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Autistisen lapsen äidin kokemuksia ennen ja jälkeen autismidiagnoosin 
Miettiessäni, miten soveltaisin tehtävänantoa itselleni mielekkäästi, törmäsin aivan sattumalta 
Facebookissa erään tuttavani koskettavaan blogikirjoitukseen. Tuttavani on pienen, kohta viisivuotiaan 
autistipojan äiti. Hän kertoi kirjoituksessaan ahdistuksesta ja masennuksesta, jonka pojan sairaalajaksot 
tuottivat hänelle ja perheelle. Kirjoituksen luettuani mieleeni tuli, että minulle voi olla hyödyllistä perehtyä 
tarkemmin hänen blogiinsa. Hän on pitänyt blogiaan aktiivisesti jo vuosia, ja elämästään kertoessaan 
samalla “dokumentoinut” paljon sitä, miten hän on kokenut suhteensa poikaansa ja hänen kehittymiseensä 
vauvaikäisestä nykyhetkeen. Ajattelin, että tällä tavoin voisin saada “todellisen tapauksen” kautta 
syvemmän ymmärryksen autistisen lapsen vanhempien kokemuksista tavalla, joka hyödyttäisi minua 
vertaistuen ja erityisesti vertaisohjauksen kannalta. 
Kerron tässä joitain keskeisiä huomioitani ja niihin liittyviä pohdintojani. Liitän mukaan useita suoria 
lainauksia äidin blogitekstistä avaamaan niitä. 
Ensimmäisenä kiinnitti huomiota se, miten äidin käsitys pojan kyvyistä ja mahdollisuuksista joutui ajan 
mittaan kovalle koetukselle. Vuoden vanhana poika kehittyy huimasti, eikä äiti näe siinä mitään todellisia 
ongelmia. Pojan “omanlaatuisuus” (omanlainen ja omalaatuinen) näkyy äidin kirjoituksista, mutta tämä 
omanlaatuisuus on äidille suuri ilon ja tyydytyksen aihe, vaikka poika vaatiikin ajoittain paljon 
kärsivällisyyttä ja ymmärtämystä. Äitinsä silmissä poika on täysin “normaali”, eikä mikään suuremmin 
huoleta häntä. Itselleni tuli tästä mieleen, että tällainen on oikeastaan hyvin “terve” suhtautuminen 
autistiseen lapseen, sillä se ei tee ihmisten välillä erotteluja: jokainen meistä on “omanlaatuisemme”, ei 
“erilainen”, ei “vajaa” tms. 

[1 v 1 kk] Nyt tuntuu siltä, että taapero alkaa jo ottamaan kontaktia muihin lapsiin ja hänen 
naamassaan olevan riemun määrä on suuri, kun huomaa, että aikuisia pienempiä ihmisiä on 
lähellä. / Leikit ovat toki vielä sellaisia, että 'tässä lelu, ota tämä' -tyyppisiä, mutta sosiaalinen 
kehitys on huimaa yksivuotiaalla. / On mukava nähdä, miten lapsi oppii isommilta. 3-
vuotiaalta opittuja taitoja hän sitten alkoi heti soveltamaan 2-kuiseen pienempään poikaan… 
/ Legotkin kiinnostavat, mutta vielä niillä ei oikein osata rakentaa. Sen sijaan niitä voi 
jemmata vaikkapa sohvan alle tai äidin kenkiin. 
[1 v 2 kk] Samalla on ihana nähdä, miten hän koko ajan kehittyy taidoissaan ja 
kommunikaatiossaan. Nyt vuosi + 2kk-iässä hänen sanavarastoonsa kuuluu seuraavat sanat: 
Äiti, Ei, Day, Kakka, Kukka, Yes, Täti (Daddy) ja Tea. Kommunikaatio ei siis vielä ole kovin 
ihmeellisellä tasolla, mutta hän yrittää välillä kyllä selittää jopa puolen tunnin kestävin 
monologein, mitä on tapahtunut. Englannin ukin vierailu ja hänen esittämät taikatemput 
olivat niin iso juttu, että niistä hän on kertonut omalla kielellään monena iltana. 

Kun poika on kaksivuotias, äidillä alkaa ilmetä hienoista huolta erityisesti puheen kehittymisestä: hän ei 
enää suhtaudu poikaansa pelkästään “omanlaatuisena”, vaan hän vertailee pojan kehittymistä suhteessa 
tämän ikätovereihin. Tästä alkaa pikkuhiljaa kehittyä ymmärrys pojasta jollain tavalla “erilaisena”, mutta 
huoli ei ole siltikään kovin suuri: kyse on äidille vain kehitysviivästymästä. Mietin tässä kohtaa, että tämä 
“erilaiseksi” kokeminen voi alkaa siitä, että äiti näkee lapsensa taidot toisen lasten seurassa. Mutta tätä 
erilaiseksi kokemista saattaa tuottaa myös “neuvolakulttuurimme”, jossa lapsen kehittyminen määrittyy 
suhteessa “normaalin rajoihin”. Vaikka tämä ei tietenkään ole tarkoitus, pyrkimys tunnistaa 
kehitysviivästymät mahdollisimman aikaisin saattaa jo itsessään käynnistää lapsen syrjäytymisen tämän 
omien vanhempien ymmärryksessä. Vanhemmat eivät kykene näkemään lastaan vain “omanlaatuisenaan”, 
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vaan toiveet hänen kehittymisestään (suhteessa muihin saman ikäisiin) luovat orastavan “erilaisuuden”. 
Tämä olisi tärkeä tunnistaa. 

