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Pala palalta
ADHD-liitto ry edistää ja tukee ADHDoireisten (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) henkilöiden kuntoutusta,
koulutusta, hoitoa, kasvatusta ja persoonallisuuden kehitystä. Liitto toimii
ADHD-perheiden, opetus-, terveys- ja
sosiaalialan ammattilaisten sekä muiden ADHD:stä kiinnostuneiden yhdyssiteenä.
ADHD-liitto ry, ADHD-förbundet rf
Sitratie 7, 00420 HELSINKI
Puh. (09) 4541 1120
Faksi (09) 4541 1123
adhd@adhd-liitto.fi
www.adhd-liitto.fi
Puhelinpalveluaika ma-pe klo 9–11
Toiminnanjohtaja Virpi Dufva
Puh. (09) 4541 1140, 045 636 1841
virpi.dufva@adhd-liitto.fi

I

hmisen elämää on usein verrattu palapeliin. Pala palalta, yksi
kerrallaan on rakennettu myös ADHD-liittoa. Kaksikymmentä
vuotta sitten, tammikuussa, laitettiin liiton palapeliin ensimmäinen tärkeä nurkkapala, josta koko iso palapeli lähti muotoutumaan
kirjavien vaiheiden kautta liitoksi, joka nykyään tarjoaa tukea ja
apua kaikille niille, joiden elämään ADHD tavalla tai toisella kuuluu.
Kahdenkymmenen vuoden aikana on jouduttu usein kokoontumaan yhteisen palapelin ääreen. Aluksi etsittiin tarvittavia reunapaloja talouden turvaamiseksi ja toimivan organisaation rakentamiseksi, jotta palapeliämme oli mahdollista rakentaa edelleen.
Talouden ja organisaation rakentaminen on jatkunut tähän saakka
aina uusien palasten löytäessä oman paikkansa.
Jäsenyhdistysten rooli liiton palapelissä on äärettömän tärkeä,
sillä muutamat jäsenyhdistyksistämme ovat aloittaneet omien yhdistyspalapeliensä kokoamisen jo ennen liiton perustamista. Jäsenyhdistykset ovat kautta vuosien tuoneet omat palansa liiton isoon
palapeliin ja auttaneet monin tavoin liittoa tärkeän ADHD-asian

Projektisuunnittelija
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mirja.heikkila@adhd-liitto.fi
Kuntoutussihteeri (ts.)
Hanna-Maria Mäkelä
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Toimistotyöntekijä Arja Salo
Puh. (09) 4541 1120
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Isokatu 47, 90100 OULU
Aluesihteeri Anu Kippola-Pääkkönen
Puh. (08) 339 696, 045 657 8720
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ADHD-liiton hallituksen
puheenjohtaja Teija Jalanne
Puh. 040 778 2677
puheen.johtaja@adhd-liitto.fi
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eteenpäin viemisessä lukuisten vapaaehtoisten toimijoiden voimin. Asiamme on koettu tärkeäksi, ja jäsenistömme on toiminut aktiivisesti koko liiton
olemassaoloajan.
Liiton hallituksen tehtävänä on ollut koota palapelin reunapaloista yhtenäiset raamit liiton toiminnalle jäsenistön, yhteiskunnan ja liiton toiminnan
rahoittajien vaatimusten mukaisesti. Tehtävä on ollut joskus kovin haasteellinen, mutta ADHD-liitossa on tartuttu uusiin haasteisiin luottavaisin mielin
ja edetty askel askeleelta kohti asetettuja päämääriä.
Liiton työntekijämäärä on kasvanut huimasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Voinkin aivan vilpittömästi ihmetellä näin jälkikäteen, kuinka
oikein pärjäsimmekään silloin, kun liiton toiminta oli vain parin kolmen ihmisen vastuulla. Toki tiedän myös sen, että viimeisten kymmenen vuoden
aikana ovat liiton toiminnotkin lisääntyneet merkittävästi, ja tuntuu siltä, että
vaatimukset yhä vain kasvavat vuosi vuodelta.
Työntekijämme ovat koonneet pala palalta valmiimmaksi sitä palvelujen
ja toimintojen palapeliä, joka tuskin koskaan valmistuu liiton omin voimin.
Valtion ja kuntien kokoamisapua tarvitaan edelleenkin todella paljon, jotta
kaikkien liittomme jäsenten ja heidän verkostojensa olisi mahdollista saada
heille tarpeellisia tukitoimia nyt ja tulevaisuudessa.
Näin lopuksi haluan toivottaa onnea ja menestystä liiton kaikille jäsenille ja heidän perheilleen sekä kiittää liiton entisiä ja nykyisiä työntekijöitä
ja hallitusta yhteisen palapelin kokoamisesta. Toivon hyvän ADHD-hengen
jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Teija Jalanne
hallituksen puheenjohtaja
ADHD-liitto ry

Kustantaja ja julkaisija
ADHD-liitto ry
Sitratie 7, 00420 Helsinki
Päätoimittaja
Virpi Dufva
puh. (09) 4541 1140
Juhlalehden toimitus, ulkoasu
ja kannen kuva

Silva Lehtinen

Toimitussihteeri
Jari Hämäläinen
puh. (09) 4541 1144
Toimituskunta
Teija Jalanne
Virpi Dufva
Mikko Laine
Riitta Virtanen
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Jari Hämäläinen
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faksi (09) 4541 1123
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Ilmoitushankkija
Reima-Media Oy
Reima Hätinen
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Painopaikka
Kirjapaino Uusimaa, Porvoo

Myrskyävä meri			
tahtoo kertoa:			
Aallon harjaan nouse.		
Ole rohkea.			

Jäkälä ja sammal
matalalla niin
kannustavat hiljaa:
Usko unelmiin.

Sinussa on voimaa		
esteet ylittää,			
Kärsivällisyyttä			
kaiken kestävää.		

Tuuli viestin antaa:
Kulje luottaen.
Löydät oman tiesi
ainutlaatuisen.

(Anna-Mari Kaskinen)

Kuvat
Futureimagebank.com
ADHD-lehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa; lisäksi ilmestyy yksi tai kaksi
teemanumeroa.
Tilaushinnat
Vuosikerta 35 euroa, lahjatilaus
(jäsenet) 20 euroa. Jäsenille lehti tulee
jäsenetuna.
Tässä lehdessä julkaistut artikkelit ja
kirjoitukset eivät välttämättä edusta
ADHD-liiton, toimituskunnan, päätoimittajan tai toimitussihteerin
näkemyksiä.
ISSN: 1459-5753
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Tässä, nyt ja huomenna –
suuntana tulevaisuus
Olen toiminut nyt kolme vuotta ADHD-liitto ry:n toiminnanjohtajana.
Tässä artikkelissa on muistojani kyseisestä ajasta sekä yritystäni katsastaa
myös tulevaisuuden ”ennustajapalloon”. Se on aina haastavaa,
mutta tässä ajassa se tuntuu erityisen vaikealta.

A

loitin työni liiton palveluksessa syyskuun
alussa 2006. Sitä ennen työskentelin EteläSuomen lääninhallituksessa, joten toimintakulttuurin muutos oli melkoinen. Järjestötyö oli
minulle tuttua, koska olen aiemmin työskennellyt eri
järjestöissä yli kymmenen vuoden ajan. Järjestötyötä
rytmittävät kalenterivuoden tapahtumat, ja pääsinkin
heti alkuun työstämään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)
avustushakemuksia.
Tuosta hetkestä ei tunnu edes olevan kovin kauan,
joten kolmen vuoden aika on mennyt todella vauhdikkaasti, työtä tehden. Erityisesti minua on ilahduttanut
yhteistyö ja -toiminta. Liiton ja sen jäsenyhdistysten
palveluksessa on monia sitoutuneita luottamushenkilöitä sekä vapaaehtoistoimijoita. Kukaan ei tätä työtä
voi tehdä yksin tai kaksin. Meidän kaikkien työ ja
toiminta on tarpeellista ja arvokasta. Paljon on uusia
asioita ja haasteita vastaan tullut, ja niistä on yhteistyöllä selvitty eteenpäin.
Liitossa on keskitytty sääntöjen mukaisen perustehtävän hoitamiseen, ja kasvu on ollut maltillista.
Iso ponnistus yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa oli
ensimmäisen edunvalvontasuunnitelman laatiminen.
Se hyväksyttiin vuoden 2008 kevätliittokokouksessa.

Jo useita vuosia jatkuneet Näkymätön näkyväksi
-kuntakampanjat ovat tehneet työtämme tunnetuksi.
Tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä Aivohalvaus- ja
dysfasialiiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton kanssa.
Aktiivisen tiedottamisen avulla liitto on saanut näkyvyyttä ja tehnyt toimintaansa tunnetummaksi.
Jäsenyhdistystoiminnan lisäksi olemme liiton
asiakasohjauksen, neuvontatyön sekä sopeutumisvalmennuskurssien kautta saaneet suoraan tietoa ADHDoireisten ja heidän perheidensä tarpeista ja toiveista.
Tätä tietoa liitto voi hyödyntää myös edunvalvontatyössään.

Monipuolista toimintaa
Liiton jäsenyhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoisten toimijoiden tekemään työhön. Yhdeksässätoista jäsenyhdistyksessä toimii yhteensä noin viisikymmentä erilaista toimintaryhmää tai kerhoa.
Liitossa on vajaat kolme vuotta työstetty RAY:n tuella Tukihenkilöverkosto-projektia, jossa yhteistyössä
kolmen pilottijäsenyhdistyksen kanssa on rakennettu
mallia yhdistysten tukihenkilötoiminnalle ja koulutettu tukihenkilöitä. Nyt tähän malliin ollaan liittämässä
myös vertaistukitoimintaa. Lähitulevaisuudessa kuulemme lisää tästä kehiteltävästä mallista ja sen juurruttamisesta osaksi jäsenyhdistysten toimintaa.
Liiton työntekijät ovat kysyttyjä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Meitä pyydetään osallistumaan
erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin sekä kouluttamaan
sosiaali-, terveys- sivistys- ja työvoimahallinnon
tilaisuuksiin. Liitto antaa lausuntoja ja esittää kannanottoja ajankohtaisista, jäsenistöä koskettavista
teemoista, jotka liittyvät esimerkiksi lainsäädännön
valmisteluun tai muihin ohjeistuksiin. Kirjoitamme
resurssien mukaan artikkeleita eri julkaisuihin. Liitto
järjestää myös omia koulutustilaisuuksia jäsenistöltä
tulleiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Yhteistyöstä voimaa
Olemme laajentaneet yhteistyötä myös toisten valtakunnallisten liittojen sekä sidosryhmien kanssa.
Edunvalvontatyötä tehdään monella tasolla, ja liitto
on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys
YTY ry:n jäsen. Samoin liitto osallistuu Neurologisten vammaisjärjestöjen toimintaan sekä Vammaisten
lasten ja nuorten tukisäätiön koordinoimaan Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmän YTRYn toimintaan.
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esimerkiksi erilaisten
esitteiden laatimisen ja
painattamisen. Liiton
lahjoitustilit on mainittu lehden takakannessa.
Lahjoitusvarat suuntaamme lahjoittajan
toivomiin kohteisiin.
Lisäksi liitolla on omaa
varainhankintaa, muun
muassa julkaisumyyntiä sekä koulutuksien
järjestämistä.
Virpi Dufva
Niin taloudelliset
kuin henkilöstöresurssitkin ovat liitossa tällä hetkellä niukat suhteessa jäsenistön ja kohderyhmän tarpeisiin ja toiveisiin. Liiton työntekijät ja luottamushenkilöt yrittävät tehdä
parhaansa laadittujen suunnitelmien sekä olemassa
olevien resurssien mukaisesti.
Liitto tulee entistä enemmän osallistumaan
ADHD-tiedon tuottamiseen. Toivottavasti saamme
lisää ja laajempia tutkimuksia eri sektoreilta.
Haluamme yhdessä jäsenyhdistyksiemme kanssa
olla vahva vaikuttaja niin paikallisella, alueellisella
kuin kansallisellakin tasolla. Aiomme myös osallistua kansainväliseen yhteistyöhön resurssien mukaan.
Erityisesti suunnittelemme yhteistyön lisäämistä sisarjärjestöjemme Aivohalvaus- ja dysfasialiiton sekä
Autismi- ja Aspergerliiton kanssa. Lisäksi laajennamme yhteistyötä Suomen Lastenhoitoyhdistyksen
ADHD-keskuksen kanssa.
”Ennustuspallossani” näen liiton ja jäsenyhdistystemme tulevaisuuden valoisana. Tarvitsemme toisiamme ja yhteistyötä. Tulevina vuosina liitto tukee
entistä enemmän jäsenyhteisöjemme toimintaa, erityisesti vertaistoimintaa. Toivottavasti saamme tähän
työhön lisää taloudellisia resursseja.
Meillä liitossa ja jäsenyhdistyksissä on aktiivisia
toimijoita, ja toivottavasti saamme heitä lisää. Keskeistä on löytää toiminnasta kiinnostuneille mielekästä vapaaehtoistoimintaa ja tarjota kaikille osallistumisen mahdollisuus.
Kaunis kiitos kaikille teille, jotka olette olleet
mukana tämän kahdenkymmenen vuoden aikana rakentamassa yhteistä toimintaa. Meillä on ollut ja on
edelleen yhteinen tavoite: tukea, ohjata ja kuntouttaa
eri-ikäisiä henkilöitä, joilla on tarkkaavuus- ja/tai
oppimisvaikeuksia, unohtamatta heidän perheitään
ja tukiverkostoaan. Työmme jatkuu – yhdessä onnistumme ja saamme enemmän aikaan.

ADHD-oireyhtymä tunnistetaan ja tunnustetaan
nykyisin huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi
kymmenen vuotta sitten. Tässä näkyy niin liiton, jäsenyhdistysaktiivien kuin muidenkin asiasta kiinnostuneiden toimijoiden pitkäjänteinen ja sinnikäs työ.
Nykyisin perheiden on helpompi saada lapsilleen
apua ja tukea päivähoitoon ja kouluun.
Muutama vuosi sitten Duodecimin Käypä hoito
-suositus lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä toi strukturoidumpaa ja tukevampaa maaperää ADHD-oireyhtymän diagnosointiin ja
hoitoon. Lähinnä lapsille ja nuorille on kuntoutusta
saatavilla enemmän ja laajemmin. Kuntoutuksen tarve ja sen myönteiset vaikutukset on osin tunnistettu
myös terveydenhoidossa.
Viime aikoina on kuntien taloudellinen tilanne vaikuttanut ikävällä tavalla kuntoutukseen ja terapioihin myönnettyihin maksusitoumuksiin. Tässä asiassa
ikävä kyllä ”ennustuspalloni” kertoo, että väärässä
asiassa säästetään. Tulevaisuudessa nämä yksittäiset terapiakustannussäästöt maksavat huomattavasti
enemmän muun muassa työelämästä syrjäytyneiden
eläköitymiskustannuksina. Työvoimaa tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän, ja ADHDnuoret ja -aikuiset ovat hyvää ja aktiivista työvoimaa.
Liitto toteuttaa myös itse kuntoutusta järjestämällä sopeutumisvalmennuskursseja. Ne ovat saaneet
hyvää palautetta ja kiitosta. Vuosien aikana olemme
tukeneet monen aikuisen ja perheen arjessa selviytymistä. On ilo kuulla ja lukea palautetta, koskettaviakin kertomuksia siitä, kuinka viiden päivän mittaisella intensiivikurssilla saadaan aikaan niin pieniä kuin
suuriakin onnistumisen tuntemuksia ADHD-oireisille
ja heidän perheilleen.
Kansallisen toiminnan lisäksi liittoa haastetaan
osallistumaan myös kansainväliseen yhteistyöhön.
Resurssien puitteissa olemme osallistuneet lähinnä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Liitto on ADHDEuropa-liiton jäsen, ja tavoitteenamme on aktivoitua
yhteistyössä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa.
Kansainvälisessä toiminnassa mukana olemisen
peruste on lähinnä tiedonvaihto ADHD-tutkimuksista sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kehityksestä.
Myös sisarjärjestöjen yhdistystoiminnasta olisi mielenkiintoista kuulla enemmän ja välittää hyviä malleja eteenpäin omille jäsenyhdistyksillemme.

Resursseja tarvitaan
Toimintamme vaatii resursseja – niin tekijöitä kuin
rahaakin. Liitto saa toimintaansa taloudellista tukea
Raha-automaattiyhdistykseltä. Lisäksi toimintaamme
on mahdollista tukea lahjoituksin. Pienetkin lahjoitukset ovat meille tärkeää pääomaa ja mahdollistavat
Juhlalehti 2009
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ADHD-lapsen kehitys
tutkimuksen valossa
Lähes 40 vuotta sitten, 1970-luvun alussa,
aloitin vastasyntyneiden vauvojen seurantatutkimuksen.
Tarkoituksena oli miettiä, mistä ADHD-oireyhtymä johtui
ja miten sitä varhaisessa vaiheessa voitaisiin hoitaa.

