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Kun lapsi tutkii kvarkkeja, mutta ei osaa pitaa haarukkaa oikein

Asperger-lapsi voi olla
omituinen pikkuprofessori
ILKKA KOSKINEN

• Rovaniemen maalaiskunta
Seppo Mentula

Heikki (13) ja Mikko (II)
Maenpaa tulevat huoneistaan ja kattelevat
vierasta kohteliaasti. Pojat istuvat kahvipoytaan
yhdessa veljensa Timon
(8) kanssa ja kasaavat
jaateloa lautasilleen. Pojat vaikuttayat ujostelevan vierasta. Tavallisia
miehenalkuja, vai mita?
YlHitys voikin oila meJkoinen,
kun kuulee poikien mielenkiinnon kohteista.
- Olen kiinnostunut tieteesHi. Luen paljon tieteiskirjoja ja
kayn kirjastossa. Minulle tulee
myos Tieteen Kuvalehti, josta
pidan paljon, Heikki kertoo.
Mikko on viehattynyt erilaisten robottien ja koneiden rakentamisesta legoista. Ohjekirjat ovat saaneet vaistya oman
mielikuvituksen
tuottamien
patterimoottorilla toimivien robottien tielta.
Heikilla ja Mikolla on autistisiin hairiOihin luettava ,Aspergerin syndrooma (AS). Oireyhtymaan voi kuulua muun muassa tietyn alueen poikkeuksellista lahjakkuutta, mutta myos sosiaalisen kanssakaymisen vaikeuksia ja motorista kompe":
lyytta.
Heikki keskustelee asiantuntevasti Einsteinin suhteellisuusteoriasta, mutta esimerkiksi kiiden ja silman yhteistyo
edellytti ankaria ponnisteluja;
saksilla oli helpompi tehda kuvioita kuin kynalla .

Heikki, Mikko ja Timo Maenpaa mielipuuhissaan. Tieteen Kuvalehti vie Heikin mielenkiinnon, kun Mikko ja pikkuveli Timo rakentavat legorobottia. Heikin opettaja Margit Pudas-Timonen osallistuu rakenteluun.
AS-ihmisten on myos hankala ymmartaa, miksi asioita ei
voi aina sanoa suoraan. He
saattavat antaa esimerkiksi kylapaikassa toksayttavan vastauksen kysymykseen, oliko

ruoka hyvaa, vaikka eivat tarkoita pahaa.
- Helposti syntyy vaikutelma, etta pojat pelleilevat ja
kieltaytyvat tahallaan tekemasta jotakin. Tavallista on

myos, etta poikien epaillaan
olevan huonosti kasvatettuja,
"pikkuprofessorien" aiti Lapin
Martat ry:n toiminnanjohtaja
Liisa Maenpaa kertoo.

Diagnoosi
oli helpotus
Liisa Maenpaa kertoo Heikin
ja Mikon olleen syli-ikaisina
hyvin rauhallisia lapsia. Hei-

Mi'ka on
Aspergerin oireyhtyma?
Aspergerin oireyhtyma kuuluu autistisiin haiJioihin, jonka
tuntemuson leviooyt Suomessa vasta 1990-luvuIla. Virallisesti se tuli tautiluokitukseen vuonna 1996. Asperger on keskushermoston neurobiologinen kehityshiiirio, jonka vaikutukset
nakyvat henkilon kayttaytymisessa. AS-ihmisia on alle prosentin verranvaesttisfa. Oireyhtyma onyleisempi miehilla kuin
naisilla.
Asperger aiheuttaa vaikeuksia muun muassa sosiaalisissa
suhteissa, verbaalisessa jaei-verbaalisessa viestinnassa seka
kehonhallinnassa. AS-ihmisilla on royos toistuvaa ja rutiininomaista kayttaytymista seka erikoisia mielenkiinnon kohteita.
Osa AS-ihmisista an erittain lahjakkaita. Heilla voi kuitenkin
olia suuria hankaluuksia selvi.ta tilanteissa, joissa korostuvat
sosiaalinen parjaaminen ja ryhmaan kuuluminen.
Intensiiviset kiinnostuksen kohteet hallitsevat usean Asperger~koululaisen ajatuksiasiten, ettei tama motivoidu opettajan
antamista tehtavista. AS-Iapsen elamaan liittyy usein myos
tietyniaista tottelemattomuutta'; kieltojen ja kaskyiien .p itaa 01ia hyvin perusteltuja ennenkuin han noudattaa niita.
Lahde: www.kaapeli.fi/asperger/
.

