssa erilaisia
asioita.

Jamilla oli pienempänä yöheräämisiä. Kun heräsi
vaikka 02 aikaan, ei enää nukahtanut, vaan
nauroi aamuun asti ja sitten olikin hankalaa
lähteä päiväkotiin ja äidin töihin. Onneksi näitä
ei ollut useasti. Jami on aina nukkunut sikeästi,
mutta yleensä alle 8 h yöunia. Nykyäänkin on
vielä tarkkaa mihin aikaan Jamin laittaa
nukkumaan. Liian aikaisin ei kannata, ettei herää
sitten aamuyöllä.
Jamia ei voi jättää kotiin yksin. Sen verran hän
voi olla sisällä, että jää katsomaan videoita tai
on tietokoneella, kun jompikumpi vanhemmista
tai molemmat on ulkona kodin pihalla. Jamille
näytämme mistä hän löytää meidät. Isoveljen
kanssa hän pärjää myös vähän aikaa, mutta jos
vatsa toimii, silloin tarvitsee aikuisen olla
auttamassa.
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Jami on kiltti poika, mutta kun suuttuu, niin
suuttuu todella kovin. Huutaa ja saattaa raapia.
Jami on jo nyt isokokoinen, 140 cm:ä pitkä ja
painaa 45 kg. Voimaa ja tahtoa löytyy!
JAMIN HARRASTUKSET PERHEEN KANSSA

Jamia täytyy ohjata tekemään asioita. Jami
tykkää olla myös välillä ihan omassa rauhassa,
bokserit jalassa, katsoa piirrettyjä ja olla
tietokoneella. Jami pomppii jumppapallolla,
hyppii trampoliinilla, välillä leikkii junaradalla,
katsoo kirjoja ja leikkii magneeteilla. Jamin omat
leikit on aika suppeat. Jami suostuu vain
koulussa tekemään tehtäviä ja palapelejä yms.
Ne eivät Jamin mielestä kuulu kotiin.

Yhteisiä harrastuksia meillä on matkustelu
kotimaassa. Käymme kylpylöissä, laivaristeilyllä,
eläinpuistossa ja huvipuistossa. Jamin rakkain
paikka kesällä on Itä-Suomen mökki, papan ja
mummon mökki. Jami nauttii siellä uimisesta,
saunomisesta, keinumisesta, veneilystä, luonnon
rauhasta ja hiljaisuudesta.

harjoituksissa.
Olemme
mm.
käyneet
Ahvenanmaalla ja Pärnussa. Isoveljen kanssa
Jami joskus potkii palloa ja painii sekä leikkivät
piilosta. Jamilla on myös isosisko 17 v, mutta
hän ei asu tällä hetkellä meidän kanssa. Jami
tapaa häntä harvoin. Sisko on silti hänelle tärkeä
osa elämää.
TÄMÄN HETKINEN TILANNE JA TULEVAISUUS

Jamilla oli Lastenlinnassa osastojaksoja kerran
vuodessa. Viimeinen jakso oli syksyllä 2011.
Silloin
Jamin
toiseksi
diagnoosiksi
tuli
kehitysvammaisuus. Jatkossa Jami käy oman
koululääkärin luona 1-2 kertaa vuodessa.
Jamin murrosvaihe ja aikuisuus mietityttävät,
mutta tällä hetkellä Jamin kanssa on mukavaa
olla. Pärjäämme hyvin Jamin kanssa, vaikka
välillä onkin hankalia tilanteita. Jamia on oppinut
tuntemaan jo 8 vuoden ajan. Etukäteen
valmistelut
auttavat
hurjasti.
Jami
on
tilapäishoidossa 1-3 vrk/kk ja lisäksi yksittäisiä
tunteja kk:ssa lähinnä iltaisin.
Jamilla
on
kokeilussa
kotona
uusi
tietokoneohjelma Symwriter, joka saattaisi
auttaa Jamia kertomaan asioista kuvin ja sanoin.
Nyt kesällä Jami menee ensimmäistä kertaa
viikoksi puuhaleirille Karjalohjalle. Puheterapia
jatkuu 2 kertaa viikossa. Jami täyttää syksyllä 9
vuotta. Uusi luokka edessä, mutta sama koulu.
Uskomme Jamin sopeutuvan hyvin. Jami on
iloinen, reipas ja sopeutuvainen poika. Pikku
hiljaa hyvä tulee. Positiivisella asenteella
eteenpäin mennään. Nämä auttavat varmasti jo
pitkälle!
Päivi Tervonen, Jamin äiti

Jami rakastaa myös uintia ja pyöräilyä. Jamilla
oli 2 vuotta peräpyörä ja nyt Jamilla on virallinen
tandem-pyörä, koska vanha pyörä jäi pieneksi.
Näin voimme koko perhe pyöräillä. Jami
rakastaa musiikkia. Jami tanssii lavalla kunhan
vaan on musiikkia ja joku laulaa. Karaokea Jami
tykkää kuunnella.

Jamin veli 12 v, harrastaa jalkapalloa ja Jami on
usein mukana peleissä, turnauksissa ja
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PÄIVÄ KERRALLAAN, MATKA PÄÄTTYI…
Viimeksi kirjoitin vuonna 2008, nyt vuosi 2012.
Justuksella loppui tilapäishoito Rinnekodissa ja
saimme
Justukselle
tp-paikan
Lohjalta,
Katajakodista. Nyt oli mahdollista käydä
koulussa normaalisti ja päivän aktiviteetit oli
turvattu. Lisäksi hoitopaikka oli lähellä kotia. Tppäivät lisääntyivät viikosta 10 pv/kk.