S

iihen aikaan käytettiin MBD-nimitystä. MBD
oli määritelty USA:ssa ensimmäistä kertaa
maailmassa muutama vuosi aikaisemmin, ja
siihen kuului ylivilkkauden ja tarkkaavaisuushäiriön
lisäksi muitakin ongelmia, kuten kömpelyyttä, hahmotushäiriöitä, kielellisiä ongelmia ja oppimisvaikeuksia. MBD-termistä luovuttiin USA:ssa jo 1970-luvun loppupuolella, mutta sitä käytettiin Pohjoismaissa 1990-luvulle asti, jonka jälkeen esimerkiksi MBDinfokeskuksen ja MBD-liiton nimet vaihtuivat.
Neljässäkymmenessä vuodessa lääketiede on kehittynyt merkittävästi. 1970-luvulla MBD oli lähes
tuntematon käsite. Sitä ei osattu diagnosoida, eikä
myöskään tiedetty, miten sitä parhaiten voitaisiin
hoitaa. Yleinen käsitys oli, että MBD-lapsen vaikeudet johtuivat vanhempien kyvyttömyydestä kasvattaa
häntä. Koulussa taas väitettiin, että lapsi kyllä oppisi,
kunhan vain viitsisi yrittää. Väitettiin myös, että ongelmat lievenevät iän myötä ja katoavat aikuisuuteen
mennessä.
Kun nyt pohtii, miten paljon vielä on tekemättä
ADHD-henkilöiden hyvinvoinnin hyväksi, on muistettava, että onhan paljon jo tehty. Nyt keski-ikäiset
ovat kaikki kokeneet lapsuuden ja nuoruuden, joihin
kuului toistuvia epäonnistumisia ja nöyryyttäviä tilanteita. He ovat eläneet yhteiskunnassa, joka ei tunnistanut ADHD-henkilön erityispiirteitä ja -tarpeita ja
jossa hoito ja kuntoutus olivat joko olemattomat tai
ainakin kovin puutteelliset.

Tiedettiin, että jotkut synnytysvauriot johtivat CPoireyhtymään ja kehitysvammaisuuteen, ja oletimme, että samantapainen lievempi vamma
aiheuttaisi MBD:n. Täten päätimme
seurata ryhmää vastasyntyneitä,
joilla oli ongelmia synnytyksen
yhteydessä tai pian sen jälkeen,
kuten hapenpuutetta, kouristuksia, hengitysvaikeuksia tai pieni
syntymäpaino.
Vuosina 1971–1974 syntyi
Kätilöopistolla yli 1000 lasta,
jotka kuuluivat tutkimusryhmään ja joita on seurattu kolme vuosikymmentä. Aivan
pienille keskosille ei siihen
aikaan ollut tarjolla tehohoitoa. Ultraäänitutkimuksia ei vielä silloin tehty.
Sikiön voinnin tarkkailu
synnytyksen aikana
oli vielä puutteellista.
Huonokuntoisen vastasyntyneen elvyttämiseen ei vielä ollut nykyaikaisia
mahdollisuuksia. Kuolleisuus
oli ensimmäisen elinviikon aikana huomattavasti suurempi
kuin nykyään.
Tutkimusryhmän lapset
kutsuttiin jälkitarkastukseen
heidän ollessaan 5-, 9- ja
16-vuotiaita. 30-vuotiaina he
saivat kyselylomakkeen, jossa tiedusteltiin esimerkiksi
vointia, ammattikoulutusta
ja perhe-elämää.

Tutkimusryhmä
Tieteellisen työn suunnittelun aloitin 1970 yhdessä
kahden lastenneurologin, Märta Donnerin ja Anneli
Ylisen kanssa. Työskentelin silloin Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä. Siihen aikaan MBD:n katsottiin
johtuvan jostakin aivoihin kohdistuvasta vammasta.
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MBD:stä ADHD:hen

Tiedottaminen

Nykyään katsotaan ADHD:n useimmiten johtuvan
perinnöllisistä tekijöistä. Joissakin tapauksissa syy
on raskauden tai synnytyksen aikana tapahtunut
komplikaatio, joskin riski on huomattavasti pienempi
kuin silloin luultiin. Muun muassa keskosuus, hapenpuute, aivoverenvuoto ja raskauden aikainen sairaus
voivat aiheuttaa oireyhtymän, kuten myös äidin alkoholin ja tupakan käyttö.
Kun kansainvälisesti luovuttiin MBD-termin
käytöstä, tuli sen tilalle erilaisia kirjainyhdistelmiä,
ADD, ADD-H ja ADHD. ADHD-termiä on käytetty vuodesta 1985 lähtien, jolloin diagnostiset ehdot
määriteltiin kansainvälisessä tautiluokituksessa.
Määritelmän mukaan kyseessä on tarkkaavuus/ylivilkkaushäiriö, johon kuuluvat määrätyt oireet, jotka
ovat häiritseviä eri tilanteissa ja jotka ovat alkaneet
ennen kouluikää. Näiden ehtojen mukaan on arvioitu,
kenellä tutkimusryhmän lapsista on ADHD.

1970-luvun loppupuolella ei vielä tiedetty, mitä MBD on ja miten sitä
hoidetaan. Aloitimme tiedotuskampanjan, ja MBD:stä kirjoitettiin sekä lääketieteellisissä julkaisuissa
että naistenlehtien palstoilla.
Esiinnyimme myös radiossa ja
televisiossa. Järjestimme koulutustilaisuuksia muiden muassa
lääkäreille, päiväkotien henkilökunnalle, opettajille ja vanhemmille. Kirjailija Märta Tikkanen julkaisi 1980-luvun alussa
”Sofian oma kirja” -nimisen
teoksen, jonka loppuosassa on kirjoittamani
lääketieteellinen selostus MBD-oireyhtymästä.
1970-luvulla olin Suomen
Lastenhoitoyhdistyksen hallituksen
jäsen ja ehdotin, että yhdistys perustaisi MBD-infokeskuksen ja aloittaisi sopeutumisvalmennustoiminnan.
MBD-infokeskus aloitti toimintansa
vuonna 1987. Sen pitkäaikaisen johtajan
Marie-Louise Tapperin aikana MBD-infokeskus osallistui Pohjoismaisen asiantuntijaryhmän toimintaan ja sai kansainvälistä
huomiota esimerkiksi USA:ssa.
Keskuksessa aloitettiin 1980-luvulla ADHD-lapsille tarkoitettu kokonaisvaltainen
ryhmäkuntoutus. Hoitomenetelmän toi Chilestä sikäläisen kuntoutuskeskuksen johtaja
Helena Todd de Barra. Maamme ensimmäiset MBD-lapsille tarkoitetut sopeutumisvalmennuskurssit järjestettiin Högsandin kurssikeskuksessa
vuonna 1985. Kursseja oli kaksi: 18.–14.2. ja 5.–11.8.

Tutkimus viiden vuoden iässä
1970-luvun lopulla tutkimme lähes 900 tutkimusryhmään kuuluvaa lasta heidän ollessaan viisivuotiaita. Tarkkojen neurologisten tutkimusten lisäksi
tehtiin erilaisia psykologisia ja kielen kehitykseen
liittyviä tutkimuksia, joita johtivat psykologi Maija
Helenius ja puheterapeutti Marjatta Parre. Erikoissairaanhoitaja Hillevi Ahonen oli yhteydessä vanhempiin ja hoiti käytännön järjestelyt. Tutkimuksiin
osallistui useita lastenlääkäreitä ja lastenneurologeja
sekä psykologian ja logopedian opiskelijoita. Tutkimusta tuki ensin Suomen henkivakuutusyhtiöiden
yhdistys ja sitten useita vuosia Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.
Tutkimuksissa totesimme, että ylivilkkauteen ja
tarkkaavuuden ongelmiin usein liittyi muitakin ongelmia, kuten kömpelyyttä, hahmotushäiriöitä, kielellisen kehityksen ongelmia tai psyykkisiä oireita.
Nämä ongelmat olivat usein niin huomattavia, että
oletimme niiden haittaavan koulunkäyntiä. Katsoimme kuntoutustoimenpiteet tarpeellisiksi, jotta lapset
pärjäisivät koulussa. Monet saivat lähetteen Lastenlinnan sairaalaan, ja sitä kautta järjestyi kuntoutus,
kuten fysio-, puhe- tai psykoterapia.
Monet ADHD-lapset saivat suosituksen päivähoitoon, koska katsoimme sentapaisen ryhmätoiminnan
edistävän paranemista. Siihen aikaan ei päivähoitopaikkaa ollut tarjolla kaikille halukkaille. Aloitteestamme perustettiin Helsinkiin Laajasalon päiväkotiin
maamme ensimmäinen ADHD-lapsille tarkoitettu
ryhmätoiminta.
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Varhainen diagnoosi
MBD:n tunnistamiseksi pyrimme kehittämään diagnostista seulontamenetelmää, jotta MBD pystyttäisiin
toteamaan ennen kouluikää. Tällöin mm. lastenneuvoloissa voitaisiin todeta ADHD-oireet ja suositella
lapsia tarkempiin tutkimuksiin. Tämä tehostettu viisivuotistutkimus otettiin käyttöön ensimmäiseksi 1980
Espoon kaupungin lastenneuvoloissa, ja se levisi laajalti eri paikkakunnille Suomessa.
Vuodesta 1982 on aloitteestani vuosittain kokoontunut Pohjoismainen ADHD-asiantuntijaryhmä. Sen
yhtenä tavoitteena on ollut kehittää kyselylomake
(Viivi 5-15) ADHD:n ja liitännäisoireiden tunnistamiseksi. Lomaketta on saanut ADHD-liiton kautta
vuodesta 2005, ja tällä hetkellä Viivi-käyttäjiä on
9
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Suomessa yli tuhat. Käyttäjien määrä kasvaa koko
ajan, ja erityisesti psykologit ja erikoislääkärit ovat
löytäneet lomakkeiston diagnosointityönsä tueksi.
Jo aikaisemmin lastenneurologi Eila Airaksinen oli
kokeillut Viiviä menestyksellisesti Siilinjärven peruskouluissa. Lomake on nykyään käytössä kaikissa
Pohjoismaissa.

Tutkimuksissa totesimme, että lapsilla, joilla oli
ADHD, oli usein huomattavia vaikeuksia pärjätä koulussa. Oppimisvaikeudet ja etenkin lukihäiriö olivat
tavallisia. Totesimme, että lukemisen ja kirjoittamisen
lisäksi erilaiset laskutehtävät tuottivat suuria vaikeuksia. Oppimisprosessiin vaikutti monta eri tekijää, kuten hahmotusvaikeudet, muistivaikeudet ja käsitteiden ymmärtämisen ongelmat. Oppimista vaikeuttivat
myös keskittymisongelmat, häiritsevä levottomuus ja
impulsiivisuus. Joillekin kehittyi aggressiivisuutta ja
käytöshäiriö.
ADHD-lapsista 20 prosenttia oli käynyt jotakin
pienluokkaa, puolet heistä mukautetussa opetuksessa. Niistä, jotka kävivät tavallisella luokalla, oli 30
prosenttia kerrannut luokan, tai koulunkäynnin aloittamista oli lykätty vuodella. Vanhempien mukaan 26
prosentilla lapsista oli huomattavia oppimisvaikeuksia ja 40 prosentilla käyttäytymisongelmia. Kouluarvosanat olivat yleensä luokan keskiarvon huonommalla puolella – ei vain lukuaineissa vaan myös
liikunnassa ja kuvaamataidossa. He alisuoriutuivat
verrattuna älylliseen kykyynsä.
On selvää että ADHD-lapsen koulunkäynti tuotti
paljon pettymyksiä olosuhteissa, joissa ei ymmärretty
ongelmien laatua ja syytä. Lapsen itseluottamus laski, pelleily ja poissaolot lisääntyivät. Lapset valittivat
verrokkiryhmää huomattavasti enemmän päänsärkyä
ja vatsavaivoja.
Peruskoulun viimeisellä luokalla monella ADHDnuorella ei ollut mitään selkeää tulevaisuudensuunnitelmaa. Monet eivät tienneet, mitä haluaisivat tehdä, ja ilmoittivat menevänsä suoraan töihin, koska
opiskelu ei kuitenkaan sujuisi. Koulunkäynti oli ollut
negatiivinen kokemus, eikä opiskelua haluttu jatkaa.
Hyviä oppilaita oli kuitenkin myös ADHD-ryhmässä. Näiden nuorten oireet olivat parantuneet tai
he selviytyivät hyvin niistä huolimatta. Osa meni lukioon, ja ylioppilaslakin sai 20 prosenttia ryhmästä.

Psyykkisestä häiriöstä
neurobiologiseen käsitteeseen
MBD/ADHD-diagnoosi muutti merkittävästi yhteiskunnan käsitystä lasten
psyykkisistä ongelmista. Nyt ruvettiin
laajemmin oivaltamaan, että psyykkiset häiriöt voivat johtua neurologisista
syistä. Todettiin myös, että oireyhtymä
useimmiten on perinnöllinen eivätkä
oireet katoa iän myötä. Uusi lääketieteellinen ala, neuropsykiatria, oli
saanut alkunsa.
Kun selvisi, että ADHD-lapsen
huono käytös johtui neurobiologisesta häiriöstä, oli se helpotus vanhemmille, joita oli syytetty lapsen
käyttäytymisestä. Todettiin myös,
ettei lapsi aina voinut käyttäytymiselleen mitään. Lapseen kohdistuvien hoitotoimenpiteiden
lisäksi ruvettiin yhteiskunnassa
tukemaan perhettä ja muokkaamaan kasvuympäristöä, kuten
päiväkotien ja koulujen toimintaa, lapselle sopivaksi.
ADHD-oireyhtymän perinnöllinen tausta johtuu aivoissa
sijaitsevien välittäjäaineiden toimintahäiriöstä. Koska hoitoon käytetyt psykostimulantit vaikuttavat välittäjäaineisiin ja
USA:sta tuli yhä enemmän tietoa lääkkeen hyödystä,
lisääntyi sen käyttö myös Suomessa. Tutkimusryhmän lapsista ei kukaan vielä siihen aikaan saanut psykostimulantteja. Vasta aikuisena 1990-luvulla on kolmelle tutkimusryhmään kuuluvalle ADHD-henkilölle
määrätty Ritalinia.

Aikuisuus
30-vuotiaana ADHD-ryhmään kuuluvista 55 prosenttia oli kokopäivätyössä, kun vastaava luku verrokkiryhmässä oli 73 prosenttia. Lähes joka viides
ADHD-henkilö oli ainakin kerran irtisanottu. Verrokkiryhmässä tämä oli huomattavasti harvinaisempaa.
Työttömiä oli ADHD-ryhmässä 21 prosenttia ja sairauseläkkeellä 6 prosenttia.
Avioliitossa oli 20 prosenttia ADHD-henkilöistä ja
42 prosenttia verrokeista. Avoliitossa eläviä oli yhtä
paljon kummassakin ryhmässä, kun taas yksin asuvia
oli enemmän ADHD-ryhmässä (44 prosenttia verrattuna 22 prosenttiin). Monet ADHD-henkilöt kertoivat, että heillä oli vaikeuksia saada ystäviä ja ylläpitää
ystävyyssuhteita.

Kouluikä
Tutkimusryhmään kuuluvat lapset tutkittiin uudelleen
9 ja 16 vuoden iässä. Tutkimuksiin osallistui noin 850
lasta. Näistä lapsista meillä on 30 ikävuoteen asti tietoa 71:stä ADHD-diagnoosin saaneesta ja 108:sta
verrokkiryhmään kuuluvasta. Seuraavassa mainitut
seurantatiedot ovat näiden henkilöiden tutkimustuloksia.
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tukemalla hyviä alueita, joita kaikilla on, voidaan
saavuttaa paljon. Tutkimusryhmän lapset ja nuoret
saivat osakseen enemmän negatiivista palautetta ja
ymmärtämättömyyttä kuin ADHD-lapset nykyään.
Tutkimus kuitenkin osoittaa, että ADHD-henkilöllä on suuri riski joutua syrjityksi, joten on tärkeätä
löytää riskialttiit yksilöt ajoissa. Toiset selviytyvät
paremmin kuin toiset esimerkiksi siksi, että he oppivat hallitsemaan elämäntilanteita ja sietävät stressiä
paremmin kuin muut.
Lääkitys, kuntoutus, erilaiset terapiat sekä ongelmat huomioiva koulunkäynti ja ammattikoulutus ovat
ensiarvoisen tärkeitä, jotta elämänlaadusta tulisi paras
mahdollinen. Tämän lisäksi on tärkeää, että ADHDhenkilöä tuetaan ja autetaan arkielämään liittyvissä
asioissa, jotka voivat olla hänelle vaikeita. Näitä ovat
esimerkiksi autolla ajaminen, seksuaalinen käyttäytyminen, päivärytmi, perhe-elämä, raskaus, lastenhoito,
kodinhoito, raha-asioiden ymmärtäminen, säännöt ja
työskentely työpaikalla, muiden henkilöiden toiveiden ja tarpeiden huomioon ottaminen ja yleensä kommunikaatiokyky ja seurustelu muiden kanssa.
ADHD-henkilöistä 55 prosenttia ilmoitti olevansa
hyvin tyytyväisiä elämäänsä, kun vastaava luku verrokeilla oli 77 prosenttia. On siis vielä parannettavaa.

