
 
 

 

   

 

MINUN TARINANI 
Kokemuksia ja kertomuksia autismin kirjolta 
 
Oletko Sinä autismin kirjon henkilön omainen tai läheinen? 

Vai oletko itse autismin kirjolla? 
 

Nyt juuri Sinulla on mahdollisuus kertoa elämästäsi, kokemuksistasi, 
muistoistasi ja tulevaisuuden toiveistasi.  Kerro oma tai perheesi tarina, 

voit pukea sen myös mietelauseeksi tai runoksi. Tai vaikkapa valokuviksi!  
 
 

Keräämme autismin kirjon tarinoita ajalla 29.11.2013 - 31.10.2014,  
jonka jälkeen kokoamme tarinat yhdeksi julkaisuksi. 

 
 

TULE ROHKEASTI MUKAAN YHTEISELLE MATKALLEMME! 
 
 
 
Kerro tarinasi Internetissä osoitteessa www.autismiliitto.fi/projektit/minuntarinani. 

Voit myös lähettää kirjeen osoitteeseen Ikäprojekti, Autismi- ja Aspergerliitto, Kaupintie 
16B, 00440 Helsinki, sähköpostin osoitteeseen elina.havukainen@autismiliitto.fi tai 
soittaa numeroon 040 4517755. Käsittelemme kaikkea saamaamme materiaalia 
luottamuksellisesti ja julkaisemme sitä vain luvanvaraisesti. 

 Autismi- ja Aspergerliitto ry 
Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projekti 

 



 

 

MINUN TARINANI   Keynäsin perhe, Helsinki 
”Sellaista Hannan elämä on ollut…”  
”Hanna oli todella villi, sellainen kesytettävä” 

Hanna syntyi Keynäsin perheeseen keväällä 1963. Perhe asui tuolloin Kemissä. Jo alusta asti 
vanhemmat, ja etenkin äiti Raija, huomasivat Hannan käyttäytyvän toisin kuin lähes saman ikäisen 
tuttavaperheen vauvan. Hanna ei viihtynyt sylissä kovin hyvin ja varsinkin nukahtaminen oli 
Hannalle vaikeaa. Samoin katsekontaktia Hannaan ei kunnolla saanut... 
 
”Todennäköisesti autistinen” 

Helsingissä Hannaa alettiin tutkia. Lääkärit epäilivät aluksi Hannan puhumattomuuden johtuvan 
puutteellisesta kuulosta. Vanhemmat kuitenkin huomasivat Hannan reagoivan laulamiseen, vaikkei 
puhetta huomioinutkaan. Hannalta leikattiin myös kitarisat foniatrisella osastolla puheen 
kehittymisen edistämiseksi. Vanhempien kertoessa huolensa osastolla työskenteleville hoitajille he 
saivat neuvoksi kääntyä osastolla työskennelleen neurologin puoleen. Neurologi oli ensimmäinen, 
joka epäili diagnoosiksi autismia ja ohjasi Hannan Lastenlinnaan lisätutkimuksiin… 
 
”Hannalle ei ollut koulua” 

70- luvulla ei autismin kirjon henkilöille ollut tarjolla opetusta tai henkilökohtaisia avustajia. Hanna 
vapautettiin oppivelvollisuudesta jo heti vuosikymmenen alussa.  Kaupunki kuitenkin maksoi 
yksityisopetusta muutaman tunnin viikossa. Korvaukset opettajille olivat pieniä ja perhe joutui itse 
maksamaan hieman lisää Hannan opetuksesta. Opetuksen avulla Hanna oppi lukemaan ja 
kirjoittamaan, laskemaankin sen verran kuin aihe kiinnosti. Arkisin Hanna kävi kehitysvammaisille 
suunnattua päiväkotia. Kehitysvammaisten päiväkoti Tyynelässä terveydenhoitaja huomasi, että 
Hannalla olisi kykyjä koulunkäyntiin. Niinpä 14-vuotiaana Hanna sai mahdollisuuden kokeilla 
opetusta Marjatta-koulussa syyslukukauden ajan, mutta joutui keväällä koulun pyynnöstä 
lopettamaan ja palaamaan takaisin Tyynelään… 
 
”Elämä Hannan kanssa on ollut rikkaus” 

Perhe jaksoi pitää yhtä Hannan haastavimpinakin aikoina. Raija antaa kiitosta Pentille, siitä että 
tämä on koko ajan hyväksynyt Hannan ja ollut ymmärtäväinen. ”Pentillä oli sellainen työ, että hän 
toi asiakkaita tai kollegoita kotiin. Hanna riehui tai teki mitä vaan, mutta siinä sitten leikittiin Hannan 
kanssa.” Raija kertoo. Hannalla ja isoveli Villellä on ollut aina hyvä suhde. Ville otti myös vastuuta 
Hannasta ja hoiti tätä tarvittaessa esimerkiksi vanhempien ulkomaanmatkojen aikana… 
 
”…kun Hannan vanhuuteen ei voi oikein millään lailla valmistautua…” 

…”Kun Hannan vanhuuteen ei voi oikein millään lailla valmistautua. Toivoisi vaan, että olisi 
olemassa nämä käytännön palvelut, taksipalvelut ja muut yhteiskunnan palvelut. Hanna pääsisi 
taksilla tapaamaan meitä vanhempia ja läheisiään. Ja Hannan ystäväverkosto säilyisi. Täytyy 
toivoa, että Hanna jaksaa pysyä vanhetessakin aktiivisena. Sellaista Hanna elämä on ollut. Hanna 
on joutunut sietämään paljon hankalia asioita, mutta on oppinut pärjäämäänkin. Eihän lastansa voi 
varjella kaikista vaikeuksista.” 
 
Lue Hannan koko tarina osoitteessa www.autismiliitto.fi/projektit/minuntarinani 