En vain ymmärrä, Justukselle oli tehty phmittauksia nuorempana, kun oireita oli jo
pienestä pitäen, mutta mitään vaivaa ei
kuulemma siellä päässä ole ollut, muuten vaan
hengitys haissut oksennukselle jo pienenä. Nyt
sitten tilanne kerkesi menemään vuosien varrella
todella pahaksi. Voin vain kuvitella mikä tuska
ollut, ei ole saanut nukuttua, syöminen ollut
hankalaa yms. Suuri lääkemäärä on vain
pahentanut tilannetta. Sitten aloitimme kunnon
vatsalääkkeet ja kuukauden päästä Justus oli jo
huomattavasti rauhallisempi ja pystyi menemään
kouluunkin. Olin kyllä vihainen lääkäreille, joopa
joo, jos on kehitysvammainen, niin eihän heillä
mitään vaivaa voi olla, vaan perussairaus vaan
pahenee..
Epilepsia ei ollut ollenkaan hallinnassa.
Kohtauksia tuli paljon ja Justus kävi koko ajan
vain väsyneemmäksi. Ei tarvinnut tulla kuin parin
sekunnin pieni kohtaus, niin Justus nukkui heti
sen päälle. Lastenlinnan neurojen kanssa
yritettiin lääkkeitä venkslailla, mutta turhaan,
kaikki olemassa olevat hoitomuodot oli jo
aiemmin kokeiltu. Toivo oli koko ajan yllä, mutta
toisaalta tiesin jo tässä vaiheessa, että tässä ei
voi hyvin käydä.
Kehitys meni koko ajan takapakkia ja diagnoosi
vaihtui vaikeasta syvään kehitysvammaan.
Justuksen perussairautta yritettiin koko ajan
selvitellä, mutta ei selvinnyt. Jäykkyyttä tuli
kuvioihin
koko
ajan
lisää
ja
siihen
lihasrelaksantteja.

Viime kirjoituksessa kerroin, että Justus kirkui
paljon. Se äityi niin pahaksi, että hän kirkui yöt
ja päivät, aivan täysillä ja hänellä oli itku
silmässä kivusta. Laukkasimme lastenklinikan
päivystyksessä useita kertoja, mutta ei selvinnyt
mikä oli. Lääkärit vain totesivat, että Justuksen
perussairaus
on
pahenemisvaiheessa
ja
määräsivät isoja annoksia rauhoittavaa! Justus ei
ollut pitkään aikaan koulukuntoinen. Vierähti
varmaan pari viikkoa kotona maaten olohuoneen
lattialla patjoilla Justuksen asentoa tyynyillä
tukien, kun hän oli rauhoittavista aivan sekaisin,
mutta ne eivät vieneet kipua.
Yksi aamu Justus istui tuolissa ja yritti selvästi
kertoa minulle jotain. Justus ei siis ollut puhunut
moneen vuoteen. Hän katsoi minua tiiviisti ja
kivun keskellä sai tavattua minulle: Kaakh-kka,
kääkkää, kakhkka. Okei, silloin minulle selvisi,
että kyseessä oli kakka ja vatsapuolella on siis
vaivaa. Siitä lähti isot lääkärirumbat, kun
rupesivat tutkimaan ruoansulatusjärjestelmää
molemmista päistä tähystyksin yms. ja vika
löytyi, ruokatorvi oli tulehtunut jo pahasti
refluksin takia. Voi kun olin onnellinen, että
Justus itse ilmaisi asian.
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Vuonna 2009 todettiin Justuksella paha
osteoporoosi, molemmat reidet murtuivat ilman
mitään traumaa, luu oli todella haperoa. Siihen
käytiin
Lastenklinikalla
säännöllisesti
suonensisäisessä infuusiossa. Justus oli kivulias
murtumien ja luustosärkyjen vuoksi, piti yrittää
käsitellä ”silkkihanskoin”, jotta ei olisi tuottanut
lisää tuskaa tai napsahtanut lisää luita rikki.
Painehaavaumia rupesi myös tulemaan ja yksi
tuli, kun jalka oli kipsattu todella huonosti
murtuman takia. Onneksi otimme kipsin pois
parin viikon päästä, siellä oli kantapäässä jo
sellainen haava, että oli lähellä, ettei ihonsiirtoa
tarvittu. Poika ei ollut itse ilmaissut sitä
mitenkään, on varmasti ollut kipeä. Siihen jäi
fysio- ja ratsastusterapia pitkäksi aikaa tauolle.

Nyt jälkikäteen mietittynä se Justuksen
viimeinen viikko oli sellainen, että ihan kuin
Justus olisi tiennyt mitä tulee tapahtumaan ja
olisi yrittänyt kertoa kaikille, että hänellä on hyvä
olla..
Päivääkään en vaihtaisi pois vaikka välillä oli
rankkaa, fyysisesti kuin henkisestikin. Justus oli
todella sitkeä sissi, joutui selviämään monesta
tilanteesta ja usein kivuliaasta arjesta, harva
jaksaa sellaista valittamatta.
Justus muutti minut ihmisenä täysin. Onneksi
kävi tuollainen ihana tähdenlento pyörähtämässä
elämässämme.