ADHD-ryhmässä oli enemmän alkoholin suurkuluttajia ja huumeiden käyttäjiä kuin verrokkiryhmässä. Lähes joka neljäs ADHD-ryhmässä ilmoitti
käyttävänsä liikaa alkoholia, verrokeista 5 prosenttia.
Neljä ADHD-henkilöä oli ollut vankilassa, ja muutama ryhmästä oli tehnyt itsemurhan.
On väitetty, että ADHD-henkilöt elävät riskialtista
elämää. Tämän totesimme myös tutkimuksessamme,
ja käyttäytyminen liikenteessä on siitä hyvä esimerkki. Muutama oli hurjastelun jälkeen kuollut liikenneonnettomuudessa, yksi oli halvaantunut. Noin 10
prosenttia oli tuloksetta yrittänyt saada ajokortin, ja
osa heistä ajoi autoa, vaikkei korttia ollut. Ajokortin
saaneista miehistä 70 prosenttia oli saanut ylinopeussakkoja, kun vastaava luku verrokeilla oli 20 prosenttia. ADHD-miehistä 35 prosenttia ilmoitti ajaneensa
humalassa, verrokeista 17 prosenttia. ADHD-miehet
olivat kolaroineet autolla ja moottoripyörällä verrokkeja useammin, joskaan ero ei ollut tilastollisesti
merkitsevä.

Lopuksi
MBD-ADHD-lasten seurantatutkimus jatkui useita
vuosikymmeniä. Se sai alkunsa silloin, kun oireyhtymästä ei vielä tiedetty paljon eikä osattu parhaalla
mahdollisella tavalla antaa tukea ja hoitoa. Ryhmässä oli sellaisia, jotka eivät sopeutuneet yhteiskunnan
sääntöihin: neljä oli ollut vankilassa ja neljä oli sairauseläkkeellä muun muassa alkoholismin takia.
ADHD ei kuitenkaan aina merkitse synkkää tulevaisuutta. Moni ADHD-henkilö oli oireistaan ja ongelmistaan huolimatta pärjännyt erittäin hyvin. Osalla
oireet olivat parantuneet iän myötä tai olivat niin vähäisiä, etteivät haitanneet arkielämässä. Osa oli oppinut hyväksymään puutteelliset taitonsa tai pystynyt
korvaamaan ne muilla taidoillaan. He olivat saaneet
hyvän ammattikoulutuksen ja mielenkiintoisen työpaikan ja pärjäsivät itsenäisesti; myös perhe-elämä
aviopuolison ja lasten kanssa oli onnellista.
Kun tarkastelee tutkimusryhmän tuloksia eri vuosikymmeniltä, voi todeta, että on vaikeata ennustaa,
minkälainen aikuinen ADHD-lapsesta tulee. Siihen
vaikuttaa niin monta muuta tekijää kuin vain oireiden
ja ongelmien laatu. Yleisesti voi sanoa, että niiden
henkilöiden, joilla ADHD:n lisäksi oli huomattavia
liitännäisoireita, kuten suuria oppimisvaikeuksia tai
psyykkinen sairaus, oli vaikeampi selviytyä hyvin.
Toisaalta heidänkin joukossaan oli sellaisia, jotka olivat hyvin tyytyväisiä elämäänsä.
ADHD-henkilön mahdollisuudet pärjätä hyvin
ovat nykyään paremmat kuin tätä tutkimusta tehtäessä. Nykyään tiedetään, mitä ADHD on, ja on järjestetty tukea, hoitoa, kuntoutusta ja erityisopetusta.
On opittu, että antamalla positiivista palautetta ja
Juhlalehti 2009

Katarina Michelsson
lastenlääkäri

Kuvissa näkyvät lapset
eivät liity tutkimukseen.
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ADHD-eroja ja -yhtäläisyyksiä
miehissä ja naisissa
ADHD on oireyhtymä, joka näkyy tunnusomaisena
käyttäytymisenä niin miehillä kuin naisillakin tarkkaavuuden
säätelyssä sekä toiminnanohjauksessa. Joitakin eroja voidaan
kuitenkin havaita ADHD:n ilmenemisessä miehillä ja naisilla.

K

un mainitsee kirjainyhdistelmän ADHD, tulee useimmille mieleen ylivilkas rasavilli,
muistikuva omalta kouluajalta, kun luokan
vilkkainta ja kekseliäintä poikaa komennettiin toistuvasti. Ylivilkkaus yhdistetään poikiin, joista kasvaa
usein ylivilkkaita miehiä.
Ylivilkkaita tyttöjä emme yleensä muista omasta
nuoruudestamme yhtä monia, mutta heitäkin on. Tytöillä ja naisilla on toki tarkkaavuusongelmia, mutta
heillä käyttäytymisessä vallitsee useammin kuin pojilla alivilkkaus ja taipumus uneksimiseen. Tämä on
ADHD:n inattentiivinen eli tarkkaamattomuuspainotteinen muoto. Kummallakin sukupuolella esiintyy kumpaakin ADHD-alamuotoa, mutta jakauma
näyttäisi olevan epätasainen.
Persoonallisuus, jonka perustan kukin meistä saa
perimässään ja jota kehitysympäristömme muokkaa,
vaikuttaa paljon siihen, miten ADHD-piirteet näkyvät
käyttäytymisessämme. Tyttöjä ohjataan koko kasvuiän auttamaan ja palvelemaan muita, mikä muokkaa
heidän luonnettaan suuntaamaan tarkkaavuutta ihmisiin.
Tämän hetken tietämyksen mukaan tytöillä ja
naisilla ADHD ilmenee useammin kuin pojilla inattentiivisena muotona. Tytöillä leimaa-antavina piirteinä ovat keskittymisvaikeudet ja ratkaisuna niihin
taipumus vaipua omiin ajatuksiin. Asiat jäävät kesken
tai unohtuvat, mutta ulospäin näkyvä käyttäytyminen
voi olla hyvin vähäeleistä. Impulsiivisuus ei ole leimaa-antavaa, jolloin törmäykset muiden kanssa ovat
vähäisempiä. Omiin ajatuksiin vaipuminen tulkitaan

usein kiltteydeksi tai ujoudeksi.
Vähitellen toiminnanohjauksen ongelmat alkavat
tytöillä nostaa päätään: peruskoulun jälkeen ongelmana on usein vaikeus organisoida omaa toimintaa,
esimerkiksi tehdä valintoja koulussa, ilmoittautua
ajoissa oikeille kursseille tai muistaa selvittää ajoissa jotakin kouluun liittyvää. Aiemmin vanhemmat
ja koulu ovat tarjonneet huomattavasti selkeämmin
ohjatut puitteet toiminnalle, joten vaikeudet eivät ole
tuottaneet erityisesti haittaa.

Ongelmia arjen organisoinnissa
Aikuisena tytöt kokevat usein huonommuutta, koska
eivät pysty täyttämään omia tai muiden vaatimuksia
asioiden organisoinnissa. Vielä nykyisinkin perheen
perusarjen organisointi on enimmäkseen naisen vastuulla. Nainen huolehtii useimmiten ruoka- ja puhtaanapitoasioista sekä vaatetuksesta, ja mikäli asioita
unohtuu, on soppa valmis.
Haaveileva nainen voi olla hellyttävä ”hupsu”, joka saa miehen suojeluvaiston heräämään. Yhteiselo
sujuu kitkatta, kunnes tulee tilanne, jossa tarvitaan
enemmän organisointikykyä. Tämä tilanne tulee usein
vastaan lasten myötä. Kun vanhemmalla ei ole enää
mahdollisuutta keskittyä hoitamaan vain omaa elämäänsä, vaan kaikki – ruokailu, nukkuminen, vaatetus, aikataulut, rahankäyttö, kulkeminen, harrastukset
ja järjestys kotona – täytyy sovittaa tilanteen mukaan,
ei kapasiteetti riitä kaikkeen.
Lapsuuden lähtökohdista alkaen vaimolla ja äidillä

12

Juhlalehti 2009

L I I T TO k i i toa 2 0 V U OT TA
Hyviä ja huonoja neuvoja

on usein vahva tarve auttaa ja palvella muuta perhettä. Tämä yhdistettynä omaan ADHD-problematiikkaan johtaa huonommuudentunteeseen ja usein myös
masennukseen, mikä heikentää tilannetta entisestään.
Usealla naisella ADHD todetaankin vasta siinä vaiheessa, kun perheen myötä arjen vaatimukset ylittävät
hänen suorituskykynsä, joka normaalisti riittäisi. Tilanteen tiedostaminen riittävän varhaisessa vaiheessa
tuo helpotusta, sillä muuttuvaa arjen kuormitusta voi
ennakoida ja suunnitella, kuinka toimitaan tai mistä
saadaan tarvittaessa apua.

ADHD:n tarkkaamattomuuspainotteista alatyyppiä ei tunnisteta edelleenkään yhtä helposti kuin sen ylivilkasta ja impulsiivista
muotoa, minkä seurauksena uneksijat saavat
hitaammin asiantuntevaa apua tarkkaavuusongelmaansa. Kuitenkin avun tullessa se on
yleensä asiantuntevaa.
Toisaalta ylivilkkaus- ja impulsiivisuusongelmien ollessa varsin näkyviä sekä vanhemmat että itse ADHD-oireinen saavat usein runsaasti
myös asiantuntemattomia neuvoja, mikä ei
aina ole hyväksi. Usein esimerkiksi vanhempia syyllistetään, kun he eivät pysty
pitämään kuria lapselleen, tai aikuista
ADHD-oireista syyllistetään unohteluistaan. Tärkeää ongelmien ratkaisun kannalta olisi pysähtyä miettimään, kuinka
voi toimia parhaiten siten, että muistiin
jää asioita, toiminta ei keskeydy häiriöärsykkeisiin, impulsiivisuus ei ryöpsähdä hallitsemattomasti eikä kuormitus
ylitä kapasiteettia.

Pojan ja miehen ADHD
Poikia rohkaistaan suuntautumaan ulospäin, tekemään ja uskaltamaan. Pojilla ADHD esiintyy useammin ylivilkkautena ja impulsiivisuutena kuin tytöillä,
mikä myötäilee perinteistä poikien kasvatusta. Kun
poika osoittaa taipumusta kokeilunhaluun, tätä usein
kannustetaan, tai ainakaan poikaa ei pyritä estämään
yhtä pontevasti kuin tyttöä vastaavassa tilanteessa.
Edelleen vanhemmat hyväksyvät helpommin pojan
likaisissa ja risaisissa vaatteissa seikkailun jäljiltä
kuin tytön vastaavassa kunnossa.
Myös poikien impulsiivisia yhteenottoja muiden
kanssa katsotaan suopeammin kuin tyttöjen nyrkkitappelua. Pojan tehtävänä on kasvaa itseään ja läheisiään suojelevaksi mieheksi.
Aikuisena ylivilkas ja impulsiivinen mies on kekseliäs ja toimelias, mikä tuo parisuhteeseen kiehtovaa
vaihtelua ja yllätyksellisyyttä. Perheen kasvaessa ja
lasten tuodessa tarpeen toimia suunnitelmallisemmin ja pitkäjänteisemmin tilanne vaikeutuu. Mikäli
impulsiivisuus on leimaa-antavinta, on syytä miettiä
jo etukäteen, kuinka aikajännettä saisi hieman pidennettyä tai mitkä ovat toimintamallit, kun pinna alkaa
kiristyä. Oman elämänsä lisäksi perheellinen joutuu
huomioimaan paljon muitakin tekijöitä kotielämässään, jolloin kapasiteettiraja voi tulla vastaan.
Monesti ylivilkas hakee ratkaisuksi työhönsä
uppoutumisen, jolloin väistämättä tulee kitkaa kotirintamalla sekä uupumusta, mikä taas voi johtaa
masennukseen ja toimintakyvyn heikkenemiseen entisestään. Uppoutuminen voi suuntautua myös harrastukseen. Mies voi esimerkiksi vetäytyä ilta toisensa
jälkeen autotallin perukoille rassaamaan jotakin, mikä vie täysin kiinnostuksen kotiasioista, tai hän voi
juuttua tietokoneen ääreen.
Samoin kuin inattentiivisen naisen myös ylivilkkaan miehen on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa tulevat
kuormitusmuutokset riittävän ajoissa. Tiedostaminen
vaatii keskustelua asiasta jonkun kanssa. Omassa
mielessä pohdittu ajatus ei valitettavasti juurikaan
siirry käytännön toimintamalliksi.
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Ikä vaikuttaa
Yhteistä miehille ja naisille on ADHDpiirteistön muuntuminen elämän myötä
sekä suuri riippuvuus muista ihmisistä
toiminnanohjauksessa. Ihmisen normaalissa kehityskaaressa on vaiheita, jolloin
hänen luonteenomainen käytöksensä voi
muuttua paljonkin. Murrosiässä ADHDpiirteistö voi kääntyä niin, että aiemmin alivilkkaasta uneksijasta tulee ylivilkas, ja murrosiän jälkeen hän saattaa muuttua taas enemmän haaveilijaksi. Impulsiivisuus useimmiten
lisääntyy murrosiän ajaksi kaikilla sukupuolesta
tai tarkkaavuusongelmista riippumatta.
Jos ADHD jatkuu aikuisuuteen, tulee
noin 40-vuotiaana vaihe, jolloin erityisesti tarkkaamaton uneksija voi muuttua
ylivilkkaaksi touhuajaksi ja jopa tehdä
siihenastiseen toimintaansa verrattuna
epätyypillisiä, impulsiivisia ratkaisuja.
Ja lopulta aikuisikänsä melko pitkäjänteisenä sinnitellyt ADHD-henkilö voi
muuttua hyvinkin lyhytjänteiseksi iän
myötä, 65–75-vuotiaana. ”Paras vaihe
toiminnanohjauksessa meillä kaikilla,
niin ADHD- kuin muillakin miehillä ja
naisilla, on 25–65-vuotiaana.”
Anne Lehtokoski
psykologi, adhd-coach
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Tukea vanhemmille
jo yli sadan vuoden ajan
Suomen lastenhoitoyhdistyksen ADHD-keskus tarjoaa vanhemmille
monenlaista apua ja tukea: puhelinneuvontaa, asiakaskäyntejä,
keskusteluryhmiä, koulutusta ja yksilöllistä ohjausta.