[1 v 11 kk] Kielen kehitys on tyttöikätovereitaan selkeästi jäljessä. Nyt ollaan oltu about 9kk 
siinä tilanteessa, että sanoja on paljon, mutta lauseita ei. Uusimpia ovat: "tänne", "tämä", "ei 
sinne", "tätä" jne. Kielistä vahvin on edelleen Suomi, mutta neljä päivää viikossa englannilla 
menijän kielenkehitystä on selkeästi haitannut monikielisyys. Noh, emme aio hötkyillä 
asiassa. Sitten jos ei puhu vielä kolmevuotiaana niin sitten voi olla eri juttu. 
[1 v 11 kk] Meillä ei edelleenkään tehdä potalle mitään vaikka olenkin yrittänyt parhaani sen 
suhteen ja poika jopa kertoo, kun jotain on tulossa, mutta ei sitten kuitenkaan osaa 
istualtaan pissata tai kakata. Olen aivan äimänkäkenä, että miten tää muka voi onnistua... 
Mutta enpä oo jaksanut stressata aiheesta. 
[2 v 3 kk] Vaikka neuvolantäti sanoikin, että ei mitään hätää, kyllä se sieltä kehittyy, niin 
vanhempina toki haluaisimme, että hän jo osaisi kertoa, mikä on vialla tai mitä haluaa. Silloin 
hänen kanssaan voisi jo alkaa neuvotella asioista. Mutta kaksi-kolmikielinen kuin hän on, ei 
tämä vaihe tietenkään ole helppo. 

Blogikirjoituksista näkyy myös, kuinka kehitysviivästymien jatkuminen rasittaa vanhempia. Koska he eivät 
vielä tiedä, että kyse on autismista, he alkavat nähdä viivästymät seurauksena omista puutteistaan ja 
tekemättä jättämisistään. He alkavat miettiä, mitä ovat tehneet väärin ja miten heidän pitäisi muuttaa 
omaa toimintaansa. Näin jälkikäteen tarkastellen on selvää, etteivät he osaa tulkita tilanteita oikein ja 
etteivät heidän pohtimansa keinot oikeasti auttaisi autistisen lapsen kehittymistä. Myös sukulaiset ovat jo 
äidin sanoin “kärsimättömiä”, mutta pyrkivät kuitenkin vakuuttelemaan, ettei pojalla ole mitään hätää: 
vielä ehtii. Mutta sanovatko he näin vain äidin itsensä takia, ettei tämän tarvitsisi olla niin huolissaan? 
Mietin tässä, että lapseen kohdistuneiden toiveiden toteutumattomuus ja kyvyttömyys löytää keinoja, joilla 
olisi mitään todellista vaikutusta lapsen kehittymiseen, ovat vanhemmille raskas taakka, vaikka he 
yrittäisivätkin parhaansa mukaan työntää tämän taakan pois mielestään ja luoda itseensä positiivista 
mieltä. Kuinka tärkeää olisikaan ollut, että perheellä olisi jo tässä vaiheessa ollut joku läheinen tai tuttava, 
joka olisi aavistanut pojan käyttäytymisessä autismin merkit! 

[2 v 3 kk] Nyt on aika pohdiskella taas sitä kasvatusta. Mikä on sallittua, mikä ei. Ja miten 
rajat asetetaan. Vaikka kuinka olisi mukava antaa lapsen juosta pellossa ja toteuttaa itseään 
ilman minkäänlaista kuria... Mutta noh, viimeistään tässä vaiheessa tulee löytää sisältään 
pieni paha poliisi ja opettaa lapselle, että ei tarkoittaa ei. 
[2 v 3 kk] Kaiken kaikkiaan uskon, että vaikka kielen kehitykselle Kiinan matka hieman 
saattaakin tehdä hallaa - uskon hänelle kehittyvän sellaisia taitoja matkustuksen aikana, joita 
ei normiarkea elävälle lapselle välttämättä kehity tässä vaiheessa. Toinen anoppini kysyi 
minulta ennen lähtöämme (kun olin muutamasta jutusta huolissani), että kuinka monta 
aikuista tunnen, jotka a) syövät vielä tuttia b) eivät osaa puhua tai c) käydä vessassa... Niinpä 
niin. Tässä vaiheessa vanhemmat ja sukulaiset ovat tietenkin hieman kärsimättömiä, mutta 
aikansa kutakin kehitysvaihetta. Eiköhän tästä lapsesta tule vielä ihan hyvä aikuinen. Ainakin 
hän voi sitten myöhemmin katsoa kuvista ja videoista omaa lapsuuttaan, josta kahdeksan 
kuukautta tuli vietettyä Aasiassa. Vaikkei hän näistä ajoista pystykään mitään muistamaan, 
jää niistä silti jälki. 
[2 v 6 kk] Kiinassa ollessamme varsinkin tällä kertaa on keskusteltu kovasti lapsen 
kehityksestä. Tai lähinnä siitä, miten kaksi Kiina-jaksoamme on vaikuttanut lapsen 
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kehitykseen. Tietysti vanhempien huoli on kova - olemmeko matkustamalla vaikuttaneet 
siihen, että lapsemme ei vielä osaa puhua. Se on meidän syytä ja se tuntuu tietysti pahalta. 
Kyllä, hän on poika ja kyllä hän on muutenkin kaksikielinen, joten puhe saattaa tulla vasta 
myöhemmin joka tapauksessa. Mutta vanhempana tietysti kokee itse epäonnistuneensa, kun 
poika, joka osasi jo lähemmäs sata sanaa viime vuonna Kiinassa ollessaan, unohti niistä 
suurimman osan kesän aikana Suomessa. Miksi näin kävi? Menikö motorinen kehitys ohi? 