Viimeiset puoli vuotta Justus oli erittäin väsynyt,
nukkui käytännössä katsoen koko ajan, meni
nukkuvana kouluun ja tuli nukkuvana koulusta
kotiin, ruoka meni gastrostooman kautta.
Viikko ennen tp-hoitoon menoa Justus yllättäen
virkistyi aivan silmissä. Huomasivat koulussa,
fyssari huomasi, ratsastusterapeutti huomasi ja
kotona huomattiin. Kaikki sujui kuin tanssi,
ratsastus meni upeasti ja ennen kaikkea Justus
oli aivan mahtavasti kontaktissa, en tiedä oliko
ikinä ennen ollut noin tiiviissä katsekontaktissa
ja noin pitkään. Hän katseli suoraan silmiin
kauniilla vaaleanvihreillä suurilla silmillä ja
kasvoilla kaunis hymy koko ajan. Olin onnellinen,
että Justus vaikutti niin hyväntuuliselta ja
hyvinvoivalta.
Justus lähti tp-hoitoon ja muutaman päivän
kuluttua, Vappuaamuna 2011 tuli soitto, Justus
oli nukkunut aamuyöllä pois. Maailmamme
romahti. Olimme tienneet, että jossain vaiheessa
se olisi edessä, mutta ei näin. Olimme ajatelleet,
että tulisi jokin keuhkokuume tai infektio, jota
Justus ei kestäisi. Tämä tuli aivan yllättäen.
Kuolinsyyksi tuli pitkittynyt epilepsiakohtaus ja
lääkärit
puhuivat
siihen
liittyvästä
äkkikuolemasta.
Kävin itse laittamassa Justuksen arkkuun. Puin
päälle
sinisen
Snoopy-pyjaman,
jalkoihin
lämpimät teddy-tossut ja päähän pipo, jossa oli
teksti ”Hurmuri”. Arkkuun olin valikoinut
Justukselle tärkeitä asioita, valokuvia, cd-levyjen
kansipapereita, Ihaa-pehmolelun jne. Tuntui
pahalta käsitellä Justusta ruumiinavauksen
jäljiltä. Tämä oli vaikea tehtävä minulle, mutta
äitinä tunsin, että se pitää tehdä, jättää kunnolla
jäähyväiset.
Nyt on vuosi kulunut Justuksen kuolemasta.
Ikävä on edelleen suunnaton, haudalla käymme
ahkerasti vaikka aluksi sinne meno oli vaikeaa.
Tyhjä olo on koko ajan. Puolen vuoden ajan
seurasin olohuoneen ikkunasta pihalle neljän
aikaan päivällä, että milloin koulutaksi tuo
Justuksen koulusta kotiin.
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Aina muistoissamme, ikävoiden rakastamme
Justus Alfred Aarnio
s. 20.9.1998
k. 1.5.2011
Eilen Herralle enkelit tuumivat näin:
"On aika syntymän uuden.
Hyvin paljon rakkautta tarvitsee
Tämä Lapsi Salaisuuden.
Hänen kasvunsa ei liene nopeaa,
ei hän saavuta tähtiä siellä.
Paljon hellyyttä kaipaa hän ihmisiltä,
joita kohtaa hän elämän tiellä.
Ehkei koskaan hän nauraa ja leikkiä voi,
ei sanoja mietteilleen löydä,
kovin monissa paikoissa sopeudu ei,
hän saa vammaisen nimellä käydä.
Siispä huolella kotinsa valitkaamme
-hän saakoon elämää täyttä.
Herra etsi vanhemmat, joita voit
tähän erikoistehtävään käyttää.
Heti tehtävän arvoa huomaa he ei,
ja niin ehkä onkin hyvä,
mutta lahjana lapsosen mukana on
luja usko ja rakkaus syvä.
Pian alkavat varmaan he ymmärtää,
minkä aarteen suuren he saikaan,
saavat iloita heikosta, hennosta,
Salaisuuden Lapsesta Taivaan"
-Edna Massimilla

Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella Lohjan kaupunkia,
terapeutteja, Jalavan koulua, Katajakotia, tukihenkilö Maria ja monia muita.
Katja Aarnio
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MARI – MUKANA JUSTUKSEN MATKASSA
Ensimmäinen selkeä muistikuvani Justuksesta on
ensimmäiseltä
kouluvuodelta
(2004).
Oli
syyskuu, koulua oli käyty jo kuukausi, kun minut
siirrettiin toisesta luokasta avustajaksi Justuksen
luokkaan. Heti ensimmäisenä päivänä sain
hoidettavakseni
ja
avustettavakseni juuri
Justuksen. Tuon ilmeikkään ja suloisen pojan,
jolla tuntui koko ajan olevan pilkettä
silmäkulmassa. Muistan olleeni ns. aivan pihalla,
en yhtään tiennyt miten olisi pitänyt toimia
missäkin tilanteessa. Tämä poika teki kuitenkin
lähtemättömän vaikutuksen minuun. Heti
ensimmäisenä päivänä meillä oli Adolfsonmusiikkiterapiaa, joka oli selvästi Justuksen
mieleen, lauluja ja kehonhahmotusta. Justuksen
suosikki oli kuitenkin selvästi loppurentoutus,
jossa oppilaat makasivat patjoilla leikkivarjon alla
aikuisten laulaessa ja heiluttaessa samalla
varjoa. ’Me ystäviä oomme ja laulun laulamme
näin. Niin lämpimältä tuntuu, kun oomme
lähekkäin. Sen tuntea voi jokainen, kun taas soi
laulu näin. Se on kuin lämmin tuulonen, kun oot
tässä vierelläin. Kun oot tässä vierelläin’.
Justuksen kasvot loistivat, hymyilivät ja erään
kerran poika totesikin tohkeissaan ”Uurestaan!”.
Tuosta päivästä lähtien minulla oli suuri
etuoikeus olla mukana Justuksen arjessa ja
elämässä.
Sain heti alkusyksystä kuulla, että Katja etsi
Justukselle tukihenkilöä. Joku mainitsi, että oli
ollut puhetta miespuolisesta henkilöstä, mutta
rohkaisin kuitenkin mieleni ja kysyin kelpaisinko
minä. Sovimmekin Katjan kanssa, että menen
käymään heillä kotona ja aloittelemme vähitellen
yhteistyötä. Pari ensimmäistä kertaa Katja oli
näyttämässä kaikki systeemit ja apuvälineet,
miten he toimivat Justuksen kanssa kotona.
Kävimme kaikki kolme yhdessä ulkona
kävelemässä
ja
juttelimme
kaikenlaista
Justukseen liittyen. Heti ensimmäisenä iltana
Katja totesi minulle ja Justukselle, että ”Mari vie
sut
nukkumaan
ja
laulaa
unilaulun”.
Ensimmäinen ja ainoa sopiva mieleeni tullut
laulu oli Sininen Uni, jota lauloinkin sitten aina,
kerta toisensa jälkeen, kun laitoin Justuksen
nukkumaan.
Kävin Justuksella kerran tai kaksi viikossa. Otin
Justuksen vastaan koulutaksista, söimme
ruokaa, ulkoilimme, katsoimme Pikku Kakkosen,
luimme kirjoja, teimme palapelejä, tutkimme
leluja, kävimme iltapesulla ja laitoin Justuksen
nukkumaan.
Kävimme
usein
metsässä
kävelemässä, mitä hankalampi maasto sitä
kovempi oli vauhti. Justus piti ulkoilusta ja
kävelemisestä, tuolloin Justus käveli pienellä
tuella ja saattoi jopa ottaa muutaman askeleen
itse ilman tukea. Saatoimme tehdä pitkiäkin
lenkkejä, mutta
aina kävelimme erään
verkkoaidan ohitse, johon Justus halusi käsillään
nojata.