B

arkisin kello 9–15. Usein ADHD-keskukseen soittaa
huolestunut vanhempi, joka haluaa jutella ammattihenkilön kanssa lapsen tilanteesta ja arjen haasteista.
Paljon yhteydenottoja tulee myös päivähoidosta, kouluista ja terveydenhuollosta.
Perheelle tarjotaan mahdollisuus tulla ADHD-keskukseen tunnin ilmaiselle asiakaskäynnille. Käynnin
aikana ammattihenkilö kartoittaa yhdessä vanhempien kanssa perheen tilannetta ja tuen tarvetta. Perheelle
voidaan suositella jatkotoimenpiteitä ja kertoa, mitä
palveluita on tarjolla.
Perheiden tarpeet ovat usein hyvin erilaisia, mutta
usein he kaipaavat ajan tasalla olevaa tietoa, uusia
keinoja arkeen, vertaistukea ja joskus myös koulutusta. Asiakaskäynnin yhteydessä perheellä on mahdollisuus saada myös kirjallista materiaalia ADHD:stä.
ADHD-keskus järjestää paljon toimintaa vanhempien tukemiseksi. Vanhempien keskusteluryhmiä
järjestetään säännöllisesti. Vertaistuen avulla vanhemmat huomaavat, että on muitakin perheitä, joilla
on samanlaisia haasteita arjessa. Keskusteluryhmät
kokoontuvat viisi kertaa, ja jokaisella tapaamisella
on oma aiheensa. Aiheen alustajana ja keskustelun
ohjaajana toimii ADHD-keskuksen työntekijä.
Vanhempien ohjausta ja vertaistukea sekä lasten
käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyä tarjoaa Perhekoulu
POP®. Perhekoulun tavoitteena on tukea ja ohjata
alle kouluikäisten lasten vanhempia, joille lapsensa
kasvattaminen asettaa tavallista suurempia haasteita.
Vanhemmat ja lapset tulevat ADHD-keskukseen
kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Vanhemmat
ja lapset kokoontuvat omiin ryhmiinsä omien kouluttajiensa johdolla. Perhekoulun käsikirjaa apuna
käyttäen vanhemmille opetetaan menetelmiä arjen
ongelmatilanteisiin. Vanhempia opastetaan käyttämään uusia keinoja arjessa. Perhekoulussa opiskellaan, keskustellaan ja suoritetaan kotitehtävinä uusia
kasvatuksellisia harjoituksia.
Mikäli perheen ei ole mahdollista osallistua perhekouluun, vanhemmille voidaan tarjota ADHDkeskuksessa myös yksilöllistä perheohjausta. Vanhemmat saavat henkilökohtaista ohjausta heitä mietityttäviin elämäntilanteisiin. Perheohjauksen avulla

arnavårdsföreningen i Finland r.f., Suomen
lastenhoitoyhdistys on maamme vanhin lastensuojelujärjestö, perustettu vuonna 1893.
Järjestö perustettiin Anna af Schulténin aloitteesta.
Tämän innovatiivisen naisen kantava ajatus oli, että
sosiaalityötä ja auttamista tulisi tehdä ammatillisesti
ja pitkäjänteisesti. Hänen ajatuksensa oli myös, että
yhteiskunnan tehtävänä on puuttua ihmisen elämään
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Yhdistys tarjoaa lastensuojelua, päivähoitoa, perhetyötä, kuntoutusta sekä tiedotusta ja koulutusta
sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Kohderyhmänä
ovat ruotsin- ja suomenkieliset lapsiperheet, lapset,
nuoret sekä alan ammattihenkilöstö.
Sosiaalityön ja uusien toimintamuotojen kehittäminen on aina ollut ajankohtainen asia järjestölle.
Näin ollen Barnavårdsföreningen avasi vuonna 1987
uuden yksikön, ADHD-keskuksen, joka edelleen toimii tuki-, tiedotus- ja kuntoutuskeskuksena. ADHDkeskus palvelee perheitä, joissa lapsella tai nuorella
on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden vaikeuksia, ADHD, Touretten oireyhtymä tai muita neuropsykiatrisia
erityisvaikeuksia.
Barnavårdsföreningenin ADHD-keskuksessa tiedetään, että omaisten riski uupua on suuri, kun perheessä on lapsi, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi.
Vanhemmat kokevat usein, että tutut, hyviksi todetut
kasvatuskeinot eivät toimi ylivilkkaan lapsen kohdalla ja että heidän voimavaransa ovat koetuksella.
Myös perheen lähipiiri ja ympäristö voivat syyllistää
vanhempia huonosta kasvatuksesta.
Vanhemmat ovat neuvottomia – kasvatus muuttuu
helposti yhä kovemmaksi, ja rangaistuksia otetaan
käyttöön yhä enemmän. Vaarana on, että vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä muuttuu pikkuhiljaa
kielteiseksi eikä vanhempi enää näe omassa lapsessaan mitään myönteistä.

ADHD-keskuksen toimintamuotoja
ADHD-keskus tarjoaa vanhemmille monenlaista apua
ja tukea. Usein ensimmäinen kontakti tapahtuu puhelimitse. Puhelinneuvonta toimii ADHD-keskuksessa
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voidaan lisätä vanhempien voimavaroja ja tukea
vanhemmuutta antamalla uusia eväitä arkeen. Perheohjaus räätälöidään perheen tilanteen ja tarpeiden
mukaan. Se sopii ylivilkkaiden – sekä pienten että
koululaisten – vanhemmille.
ADHD-keskuksen ilmaiset iltaluennot ovat myös
hyvin suosittuja. Niitä järjestetään neljä kertaa vuodessa ADHD-keskuksen tiloissa. Luentojen aiheet
vaihtelevat ADHD-lapsen koulunkäynnistä sisarusten huomioimiseen. Syksyllä 2009 järjestetään kaksi
iltaluentoa; syyskuussa aiheena on ”Nuori ja ADHD”
ja marraskuussa ”Perheen tukeminen kun lapsella on
ADHD”.

elämänlaatunsa kohenisi, jos apu ja tukitoimenpiteet
pystyttäisiin kohdentamaan tehokkaasti jo ennen ongelmien kasautumista.
Kun nyt elämme taloudellisesti haastavaa aikaa ja
joudumme taistelemaan yhteiskunnan yhä niukkenevista varoista, on hyvä muistaa varhaisen puuttumisen
merkitys. Jos pystyisimme auttamaan perheitä selviytymään arjestaan jo silloin, kun lapset ovat pieniä,
voisimme säästyä monelta myöhemmältä ongelmalta.
Perheiden tukeminen varhaisessa vaiheessa on tietenkin inhimilliseltä kannalta ainoa oikea teko, mutta
se kannattaa myös taloudelliselta kannalta katsottuna. On taloudellisesti järkevää panostaa yhteiskunnan resursseja ihmisten auttamiseen mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. On aivan varmaa, että kasautuvien ongelmien myöhempi kohtaaminen tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi.
ADHD-liiton edunvalvontatyö on tulevaisuudessakin tärkeää. Sen avulla pystymme toivottavasti
yhdessä vaikuttamaan sosiaalipolitiikan kehitykseen
jäsenistön kannalta suotuisaan suuntaan. Toivottavasti pystymme yhdessä auttamaan ja tukemaan monia
ihmisiä!

Ohjausta eri-ikäisille
Nykyään yhä useampi hakeutuu myös henkilökohtaisen neuropsykiatrisen ohjaus/coach -palvelun piiriin.
Neuropsykiatrinen ohjaus/coach -palvelu on täydentävä ja uudenlainen tukimuoto eri-ikäisille henkilöille, joilla on ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä tai
Touretten oireyhtymä.
Neuropsykiatrisessa coach-toiminnassa lähtökohtana ovat asiakkaan omat tavoitteet. Ohjaajan tehtävänä on opettaa uusia toimintamalleja arjen tilanteisiin,
jolloin yhteistyössä asiakkaan kanssa mahdollistetaan
tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteet ovat yleensä
konkreettisia: tarkoitus on oppia uusia menetelmiä
elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden tueksi.
Ohjaajan rooli vaihtelee asiakkaan iän ja tuen tarpeiden mukaan. Lasten kohdalla ohjaamiseen sisältyy
paljon yhteistyötä perheen kanssa, ja tavoitteena on
usein toimivampien läksyntekotekniikoiden omaksuminen sekä koulutavaroista huolehtiminen.
Nuorten kanssa harjoittelu saattaa jo tähdätä itsenäistymiseen; opetellaan esimerkiksi henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, ajankäyttöä ja rahankäyttöä.
Aikuisasiakkaat useimmiten pyytävät apua arjen
organisoimiseen, kuten laskujen maksamiseen ajallaan. Monesti konkreettisen avun saaminen yhdelläkin elämän- ja arjenhallinnan osa-alueella voi tuoda
helpotusta laajemmin koko perheen yhteiseen arkeen.

Pia Sundell
toiminnanjohtaja
Silve
Serenius-Sirve
ADHD-keskuksen
johtaja
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
onnittelee 20-vuotiasta ADHD-liittoa.

ADHD-keskuksen
toimintamuodot
•
•
•
•
•
•

Varhainen apu tärkeää

•
•
•
•

Sekä ADHD-liiton että ADHD-keskuksen kahdenkymmenen toimintavuoden aikana on käynyt selväksi, että yhteiskunnassamme on suuri tarve neuropsykiatrisesta osaamisesta. On paljon lapsia, nuoria, aikuisia, perheitä sekä ammattihenkilöstöä, jotka kohtaavat neuropsykiatrisia ongelmia. On myös selvää,
että näiden lasten, nuorten ja aikuisten arki voisi sujua
huomattavasti helpommin, mikäli he saisivat apua ja
tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Heidän
Juhlalehti 2009

Tiedotus
Ammattihenkilöiden vastaanotot
Vanhempien keskusteluryhmät
Perhekoulu POP®
Perheohjaus
Kuntoutus (monimuotoryhmäkuntoutus,
toimintaterapia ja kuvataideterapia)
ADHD-coach-palvelu
Koulutus
Konsultaatio
Diagnosointi (lääkärin vastaanotto ja
psykologin arvio)

ADHD-keskus
Stenbäckinkatu 7 A, 00250 Helsinki
Puh (09) 32 945520, www.bvif.fi/adhd-center
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Jäsenyhdistykset esittäytyvät
ADHD-liitolla on yhdeksäntoista jäsenyhdistystä.
Ne järjestävät jäsenilleen kerhoja, koulutusta ja virkistystapahtumia.
Yksi tärkeä yhdistysten tehtävä on vertaistuen tarjoaminen.
Tasavuosia täyttävät yhdistykset kertovat laajemmin
toiminnastaan yhteisesittelyn jälkeen.

DyMA ry, Turun Seudun Dysfasia-,
ADHD- ja Autismiyhdistys ry

kiviikko klo 17–19.00.
Juhlavuotta on tarkoitus viettää järjestämällä koulutustilaisuus ADHD:stä Näkymätön näkyväksi -kuntakampanjan vauhdittamana. Retkiäkin on tiedossa.
Teksti: Rauno Veijanen

dyma@dyma.info
www.dyma.info
DyMA tiedottaa toiminnastaan omilla kotisivuillaan
ja jäsenkirjeellä neljästi vuodessa.

Hymy ry, Kanta-Hämeen Asperger-,
autismi-, dysfasia- ja ADHD-yhdistys

ELLA ry

Puheenjohtaja: Sari Tuominen
sari.tuominen67@luukku.com
http://koti.aina.net/~hymy

Loimaa ja lähikunnat
Puheenjohtaja: Paula Kulmala
paula.kulmala@suomi24.fi

Itä-Savon Puatti ry

Etelä-Savon ADHD-, autismi- ja
dysfasiayhdistys ry

Puheenjohtaja: Saku Linnamurto
saku.linnamurto@isshp.fi tai
i-s.puatti@luukku.com
Sihteeri: Anne Otranen-Silvennoinen

Puheenjohtaja: Rauno Veijanen
rauno.veijanen@pp.inet.fi
Sihteeri:Pasi Juuti
Yhdistys on perustettu 1995 nimellä Etelä-Savon
Dysfasiayhdistys ry. Vuonna 2003 aloitettiin yhdistymisneuvottelut Mikkelin Seudun MBD-yhdistyksen
kanssa. Seuraavana vuonna 2004 yhdistyminen tapahtui, ja nimeksi tuli Etelä-Savon ADHD-, autismija dysfasiayhdistys ry.
Jäsenmäärämme on 160, joista 85 on ADHD-jäseniä. Loput ovat dysfasia- ja autismi/asperger-jäseniä.
Puheenjohtajana toimii jo yhdeksättä vuotta Rauno Veijanen, sihteerinä ansiokkaasti Pasi Juuti.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin alue, Mikkeli, Pieksämäki, Juva,
Puumala, Suomenniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi ja
Kangasniemi.
Mottonamme on: Älä jää yksin, älä jätä yksin.
Yhdistyksen toiminnasta mainitsen kolme vuotta kokoontuneen vertaistukiryhmän. Ryhmä on kokoontunut A-klinikan tiloissa, jotka olemme saaneet
käyttöömme. Toiminnassa on myös ADHD-isä/lapsiryhmä. Lasten sählykerho on toiminut viisi vuotta
Mikael-koululla. Toimistollamme Otto Mannisenkatu
4:ssä päivystetään joka kuukauden ensimmäinen kes-

Yhdistyksen perustamisvuosi: 2003
Jäsenmäärä: 60 varsinaista jäsentä ja neljä kannatusjäsentä.
Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna ja toimintaalue Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue.
Yhdistystoimintamme motto: ”Elämä on yhteistyötä – osallistumalla onnistut.” Teksti: Tiina Pulkkinen

Keski-Pohjanmaan MBD-yhdistys ry
Puheenjohtaja: Jairi Palonen
jairi.palonen@regionline.fi

Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry
Puheenjohtaja: Tapani Salonen
ta.sa59@tintti.net
Jäsensihteeri: Päivi Pietiläinen
paivi.pietilainen@luukku.com
http://personal.inet.fi/yhdistys/ksadhd
Yhdistyksen laajempi esittely on sivulla 18.
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Kymenlaakson autismi-, asperger-,
dysfasia- ja ADHD-yhdistys AADA ry

Pääkaupunkiseudun
ADHD-yhdistys ry

Puheenjohtaja: Leena Dromberg
aada.ry@netti.fi
www.kymenlaaksonaada.org

Puheenjohtaja: Arja Havilo
puheenjohtaja@pks-adhd.fi
Jäsensihteeri: Eeva Karppinen
jasensihteeri@pks-adhd.fi
info@pks-adhd.fi
Laajempi esittely yhdistyksestä löytyy sivulta 20.

Lahden seudun ADHD-yhdistys ry
Puheenjohtaja: Marja Rinteelä
lahtiadhd@gmail.com

Satakunnan Autismi-, ADHD- ja
Dysfasiayhdistys SAMDY ry

Oulun seudun ADHD-yhdistys ry

Puheenjohtaja: Tuija Koski
tuija.koski@dnainternet.net
Sihteeri: Jaana Junnila
jaana.junnila@pp1.inet.fi
Jäsenasiat: Saara Korkeamäki
samdy.ry@dnainternet.net

Puheenjohtaja: Helena Pakkanen
adhd@netti.fi

Pirkanmaan ADHD-yhdistys ry
Puheenjohtaja: Merja Saartila
adhdpirkanmaa@luukku.com
www.adhd-liitto.fi/pirkanmaan.htm
Laajempi esittely yhdistyksestä on sivulla 19.

SAMDY ry perustettiin 1995. Yhdistyksen kotipaikkana on Pori ja toiminta-alueena Satakunnan
sairaanhoitopiiri. Tällä hetkellä jäseniä on 305, joista
noin 50 on ammattihenkilöitä, kouluja, päiväkoteja
jne.
Yhdistyksemme on ensimmäinen ns. kolmikantayhdistys Suomessa. Tähän ratkaisuun päädyimme,
koska diagnoosit voivat muuttua tai olla päällekkäisiä
ja kuntoutusmuodot ovat yleensä samoja.
Tällä hetkellä yhdistyksemme tärkein toimintamuoto on tarjota vertaistukea ja virkistystä. Aluekerhot toimivat on Kokemäellä, Kankaanpäässä ja
Raumalla. 		
Teksti: Saara Korkeamäki

Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi- ja
dysfasiayhdistys Aksoni ry
Puheenjohtaja: Meeri-Leena Räty
mlraty@luukku.com
Sihteeri: Noora Mikkonen
nmikkone@luukku.com
Yhdistys on perustettu vuonna 1995. Sen toimintaalueena on Pohjois-Karjala.
Yhdistysten yhdistymisen johdosta osa jäsenistöstä (autismi/asperger ja dysfasia) näyttää ”harkitsevan” tarkkaan ennen kuin liittyy mukaan – tai on
yksinkertaisesti unohtanut liittymisen.
Viimeisten puolentoista vuoden aikana yhdistyksen aktiiveja ovat työllistäneet kolmen yhdistyksen
yhdistäminen ja RRA-projekti siinä määrin, että mitään pitempiaikaista toimintaa ei ole jaksettu järjestää.
Asperger-aikuisten vertaistukiryhmä tapaa säännöllisesti, ja ADHD-aikuiset aloittelevat ryhmätapaamisia. Parina vuonna jäsenistölle on järjestetty
kevät- ja syysretki luonnon helmaan.
Teksti: Meeri-Leena Räty

Suomen AD/HD-Aikuiset ry
Puheenjohtaja: Ritva Kohijoki
pj@adhd-aikuiset.org
Tiedottaja, vpj: Mari Kaasalainen
info@adhd-aikuiset.org
www.adhd-aikuiset.org
Suomen AD/HD-aikuiset ry on valtakunnallinen
yhdistys, joka on perustettu vuonna 2002. Sen jäsenmäärä elää koko ajan – jäseniä on noin 200.
Virallisesti hyväksytty toiminta-ajatus: Yhdistys
auttaa tarkkaavaisuushäiriöisiä aikuisia löytämään
keinoja mahdollisimman rikkaaseen ja hyvään elämään sekä toimii jäsentensä yhdyssiteenä edistäen
heidän yhteenkuuluvaisuuttaan.
Teksti: Ritva Kohijoki

Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjoyhdistys
Eijsveikeet ry

Vaasan MBD-yhdistys ry
Johanna Sivula
vaasanmbd-yhdistys@netti.fi

toimisto@eijsveikeet.fi
www.eijsveikeet.fi
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Varkauden Seudun Wamdy ry

Äksyt ry

(autismi-, ADHD- ja dysfasiayhdistys)
Puheenjohtaja: Anita Rikalainen
Sihteeri: Erkki Rikalainen
Yhdistys on perustettu vuonna 1993. Sen jäseninä
on 129 perhettä.
Toiminta-alue: Varkaus, Pieksämäki, Joroinen,
Leppävirta, Rantasalmi, Heinävesi
Yhdistyksen motto: Yhdessä eteenpäin!