Ajatus pojan menosta päiväkotiin reilun kahden ja puolen vuoden iässä herättää äidissä todellisen huolten 
myrskyn: Miten poika tulee pärjäämään päiväkodissa ja muiden lasten kanssa kaikkine 
omalaatuisuuksineen? Syrjäytyykö hän? Äiti myös pelkää hoitajien suhtautumista heihin lapsen 
vanhempina: tullaanko heitä syyttämään huonosta kasvatuksesta? Tästä näkyy, kuinka huoli pojan 
kehitysviivästymistä on sittenkin, kaikesta äidin urhoollisuudesta huolimatta, nakertanut äidin itsetuntoa. 
Pojan päiväkotiin meno on paljastamassa hänen “epäonnistumisensa” äitinä. Tämä tuntuu äidin puolesta 
pahalta: kuinka hirvittävässä tilanteessa hän henkisesti onkaan. 

[2 v 6 kk] Vanhempina meitä tietysti turhauttaa: Olisi niin paljon helpompaa kun voisi selittää 
hänelle, että nyt mennään syömään ja sen jälkeen pääsee leikkimään. Tai että voisi kysyä, 
mihin sattuu. Mutta luulenpa, että seuraava puoli vuotta tuo jotain muutosta pojan elämään. 
Ainakin hän muuttaa takaisin Suomeen ja menee hoitoon kodin ulkopuolelle. Odotan sekä 
kauhulla että innokkaana, että miten uusi elämäntilanne vaikuttaa poikaani. Alkaako hän 
puhua Suomea? Toisaalta pelottaa, koska hänen arkirutiininsa ovat niin erilaiset kuin 
perussuomalaisen hoitolapsen rutiinit, että uskon alun ainakin olevan todella haasteellista: 
On opittava syömään suomalaista ruokaa (hänhän on aika nirso ja söisi hyvinkin 
hiilaripainotteisesti), käyttäytymään yhdessä toisten lasten kanssa (tällä hetkellä hän 
oikeastaan sulkee toiset lapset myös ulos) ja myös toisten aikuisten kanssa. Pelkään, että kun 
palaamme ja laitamme lapsen hoitoon, hoitajat tulevat ihmettelemään: Eikö vanhempasi ole 
tätäkään sinulta vaatineet tai opettaneet... Että hänestä tulee se hoitopaikan 'vaikea' lapsi. 

Kun poika sitten menee päiväkotiin ensimmäistä kertaa, äidin odottamat “sopeutumisongelmat” 
ilmaantuvat. Poika itse pitää päiväkotia kivana eikä näytä huomaavan mitään ongelmia: hän vain on oma 
itsensä. Äidillä ja hoitajilla on kuitenkin odotuksia, ja todelliseksi ongelmaksi tuntuukin muodostuvan 
näiden odotusten toteutumattomuus. Äiti ei vielä tässä vaiheessa tiedä, että hoitajat epäilevät heti pojan 
olevan autismin kirjolla, vaikka eivät näistä epäilyistään voikaan äidille kertoa. Kunpa joku voisi auttaa äitiä 
ymmärtämään tilannetta ja lieventää äidin kokemaa epäonnistumisen tunnetta! Nyt äiti on yksin 
hirvittävien tunteittensa kanssa -- täysin turhaan. 

[2 v 8 kk] Päiväkodissa on kivaa. Poikamme mielestä. Siellä on paljon kivoja leluja ja leikkejä 
ja ulkonakin pääsee keinumaan. Mutta ihan helppoa tämä ei toki ole. A on ollut niin 
omantahtoisessa rytmissään, että nukkumisen ja syömisen saaminen kohdalleen tuntuu aika 
vaikealta näin alkuun. Hän ei myöskään osaa istua paikallaan tuolissa, kun on ruoka-aika. Hän 
ei ota kontaktia muihin lapsiin, eikä aikuisiin vaan olisi omissa oloissaan, niin kuin kotonakin, 
eristyen maailmasta. / Kaikista kamalinta on tietysti se, kun näkee kaikki ne virheet, jotka on 
itse tehnyt kasvatuksessa. Kun on antanut lapsen elää pellossa. Kun ei ole vaatinut häneltä 
mitään. Nyt alkaa tiukka arki, jossa vaaditaan sekä lapselta että etenkin äidiltä. Ruoka 
syödään tiettyyn aikaan ja omalta paikalta, ilman leikkejä ja vaeltelua muualla. Mutta miten 
selität tämän lapselle, joka ei kuuntele eikä ota kontaktia. Eihän hän voi mitenkään 
ymmärtää, miksi näin pitää tehdä. Kaikki muut lapset istuvat kiltisti omilla paikoillaan ja 
syövät. Minun lapseni ei istu. Minä olen epäonnistunut. Päiväkoti on kova koulu, ei niinkään 
lapselle vaan äidille. 
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Onneksi päiväkodin henkilökunta on ammattitaitoista ja ajan tasalla, ja äiti pyydetään lähes välittömästi 
keskustelemaan poikansa tilanteesta. Kukaan ei syyllistä äitiä, kuten tämä on pelännyt. Hänelle kerrotaan, 
etteivät pojan ongelmat johdu mistään, mitä äiti on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Ongelmat johtuvat siitä, 
että poika tarvitsee erityistä tukea oppimiseensa. Tämä sekä yllättää että huojentaa äidin mieltä. Ajatusta 
pojan erityistarpeista ei ole kuitenkaan helppo ottaa vastaan, ja äiti selittää tilannetta itselleen kaikkien 
osapuolten kokemattomuudella: päiväkoti on uusi eivätkä rutiinit ole vielä muodostuneet mielekkäiksi. 
Aiempi syyllisyyden tunne kääntyy päiväkodin syyllistämiseksi siitä, ettei siellä anneta pojan toimia itselleen 
mielekkäällä tavalla. Äiti näkee pojan ongelmat seurauksena tämän monikulttuurisuudesta ja päiväkodin 
kyvyttömyydestä toimia monikulttuurisuutta sallivalla tavalla. Päiväkodin “joustamattomat” toimintatavat 
suututtavat häntä, ja hän kokee etteivät hoitajat oikeasti välitä mitä lapselle tapahtuu. Mietin tässä, että on 
vaikea tietää mitä päiväkodissa oikeasti tapahtui, sillä teksti on niin äidin mielenkuohunnan värittämää. Se 
ettei äidille voitu päiväkodissa kertoa muuta kuin pojan erityistarpeista, ei siis itse autismin kirjon epäilystä, 
johtaa häntä kuitenkin edelleen harhaan. Se ettei epäilyistä kerrota, on tietysti aivan oikein: epäilyhän olisi 
voinut olla väärä ja toisaalta äiti tuskin olisi uskonutkaan sitä todeksi. Silti tämä viive epäilyn heräämisen ja 
sen todentamisen välillä on äidin kannalta kovin turhalta ja tuskalliselta tuntuva vaihe. 