Myöhemmin perheen muuton myötä kävimme
leikkimässä ja keinumassa koulun pihalla tai
leikkipuistossa sekä ulkoilimme pururadalla.
Vielä saman syksyn aikana Katja kysyi olisiko
minulla
mielenkiintoa
ryhtyä
Justuksen
tilapäiseksi perhehoitajaksi. Sovimme, että
Justus on luonani hoidossa yhden (ja
myöhemmin kaksi viikonloppua) viikonlopun
kuukaudessa. Justus tuli perjantaina suoraan
koulusta luokseni ja lähti sunnuntaina iltapäivällä
kotiin. Muistan kuinka kerran talvella unohdin
kotiavaimet sisälle kun menin pihalle Justuksen
taksia
vastaan.
Siinä
sitten
istuimme
rappukäytävässä portailla kaikkien kamojen
kanssa ja odotimme huoltomiestä avaamaan
ovea. Naapureita tuli ja meni, jokainen heistä jäi
hetkeksi juttelemaan kanssamme. Justus valloitti
omalla olemuksellaan poikkeuksetta heistä
jokaisen. Eräissä keväisissä pihatalkoissa Justus
saikin sitten naapureiden puheiden mukaan
toimia työnjohtajana.
Tiedossani oli tietenkin Justuksen kohtaustilanne
ja ensimmäinen yö luonani olikin minulle melko
jännittävä. Justus sai alkuyön aikana pieniä
kohtauksia useamman tunnissa ja jokaisen
kohtauksen jälkeen tarkistin vieläkö poika
hengittää. Aina kun olin juuri nukahtamassa tuli
uusi kohtaus. Justus tietysti heräsi aamulla
virkeänä kun itse olin saanut nukuttua vain pari
tuntia. Uskallan kuitenkin väittää, että Katja
jännitti tuota ensimmäistä viikonloppua meistä
kaikista eniten. Justuksen kohtaustilanne vaihteli
todella paljon. Joskus oli lähes täysin
kohtauksettomia
päiviä
ja
öitä,
mutta
kääntöpuolena oli tilanne, jossa kohtauksia tuli
useampi vuorokauden aikana.
Justuksen
ollessa
viikonloppuna
luonani
yritimme puuhata mahdollisimman paljon
kaikenlaista.
Kävimme
kävelemässä,
leikkipuistossa
laskemassa
liukumäkeä,
kaupungilla
ja
kaupoissa,
uimahallissa,
elokuvissa, kyläilemässä yms. kaikki tämä tietysti
Justuksen jaksamisen ehdoilla. Toki joskus oli
päiviä, että otimme vain rennosti, pötkötimme
sohvalla ja katselimme videoita ja nukuimme
päiväunet.
Meillä oli Justuksen kanssa oma pieni
vuorovaikutus – leikki. Istuimme samalla
korkeudella kasvot vastakkain, ensin suljin
molemmat silmäni, jonka jälkeen kurkistelin
vuorotellen oikealla ja vasemmalla. Justus
seurasi todella tarkasti, kumpi silmä minulla oli
auki. Muutaman kerran kurkisteluani avasin
molemmat silmäni ja sanoin ”Pöö”. Aika pian
Justus alkoi etusormellaan laittaa ja tökkimään
silmiäni kiinni aina uudestaan ja uudestaan.
Aivan selvästi pyytäen, että leikitään lisää. Tämä
leikki sai Justuksen aina hymyilemään.
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Kävimme
usein
rannassa
kävelemässä
(poikkeuksena talvi). Syötimme sorsia ja usein
meillä oli omatkin eväät mukana. Rantahiekalla
oli mukava kävellä ja kävelimme usein rantaa
edes takaisin useamman kerran. Pari kertaa taisi
varpaatkin kastua, mutta se ei Justuksen menoa
haitannut. Päinvastoin, se juuri tuntui olevan
tarkoitus. Kesällä otimme kengät ja sukat pois,
käärimme
lahkeet
ylös
ja
kahlasimme
rantavedessä. Voi sitä iloa, kun sai kastella jalat
oikein kunnolla.
Uimahallissa kävimme ympäri vuoden. Justus
selvästi nautti uimahallissa olemisesta. Saunassa
istuttiin usein todella pitkään, mummojen
seurana, jutellen kaikenlaista. Lastenaltaassa oli
mukava polskia muiden seassa. Vaikka kävely
olisi muuten ollut hankalaa, niin altaassa
Justuksen jalat kävivät kuin ompelukone. Myös
selällään kellunta oli mukavaa ja vesi yleensä sai
Justuksen rentoutumaan todella hienosti.
Porealtaassa oli mukava lämmitellä ja ihmetellä
vedestä nousevia kuplia, samoin terapiaaltaassa. Taavi ja Tiitu – altaassa leikittiin
ämpärillä,
lapiolla
ja
kastelukannulla.
Muutamana kertana kiipesimme yhdessä ison
vesiliukumäen portaat ylös ja laskimme vauhdilla
alas. Uinnin jälkeen kävimme lähes aina
McDonald’sissa pehmiksellä ja jäätelöhän maistui
Justukselle poikkeuksetta aina.
Loppuvuodesta 2005 vanhemmat suunnittelivat
Espanjan matkaa yhdessä Justuksen kanssa. He
kysyivät eräänä iltana haluaisinko lähteä
mukaan. Tammikuussa 2006 oli suuntana
Espanjan aurinkorannat, vaikka lämpötilat eivät
järin kesäiset vielä olleetkaan. Kyseessä ei siis
todellakaan ollut mikään lepoloma, vaan joka
päivä suunnattiin auton keula johonkin muualle.
Kävimme
mm.
Gibraltarilla
ja
Nerjan
tippukiviluolissa. Nuo automatkat istuttiin
Justuksen kanssa takapenkillä kirjoja selaillen.
Rantahietikolla oli kiva kontata ja vesirajassa
kävellä niin, että varpaat olivat kastua. Justus
näytti viihtyvän ja nauttivan auringosta ja
lämmöstä.
Yhtenä kesänä olin Justuksen tukihenkilönä
mukana perhelomalla, joka oli tarkoitettu
kehitysvammaisille lapsille perheineen. Loma
järjestettiin Päiväkummussa ja mukana oli
useampi perhe, myös lasten sisaruksia oli
mukana. Meitä avustajia ja tukihenkilöitä oli
myös useampi. Olimme lasten kanssa aina
silloin, kun vanhemmille järjestettiin omaa
toimintaa. Lasten ohjelmassa oli esimerkiksi
kankaan painantaa, tikkupullan grillausta,
leikkiä, videon katselua, pelailua, ulkoilua ja
minigolfia. Justuksen kanssa muuten voitimme
minigolf – turnauksen, löimme jopa muutaman
hole-in-one:in. Siinä olikin muilla ihmettelemistä.