Vappu Carlsson, jäsenvastaava
aksytasiat@gmail.com
Klinefelterin, Jacobsin ja XXX-oireyhtymän tukiyhdistys. Toimialueena koko maa.

Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry

K

eski-Suomen MBD-yhdistys ry perustettiin
7.6.1989. Sen kotipaikaksi kirjattiin Jyväskylä ja toiminta-alueeksi Keski-Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena oli tiedottaa MBD:stä sekä
toimia MBD-oireisten ja heidän parissaan toimivien
edunvalvojana ja ”äänitorvena”. Liiton esimerkkiä seuraten yhdistys muutti nimensä vuonna 2004
Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry:ksi. Yhdistyksen
nykyisenä puheenjohtajana toimii Tapani Salonen ja
sihteerinä Jaana Brandt. Yhdistykseen kuuluu noin
200 jäsenperhettä.
Keski-Suomen ADHD-yhdistyksen tarkoituksena
on edistää ADHD-oireisten sosiaalista voimaantumista sekä toimia ADHD-lasten, -vanhempien sekä
-aikuisten tukiverkostona vaikeissa tilanteissa ja näin
lisätä heidän jaksamistaan arjessa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa, kokouksia, illanviettoja ja retkiä. Yhdistys ajaa
ADHD-oireisten yleisiä etuja toiminta-alueellaan tekemällä aloitteita, esityksiä, antamalla lausuntoja ja
jakamalla tietoa ADHD:stä.
20-vuotisen historiansa aikana yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja tapahtumarikasta, mutta
joukkoon on mahtunut myös hiljaiseloa. Yhdistyksen
sisäisen toiminnan kulmakivinä ovat yhteisöllisyys,
arjen haasteet ja ADHD-tietouden lisääminen niin jäsenistönsä kuin ympäröivän yhteiskunnankin keskuudessa. Säännölliset tapaamiset ja jäsenillat ovat keskittyneet arjen haasteisiin, ja niissä voimaantumista
ovat lisänneet perinteeksi muodostuneet matkat (Linnanmäki, Särkänniemi, Visulahti, Tykkimäki, ristelyt
jne.) ja perheviikonloput (mm. Piispala). Olennainen
osa yhdistyksen toimintaa ovat olleet ADHD-aikuisten, -vanhempien sekä ADHD-oireisten puolisoiden
vertaistukitoiminta. Yhdistyksellä on ollut 2000-luvulla edustajansa myös liiton hallituksessa.
Keski-Suomen ADHD-yhdistys on ollut aktiivinen

toimija myös ulkoisesti. Se on verkottunut mm. perheneuvoloihin, Jyväskylän yliopistoon, Niilo Mäki
Instituuttiin, ja järjestänyt näiden kanssa yhteistyössä jäsenilleen luentoja esim. ADHD-lapsen vanhempana olemisesta, tarkkaavaisuushäiriöstä oppilaan,
koulun ja vanhempien näkökulmista, eri tuki- ja terapiamuodoista, ADHD-oireista neurologian näkökulmasta. Samalla se on itse aktiivisesti jakanut tietoutta
ADHD:stä ja omasta toiminnastaan mm. neuvoloihin, perheneuvoloihin, Keski-Suomen keskussairaalan neuropsykiatrian laitokselle, terveyskeskuksiin,
sanomalehti Keskisuomalaiseen, sanomalehti SuurJyväskylään, radio Keski-Suomeen sekä eri kouluille.
Yhteistyö JAMK:n (Jyväskylän Ammattikorkeakoulun) kanssa, Perheen parhaaksi -projektissa, on
tuottamassa pilottihankkeen. Projektin tavoitteina on
luoda ja pilotoida yhteistyömalli, jonka tarkoituksena on tiivistää ja systematisoida erikoissairaanhoidon
lastenyksikön ja lapsen kotipaikkakunnan perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyömallin perustana ovat
keskeisten lasten sairauksien hoitoketjujen kuvaukset
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Yhteistyömallin avulla selkeytyy henkilökunnan
rooli, vastuu ja käytännön toimintatavat perheiden
hyvinvoinnin edistämisessä hoitoketjun eri vaiheissa.
Roolin selkeytyminen puolestaan vahvistaa perhehoitotyön asiantuntijuutta, ja sitä kautta edistää työssä
jaksamista ja työhyvinvointia. Tavoitteena on levittää
yhteistyömallia valtakunnallisesti julkaisemalla projektin tuloksista artikkeleita, opinnäytetöitä sekä järjestämällä kansallinen seminaari alkuvuodesta 2010.
Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksujen
ohella myös varainhankinnalla. Sitä on toteutettu
mm. talkoilla Neste-ralleissa järjestyksenvalvontatehtävissä sekä huolehtimalla järjestyksenvalvojien
ruokahuollosta. ►
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Kuluva vuosi on Keski-Suomen ADHD-yhdistyksen juhlavuosi. Yhdistyksellä on takanaan elettyä historiaa 20 vuoden verran. Tuona aikana diagnosointi on
tarkentunut, ja oireyhtymän nimi muuttunut MBD:stä
ADHD:ksi. Työ asian tunnetuksi tekemisessä ei ole
suinkaan vähentynyt. ADHD:stä tarvitaan edelleen
asianmukaista tietoa niin kouluissa, viranomaistahojen keskuudessa kuin ADHD-perheissäkin. Niinpä
yhdistys työskentelee juhlavuotenaan toimintansa
tarkoituksen mukaisissa askareissa tiedottaen, tukien
ja verkottuen, mutta juhlistaen pyöreitä vuosia myöhemmin syksyllä järjestettävässä juhlassa.
Teksti: Jaana Brandt

P

Pirkanmaan
ADHDyhdistys ry

irkanmaan ADHD-yhdistys ry on valtakunnallisen ADHD-liitto ry:n alueellinen jäsenyhdistys.
Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1989,
jolloin se aloitti toimintansa nimellä Pirkanmaan
MBD-yhdistys. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti
usean vuoden ajan, ja nyt meitä on yli 130 henkeä.
Yhdistyksemme toiminnan pääpaikka on Tampere.
Yhdistyksemme jäsenkuntia, eli kuntia ja kaupunkeja, joiden alueilla jäsenemme asuvat, ovat
mm. Kangasala, Nokia, Lempäälä, Tampere, Akaa,
Valkeakoski, Ylöjärvi, Sastamala, Mänttä-Vilppula,
Pirkkala ja Ikaalinen.
Jäsenistömme asuu siis laajalla alueella Pirkanmaalla, ja toiminnan järjestäminen jäsenille on oma
haasteensa.
Tiedotamme tapahtumistamme jäsenkirjeillä,
ADHD-lehdessä sekä liiton www-sivuilla (www.
adhd-liitto.fi).
Me Pirkanmaan ADHD-yhdistyksessä järjestämme jäsenillemme sekä heidän perheilleen erilaisia
yhteisiä virkistystapahtumia sekä tietyille ikäryhmille, esimerkiksi lapsille ja nuorille, suunnattuja
retkiä. Samoin järjestämme erilaisia luentoja ajankohtaisista aiheista.
Yhdistyksemme tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan alueella toimivien eri vammaisjärjestöjen
kanssa, joita ovat esimerkiksi Tsau ry, Pirkanmaan
Dysfasiayhdistys ry, Peo ja Tukiliitto. Lisäksi pidämme yhteyttä muihin ADHD-yhdistyksiin järjestämällä esimerkiksi yhteisiä retkiä ja teatteritapaamisia.
Yhdistyksemme varat muodostuvat pääosin jäsentuloista ja avustuksista kunnilta ja kaupungeilta.
Teksti: Merja Saartila
Juhlalehti 2009

19

A D H D - L I I T TO 2 0 V U OT TA

Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry
Toimintaa lasten ja nuorten parhaaksi

V

uosi 2009 on Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistyksen juhlavuosi - takana on jo 30 värikästä vuotta. Yhdistyksen perustivat vuonna
1979 joukko helsinkiläisvanhempia MBD-oireisten
lasten ja heidän perheidensä tueksi Vuosien varrella MBD-oireyhtymä on kadonnut tautiluokituksesta
ja nykyään puhutaan ADHD:sta ja ADD:sta, mutta
yhdistyksen perusajatus ei ole muuttunut. Helsingistä lähtenyt yhdistyksen toiminta-alue on laajentunut
myös muualle pääkaupunkiseudulle, ja jäseniä yhdistyksessä on laajalti eteläisessä Suomessa Hangosta
Porvooseen. Yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut
vuosien varrella 100 ja 700 välillä ja tällä hetkellä
jäseniä on noin 450. Vuonna 2009 yhdistyksen puheenjohtajana toimii Arja Havilo ja varapuheenjohtajana Eeva Karppinen, joka hoitaa myös jäsensihteerin
tehtäviä.
Lapsille ja nuorille järjestettävää toimintaa on aina
pidetty yhdistyksessä tärkeänä. Heille on järjestetty
mm. uimakouluja sekä liikunta- ja palloilukerhoja.
1990-luvun loppupuolella toimi usean vuoden ajan
myös nuorten kahvila, joka tarjosi nuorille oman keskustelufoorumin ja aktiivista toimintaa.
Anna Paronen, yhdistyksen pitkäaikainen jäsen,
kertoo nuorten kahvilan toiminnasta: "1990-luvun
lopulla lähdin mukaan nuorten kahvilan toimintaan.
Ensin kävin kahvilassa muiden nuorten tavoin, mutta
myöhemmin toimin nuorten kahvilan vetäjänä yhdessä toisen nuorisojäsenen, Inkan kanssa. Tapasimme
nuorten kanssa kerran viikossa HEROssa, Helsingin
Erilaiset Oppijat ry:n tiloissa. Useimmiten nuoret
kokoontuivat kahville juttelemaan kuulumisistaan,
mutta silloin tällöin lähdimme yhdessä esimerkiksi
keilaamaan tai retkelle vaikkapa Suomenlinnaan. Toiminta oli aktiivista pitkään, mutta nuorten löydettyä
itselleen muita kiinnostuksen kohteita, nuorten ryhmä
jäi tauolle."
Anna on hyvä esimerkki siitä, kuinka pitkäaikainen jäsenyys on antanut voimaa ja tukea eri elämänvaiheissa.
Nuori nainen on itse saanut MBD-diagnoosin
jo 5-vuotiaana ja siitä on alkanut vaiherikas matka
MBD-lapsesta ADHD-aikuiseksi. Nyt 29-vuotiaana
Anna kertoo vaiheistaan: " Sain jo lapsena kuntoutusta ja perheeni tuki minua pärjäämään koulussa muiden lasten kanssa. Mitä enemmän minua kiusattiin,
sitä enemmän yritin ja halusin näyttää, että pärjään.
Nuorten ryhmän toiminnasta sain voimia ja itsetuntoa, ja yhdistyksen jäsenenä olen voinut keskustella

yhdistyksessä vaikuttavien asiantuntijoiden kanssa
myös itseäni koskevista ja mieltäni askarruttavista
asioista".
Sisukas Anna on saanut yhdistyksen myötä tukea
myös ammattiopintoihinsa. Hän on vaikeuksistaan
huolimatta opiskelemassa jo peräti kolmanteen ammattiinsa. Aiemmin Anna on suorittanut keittiöalan
ja koulunkäyntiavustajan tutkinnot ja työskennellyt
näillä aloilla, ja tällä hetkellä hän opiskelee haaveammattiinsa lähihoitajaksi. Anna kertoo, että opiskelu on
hänelle elämäntapa, joka antaa uusia ystäviä ja tukee
itsetuntoa.
Osuvasti Anna toteaa: "ADHD ei ole este, se on
vain hidaste!"

Nuorten toiminnan
perinteet jatkuvat
Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii lasten ja nuorten
sählykerho ja tammikuussa 2009 käynnistyi uusi
nuorten ryhmä, jossa 13–16-vuotiaat pojat ja tytöt voivat toteuttaa itseään ja saada positiivisessa hengessä
eväitä omaa elämäänsä varten. Ryhmän ohjaaja, Annis Pajunen kertoo hyvin alkaneesta kevätkaudesta:
"Tammikuussa alkanut nuorten ryhmä on kokoontunut kevään aikana seitsemän kertaa perjantai-iltaisin.
Nuoret ovat kokoontuneet Kaisaniemessä HEROn
tiloissa sekä tehneet retkiä keilaamaan ja puistoon.
Perjantai-illat ovat kuluneet mm. pitsan tekemisen,
vohveleiden paiston, biljardin pelailun, levyraadin ja
juttelun merkeissä. Iltojen toiminnat on suunniteltu
yhdessä nuorten kanssa. Tärkeintä ryhmässä on rento
ja turvallinen yhdessäolo sekä toisiin nuoriin tutustuminen. Tällä hetkellä ryhmä on poikavoittoinen ja
ikähaarukka 13–16 vuotta. Suurin osa nuorista jatkaa
ryhmässä, mutta muutamalle nuorelle on vielä tilaa
syyskaudelle. Ryhmä jatkaa toimintaansa elokuussa
ja kokoontuu syksyn aikana kuusi kertaa. Tulevaa
toimintaa suunnitellaan yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla, mutta alustavasti on suunniteltu retkiä,
pelailua ja kokkausta."

Vertaistukea
vanhemmille
Yhdistyksen perustoiminnan muodostavat edelleen
myös vertaistukiryhmät, jotka tällä hetkellä toimivat
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Porvoossa. Niissä
kokoontuvat vanhemmat voivat vaihtaa ajatuksiaan
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Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistyksen nuorten
ryhmä keväällä 2009.
ja kokemuksiaan ja sitä kautta saada tukea haastavaan kasvatustyöhönsä. Ryhmissä keskustelut ovat
käsitelleet mm. vanhempien jaksamista arjessa sekä
lapsen eri ikäkausiin, kehitykseen ja koulunkäyntiin
liittyviä asioita.
Nykyisistä vertaistukiryhmistä on toiminut pisimpään yhtäjaksoisesti vanhempien ryhmä Helsingin
Kontulassa. Ryhmän koko on pitkään ollut vakio ja
vuonna 2008 sen yhteyteen peustettiin lastenhoitoryhmä. Vantaalla vertaistukiryhmä on kokoontunut
Tikkurilan seurakunnan tarjoamissa tiloissa. Ryhmän koko on kasvanut, ja lastenhoidolle on syntynyt
kysyntää tässäkin ryhmässä. Lastenhoitoryhmät ovat
toimineet vanhempien ryhmien yhteydessä vuodesta
2008, sillä mm. kasvava yksinhuoltajien määrä on
tehnyt lastenhoidon järjestämisen välttämättömäksi
osallistumiselle.
Porvoossa on aloittanut uusin vanhempien ryhmä
keväällä 2009. Helsingissä kokoontuu lisäksi säännöllisesti ADHD-tyttöjen vanhempien ryhmä. Samaan aikaan tyttöjen vanhempien ryhmän kanssa,
ovat ADHD-tytöt tavanneet omassa ryhmässään. Tytöt ovat mm. askarrelleet ja tehneet tutustumisretkiä
ohjaajien johdolla. ADHD-tyttöjen ryhmän tarkoituksena on tukea tyttöjen itsetuntoa ja parantaa siinä
sivussa ryhmätyötaitoja.