[2 v 8 kk] Tänä aamuna minut pyydettiin juttelemaan päiväkodin johtajattaren kanssa 
toimistolle. Hän tunnusti, että heiltä loppuu keinot A:n kanssa. Poika on todella vilkas - 
juoksentelee ja kiipeilee paljon, mutta kontaktia häneen ei oikein saa. Tarhassa on myös 
toinen kaksikielinen, joka ei osaa Suomea. Molempien kanssa ollaan helisemässä. / Ja 
tottahan se on ja sen sanoin ihan ensimmäisessä keskustelussa johtajattaren kanssa: Poikani 
ei puhu mitään kieltä ja hän tarvitsee kielensä kanssa apua. Selvästi hän on erilainen kuin 
muut lapset. / Tämä on yllättänyt minut, sillä tietenkin yhden lapsen äitinä ajattelen, että 
varmaan kaikki muutkin ovat suunnilleen tällaisia kuin tämä omani, mutta nyt kun oikeasti 
näen paljon lapsia yhdessä paikkaa, on selvää, että lapseni tarvitsee erikoisapua, hän ei ole 
tavallinen lapsi. Toisaalta asian laita huojentaa minut: Ne kerrat, kun ajattelin, että minulla 
on vaikeaa mutta tämä on vaan normaalia ja kaikki kokevat arjen tällaisena - se ei 
pitänytkään paikkaansa, vaan minun arkeni on haastavampaa kuin keskivertolapsen äidin 
arki. Se vaatii minulta enemmän ja myös päivähoitopaikalta enemmän. 
[2 v 8 kk] Tietysti alku on aina alkua - koska päiväkoti on ihan uusi, ovat kaikki sen rutiinit 
uusia kaikille siellä: Henkilökunnalle, lapsille ja vanhemmille. Sopeutuminen vie varmasti pari 
kuukautta aikaa, siihen olen varautunut - tai vaikka puoli vuottakin. Toisaalta uskon, että 
tällaisia tilanteita tulee vastaan paljon. Jyväskylässä on todella paljon monikulttuurisia 
perheitä ja vastaavia lapsia myös. Niinpä olen ehkä hieman yllättynyt, että päiväkoti oletti 
kaikkien lasten olevan helppoja ja kilttejä enkeleitä, joilla ei olisi mitään ongelmia… Mutta 
onhan se vaikea sanoa ääneen, että lapsella on erikoistarpeita, mutta toisaalta helpottavaa: 
Kaikki ei ole välttämättä minun vikani. 

Ensimmäisen päiväkotiviikon jälkeen äiti käy neuvolassa, ja varmistuu, että “jotain on vialla”. Epäilyistä ei 
edelleenkään kerrota, vaan sanotaan vain, ettei tiedetä. Äidille asian varmistuminen on tärkeää, sillä nyt 
hän pääsee kertomaan omalle lähipiirilleen, ettei kyse ole kuvitelmista vaan faktoista. On ilmeistä, että äiti 
on joutunut monenlaisten luulojen ja uskomusten kohteeksi ja ettei tämä ole ollut hänelle helppoa. 
Jotenkin tuntuu, että tämä alustavan selkeyden saaminen tilanteeseen ehkä auttaa äitiä myös päiväkodin 
suhteen. Ainakin hän pystyy keskustelemaan hoitajien kanssa rauhoittuneempana. 

[2 v 8 kk] Kävimme tänään neuvolassa juttelemassa A:n kehityksestä ja nyt on varmistettu, 
että jotain on vikana. Emme tiedä, mitä. Ei tiedä neuvola, eikä myöskään päiväkoti. Lähete 
lääkärille on saatu ja sen jälkeen päästään eteenpäin tutkimuksissa. Meille on kerrottu, että 
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pojan tilanteeseen EI OLE vaikuttanut: vanhempien huono hoito/kiire/henkinen 
läsnäolemattomuus; matka Kiinaan; kaksikielisyys; ruokavalio tai vitamiinien puute; mikään, 
mitä me olisimme tehneet. / Seuraavaksi meillä on edessä lääkärin tarkastus - onko korvissa 
ollut tulehduksia/tukoksia ja ehkä jopa tutkimme testeillä (lääkäri tutkii), onko neurologisia 
ongelmia. Erityislastentarhan opettaja on myös tulossa tarhaan katsomaan, että olisiko A:lle 
tarpeen saada esim. avustajaa tms, arjen vaikeisiin tilanteisiin tarhassa. 