Justuksen mukana pääsin tutustumaan erilaisiin
apuvälineisiin ja terapioihin. Eräänä talvisena
aamuna suuntasimme Katjan ja Justuksen
kanssa Talman hiihtokeskukseen kokeilemaan
Maliken laskettelukelkkoja liikuntarajoitteisille.
Niitä sellaisia kelkkoja, joissa takana laskee
avustaja omilla suksillaan. Justus näytti todella
nauttivan
laskemisesta,
vaikka
pakkanen
kipristelikin kasvoilla. Pääsin myös itse
kokeilemaan kyseistä kelkkaa. Olin kerran
mukana myös Justuksen ratsastusterapiassa,
minä joka pelkään hevosia. Oli hienoa huomata,
kuinka Justus todella tykkäsi siitä ja rentoutui
hevosen selässä.
Justuksen vointi vaihteli todella paljon, jopa
yhden viikonlopun aikana. Riippuen esim.
kohtaustilanteesta. Sen lisäksi Justus muuttui
vähitellen koko ajan hoidollisemmaksi. Kävelevä
poika muuttui pyörätuolissa istuvaksi. Vatsan
kanssa oli ongelmia, joka aiheutti paljon
ääntelyä ja kirkumista. Siihen aikaan viikonloput
kuluivat yrittäen helpottaa Justuksen oloa.
Ruoka ei maistunut, mutta yritin aina löytää
jotakin sellaista, mitä Justus suostui syömään.
Kävimme
Justuksen
kanssa
Joulukadun
avajaisissa aina, kun se vain oli mahdollista.
Etsimme hyvän paikan aivan kadun laidasta,
suuren punaisen omenan läheisyydestä. Voi
kuinka Justuksen ilme kirkastui, kun valot
syttyivät. Ja se omena, sen kun olisi saanut
mukaan. Sitä ihasteltiin ja katseltiin aina ohi
kävellessä. Joulukadun avajaiset päättyvät aina
ilotulitukseen ja sitä katseltiin joka kerta niskat
kenossa, ettei vaan yhtään rakettia jäänyt
näkemättä ja pamausta kuulematta.
Vuodet
kuluivat,
tukihenkilöja
tilapäisperhehoito – kuviot loppuivat vähitellen
vuoden 2008 keväällä. Olimme kuitenkin Katjan
kanssa yhteydessä ja kävin moikkaamassa
Justusta aina silloin tällöin. Kävin Justuksen
kanssa elokuvissa katsomassa Toy Story 3
leffan, joka oli todella mukava kokemus. Justus
istui tuolissaan ryhdikkäänä ja jaksoi katsoa
koko leffan todella skarppina. Katjan ja
Justuksen
mukana
olin
katsomassa
ja
kuuntelemassa Fröbelin Palikoita Virkkalassa ja
tietysti eturivissä. Konsertin jälkeen mukaan
tarttuivat kaikki mainosjulisteet, jotka olivat
käden ulottuvilla. Kävimme myös markkinoilla,
joilla oli mukava katsella ilmapalloja ja
ihmisvilinää sekä haistella vastapaistettujen
lettujen tuoksua. Kevätmarkkinoilta 2011 löytyi
se ”Hurmuri” pipo.
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Lupasin Katjalle alkukeväästä 2011, että
jatkaisin Justuksen tukihenkilönä taas syksyllä
koulujen alkamisen jälkeen. Valitettavasti en
vain koskaan enää ehtinyt. Vappuna sain viestin,
että Justus on kuollut. Muistan sen päivän ja
tunteen kuin eilisen. Ensin en halunnut uskoa
asiaa todeksi, mutta kun sisäistin tapahtuneen,
mieleeni tulvi surua ja huoli vanhemmista.
Seuraavana päivänä, maanantaiaamuna, oli
todella vaikeaa mennä töihin. Justuksen paikka
oli tyhjä, lippu oli puolitangossa. Keräsimme
Justuksen tavaroita kasaan, löytyi myös vanhoja
reissuvihkoja, joita luin kyynelsilmin. Oli aikuisia,
jotka eivät vielä tienneet tapahtuneesta.
Pidimme koululla muistotilaisuuden, kaunis pieni
hetki, jossa jokainen sai omalla tavallaan
muistaa
Justusta.
Kävimme
luokan
henkilökunnan kanssa Justuksen kotona. Hetki
josta en juuri muista mitään muuta kuin sen,
että vanhempien suru ja tuska oli niin käsin
kosketeltavaa.

Muistan viimeisen koulupäivän, kun vietimme
vappubileitä
päivähoidossa.
Leikimme
ilmapalloilla ja söimme herkkuja. Justus lähti
tilapäishoitopaikkaan hymyillen, mukanaan kaksi
keltaista ilmapalloa. Se oli viimeinen kerta, kun
näin tuon suloisen pojan, joka teki minuun
suuren vaikutuksen olemalla oma itsensä.
Olemalla sitä, mitä oli.
Justus, sinulla on aina paikka ajatuksissani ja
sydämessäni.
Mari Henttonen (ystävä, tukihenkilö, tp-hoitaja)

Hautajaiset pidettiin muutaman viikon kuluttua.
Tuo toukokuun lopun lauantai oli kaunis ja
aurinkoinen päivä. Tilaisuus kokonaisuudessaan
oli todella kaunis ja koskettava. Haudalla
käyminen oli alkuun henkisesti vaikeaa, mutta
ajan kuluessa se on muuttunut helpommaksi. Se
on paikka, jossa voin vielä olla Justuksen lähellä.
Huomasimme koulussa viimeisen viikon aikana,
että Justus piristyi huomattavasti. Asiat sujuivat
mukavasti ja poika oli todella skarppina ja
katsekontaktissa. Jälkikäteen ajattelimme, että
ihan kuin Justus olisi tiennyt mitä tulee
tapahtumaan.