Juhlalehti 2009

Juhlavuonna lisää
toimintaa ja tiedotusta
30-vuotisjuhlavuottaan yhdistyksemme viettää lisäämällä tiedotusta ja järjestämällä jäsenistölleen koko
perheen tapahtumia. Yhdistyksen kevätretki järjestettiin toukokuussa Siuntion Hyvinvointikeskukseen.
Neljäkymmentä jäsentä osallistui toiminnalliseen retkipäivään, johon kuului vapaa-ajan ohjaajien räätälöimä toimintarata, uintihetki kylpylän allasosastolla
sekä maittava lounas. Kaunis kevätpäivä kruunasi onnistuneen retken, jolta perheiden vanhemmat saivat
eväikseen myös vertaistukea ja lapset onnistumisen
elämyksiä.
Juhlavuosi jatkuu syyskuussa järjestettävällä Vantaa-tapahtumalla ja vuosi huipentuu 30-vuotisjuhliin
vuoden lopulla. Tiedotus ja näkyvyys painottuvat
juhliessamme pyöreitä vuosia. Saamme kentältä jatkuvasti viestejä siitä, miten huonosti esimerkiksi opetusalan ammattilaiset ovat tietoisia ADHD:n oireista
sekä siihen reagoimisesta. Pyrimme tiedottamisella
sekä näkyväksi tulemisella tavoittamaan perheitä ja
jakamaan tietoa ADHD:stä sekä hankkimaan uusia
jäseniä yhdistykseemme.
Teksti: Tani Salomäki
tiedottaja
Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry
21

A D H D - L I I T TO 2 0 V U OT TA

ADHD-liiton 20 vuotta
pähkinänkuoressa
Lyhyt kooste liiton historiasta kertoo,
että paljon on tehty työtä ja tuloksiakin on saatu aikaan.
Tiedot on koottu liiton toimintakertomuksista
ja kokouspöytäkirjoista.

Perustamisvuosi 1989

S

pussa lähes 700 jäsentä. Ensimmäisen vuoden loppuun mennessä Suomen MBD-liittoon olivat rekisteröityneet seuraavat alueyhdistykset: Etelä-Häme, Jyväskylä, Kuusamo, Lapua, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Saimaa, Turku,
Vaasa ja Valkeakoski. Toimintaryhmiä oli seitsemän.
Suomen MBD-liitto toimi yhteistyössä Suomen
Lastenhoitoyhdistyksen kanssa. Yhdessä ne ylläpitivät MBD-infokeskusta.

uomen MBD-liitto r.y., ruotsiksi Finlands MBDförbund r.f., perustettiin 21.1.1989. Perustava
kokous pidettiin Hämeenlinnan kaupunginhotellissa.
Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitettiin seuraavat perustajajäsenet: Paula Husman (MBD-föreningen r.f.), Lea Rintala-Tuominen (Päijät-Hämeen
MBD-yhdistys r.y.), Marja Hartikainen (PohjoisSavon MBD-yhdistys r.y.), Kenneth Carlberg, Jouni
Laaksonen ja Kaisa Oksanen. Muisteluista on tullut
esiin, että muitakin oli paikalla.
Liiton perustamisen jälkeen Suomen MBDyhdistyksen nimi muutettiin Helsingin seudun MBDyhdistykseksi. Se luovutti vuoden 1989 RAY-avustuksensa MBD-liiton käyttöön.

1990
Liittohallitus (varajäsenet suluissa)
Puheenjohtaja: Ulla Luhta, Vaasa,
18.11. lähtien Aimo Röpetti
Varapuheenjohtaja: Kenneth Carlberg, Tammisaari
(Antti Teirikko)
Anna-Maija Kauppinen, Tampere (Terhi Mast)
Eira Korhonen, Tyrnävä (Anna-Maija Helomaa)
Silja Saksa, Turku (Liisa Raatikainen)
Marjatta Sievers, Valkeakoski (Irja Salmela)
Lea Rintala-Tuominen, Lahti (Mervi Hakala)
Kristiina Valkama (Kaija Parkkali)
Kauko Vartiainen, Kurkimäki (Liisa Heikkinen)

Liittohallitus 21.1.–31.12.1989
Puheenjohtaja: Ulla Luhta, Vaasa
Varapuheenjohtaja: Kenneth Carlberg, Tammisaari
Anna-Maija Kauppinen, Tampere
Eira Korhonen, Tyrnävä
Anneli Mertanen, Kuopio
Lea Rintala-Tuominen, Lahti
Aimo Röpetti, Lappeenranta
Silja Saksa, Turku
Marjatta Sievers, Valkeakoski

Vuonna 1990 liitto perusti työryhmän, joka laati
opetusministeriölle kirjelmän aiheesta ”MBD-lasten
ja -nuorten opetuksen kehittäminen”.
Liitto aloitti MBD-nuorten ammatillisen koulutuksen ja työhönsijoittumisen kehittämistutkimuksen, jota rahoitti Suomen Lions-liitto ry.
Alkuvuodesta liitto lähetti kolme jäsentiedotetta.
Loppuvuodesta perustettiin MBD-lehti, josta ilmestyi
kolme numeroa vuoden 1990 lopulla. Lehden päätoimittajana oli Raija Lemmetty.
Liitto järjesti jäsenilleen huhtikuussa tiedotuskurssin. Marraskuussa Oulussa pidettiin valtakunnallinen
MBD-seminaari, jossa oli 80 osallistujaa eri puolilta
Suomea.

Varajäsenet:
Anne Haglund, Riihimäki
Paula Husman, Espoo
Marja-Terttu Kuparinen, Jyväskylä
Suomen MBD-liiton toiminnanjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Raija Lemmetty. Hän hoiti myös liiton
taloutta ja kirjanpitoa. Liitto perusti oman toimiston
Hämeenlinnaan.
Vuoden alussa alueyhdistyksissä ja toimintaryhmissä oli yhteensä noin 350 jäsentä ja vuoden lo-
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Hallituksen puheenjohtajat

Toiminnanjohtajat

Ulla Luhta

21.1.1989–18.11.1990

Raija Lemmetty

1.4.1989–31.3.1992

18.11.1990–21.9.1991

Vuokko Ahti

1.8.2000–31.7.2001

Seija Turtiainen

1.10.2001–30.4.2006

Aimo Röpetti

Kenneth Carlberg 22.9.1991–19.9.1992
Antti Teirikko

Liisa Lahermaa (sijainen)

19.9.1992–27.11.1997

1.8.2002–31.3.2003

Kaarina Koiranen 27.11.1997–31.12.2003

Veronica Fellman (sijainen) 1.4.2003–30.4.2004

Päivi Pietiläinen

1.1.2004–30.4.2004

Päivi Pietiläinen (sijainen)

1.5.2004–30.6.2005

Liisa Virkkunen

1.5.2004–31.12.2004

Päivi Pietiläinen (sijainen)

1.5.2006–30.8.2006

Teija Jalanne

1.1.2005–

Virpi Dufva

Kotkan MBD-toimintaryhmä esitti kansanedustaja
Esko Ahlmgrenin välityksellä Suomen hallitukselle
kirjallisen kysymyksen MBD-asioista ja kouluoloista. Hallitus antoi liitolle kirjallisen vastauksen.

Aimo Röpetti muistelee
Osallistuin MBD-liiton toimintaan hallituksessa ja toimin liiton puheenjohtajana kauden
1990-1991.
Liiton toiminta oli vilkasta huomioiden
taloudelliset rahkeet. Toiminnanjohtaja Raija
Lemmetyn kanssa yritettiin saada liiton talous
tasapainoon. Lopulta liitto joutui lomauttamaan Raijan vuoden 1991 lopulla. Raija hoiti
tehtäviä jonkin aikaa talkootyönä.
Liitto julkaisi MBD-lehteä. Lehti oli luettu
ja ilmestyi todelliseen tarpeeseen. Liitto julkaisi myös Kristiina Valkaman kirjan ”MBDpedagogiikka”. Kristiina osallistui myös liiton
toimintaan. Ei sovi unohtaa liiton järjestämiä
sopeutumisvalmennuskursseja, jotka tukivat
perheitä pärjäämään arjessa.
Yhteistyössä Merikosken ammattioppilaitoksen kanssa selvitimme MBD-nuorten ammatillista koulutusta ja työhönsijoittumista.
I osaraportti ”MBD-nuori ja koulu” julkaistiin
syksyllä 1991.
MBD-lasten koulunkäynti ja tukiopetus oli
1980-luvulla paljon esillä eri puolella Suomea.
Lappeenrannassa jouduimme esittämään kaupungille lähes vuosittain
omat vaatimuksemme
lastemme koulunkäynnin ja hyvän opetuksen turvaamisesta.
Onko rakkaan ja rikkaan Suomemme kunnissa tilanne muuttunut
kahdessakymmenessä vuodessa?

1991
Liittohallitus
Puheenjohtaja: Aimo Röpetti, Lappeenranta
22.9. lähtien Kenneth Carlberg
Varapuheenjohtaja: Kenneth Carlberg, Lappohja,
22.9. lähtien Antti Teirikko
Marja Hartikainen 22.9.–
Anna-Maija Kauppinen, Tampere
Eira Korhonen, Tyrnävä
Silja Saksa, Turku
Marjatta Sievers, Valkeakoski
Lea Rintala-Tuominen, Lahti, 22.9.–
Kristiina Valkama, Vaasa, 22.9.–
Kauko Vartiainen, Kurkimäki, 1.1.–21.9.
Hallitus perusti työvaliokunnan, joka kokoontui
neljä kertaa valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita.
Alueyhdistyksiä ja toimintaryhmiä oli nyt yhteensä 20. Niissä oli noin 1000 henkilöjäsentä.
Liitolla oli määräaikainen tutkimusapulainen lokakuusta 1990 elokuuhun 1991. MBD-nuorten ammatillisen ja työhönsijoittumisen kehittämistutkimuksen
ensimmäinen osaraportti valmistui.
Yhteistyössä Merikosken ammattioppilaitoksen
kanssa järjestettiin MBD-nuorten koulutuskokeilu.
Siihen saatiin opetusministeriöltä 50 000 markan
avustus.
Liitto julkaisi Kristiina Valkaman kirjoittaman kirjan ”MBD-pedagogiikkaa”.
Liitto ja Oulun seudun MBD-yhdistys järjestivät
laskettelupainotteisen sopeutumisvalmennuskurssin
Syötteellä.
Juhlalehti 2009
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Suunniteltiin loma- ja kuntoutuskeskuksen rakennuttamista tai ostamista liitolle. Tästä suunnitelmasta
kuitenkin luovuttiin lähinnä taloudellisista syistä.

sopeutumisvalmennuskurssin Kuopion seudulla, ja
Pirkanmaan MBD-yhdistys piti retkiterapiakurssin
Sodankylässä.
Liitto eli edelleen tiukan talouden aikaa.

1992

1994

Liittohallitus
Kenneth Carlberg, puheenjohtaja
Marja Hartikainen (Aimo Röpetti)
Anna-Maija Kauppinen
Eira Korhonen
Raija Lemmetty
Silja Saksa
Marjatta Sievers
Antti Teirikko (Olavi Uitto)
Lea Rintala-Tuominen (Aimo Kauhaniemi)
Kristiina Valkama

Liittohallitus
Antti Teirikko, puheenjohtaja
Marjatta Sievers, varapuheenjohtaja (Irja Salmela)
Hemmo Ahokoivu, sihteeri (Arja Varis)
Marja Toivonen, taloudenhoitaja (Marja
Hartikainen)
Maarit Dietrich (Monica Lindroos)
Mervi Friman (Anneli Mertanen)
Aimo Kauhaniemi (Tuula Kauhaniemi)
Kaarina Koiranen (Leo Valonen)
Kristiina Valkama (Sirpa Kiminki)

Päätettiin ryhtyä säästötoimiin ja laadittiin tervehdyttämisohjelma. Toiminnanjohtajan tehtävä lakkautettiin 1.4.1992. Hämeenlinnassa toimiva liiton
toimisto purettiin ja sen vuokrasopimus irtisanottiin.
Liiton tehtävät siirrettiin hallituksen jäsenille talkootyönä tehtäviksi.
Toukokuussa päätettiin vuokrata Suomen Lastenhoitoyhdistykseltä huone Stenbäckinkadulta. Samaan
kerrokseen siirtyi Suomen Lastenhoitoyhdistyksen
MBD-infokeskus. Kerroksen nimeksi tuli MBD-keskus, mutta kumpikin osapuoli säilytti itsenäisyytensä
ja oman organisaationsa. Suomen Lastenhoitoyhdistys myi liitolle erilaisia toimistopalveluja.

Suomen MBD-liitolla oli edelleen vuokrattuna lähinnä arkistotilaksi pieni huone MBD-infokeskuksen
tiloissa.
Merja Toivonen hoiti kotonaan liiton postinkäsittelyn, julkaisumyynnin, rekisterien ylläpidon, tilausten
vastaanoton ja laskutuksen sekä toimi puhelimitse
saavutettavana liiton yhteyshenkilönä.
Hallituksen alaisia toimikuntia olivat kokouksia
valmisteleva työryhmä, MBD-lehden toimituskunta
ja MBD-keskus-toimikunta.
Alueyhdistyksiä ja toimintaryhmiä oli 20. Niissä
oli noin 1000 henkilöjäsentä.
MBD-nuorten ammatillisen koulutuksen ja työhönsijoittumisen kehittämistutkimus jatkui kurssitoimintana Merikosken ammattioppilaitoksessa. Syksyllä projekti jatkui nuorten tukitoimenpitein.
Neljästi vuodessa ilmestyvän MBD-lehden toimittajana oli Maarit Dietrich.
Liitto järjesti yhdessä Oulun MBD-yhdistyksen
kanssa kaksi laskettelupainotteista sopeutumisvalmennuskurssia Syöte-keskuksessa. Lisäksi muutamat
jäsenyhdistykset järjestivät kursseja.

1993
Liittohallitus
Antti Teirikko, puheenjohtaja
Marjatta Sievers, varapuheenjohtaja
Hemmo Ahokoivu, sihteeri
Marja Toivonen, taloudenhoitaja
Mervi Friman
Kaarina Koiranen
Kristiina Valkama
Lea Rintala-Tuominen
Marja Hartikainen

1995
Liittohallitus
Antti Teirikko, puheenjohtaja
Marja Toivonen (Marja Hartikainen)
Kristiina Valkama (Sirpa Kiminki)
Aimo Kauhaniemi (Tuula Kauhaniemi)
Maarit Dietrich (Mervi Friman)
Monica Lindroos (Anneli Mertanen)
Kaarina Koiranen (Oili Koskinen)
Marjatta Sievers (Irja Salmela)
Hemmo Ahokoivu (Arja Varis)

MBD-nuorten ammatillisen koulutuksen ja työhönsijoittumisen kehittämistutkimus jatkui kurssitoimintana Merikosken ammattioppilaitoksessa Oulussa. Rahoitus saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä.
MBD-lehti ilmestyi edelleen neljästi vuodessa.
Liitto järjesti yhdessä Oulun seudun MBD-yhdistyksen kanssa kaksi laskettelupainotteista sopeutumisvalmennuskurssia Syöte-keskuksessa. Joulukuussa oli jatkokurssi MBD-lapsille ja heidän vanhemmilleen. Pohjois-Savon MBD-yhdistys järjesti liiton
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Järjestösihteeriksi valittiin Tuula Seppälä-Koski.
Hän aloitti työt 1.8.1995.
Liittohallituksen alaisuudessa toimi MBD-keskustoimikunta.
Toiminnassa oli 13 rekisteröityä yhdistystä ja kaksi
toimintapiiriä. Yhdistystoiminnassa oli mukana noin
900 perhettä.
MBD-nuorten ammatillisen koulutuksen ja työhönsijoittumisen kehittämistutkimukseen osallistuvat
nuoret opiskelivat valitsemillaan ammattilinjoilla, ja
heidän opintojensa edistymistä seurattiin ja tuettiin.
Suomen MBD-liitto aloitti yhteistyön Vaasan
Työtaito-projektin kanssa varainhankinnan osalta.
Tavoitteena oli MBD-oireisten ammattitaidottomien
ja työttömien nuorten syrjäytymisen estäminen.
MBD-lehti ilmestyi neljästi vuodessa Maarit Dietrichin toimittamana.
Liitto osallistui Stakesin ”Se on pienestä kiinni”
-muistion laatimiseen.
Liiton edustajat kiersivät luennoimassa eri puolilla
maata järjestetyissä tilaisuuksissa.
Suomen MBD-liitto ry järjesti yhdessä paikallisyhdistysten kanssa viisi perinteistä sopeutumisvalmennuskurssia. Kokeiltiin myös pitkäkestoista kurssia,
jonka aikana nuoret kokoontuivat kerran kuukaudessa
omana ryhmänään ja vanhemmat omina ryhminään.
Liiton talous oli nyt vakaammalla pohjalla; se
perustui lähinnä Raha-automaattiyhdistyksen rahoitukseen. Oma varainhankinta koostui MBD-lehden
tilaustuotoista, ilmoitustilamyynnistä ja julkaisumyynnistä.

maisjärjestöjen yhteisosastolla Terve-Sos-messuille
sekä Educa-messuille ja Tampereen Lapsimessuille
Pirkanmaan yhdistyksen edustamana.
Liitto järjesti yhdessä paikallisyhdistysten kanssa
kolme perhesopeutumisvalmennuskurssia, ja vuonna
1996 aloitettu pitkäkestoinen kurssi jatkui. Nuorten
kursseja järjestettiin kolme ja lisäksi kaksi viikonloppukurssia.
Lomaliiton kanssa yhteistyössä järjestettiin MBDlasten ja nuorten äideille loma Saimaanharjun lomakeskuksessa.