Ammattilaisten otettua tilanteen haltuunsa perheen arki alkaa nopeasti helpottua. Arkeen tulee mukaan 
erilaista kuntouttavaa toimintaa, ja siihen pyritään luomaan myös rutiineja, jotka auttaisivat rytmittämään 
pojan päivää. Samalla odotetaan pääsyä diagnosointiin. Tuntuu siltä, että samalla myös äidin shokki alkaa 
hälvetä ja että hän alkaa pikkuhiljaa orientoitua uudella tavalla vielä tuntemattomaan tulevaan. 

[2 v 8 kk] Neuvola hommasi meille lähetteen lastenneurologille, mutta yritän saada lisäksi 
vielä lähetteen kuulokeskukseen, jotta A:n kuulo voitaisiin tutkia. Nähtäväksi jää, kuinka 
kauan menee näihin tutkimuksiin. Jo viikon verran päiväkodissa aamupäiviä viettäneenä 
poikana voin sanoa, että hänessä on selvästi tapahtunut positiivista kehitystä: Hän juttelee 
omalla kielellään todella paljon ja lisäksi istuu nätisti pöydässä ja syö ruokansa omalla 
paikallaan. Uskon, että rutiinien ja toiston kautta hän voi ihan hyvin oppia tarhan tavoille ja 
siten olla heille huomattavasti helpompi lapsi kuin nyt. 
[2 v 8 kk] Alamme pian ainakin käyttää [pojan kanssa] kortteja, joista näytetään hänelle, että 
nyt on aika syödä tai nukkua tai mennä ulos jne. Lisäksi tietenkin nyt olemme kotona 
aloittaneet erityiset kielenopiskelujutut: Luen hänelle tavallista enemmän kirjoja, näytän 
tavaroita hänelle ja kerron mikä on kyseessä. Lisäksi yritämme leikkiä kontaktia ottavia 
leikkejä, esimerkiksi pallon heittelyä toiselta toiselle (jota hän ei vielä osaa) ja 'anna minulle 
tämä tai tuo', mitä hän ei myöskään osaa tehdä tässä vaiheessa. Hän ei osoittele, vaan hänen 
kommunikaationsa tapahtuu niin, että hän ottaa sormesta hoitajaansa ja vie siihen, mitä 
haluaa tämän tekevän. Esimerkiksi leluun tai ruokaan tms. Hän osaa sanoa 'This', mutta 
käyttää sitä ainoastaan niistä DVD:eistä valitessaan. 

Ennakkotieto pojan autismista on äidille valtava shokki ennen kaikkea siksi, mitä sen herättämät 
tuntemukset kertovat hänestä itsestään. Sopeutuminen ajatukseen, että hänen on luovuttava poikaansa 
kohdistuvista odotuksista ja unelmista hänen elämälleen, tuntuu vaikealta. Äidin keskeisin tunne on nyt 
kokemus suuresta menetyksestä: sana “autismi” tarkoittaa hänelle kaikkea sitä, mitä poika ei pysty koskaan 
saamaan ja kokemaan. Ensimmäinen päivä täyttyy siitä, kuinka kaikenlaiset synkät luulot ja epäilyt kiertävät 
musertavina hänen mielessään. 

[2 v 9 kk] Autismi. Siinäpä sana. Olo tuntuu nyt hieman epärealistiselta. Surettaa vaan kovin. 
Olen itkenyt aika lohduttomasti nyt jo useamman tunnin ajan. Peruin Liettuan reissuni - siitä 
ei kerta kaikkiaan olisi tullut mitään ja nyt jos koskaan on tarve olla kotona. Tietenkin varma 
diagnoosi tulee sitten joskus kun tulee. Mutta käytännössä tämä on nyt tiedossa. Poikani ei 
ole samanlainen kuin muut, eikä tule ikinä olemaan. 
[2 v 9 kk] Sitä joutuu kohtaamaan tosiasian, että pelkkä oman lapsen syntymä ei ole 
vanhemmalle tarpeeksi. Lapseen kohdistuu odotuksia ja unelmia hänen elämälleen, vaikka 
kuinka olisi ohjelmoinut itseään, että kaikki käy ja kaikkeen sopeutuu. Ei se niin vain mene. 
Äidin on luovuttava ja vielä siinä epätietoisuudessa, ettei tiedä, mistä kaikesta luopuu. / 
Miksi minulle olisi tärkeää, että lapseni voisi joskus kokea, että joku on hänen ystävänsä tai 
saada ihmissuhteesta voimaa elämäänsä? On totta, että lapseni on elossa. Miksi se ei riitä 
minulle? Minkälaiset elämät ovat elämisen arvoisia? / Miten onkin, että tämä ihana poika, 
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joka vielä eilen oli mielessäni normaali, on nyt tuomittu loppuiäkseen. Ihan kuin joku olisi 
tempaissut lekalla sydämeni palasiksi, niin kovaa se sattuu. 

Seuraavana päivänä shokki saa äidin tuntemaan pojan vieraaksi ja oudoksi, mikä hävettää häntä. Äiti 
kuitenkin saa tukea ja apua päiväkodista, ja hän myös lähtee itse etsimään tukea eri puolilta lähipiiristään. 
Tämä lähipiiriltä saatu tuki on korvaamatonta, ja päivän aikana hänen mielialansa muuttuu täysin: aamun 
lohduttomuus häipyy pahimman shokin vähitellen väistyessä, ja poika tuntuu jälleen samalta, omalta, 
entiseltä itseltään. Seuraavista lainauksista näkyy, millä eri tavoin äiti etsi itselleen tukea. 