”Lasken matkaan leijan kauneimman
Se saa lentää tuulien teitä
Toivo nousee yli ulapan
Anna rauha, varjele meitä
Anna rauha, varjele meitä
Laitan matkaan toiveen kauneimman
Se saa lentää tulien teitä
Pyyntö kantaa yli maailman
Anna rauha, varjele meitä
Anna rauha, varjele meitä
Lasken matkaan leijan kauneimman
Se saa lentää tuulien teitä
Toivo nousee yli ulapan
Anna rauhaa, varjele meitä
Anna rauha, varjele meitä”
Jukka Salminen & Pirkko Arola
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KOHTI AIKUISUUTTA
Perheemme poika Tuomas jatkaa aikuistumista. Peruskoulun jälkeen hän kävi ammattioppilaitoksen
automaatioasentajalinjan ja teki hieman töitä. Heinäkuussa hän suuntaa kohti Riihimäkeä ja liittyy
viestintäjoukkoihin.
Noora joka on kehitysviivästeinen, on kasvanut jo aikuisen naisen mittoihin. Hän on lähes 180 cm:ä pitkä
amazooni. Noora on kiltti, fiksu ja rauhallinen nuori nainen. Joulukuussa 18 vuotta täyttävä neiti käy Etevan
päivätyökeskuksessa. Keskus sijaitsee Nummentakana, jonne Noora kulkee bussilla. Asumme Maksjoella, joten
Nooran pitää kävellä 0,5 kilometriä lähimmälle bussipysäkille. Ensiksi hän tulee bussilla Lohjan keskustaan ja siellä
vaihtaa toiseen bussiin jotta pääsee harjun toiselle puolelle, bussikorttia käyttäen. Rippikoulun Vivamossa Noora
kävi 3 vuotta sitten.
Niina tyttönen täyttää heinäkuussa 15 vuotta. Niina on lievästi autistinen ja menee seuraavaksi Jalavan koulun 8.
luokalle. Niinallakin pituutta on jo 167 cm:ä. Niinalla on vauhdikas kesä takanaan. Hän on ollut rippileirillä
Vivamossa, tukiperhe Ritva Rädyn luona ja kesäleirillä Pukkilassa Karjalohjalla.
Nooran täyttäessä 16 vuotta ja ollessaan vielä Jalavan koulussa koko tietopaketti meni uusiksi. Ensiksi, emme
ymmärtäneet heti, että haku Keskuspuiston ammattiopistoon on täysin vanhempien tehtävä. Koululta ei
selvennetty tätä asiaa. Toinen asia oli lapsilisän päättyminen ja muiden tukien hakeminen. Hakemuksia oli
valtavasti ja lääkärien lausuntoja oli haettava eri aakkosilla ja kyllähän näitä aakkosia riittää. Kelastakin sai
puolivahingossa tietää, että Lohjalla ei ole kuntoutussihteeriä ja tästä olin harmissani.
Hyvä tuuri on kuitenkin ollut siinä että Jalavan koulussa on kunnon lasten neurologi, Niki Lindblom. Meidän ei
tarvitse enää mennä Helsinkiin Lastenlinnaan Niinan kanssa.
Molemmat tytöt ovat ottaneet askeleen kohti naisellisuutta. Energisiä nuoria naisia ja sen on Tuomas saanut kyllä
kokea. Eivät ole pahantahtoisia eivätkä riidanhaluisia, hieman voimakastahtoisia mutta aivan ihania
kullannuppuja.
Alangon perhe
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PAJARISEN NOORAN MATKA JATKUU
On kesäkuu ja edellisestä tarinasta on
vierähtänyt jo neljä vuotta. Kirjoitan tätä Nooran
15-vuotispäivän aattona. Meillä juhlittiin viikkoa
aikaisemmin Nooran rippijuhlia ja kesäkuun
alussa oli ensin isoveli Teemun ylioppilasjuhlat,
on ollut juhlien aikaa.
Vuoristoradan matka jatkui lähes samaa rataa
kiertäen. Minä äiti jäin kotiin tekemään töitä.
Vaihdoin toimistotyöt perhepäivähoitajan työksi,
jotta voisin suoda
Nooralle
lyhyemmät
koulupäivät. Noora on ollut siitä hyvillään, ei
tarvitse kysellä ja varmistella kuka on kotona,
kun hän tulee koulusta kotiin, jota Noora kysyi
joka päivä ennen kouluun lähtöä, jotta pystyi
tulemaan turvallisella mielellä kotiin.
Vuosi 2011 toi sitten isomman muutoksen
Nooran elämään. Äitinä ajattelin tuon vuoden
alkupuolella, että ehkä nyt alkaa huoli helpottaa,
mutta todellisuudessa toisin kävi.
Helmi-maaliskuussa
Noora
alkoi
saada
poissaolokohtauksia. Itse näin hänen pari kertaa
hytkyvän nukkuessaan, mutta en osannut arvata
vielä silloin mitä on tulossa. Sunnuntaiaamuna
huhtikuussa näin ensimmäisen kerran selvän
lyhytaikaisen
poissaolokohtauksen
kesken
aamupalan valmistamisen, jota teimme Nooran
kanssa yhdessä. Seuraavana arkinpäivänä otin
heti yhteyttä kouluterveydenhoitajaan ja sitä
kautta koululääkäri Niki Lindblomiin. Hän kertoi
heti kuullessaan oireista, että kyseessä on
epilepsia. Siinä meni päivät seuratessa Nooran
toimia lähes taukoamatta ja miettiessä, että
mistä tämä nyt johtuu.
Toukokuussa kouluun lähtö vaihtuikin siihen,
että
lähdettiin
ambulanssilla
sairaalaan
seurantaan ja lääkitys aloitettiin. Päivystävä
lääkäri oli puhelimitse yhteydessä koululääkäriin,
joka tiesi taustat ja antoi lääkeannostukset. Koko
kesä ja syksy menivät lääkityksestä huolimatta
siten, että lähes päivittäin Noora sai kohtauksia
ja yleensä useampiakin.
Huomasin Nooran käytöksestä aina sen, että
hänellä oli varmaan erilainen olo silloin, kun
kohtauksia oli tulossa, koska Noora pysytteli aina
hyvin lähellä minua – äitiä. Kohtauksien mentyä,
hän lähti hyvin reippaana taas ulos. Noora itse ei
osannut kertoa, millainen hänen olonsa on
ennen kohtauksen tuloa. Kuitenkin tuo vuoden
2011 kesä oli hyvin erilainen kuin aikaisemmat
kesät. Noora ei liikkunut niin paljon kuin mihin
olimme tottuneet. Hän tosin rohkaistui kesäkuun
alkupuolella käymään yksin uimarannalla
uimassa. Laittoi uimapuvun kotona päälleen,
pyöräili rantaan, kävi uimassa ja tuli saman tien
takaisin kotiin. Mutta lääkärin vastaanotolla
käydessämme, lääkäri kielsi menemästä yksin
uimaan, joten se niistä uintikäynneistä.