1997
Liittohallitus
Antti Teirikko, puheenjohtaja
Mervi Friman
Aimo Kauhaniemi
Kaarina Koiranen, varapuheenjohtaja
Eija Kähkönen
Samu Karjanlahti
Katarina Michelsson
Asta Savolainen
Tytti Riita
Vuoden 1996 syyskokouksessa liiton sääntöjä
muutettiin siten, että enää ei valittu henkilökohtaisia
varajäseniä. Vuodeksi 1997 valittiin neljä varajäsentä,
joiden järjestys oli seuraava:
1. Marjatta Sievers, vastaava taloudenhoitaja
2. Liisa Virkkunen
3. Anita Rikalainen
4. Kirsi Häkkilä

1996
Liittohallitus
Antti Teirikko, puheenjohtaja
Hemmo Ahokoivu (Arja Varis)
Aimo Kauhaniemi (Marjatta Vehkaoja)
Kaarina Koiranen (Oili Koskinen)
Eija Kähkönen (Sauli Suominen)
Monica Lindroos (Anneli Mertanen)
Katarina Michelsson (Kristiina Valkama)
Marjatta Sievers (varap.) (Irja Salmela)
Tytti Riita (Marja Hartikainen)

Toimintavuoden aikana Suomen MBD-liiton henkilökunnan määrä nelinkertaistui. Järjestösihteerin
lisäksi liiton palveluksessa oli kuntoutus- ja koulutussihteeri ja kaksi projektityöntekijää. MBD-lehden
toimittaja Maarit Dietrich työskenteli osa-aikaisena.
Kullekin sopeutumisvalmennuskurssille palkattiin
kurssin vastaava ja muu henkilökunta.
Tammikuun puolivälistä lähtien liitolla oli käytössään kaksi huonetta MBD-keskuksessa. Projektityöntekijöillä oli huoneet Kuopiossa.
Toimikuntia oli kolme: MBD-keskus-toimikunta,
kuntoutustyöryhmä ja MBD-lehtityöryhmä.
Toiminnassa oli 15 rekisteröityä yhdistystä ja 4
toimintapiiriä tai -kerhoa.
Yhdistysten järjestämään, nuorten syrjäytymistä
ehkäisevää toimintaa tuettiin. Liitto tuki 15 000 markalla nuorille järjestettyjä kerhoja ja kursseja.
MBD-nuorten ammatillisen koulutuksen ja työhönsijoittumisen kehittämistutkimuksen osalta vuoden
tärkeimpänä tavoitteena oli tutkimusryhmän nuorten

Järjestösihteeri Tuula Seppälä-Koski työskenteli
kokopäiväisesti. Lisäksi sopeutumisvalmennuskursseille palkattiin kurssin vastaava ja henkilökunta.
MBD-keskus-toimikunta selvitti liiton ja MBDinfokeskuksen yhteistyömahdollisuuksia. Kuntoutusryhmä kehitti liiton sopeutumisvalmennustoimintaa
ja muuta kuntoutusta.
Toiminnassa oli 13 rekisteröityä yhdistystä ja 3 toimintapiiriä tai -kerhoa; perheitä oli mukana noin 920.
Suomen MBD-liitto osallistui Neurologisten vamJuhlalehti 2009
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työllistäminen ja työharjoittelun järjestäminen.
Tehostettu integraatio-opetus MBD-oireisille eli
MBD-verkkoprojektin tavoitteena oli kehittää valtakunnallisesti toimiva malli koulunkäyntiongelmien
helpottamiseksi.
MBD-lehti ilmestyi neljä kertaa, ja liiton wwwsivusto avattiin.
Suomen Punainen Risti antoi liitolle Sävellahjaavustuksen asennekasvatus- ja tiedotuskampanjaa varten. Kampanjaan kuului neliväriesitteen julkaiseminen, tiedotustilaisuuksien järjestäminen ja messuille
osallistuminen. Paikallisyhdistysten eri puolilla maata järjestämissä tilaisuuksissa ja esimerkiksi opettajien koulutuspäivässä kävi yhteensä noin 600 eri alojen ammattilaista ja asiasta kiinnostunutta.
Koulutus- ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin eri
puolilla Suomea.
Vuoden 1997 aikana järjestettiin yhteensä 12 sopeutumisvalmennuskurssia. Niistä kuusi oli perhekursseja ja kuusi lasten ja nuorten itsenäistymiskursseja. Kursseille osallistui kaikkiaan 35 perhettä ja itsenäistymiskursseille 34 nuorta, joista 20 oli mukana
jatkoviikonlopuissa.
Yhteistyössä Lomaliiton kanssa järjestettiin MBDoireisten lasten perheille tarkoitettu lomaviikko.

Liittohallitus
Koiranen Kaarina, puheenjohtaja
Jalanne Teija
Teirikko Antti
Riita Tytti
Tulokas Merja
Kähkönen Eija
Virkkunen Liisa
Michelsson Katarina
Hartikainen Marja
Varajäsenet:
1. Sievers Marjatta
2. Airaksinen Eila
3. Karjanlahti Raija
4. Valkama Kristiina
Järjestösihteeri Tuula Seppälä-Kosken lisäksi Suomen MBD-liiton palveluksessa työskentelivät kokopäiväisinä kuntoutus- ja koulutussihteeri sekä integraatio-opettaja ja kuntoutusohjaaja (molemmat MBDVerkko-projektissa). Liiton ensimmäinen aluesihteeri
saatiin RAY:n rahoituksella Pohjois-Suomeen. Aluesihteeri Raija Näppä aloitti työnsä huhtikuussa. Lisäksi palkkalistoilla oli kaksi osa-aikaista työntekijää.
MBD-lehden 1/1999 toimitti Maarit Dietrich osaaikaisesti, muiden numeroiden toimitustyö ostettiin
Reima Kankaalta.
Toimikuntia olivat työvaliokunta, MBD-keskustoimikunta ja kuntoutusvaliokunta.
Liittoon kuului 15 rekisteröityä yhdistystä ja 7
toimintapiiriä tai -kerhoa. Jäseniä oli vuoden lopussa
1275 perhettä.
MBD-nuorten ammatillisen koulutuksen ja työhönsijoittumisen kehittämistutkimuksen loppuraportti valmistui. Siihen liittyvä ”Mitä peruskoulun
jälkeen” -opas painettiin vuoden lopussa.
Tehostettu integraatio-opetus MBD-oireisille eli
MBD-verkkoprojekti jatkui. Sen kestoksi oli sovittu
1997–2000.
Tietotustoiminnassa keskityttiin liiton 10-vuotisjuhlaan. Koulutus- ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin
ympäri Suomea.
Vuoden 1999 aikana järjestettiin kahdeksan sopeutumisvalmennuskurssia. Niistä neljä oli perhekursseja
ja neljä MBD-oireisille suunnattuja itsenäistymiskursseja.
Yhteistyössä Lomaliiton kanssa järjestettiin kaksi
tuettua perhelomaa.

1998
Liittohallitus
Kaarina Koiranen, puheenjohtaja
Katarina Michelsson
Antti Teirikko
Marja Hartikainen
Eija Kähkönen
Samu Karjanlahti
Mervi Friman
Liisa Virkkunen
Asta Savolainen
Maarit Dietrich
Varajäsenet:
1. Kirsi Häkkilä
2. Anita Rikalainen
3. Marjatta Sievers
4. Eila Airaksinen
Kuopiossa MBD-verkkoprojekti edistyi resurssipulasta huolimatta. Myös Oulun projekti jatkui.
Erityisrippikoulujen tilannetta selvitettiin yhteistyössä kirkon työntekijöiden kanssa. Tänä vuonna
ripareita ei ollut, vaikka kysyntä oli kovaa.
Sopeutumisvalmennuskursseja pidettiin kymmenen.
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3. Airaksinen Eila
4. Kolhinoja Inka (20.10.2001 saakka)

Liittohallitus
Koiranen Kaarina, puheenjohtaja
Jalanne Teija
Teirikko Antti
Riita Tytti
Tulokas Merja
Pietikäinen Pirjo
Virkkunen Liisa
Michelsson Katarina
Hartikainen Marja

Vuoden 2001 lopussa Suomen MBD-liitossa työskenteli yhteensä yksitoista kokopäiväistä työntekijää. Toiminnanjohtajana oli Vuokko Ahti 31.7.2001
saakka. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Seija
Turtiainen 1.10.2001 alkaen.
Tuula Seppälä-Koski työskenteli järjestösihteerinä
6.10.2001 saakka. Hänen seuraajakseen valittiin vuoden 2002 alusta alkaen Liisa Lahermaa. Taloushallinnon tehtäviä hoiti loppuvuodesta toimistosihteeri.
Kuntoutuspäällikön tehtävässä aloitti 8.1.2001 Katja
Kangas. Projekteihin palkattiin useita työntekijöitä.
Pohjois-Suomen aluesihteerinä toimi Raija Näppä 31.7.2001 saakka ja Anu Kippola-Pääkkönen
10.9.2001 alkaen.
Toiminnassa olivat työvaliokunta, kuntoutusvaliokunta, tiedotusvaliokunta ja kansainvälisten asioiden
työryhmä.
Vuoden 2001 lopussa liitolla oli 17 rekisteröityä
paikallisyhdistystä ja 12 toimintapiiriä tai -kerhoa.
Paikallisyhdistyksissä oli vuoden lopussa yhteensä
1770 jäsenperhettä.
Projekteja oli käynnissä neljä:
1. MBD-verkkoprojekti (1997-2001). MBD-oireisten lasten tehostetun kuntoutusohjauksen ja integraatio-opetuksen kehittämisprojekti.
2. Kohti itsenäistä elämää -projekti (2000–2003).
MBD-tyyppisesti oirehtivien nuorten itsenäistymismallien kehittämisprojekti.
3. Aikuisprojekti (2001–2004). Tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten vertaistuen ja hoitokäytännön
kehittämisprojekti.
4. Verkkoprojekti (2001–2004). MBD-oireisten
ja muiden erityisvaikeuslasten tukiverkostoprojekti
(MBD-verkkoprojektin jatkohanke).

Varajäsenet:
1. Karjanlahti Raija
2. Valkama Kristiina
3. Takala Pirkko
4. Sievers Marjatta
Liitolla oli edelleen kaksi toimistohuonetta MBDinfokeskuksessa 30.11.2000 asti. Joulukuun alusta
Helsingin toimisto muutti Kannelmäkeen osoitteeseen Sitratie 7. Tilat omistaa Liikenneturva.
Vuokko Ahti aloitti työnsä liiton toiminnanjohtajana 1.8.2000. Kokopäiväisinä työskentelivät myös
järjestösihteeri, kuntoutus- ja koulutussihteeri, integraatio-opettaja (MBD-verkkoprojekti) ja kuntoutusohjaaja (MBD-verkkoprojekti). Pohjois-Suomen
aluesihteerinä oli Raija Näppä, ja MBD-lehden toimitustyö ostettiin Reima Kankaalta. Helsingin toimistossa työskenteli keväällä osa-aikainen toimistoapulainen.
Toimikuntia olivat työvaliokunta, MBD-keskustoimikunta, kuntoutusvaliokunta ja tiedotusvaliokunta.
Tehostettu integraatio-opetus MBD-oireisille eli
MBD-verkkoprojekti jatkui Kuopiossa.
MBD-lehti ilmestyi neljä kertaa ja verkkosivustoa
kehitettiin.

2002

2001

Liittohallitus
Koiranen Kaarina, puheenjohtaja
Jalanne Teija
Karhu Anita
Riita Tytti
Teirikko Antti
Setälä Salme
Michelsson Katarina
Pietikäinen Pirjo
Virkkunen Liisa

Liittohallitus
Koiranen Kaarina, puheenjohtaja
Jalanne Teija
Karhu Anita
Riita Tytti
Teirikko Antti
Hartikainen Marja
Michelsson Katarina
Pietikäinen Pirjo
Virkkunen Liisa

Varajäsenet: 1.Sievers Marjatta
2. Airaksinen Eila
3. Pietiläinen Päivi
4. Hartikainen Marja

Varajäsenet:
1.(Takala Pirkko)
2. Sievers Marjatta
Juhlalehti 2009
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Vuoden 2002 lopussa MBD-liitossa työskenteli
yhteensä 11 kokopäiväistä työntekijää. Liiton palveluksessa oli useita projektisuunnittelijoita.
Toimikuntia olivat työvaliokunta, kuntoutusvaliokunta, tiedotusvaliokunta, kansainvälisten asioiden
työryhmä, sääntötyöryhmä ja Uudet tuulet -kehittämishankkeen strategiaryhmä.
Vuoden 2002 lopussa toiminnassa oli 19 rekisteröityä paikallisyhdistystä ja 10 toimintapiiriä tai
-kerhoa. Paikallisyhdistyksissä oli vuoden lopussa
yhteensä 1735 jäsenperhettä.
Projekteja oli käynnissä kolme: Kohti itsenäistä
elämää -projekti, Aikuisprojekti ja Verkkoprojekti.

Päivi Pietiläinen muistelee
Puheenjohtajakaudellani liitossa oli menossa
kolme projektia. ADHD tutuksi -projekti alkoi
2004, ja siihen palkattiin huhtikuussa uusi työntekijä. ADHD-verkkoprojektin viimeinen vuosi oli menossa, ja tekeillä olivat ADHD-opas
päättäjille, Koulunkäyntiavustajan opas ja Kyllä
me selviämme -opas vanhemmille. Aikuisprojektissa oli myös viimeinen vuosi menossa, ja
aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit olivat
löytämässä muotonsa.
Suurena haasteena liitossa oli suuri sijaisten
määrä. Kaikki liiton vakituiset työntekijät olivat
perhevapaalla tai opintovapaalla. Toiminnanjohtajaa sijaisti Veronica, järjestösihteeriä Päivi
Repo, kuntoutuspäällikköä Leena, aluesihteeriä
Raija. Lisäksi talousasiat olivat huonolla tolalla.
Puheenjohtajakaudellani ei mielestäni ehditty
saavuttaa mitään, tai ehkä hallitus tuli tietoiseksi
liiton taloudellisesta tilasta.
ADHD-kentällä on tällä hetkellä tärkeää
miettiä, miten turvata palvelut ja tukitoimet
ADHD-oireisille laman aikana, kun niitä on ollut hankala saada hyvinäkään vuosina.
Lisääntynyt tietoisuus oireyhtymästä on
vienyt ADHD-oireisten asiaa eteenpäin, mutta
vielä on paljon matkaa siihen, että kaikkialla
Suomessa saisi yhtenäistä hoitoa ja kuntoutusta
tai pääsisi tarvittaviin tutkimuksiin.

2003
Liittohallitus
Koiranen Kaarina, puheenjohtaja
Jalanne Teija
Sievers Marjatta
Palonen Jairi
Teirikko Antti
Setälä Salme
Michelsson Katarina
Pietikäinen Pirjo
Virkkunen Liisa
Varajäsenet:
1. Pietiläinen Päivi
2. Hartikainen Marja
3. Riita Tytti
4. Kuisma-Nordman Johanna

Liisa Virkkunen muistelee

Vuoden 2002 kevätkokouksessa Suomen MBDliitto ry:lle oli hyväksytty uusi nimi ADHD-liitto ry,
ADHD-förbundet rf. Se otettiin käyttöön 1.1.2003.
Vuoden 2003 lopussa ADHD-liitossa työskenteli
yhteensä 14 työntekijää.
Toimintaa suunnittelivat työvaliokunta, kuntoutusvaliokunta, tiedotusvaliokunta, kansainvälisten
asioiden työryhmä, sääntötyöryhmä ja Uudet tuulet
-kehittämishankkeen strategiaryhmä.
Vuoden 2003 lopussa liitolla oli 19 rekisteröityä
paikallisyhdistystä ja 10 toimintapiiriä tai -kerhoa.
Paikallisyhdistyksissä oli vuoden lopussa yhteensä
noin 2000 jäsenperhettä.
Kohti itsenäistä elämää -projekti, Aikuisprojekti ja
Verkkoprojekti jatkoivat toimintaansa.