[2 v 9 kk] No niin, tänään on ollut huomattavasti eilistä parempi päivä. Vaikkakin aamusta 
aika lohduton - paljon itkuja ja häpeää siitä, että kun vein lapseni hoitoon, hän tuntui 
vieraalta. Sain päiväkodin johtajattarelta autismiin liittyviä kirjoja. Tuntui ihanalta, että hän 
sanoi, että hänellä ei ole mihinkään kiire, että tämä on juuri sitä hänen työtään. Se kosketti. 
Tietysti myös ymmärrän huomattavasti paremmin nyt päiväkodin aloituksen dramatiikkaa - 
koska he asiantuntijoina näkivät, että lapsihan on selvästi autistinen, asia, joka minulle tuli 
kuitenkin todella yllätyksenä. 
Sitten ajelin kohti Jyväskylän lentokenttää ja pohdin minkä numeron pyörittäisin. Valitsin 
ihmisen, jonka olen tuntenut yli puolet elämästäni, ihmisen, jolla on ehkä ollut yksittäisenä 
ollut eniten vaikutusta elämäni kulkuun, ihmisen, joka myös kuuluu autismin kirjoon. Jos 
tiedätte autismista mitään, voin kertoa sen, että sympatia ja toisen auttaminen on 
autistiselle ihmiselle todella vaikeaa. Kuitenkin tämä yksittäinen puhelu auttoi minua tänään 
enemmän kuin mikään muu. Sen aikana tuntui siltä, niin kuin joku olisi ojentanut käden 
siihen syvään, syvään kuiluun, mihin minä olin hypännyt ja vetänyt niskasta ylös. Kiitos. 
Miten käsittämättömän tärkeä ja pieni hetki tässä elämässä, miten tarpeellinen ja miten 
paljon se minua auttoi. Yhtäkkiä alkoi taas olla toivoa. 
Sitten mieheni kone vihdoin saapui ja pääsimme keskustelemaan yhteisestä murheesta. 
Kuitenkin jotain oli jo muuttunut minussa. Yhtäkkiä olinkin toivoa täynnä ja oman rakkaan 
kotiin saaminen tuntui myös todella voimaannuttavalta. Moni on kommentoinut, että me jos 
ketkä olemme hyviä vanhempia autistiselle lapselle. Otan sen kohteliaisuutena ja olen samaa 
mieltä - uskon, että kyllä me selviämme. / Töissäkin ehdin vierailla, mutta menin sinne 
lähinnä siksi, että siellä on myös korvaamattomia ystäviä. Toisin kuin ehkä joku muu, minulle 
on helpompaa, että ihmiset tietävät, miksi olen allapäin. Meinasin kirjoittaa post-it lapun 
otsaani, että 'please give me a hug'. 
Kun palasin päiväkodille hakemaan poikaa, muutos oli radikaalein. Minua ei enää itkettänyt 
ja kappas, sieltä löytyikin ihan oma poikani. Hän ei tuntunut lainkaan oudolta, vieraalta tai 
vastenmieliseltä - hän tuntui ihanalta ja tutulta ja höpötteli minulle hyväntuulisesti koko 
matkan, kun häntä kannoin takaisin yliopiston kirjaston parkkikselle. Söpöläisrakas. 
Sitten olen tietysti lukenut feisbuukkia, blogia ja kaikkia meilejäni. Olen liikuttunut siitä, 
millaista tukiverkkoa minulla on, miten uskomattoman ihania ja etenkin informatiivisia 
ihmisiä ympäriltäni löytyy. Kiitos kaikista kommenteistanne ja avuistanne. Tänään tuntuu 
siltä, että olen tehnyt jotain todella hyvää, kun olen teidän tukenne ansainnut. Kiitoksia. 

 
Seuraavana päivänä diagnoosi tuntuu äidistä jo lohduttavalta, ja se antaa yhtenäiset kasvot pojan erilaisille, 
aiemmin täysin erillisiksi näyttäytyneille käyttäytymispiirteille. Myös autismin kirjon parissa työskennelleen, 
jo edesmenneen, vaarin sanat ovat tukemassa äitiä. 
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[2 v 9 kk] Vaikka 'diagnoosi' on rankka, se on todella myös lohduttava - yhtäkkiä kaikki A:n 
vaikeudet ovat saaneet autismin kasvot: ruokailuongelmat, nukahtamisongelmat, 
siirtymisongelmat. Ja vaikka terapia itsessään kestää ennen kuin alkaa, tässä vaiheessa me 
voimme jo alkaa häntä auttaa tämän mukaisesti ja toki jo olemmekin aloittaneet avun sekä 
kotona että päiväkodissa. Itse uskon tällä hetkellä, että A oppii puhumaan, koska hän osaa 
puhua, ei vaan siitä ole motivoitunut. Myös vaarinsa sanoi aikanaan, että kaikki autistiset 
lapset voivat oppia puhumaan. Muistan kyllä isäni työn tällä spektrillä. Voi kuinka sinua nyt 
kaivattaisiin! 

Tieto autismin kirjosta on todella tärkeää. Äiti kokee, että tietämättömyys ja ennakkoluulot autismia 
kohtaan tekivät hänet sokeaksi poikansa autismille. Tietoisuus ja autismin omakohtaisuus saa hänet 
yhtäkkiä näkemään autismin kirjoa kaikkialla ympärillään. 