Monesti tuli mieleen ajatus, että mitenkäs sitten,
jos Noora saa kohtauksen pihalla ollessaan ja
liikkuessaan, mutta niistä tilanteista on säästytty
– onneksi.
Heinäkuussa aloitettu rinnakkaislääke jouduttiin
keskeyttämään allergisen reaktion vuoksi
yhtäkkisesti
elokuun
loppupuolella
sillä
seurauksella, että seuraavana aamuna Noora sai
rajumman kohtauksen ja sitten ambulanssilla
sairaalaan seurantaan. Rinnakkaislääke vaihtui ja
sehän väsytti Nooraa todella kovin. Kouluun
Noora lähti tuntia myöhemmin kuin olisi pitänyt
mennä. Aamupalan yhteydessä Noora otti
aamulääkkeen ja siitä sitten aamu-unille ja
tuntia myöhemmin kouluun. Kiitos mummin ja
vaarin, he kuljettivat Nooraa parin viikon ajan
kouluun aamuisin.
Lääkitykseen tuli muutos lokakuussa ja sen
myötä kohtaukset ovat jääneet pois, josta
olemme hyvin tyytyväisiä ja mennään päivä
kerrallaan. Lokakuussa Noora oli video EEGkuvauksessa Lastenlinnassa. Kuvausta tehtiin
kahdeksan tuntia ja sen tutkimuksen aikana
Noora sai pari kohtausta, joista itsekin näin
yhden. Kohtauksen jälkeen Nooran mieliala
vaihtuu silmänräpäyksessä ja tuntuu, että
yhteisymmärrystä ei löydy, kuin kiukku nousee.
Marraskuussa kävimme Meilahden sairaalassa
magneettikuvauksessa.
Se
oli
tehtävä
nukuttamalla, kun Nooralta ei olisi onnistunut
reilun puolen tunnin paikallaan olo ahtaassa
putkessa. Tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään
poikkeavia löydöksiä, joten lääkäreiden toteamus
on, että Nooran epilepsia kuuluu hänen
kehitysvammaisuuteen, joka olisi voinut tulla
ennemmin tai myöhemmin. Äitinä olen tavallaan
kiitellyt siitä, että se tuli jo vuotta aikaisemmin,
ettei ole ollut häiritsemässä tämän kesän
rippileiriä. Rippileiri oli varmasti Nooralle kiva ja
antoisa kokemus Lohjan Vivamossa. Joka ilta
hän tuli kotiin, kun ei rohkaistunut jäämään
yöksi, mutta onneksi matka kotiin ei ollut pitkä.
Viime vuonna, juuri Nooran syntymäpäivänä
teimme sopimuksen Nooran uuden tukihenkilön
Olgan kanssa. Mummi oli hyvillään, kun hänen
osuutensa siinä asiassa helpotti, kun Olga tuli.
Olgan omat kiireet tuntuivat aluksi siltä, että
yhteistyö ei lähde käyntiin. Joulun aikaan Noora
odotteli Olgaa vesisateessa pihalla, mutta Olga
unohti sovitun ajan ja tuli tuntia myöhemmin.
Onneksi kuitenkin tuli, sen jälkeen yhteistyö on
alkanut sujumaan paremmin ja tuntuu, että
Olgasta on tullut myös aika tärkeä henkilö
Nooran elämään. Olga kun pysyy paremmin
Nooran vauhdissa mukana.
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Peruskoulua Nooralla on jäljellä vielä pari vuotta ja lukutaito on jo lähes löytynyt. Kunpa Noora vain viitsisi
panostaa pienen hetken päivässä lukemiseen, niin jo syksyllä voisi hänen toiveensa toteuttaa jos lukeminen olisi
sujuvaa. Nooralla on toiveena saada oma tietokone ja kosketusnäyttö puhelin, mutta edellytämme vanhempina,
että Noora osaa lukea. Kaukana tuo haaveen toteutuminen ei enää ole.
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TYTTÄREMME PINJA
Saimme todella pienen tytön (2040g, 41 cm:ä)
kuusitoista vuotta sitten (1996) myöhään
helmikuisena iltana isän nimipäivänä, vain kaksi
viikkoa etuajassa. Sairaalassa vietimme kaksi
viikkoa, koska Pinja köllöttelli koko ajan
valohoidossa keltaisuuden vuoksi. Muistan
kuinka kantapäistä otettiin monta kertaa
päivässä verikokeita, huuto kuului kauas. Ensin
lääkäri sanoi häntä pirtsakaksi mimmiksi ja
myöhemmin kiukkuiseksi akaksi.

Hoito tarkoitti pistosta iltaisin lihakseen kuuden
vuoden ajan. Pistosta piti säilyttää jääkaapissa ja
sitä ei voinut viedä Suomen rajojen ulkopuolelle
ilman tullille tehtävää anomusta, joten emme
matkustaneet kuuteen vuoteen Suomen rajojen
ulkopuolelle.
Koulutaipale aloitettiin Metsolan koulussa
normaalissa luokassa ilman henkilökohtaista
avustajaa. Pinja ehti käydä koulua kolme vuotta,
kunnes
luokanopettaja
vaihtui
ja
erityisopettajanakin oli epäpätevä opettaja.
Meille ilmoitettiin että he eivät voi jatkaa Pinjan
opetusta vaan hänet siirrettään Jalavan
erityiskouluun, syyksi ilmoitettiin resurssipula.
Tämä oli kova pala niin Pinjalle, kuin meille
vanhemmillekin.
Integraatio
ja
oikeus
lähikouluun unohdettiin saman tien. Lähetin
kiukkuisen sähköpostin koulutoimenjohtajalle,
mutta en koskaan saanut vastausta.
Nyt Pinja on ollut Jalavan koulussa kuusi vuotta
ja ensi lukuvuosi on peruskoulun viimeinen.
Pinja on viihtynyt koulussa hyvin, vaihto ei näin
jälkeenpäin ajatellen ollutkaan huono asia.
Jalavassa oppii elämän taitoja, joita tarvitaan
enemmän kuin akateemisia taitoja. Pinja osaa
lukea, kirjoittaa ja laskea vuosi vuodelta
paremmin ja kellotaulukin on vihdoin tullut
tutuksi.