dan kaytoksessaan oli pienia
erikoisuuksia, mutta Liisa ja
Esko Maenpaa eivat kiinnittaneet niihin sulirempaa huomiota. Muutaman vuoden ikaisena Heikki alkoi kuitenkin vietLapin AS-ryhman seuraava tapaaminen on 15. maaliskuuta
taa vanhempien mielesta liian
kello 18 Kolpeneen palvelu:keskuksen Myllarin koulun tiloissa
paljon aikaa omassa maailLapin autismiyhdistyksen Vllosikokouksen yhteydessa. ASmassaan. Lisaksi tiedemieslasten vaooemmi1iJ:eon jarjestetty tapaaminen 30. maaliskuuta
mainen kayttaytyminen kumkello 18 Lapin Marttojen tiloissa (Rovakatu 13).
mastutti.
Lisatietoja voi kysya Liisa MaenpaaIta numerosta: 040 514
- Heikki oli neljavuotias,
9817.
kun han katsoi lapsille tehtya
valosta kertovaa tv-ohjelmaa
vakavana ja tuumasi hetken
kuluttua, etta "tu~ seta ei taiHeikin opettaja Margit Pu- Timonen kertoo, etta kiusaa
da tietaa fotoneista mitaan",
das-Timonen kertoo, etta poi- mistapauksiin on puututtu he
Liisa Maenpaa kertoo . .
Tilanne karjistyi, kun Heik- ka kyseenalaistaa asioita, eika ti, joten Heikki saa yleensa 01
ki ryhtyi saamaan raivokoh- ota mitaan itsestaanselvyyte- la rauhassa.
Heikki viihtyy valitunneill.
tauksia, koska ei tullut mieles- na.
- Olen pyrkinyt huomioi- yleensa yksin. Han pitaa pal
taan oikein ymmarretyksi.
Aloitettuaan koulun Syvasen- rna an kaikki Heikin esittamat jon keinumisesta ja istuu useiJ
vaaran ala-asteella han alkoi kysymykset. Pohdiskelu esi- koulun keinussa. Mikko on so
myos itse huomata: olevansa merkiksi kvarkkien olemassa- siaalisempi ja leikkii muideJ
olosta piristaa koulupaivaa oppilaiden kanssa.
erilainen.
AS voi ilmeta hyvin erilaisil
Vanhemmat veivat Heikin kummasti. Suuret opetusryhtutkimuksiin, joiden seurauk- mat kuitenkin vaikeuttavat la tavoilla. Heikki on hajamie
sena tehtiin Asperger-diag- asioihin syventymista, Pudas- linen ja yksinaan viihtyva tie
demiestyyppi. Hanen paivit
noosi. Mikon AS todettiin pari , Timonen sanoo.
Pudas-Timonen haluaa ko- taisiin rutiineihIDsa liittyy pi
vuotta myohemmin.
- Diagnoosin saaminen oli rostaa koulun ja kodin yhteis- hatiella olevan pienen lenkU
suuri helpotus. Ei tarvinnut tyon merkitysta. Hanen mie- kiertaminen kymmenia kerto
enaa miettia, olemmeko van- lestaan onnistunut yhteistyo ja pyoralla tai suksilla. Mikk,
hempina tehneet jotain vaarin. on edeilytys sille, etta erityis- puolestaan on ylihuolehtivai
Poikiin osattiin taman jalkeen huomiota vaativat oppilaat nen Maenpaan perheen diplo
suhtautua myos koulussa pa- parjaavat koulussa ilman maatti. Itsensa lisaksi han pi
remmin, Liisa Maenpaa sanoo. avustajaa. Pudas-Timonen on taa huolen siita, etta veljilla OJ
hankkinut kovasti tietoa As- kaikki tarvittava mukanaa
pergerista, jq aikoo myos luen- 'Mikko keskittyy tekemisiins.
Hajamielinen
noida aiheesta muille opetta- niin ankarasti, etta hanta vai
ja huolehtija
jille.
vaa valilla kova paakipu.
Heikin ei ole pakko osallis- On tarkeaa, etta erilaisuu
Koulun lukuaineet eivat tuota
Heikille ja Mikolle ongelmisa, tua liikuntatunneilla joukkue- otettaisiin kouluissa vastaaJ
silla asiat jaavat muistiin no- peleihin, mutta silti han on positiivisena haasteena. Su
peasti, mutta liikunta ja kasi- niissa mukana. Heikki herat- vaitsevaisuuskasvatus on kou
tyo ovat hankalampia. Kaden taa tietamykseilaan kunnioi- lujen taJkeimpia asioita ja sel
ja silman yhteistyo on AS-ih- tusta koulukavereiden parissa, onnistutniseksi tarvitaan er~
mutta poikkeavuus voi aiheut- laisia oppilaita, Liisa Maenpa
misille usein hankalaa.
taa myos kiusaamista. Pudas- tiivistaa.
L