[2 v 9 kk] Olen ollut todella sokea lapseni autismille. En oikeasti arvannut yhtään, että tämä 
voisi olla hänen käytöksensä taustalla. Se, mikä yllätti oli lääkäreiden suhtautuminen siihen, 
että minä en 'tiennyt' asiaa. Useampikin lääkäri on ääneen ihmetellyt minulle tai sanonut, 
että "varmaan kuitenkin epäilit tai kyllähän sinäkin sitä jo arvelit", mutta tosiasiassa olen 
kieltänyt tämän mahdollisuuden, ehkä sen takia, että käsitykseni autisteista on ollut se, että 
he olisivat vain 'yhden tyyppisiä' ja se tyyppi on lähempänä sitä syvää autismia kuin vaikkapa 
aspergeria. Syynä osittain lienee samantyyppinen tilanne kuin minulle 'homous' aikoinaan 
teininä. Tiesin kyllä, että jotain homoja on olemassa, mutta en osannut yhdistää, että ai 
minunkin elämässäni heitä on. Ja jos ei tiedä jostain asiasta tarpeeksi, ei osaa myöskään 
epäillä. / Nyt parin päivän perusteella olen toki oppinut autismista vaikka mitä. Ja kappas 
vain, autistejahan on joka puolella, varmasti meidän jokaisen elämässä. 

Perheen arki alkaa muotoutua elämäksi diagnoosin kanssa, johon kuuluu aluksi paljon sairaalassakäyntejä: 
päiväsairaalajaksoa, konsultaatiota, laboratoriokokeita, EEG-tutkimuksia. Tukihakemusten tekemistä 
Kelalle. Elämään sisältyy iloja mutta myös turhautumista ja monenlaista sopeutumista. Pohjamudiltakaan ei 
voi välttyä: joskus ei vaan jaksa, ei ehdi, ei pysty.  

[2 v 10 kk] Toiseksi vaikeinta on pitää sekä oma pää että koko perhe kasassa tällaisessa 
erikoistilanteessa. On helppoja ja sitten on niitä todella vaikeita päiviä. Vaikeinta on myös 
oppia sanomaan 'ei', tänään tai tällä viikolla minä en tee tätä. Jossain toisessa tilanteessa 
ehtisin ja pystyisin, mutta nyt en vaan pysty. 
[3 v] Minua surettaa se, että sellainen asia kuin ystävyys, joka on itselleni ollut todella 
keskeisessä osassa tästä maailmasta nauttimista ja selviämistä, on sellainen asia, jota hän ei 
pysty samalla tavoin kokemaan ainakaan tässä iässä. / Minua vihastuttaa, että miksi vaatisin 
häntä nauttimaan muiden ihmisten läsnäolosta, jos se ei ole hänelle luonnollista - vain koska 
minäkin nautin... Miksi on vaikea hyväksyä sitä, että toisen onni on joku ihan muu juttu kuin 
se, mikä minulle on onnea? Ja miksi minä en osaa iloita sellaisena päivänä, jolloin pikkuiseni 
on jo kolme? 
[3 v] Niinpä maanantaina tulin kotiin puheterapiasta lapsi kainalossa ja elämä tuntui niin 
ahdistavalta, että vaan itkin lattialla. Mitään ei ole aikaa tehdä. Ei ole aikaa vaihtaa renkaita. 
Ei ole aikaa tehdä vakuutushakemuksia. Ei ole aikaa maksaa laskuja. Ja sitten sen päälle 
pitäisi jaksaa kuunnella lapsen kurkkusuorana huutoa, koska tämä ei käsitä, miksei asioita voi 
tehdä niin kuin ennenkin. 
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[3 v 1 kk] En tiedä, onko se yhtä raskasta koko perheelle, mutta ainakin tämä on raskasta 
minulle. Stressin merkkejä ovat liikunnan selvä vähentyminen ja syömisen kontrollin 
heikentyminen - ikäänkuin olisin häviämässä sitä taistelua, jossa jaksan. / Minusta tuntuu, 
että en osaa ja jaksa pyytää apua. Avussa kun on se, että se pitää myös organisoida. Täytyy 
päättää kuka tekee ja mitä ja sitten vielä selostaa, miten. 

PECS-kuvakorttien käyttöönotto kotona on äidille aluksi kovin vaikeaa, vaikka hän ymmärtää niiden 
tärkeyden pojan kehityksen kannalta. Jotenkin niitä on vaikea ottaa päivittäiseen käyttöön, sillä samalla 
pitäisi muuttaa perheen omia rutiineja. Tavalla tai toisella ne eivät vain ”tunnu kuuluvan” perheen arkeen. 
Ajan mittaan ja pienin askelin mielekkäät tavat kuitenkin löytyvät ja tulevat osaksi arkea. Mieleeni tulee, 
että tämä tulisi ymmärtää, kun kuvakortteja tarjotaan perheille. Kuvakortit ovat kuin ”vieras”, joka yrittää 
tunkeutua väkisin perheen kotiin. Kun kuvakortteja tarjotaan, pitäisi samalla kehitellä perheen kanssa 
mielekkäitä rutiineja, joilla kuvakortit saisi mukaan heidän arkeensa mahdollisimman sujuvasti. 