Lastenlääkäri
ohjasi
meidät
kesäkuussa
lastenklinikalle
jatkotutkimuksiin.
Siellä
juostiinkin kaksi vuotta, aina palasimme eri
diagnoosin kanssa kunnes kuukautta ennen
kaksivuotissynttäreitä lasten neurologi osasi
otattaa verikokeen joka 99 prosenttisesti
todensi, että kyse on Williamsin oireyhtymästä,
joka tarkoittaa että kromosomista numero 7
puuttuu pala, siis harvinainen oireyhtymä.
Suomessa syntyy näitä lapsia yksi tai kaksi
vuodessa.
Pääsimme
sopeutumisvalmennuskursseille
kolmevuotissynttäreiden kynnyksellä. Olimme
siis netin englanninkielisen tiedon varassa noin
vuoden.
Lastenklinikalla
huomattiin
myös,
että
kilpirauhasesta puuttuu kokonaan toinen lohko.
Se tarkoitti kaksi kertaa vuodessa käyntiä
Lastenklinikalla endokrinologin vastaanotolla.
Hän myös halusi aloittaa kasvuhormonihoidon
kuuden vuoden iässä, jotta aikuispituus ei jäisi
alle 150 cm:ä.

Olemme vasta kolmisen vuotta sitten alkaneet
käydä Rinnekodissa neurologin vastaanotolla
miettimässä mistä terapioista Pinjalle olisi hyötyä
tulevaisuutta ajatellen. Toimintaterapia on ainut
jota
Pinja
on
saanut
näinä
vuosina
epäsäännöllisesti.
Sanoin
viime
käynnillä
lääkärille, että olen heittänyt jo hanskat tiskiin
sillä olemme aina olleet väliinputoajia ihan
kaikessa.
Pinja
ei
ole
tarpeeksi
kehitysvammainen mutta ei normaali lapsikaan.
Vastaanotolta lähtiessämme lääkäri sanoi: ”Teillä
on monet asiat hyvin”. Niinhän meillä on,
riippuen siitä mihin vertaa. Jos vertaa vaikka
siihen, että on vain lääkitys kilpirauhasen
vajaatoimintaan, asiat ovat todella mallikkaasti.
Äitinä tietenkin kannan jatkuvaa huolta Pinjan
pärjäämisestä kodin ulkopuolella sillä hän on
kovin arka ja helposti manipuloitavissa ja
johdateltavissa.
Pinja on käynyt tilapäisessä perhehoidossa Ritva
Rädyllä neljävuotiaasta lähtien ja saa käydä vielä
tämän vuoden loppuun, jolloin Ritva jää
eläkkeelle. Ihanaa että meillä on ollut Ritva
kaikki nämä vuodet.
Itse olen käynyt säännöllisen epäsäännöllisesti
Lohjan
kaupungin
järjestämässä
vanhempainryhmässä, josta on ollut suuri apu
vertaistuen muodossa. Olen saanut tutustua
mahtaviin, huumorintajuisiin ihmisiin ja moni
mieltä askarruttanut ongelma on siellä
ratkennut.
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Tietenkään ei sovi unohtaa avohuollon ohjaajan
mahtavaa työpanosta meidän kaikkien hyödyksi
ja joskus huviksi.
Hyvän tuulinen höpöttäjä on nyt murrosiässä
muuttunut vähemmän hyvän tuuliseksi, mutta
suurimmilta konflikteilta on vielä säästytty.
Pinjan mieliharrastus on pelata Nintendolla
Pokémon pelejä, ensimmäisen pelikonsolin hän
osti
säästämillään
rahoilla.
Lintujen
bongaaminen ja luonnossa liikkuminen on
meidän perheen yhteinen harrastus, samaten
sienestys on kaikkien intohimo.

Musiikki räpistä oopperaan naulitsee Pinjan
kuuntelemaan ja hän osaa myös laulaa
nuotilleen oikein jonka jo muskarin opettaja
aikoinaan huomasi.
Kaikesta huolimatta olen onnellisessa asemassa
kun saan vieläkin kuulla kuusitoista vuotiaan
sanovan monta kertaa viikossa:
”Äiti, mä rakastan sua, I love you”.
Jaana Ojanen & Keijo Lind

42

YHTEYSTIEDOT
Vammaispalvelut
Lohjan perusturvakeskus palvelee kehitysvammahuollon- ja vammaispalveluasioissa Lohjan sosiaali- ja
terveydenhuoltoalue LOSTin kuntia (Lohja, Siuntio, Inkoo, ja Karjalohja).
Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle kuntalaiselle hyvä, mielekäs ja muihin kuntalaisiin
nähden tasa-arvoinen elämä.
Vammaispalveluiden henkilökohtaiset asiakastapaamiset järjestetään ajanvarauksen perusteella.
Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteys seuraavasti:
Kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijä
Mervi Hermunen, matkapuhelin 044 369 1296
sähköposti: mervi.hermunen@lohja.fi
Kehitysvammahuollon avohuollon tukitoimia, alle 16-vuotiaiden lasten palveluohjausta, varhaiskuntoutusta ja
tukihenkilötoimintaa, hoitaa:
Avohuollon ohjaaja Anne Saaristo
matkapuhelin 050 3626663
sähköposti: anne.saaristo@lohja.fi
Kehitysvammahuollon yli 16-vuotiaiden palveluohjausta, tukihenkilötoimintaa ja avotyötoimintaa hoitaa
sosiaaliohjaaja Virpi Mäkinen
matkapuhelin 044 374 3344
sähköposti: virpi.makinen@lohja.fi
(Marjut Tapiola-Harju, vuorotteluvapaalla 1.1.2013 asti)
Asiakaslaskutusta hoitaa
toimistosihteeri Sari Kuusela
puh. 019 369 1136
sähköposti: sari.kuusela@lohja.fi
Vammaispalvelujen palvelusihteeri Pirjo Emet
puh. 019 369 1243, matkapuhelin 044 375 0086
sähköposti: pirjo.emet@lohja.fi
-

vammaispalveluiden asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta

-

opastaminen henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa

-

omaishoidon maksatukseen ja seurantaan liittyvät tehtävät

-

kuljetuspalvelut

Vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä
Henna Nordström, matkapuhelin 050 462 1656
sähköposti: henna.nordstrom@lohja.fi
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
Kaisu Saari, matkapuhelin 050 462 1641
sähköposti: kaisu.saari@lohja.fi
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