[3 v 8 kk] Miks tänne kotiin pitää tuoda jotain sellasia juttuja, jotka ei mun mielestä tänne 
kuulu? Miks mun täytyy kuvittaa mun koti kuvilla, jotka ei oo kauniita. Joo, voisinhan mä itse 
panostaa siihen, et ne kuvat olis kauniita. Mut miten otat kauniin kuvan raejuustopurkista? / 
Mutta kun voimavarat loppuu, jos on perfektionisti - annan periksi ja annan terapeutin 
printata PECSejä (eli kaameita piirroskuvia), että ainakin olis ne kuvat, joilla sitä terapiaa 
tehdä pojan kanssa.  
[3 v 11 kk] Mitä muuta edistystä? No olemme alkaneet käyttää niitä pirun PECsejä ihan 
normiarjessa. Tein tarranauha A-nelosen, johon pojan illan ohjelma laitetaan. Ei liian montaa 
juttua putkeen, ihan pari. Ja sitten toinen tapa on käyttää avainnippua, jossa on, että minne 
mennään/mitä tehdään. Meillä on molemmat nyt käytössä ja hän ymmärtää, mitä niissä 
tapahtuu. / Haluaisin sanoa autistivanhemmille, että minulla meni VUOSI siihen, että pääsin 
tasolle, jossa PECSit mahtuvat meidän arkeen ja aloin niitä pikkuhiljaa käyttää. / Meillä alkoi 
käsienpesukuvasta, joka oli sinitarralla eteisessä. Sitä näytettiin aina kun tultiin sisälle. Siitä 
tuli tapa. Se ei enää häiritse minun arkeani. Meille ekat kuvat tulivat viime kesän alussa. Tällä 
viikolla voin sanoa, että niitä oikeasti käytetään. Tämä vaati todella paljon ponnisteluja oman 
ja mieheni pään sisällä. Että saamme arkeemme ne upotettua.  

Puheterapian kautta äiti löytää uuden vertaistuen muodon, jonka hän kokee mahtavaksi: autististen lasten 
vanhempien ryhmätapaamisen, jossa he voivat jakaa keskenään kokemuksiaan, huoliaan ja tuskaansa. 

[3 v 11 kk] Eilen oli ihan mahtava päivä. Mä leijun ihan pilvissä. Löysin uuden huumeen. Sen 
nimi on vertaistuki. Puheterapiassamme alkoi tänään uusi terapiamuoto, autististen 
vanhempien ryhmätapaaminen. Siis lähinnä äitien. 

Ajan mittaan äiti purkaa autismiin liittyviä tuntemuksiaan yhä harvemmin. Hän kertoo pojan elämästä ja 
hänen tempauksistaan eri tavoin, mutta kirjoituksista ei enää välity samanlaista tuskaa kuin diagnoosin 
jälkeisinä kuukausina. Silti erityisesti päiväsairaalajaksot ja sieltä saatu palaute tuntuvat herättävän tunteet 
uudelleen pintaan. 

[4 v 9 kk] Tsemppasin melkein koko viikon, eilen viimeisessä toimintaterapiassa annoin 
purkautua ja itkin. Itkin sitä, miten kova mun syyllisyys on sitä kohtaan, että mä en auta mun 
poikaa tarpeeksi. Miten laiska ja kamala äiti mää oon. Miten halvaannuttavaksi tunnen oloni, 
kun tiedän mitä mun pitäis tehdä ja ihmiset on mulle kertoneet, miten se tapahtuisi, mutta 
en siltikään pysty. Ymmärrän, että vain minä olen avain siihen kuivaksi oppimiseen. 
Ymmärrän, että vain minä olen avain kuvien käyttämiseen. Mieheni tekee vain asioita, joita 
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minä teen, minun esimerkistäni. Miten hän edes voisi tietää, että niitä pitäisi tehdä, ellen 
minä niitä tee. Olen epäonnistunut. 
[4 v 9 kk] Pettymys. Suru. Haaveiden tuhoutuminen. Pelot. Nää on niitä asioita, jotka luulin, 
että olin kitkenyt mun maailmasta aika hyvin pois. Että minä mukamas olisin niin vahva ja 
kehittynyt, ettei noi vois mua kaataa. Että nää on tunteita, joita mää en tunne. Mutta 
minäkin olen vain ihminen ja mun ämpäri on tullut täyteen. Sinne ei vaan mahdu enää 
yhtään enempää paskaa. / Yksi liittyi suruun pienestä ihanasta pojasta, joka on mun elämäni 
rakkaus. Se, että en kuitenkaan ole luopunut kokonaan surusta vieläkään. Siitä surusta, että 
minun lapseni ei ole niin kuin muut. Luulin, että olin sen jo tehnyt ja käsitellyt, mutta jossain 
syvällä asuu vielä suru, jota minä en normaalisti anna itseni tuntea. Tämä on ehkä näistä 
tunteista vaikein, koska ehkä sitä ei voi koskaan ihan kokonaan poistaa. 

Blogin kirjoitukset kertovat selvää kieltä siitä, kuinka tärkeää vertaistuki ja vertaisohjaus voi olla autistisen 
lapsen vanhemmille. Tälle äidille lähipiiri, tuttavat ja ammattilaiset muodostivat korvaamattoman 
tukiverkoston, joka auttoi häntä jaksamaan vaikeuksien keskellä. Samalla kuitenkin tunnistin monia asioita 
ja tilanteita, joissa äiti jäi hirvittävällä tavalla yksin. Onneksi äidillä on tämä blogi, jossa hän voi jakaa näitä 
tunteitaan ja saada muilta rohkaisevaa palautetta. Kuitenkin on tuskallista tajuta, että äidin ongelmat olivat 
tässä blogissa koko ajan kenen tahansa luettavissa, mutta kukaan ei silti huomannut, osannut tai kehdannut 
kertoa, mistä on kyse. 
 