Liitto toimi aktiivisesti ADHD-asian
edistämiseksi.
ADHD tutuksi
-tiedotusprojekti oli
käynnistynyt. Liiton
merkittävä hanke,
Kuopiossa toteutettu
Verkkoprojekti, oli
loppusuoralla,
samoin ADHD-aikuisten vertaistuen ja hoitokäytäntöjen kehittämisprojekti.
Sopeutumisvalmennuskurssitoiminta oli jo
perinteistä ja varsin laajaa, kurssit myös suosittuja ja kiiteltyjäkin. ADHD-alan asiantuntijoiden keskustelufoorumi ”konsensustyöryhmä”
kokoontui pohtimaan ajankohtaisia teemoja,
erityisesti tarkkaavaisuushäiriön lääkehoito puhututti. Liiton useat valiokunnat – työvaliokunta, kuntoutusvaliokunta, tiedotusvaliokunta sekä
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Liittohallitus
Puheenjohtaja: Päivi Pietiläinen 1.1.2004–
30.4.2004 (siirtyi ts. toiminnanjohtajaksi)
Liisa Virkkunen 1.5.2004–31.12.2004
Varapuheenjohtaja: Liisa Virkkunen 1.1.2004–
30.4.2004 (siirtyi puheenjohtajaksi)
Teija Jalanne 1.5.2004–31.12.2004
Varsinaiset jäsenet:
Jalanne Teija
Sievers Marjatta
Palonen Jairi
Teirikko Antti
Virkkunen Liisa
Havilo Arja
Michelsson Katarina
Hartikainen Marja

kansainvälisten asioiden työryhmä – kokoontuivat tarpeen mukaan.
Varmasti suurimmat haasteet lyhyen kauteni aikana tulivat liiton henkilöstön vaihtuvuuden myötä. Toiminnanjohtaja erosi kesken
toimikautensa ja liittohallituksen puheenjohtaja siirtyi toiminnanjohtajaksi (siirryin siten
varapuheenjohtajan jakkaralta puheenjohtajan
nuijan haltijaksi). Järjestösihteerillä oli sijainen, taloushallinnon tehtäviä ehti hoitaa puolen
vuoden aikana parikin eri henkilöä, kuntoutuspäälliköllä oli sijainen, samoin Pohjois-Suomen
aluesihteerillä. Liiton taloudellinen tilanne oli
aiempia vuosia epävarmempi, mikä luonnollisesti koettiin haasteeksi.
Muistikuvissani kuitenkin innokkaiden ja
pätevien sijaisten ja tehtävissään osaavien vakinaisten työntekijöiden kanssa oli ilo tehdä
työtä, samoin ihanan, aktiivisen hallituksemme,
ja kaikista haasteista selvittiin.
Saavutuksista en kovin paljon rohkenisi lyödä rumpua, ellei sitten saavutuksena pidetä sitä,
että tilapäisyydestä, vaihtuvuudesta ja taloushaasteista huolimatta töitä tehtiin sisukkaasti ja
positiivisella mielellä yhteisen asiamme eteen.
Pohjois-Suomen alueella tehtiin kysely Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnille
lasten ADHD:n tutkimus- ja hoitojärjestelyistä.
Työryhmä Käypä hoito -suosituksen laatimista varten saatiin kootuksi loppuvuodesta 2004
(minulla oli kunnia olla työryhmässä mukana).
Erityisen iloinen olen siitä, että lasten ja
nuorten Käypä hoito -suositus saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2007. Toivoakseni sen avulla sekä ADHD:n diagnostiikka että hoito ovat
massamme nyt aiempaa yhtenäisempiä ja selkeämpiä, niin että tukea tarvitsevat lapset diagnosoidaan ja tukitoimet aloitetaan riittävän varhain ja kattavasti. Lääkehoidon toteuttaminen ja
seuranta on edelleen ajankohtainen pohdinnan
aihe. Aikuisten ADHD:n tutkimus ja hoito ovat
vasta alkamassa.
Tietoisuus ADHD:stä on aivan olennaisesti
lisääntynyt. Tietoisuuden myötä uskon tiedonkin lisääntyvän, ja tiedon myötä taas taidon ja
ymmärryksen. Eri hoitomuotojen saatavuus parantuu, lääkehoidon hallinta paranee ja ennakkoluulot vähenevät edelleen, ADHD-luotsien
koulutusta lisätään, ja korvausjärjestelmät vakiintuvat. Valoisammalta vaikuttaa.
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Varajäsenet:
1. Riita Tytti
2. Kuisma-Nordman Johanna
3. Niemelä Asko
4. Saartila Merja
Vuoden 2004 lopussa ADHD-liitossa työskenteli
yhteensä 7 työntekijää. Sopeutumisvalmennuskursseille palkattiin erikseen henkilökuntaa.
Toimikuntia olivat työvaliokunta, kuntoutusvaliokunta, tiedotusvaliokunta ja kansainvälisten asioiden
työryhmä.
Vuoden 2004 lopussa toiminnassa oli 19 rekisteröityä paikallisyhdistystä ja 10 toimintapiiriä tai
-kerhoa. Paikallisyhdistyksissä oli vuoden lopussa
yhteensä noin 2200 jäsenperhettä.
Projekteja oli kolme: Aikuisprojekti (2001–2004),
Verkkoprojekti (2001–2004) ja ADHD tutuksi -tiedotusprojekti (2004–2005).

2005
Liittohallitus
Puheenjohtaja: Jalanne Teija
Havilo Arja
Häkkinen Keijo
Karhu Anita
Sievers Marjatta
Teirikko Antti, varapuheenjohtaja
Toikkanen Raija
Utriainen-Lyabandi Minna-Maria
Virkkunen Liisa
Varajäsenet: 1. Virtanen Riitta
2. Saarinen Jyri
3. Michelsson Katarina
4. Saartila Merja
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Mirja Heikkilä tuli kuntoutuspäällikön sijaiseksi
7.2., ja hänen tehtävänsä vakinaistettiin 1.10. Jari
Hämäläinen aloitti työnsä tiedottajan sijaisena 1.11.
Vuoden 2005 lopussa ADHD-liitossa työskenteli yhteensä kuusi työntekijää.
Liiton sopeutumisvalmennuskursseille palkattiin
yhteensä 36 kurssityöntekijää.

Teija Jalanne muistelee
Pääsin tutustumaan liittohallituksen työhön vuonna
1999, ensin varsinaisena
jäsenenä, sitten varapuheenjohtajana toukokuusta
2004 alkaen, kunnes minut
valittiin puheenjohtajaksi
vuoden 2005 alusta alkaen.
Oli erittäin hyödyllistä
olla ensin varsinaisena jäsenenä hallituksessa, sitten varapuheenjohtajana ja
vasta sen jälkeen aloittaa puheenjohtajana, koska
liiton toimintoihin perehtyminen vie oman aikansa ja puheenjohtajuuden alkaessa on tarpeen tietää monia asioita liiton toiminnasta jo ennalta.
Oman puheenjohtajakauteni aikana olen tähän mennessä työskennellyt hyvässä yhteistyössä kolmen toiminnanjohtajan kanssa sekä ollut
rekrytoimassa useita uusia työntekijöitä liittoon.
Jokainen uusi työntekijä, niin toiminnanjohtaja kuin muutkin työntekijät, on halunnut luoda
avoimen ja luottavaisen suhteen minuun puheenjohtajana, ja minun on ollut helppo lähestyä
työntekijöitämme liiton yhteisissä asioissa.
Liiton hallituksen kokoonpanokin on ehtinyt
muuttua muutamaan otteeseen, ja jokainen uusi
hallituksen jäsen on tuonut oman arvokkaan panoksensa hallitustyöskentelyymme. Eri ihmisillä on erilaisia vahvuuksia, jotka saatamme ottaa
liiton käyttöön toimintoja suunnitellessamme,
lähinnä muodostaessamme erilaisia valiokuntia
helpottamaan hallituksen työskentelyä.
Jäsenyhdistykset ovat tulleet minulle tutummiksi, kun olen tehnyt niille jokavuotisen yhdistyskyselyn ja saanut näin arvokasta tietoa liiton
toiminnasta. On ollut tosi antoisaa tehdä työtä
myös jäsenyhdistysten edustajien kanssa kautta
vuosien.
Jo hallituksen jäsenenä toimiessani olin mukana kansainvälisessä työryhmässä, ja tuo työ
on jatkunut edelleen puheenjohtajakaudellanikin. Työ on painottunut erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön, mutta se on laajentunut jo yli
Euroopan rajojenkin. On tärkeää, että me täällä
Suomessakin tiedämme, mitä muualla maailmassa tapahtuu ADHD-rintamalla.
Olen kokenut koko ADHD-liittourani aikana,
että liitto tekee arvokasta työtä, jota kannattaa
jatkaa tulevaisuudessa yhä uusien haasteiden
edessä. Nyt juhlavuonna pyrimme tekemään tästä
vuodesta meille kaikille iloisen ja hyvän vuoden.
”Live, love, learn, don´t let ADHD distract You.”

2006
Liittohallitus
Puheenjohtaja Jalanne Teija
Havilo Arja
Häkkinen Keijo
Karhu Anita
Palomäki-Jägerroos Tuula
Räisänen Pekka
Sievers Marjatta, varapuheenjohtaja
Teirikko Antti
Utriainen-Lyabandi Minna-Maria
Varajäsenet
1. Virtanen Riitta
2. Saartila Merja
3. Toikkanen Raija
4. Veijanen Rauno
Vuoden 2006 lopussa ADHD-liitossa työskenteli
kuusi työntekijää: Helsingin toimitiloissa toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kuntoutuspäällikkö, tiedottaja ja toimisto/kurssisihteeri sekä Oulun tiloissa Pohjois-Suomen aluesihteeri. Jari Hämäläisen tiedottajan
tehtävä vakinaistettiin.
Pohjois-Suomen aluetoimisto siirtyi syyskuussa
Kumppanuuskeskuksen tiloihin.
Toiminnanjohtaja Seija Turtiainen päätti työnsä
liiton palveluksessa 30.4.2006. Hänen sijaisenaan
työskenteli Päivi Pietiläinen 1.5.–30.8.2006.
Uutena toiminnanjohtajana aloitti 1.9.2006 Virpi
Dufva.
Sopeutumisvalmennuskursseille palkattiin yhteensä 50 kurssityöntekijää.
Toimikuntia olivat työvaliokunta, kuntoutusvaliokunta ja tiedotusvaliokunta.
Vuoden 2006 lopussa toiminnassa oli 20 rekisteröityä jäsenyhdistystä ja 19 aluekerhoa, joista osa toimi vertaistukiryhminä. Jäsenyhdistyksissä oli vuoden
lopussa noin 3000 jäsenperhettä, joten jäsenmäärä oli
kasvanut edellisvuodesta reilut 10 prosenttia.
Tiedotuksessa keskityttiin vuonna 2006 sähköiseen tiedottamiseen, messutoimintaan, Näkymätön
näkyväksi -kuntakampanjaan sekä kirjallisen materiaalin tuottamiseen ja levittämiseen.
ADHD-perheille järjestettiin kahdeksan sopeutumisvalmennuskurssia, 16-19-vuotialle nuorille itse-
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näistymiskurssi ja aikuisille kolme yksilökuntoutuskurssia ja yksi parisuhdekurssi. 		
ADHD-perheille järjestettiin yhteensä neljä lomaviikkoa yhdessä Lomayhtymän kanssa.
Perhelomitusta liitto toteutti yhdessä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Lomitusta sai
kahdeksan ADHD-perhettä, ja lomitusvuorokausia
oli yhteensä 55.
Yhteistyö Suomen Lastenhoitoyhdistyksen
ADHD-keskuksen (entisen MBD-keskuksen) kanssa
jatkui mm. henkilökunnan säännöllisten tapaamisten
merkeissä.

näkyväksi -kuntakampanja Kokkolassa, Salossa ja
Torniossa. ADHD-liitolla oli vetovastuu tilaisuuksien järjestämisestä.
Koulutustilaisuuksia järjestettiin sekä yksin että
yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.
ADHD-perheille järjestettiin seitsemän sopeutumisvalmennuskurssia, 16–19-vuotialle nuorille
itsenäistymiskurssi ja aikuisille kaksi yksilökuntoutuskurssia sekä parisuhdekurssi. Kursseille osallistui
yhteensä 56 perhettä.
ADHD-liitossa alkoi keväällä uusi Raha-automaattiyhdistys ry:n rahoittama projekti nimeltä Tukihenkilöverkosto – Voimaa varhaiseen vanhemmuuteen
ja lapsuuteen ADHD-perheissä. Sen päämääränä on
luoda ja vakiinnuttaa ADHD-liiton paikallisyhdistystasolla toimiva, vapaaehtoisuuteen perustuva tukihenkilöverkosto ADHD-vanhemmille.
Vuonna 2007 järjestettiin neljä tuettua perhelomaa.
ADHD-liiton jäsenperheillä oli mahdollisuus hakea perhelomituspalveluja. Niiden toteuttamisessa
ADHD-liitto teki yhteistyötä Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön kanssa.
Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tehtiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa erityisesti tiedottamalla. ADHD-liitto on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yhteistyöyhdistys YTY ry:n sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n jäsen. Toimintavuoden aikana
alettiin työstää liitolle omaa edunvalvontasuunnitelmaa.
Pohjoismainen ryhmä kokoontui Tukholmassa
Ruotsissa.

2007
Liittohallitus
Jalanne Teija, puheenjohtaja
Havilo Arja
Karhu Anita
Laine Mikko
Palomäki-Jägerroos Tuula
Räisänen Pekka
Sievers Marjatta, varapuheenjohtaja
Teirikko Antti
Utriainen-Lyabandi Minna-Maria
Varajäsenet
1. Virtanen Riitta
2. Kostia Raija
3. Veijanen Rauno
4. Häkkinen Keijo
Vuoden 2007 lopussa ADHD-liitossa työskenteli
seitsemän työntekijää. Helsingin toimitiloissa työskentelivät toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kuntoutuspäällikkö, tiedottaja ja toimisto/kurssisihteeri sekä
toimistoapulainen. Pohjois-Suomen aluetoimiston
aluesihteeri työskenteli Kumppanuuskeskuksessa.
Liiton sopeutumisvalmennuskursseilla oli yhteensä 41 kurssityöntekijää.
Vuoden 2007 lopussa toiminnassa oli 19 rekisteröityä jäsenyhdistystä ja yhteensä 50 kerhoa (esimerkiksi erilaisia liikuntaryhmiä) ja vertaistukiryhmiä
ADHD-lasten vanhemmille, ADHD-nuorille ja
-aikuisille. Yhdistyksissä oli noin 2555 jäsenperhettä.
Toimintavuonna 2007 ADHD-lehti ilmestyi kuusi
kertaa. Lehden normaali painosmäärä oli 5000.
Vuonna 2007 osallistuttiin useille messuille ja
pienempiin tapahtumiin joko yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Merkittävimpiä olivat
Educa-messut, Sairaanhoitajapäivät sekä Mielenterveysmessut. Myös jäsenyhdistykset edustivat liittoa alueidensa tilaisuuksissa.
Yhdessä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton kanssa järjestettiin Näkymätön
Juhlalehti 2009

2008
Liittohallitus
Jalanne Teija, puheenjohtaja
Havilo Arja
Laine Mikko
Palomäki-Jägerroos Tuula
Räisänen Pekka
Sievers Marjatta, varapuheenjohtaja
Utriainen-Lyabandi Minna-Maria
Veijanen Rauno
Virtanen Riitta
Varajäsenet:
Kostia Raija/Toikkanen
Putkonen Siru
Häkkinen Keijo
Westerlund Susanna
Helsingin toimitiloissa työskentelivät vuonna 2008
toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kuntoutuspäällikkö, tiedottaja, kuntoutus- ja koulutussihteeri sekä
toimistotyöntekijä; Pohjois-Suomen aluetoimistossa
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työskenteli aluesihteeri.
Liiton yhdelletoista sopeutumisvalmennuskurssille
palkattiin 42 kurssityöntekijää. Ulkopuolisia luennoijia oli yhdeksän.
Toiminnassa olivat työvaliokunta, kuntoutusvaliokunta ja tiedotusvaliokunta.
Vuoden 2008 lopussa toiminnassa oli 19 rekisteröityä jäsenyhdistystä ja yhteensä 50 kerhoa (esimerkiksi erilaisia liikuntaryhmiä) ja vertaistukiryhmiä ADHD-lasten vanhemmille, ADHD-nuorille ja
ADHD-aikuisille.
ADHD-lehti ilmestyi kuusi kertaa. Tärkeimpiä
tiedotustapahtumia olivat Educa-messut, Lapsi 2008
-messut ja NeuroExpo. Liitto osallistui myös Kansainvälisen aivoviikon tapahtumiin ja Sairaanhoitajapäivien yhteydessä pidettäville messuille.
Kuntakampanjan teemana oli erityisnuorten työl-

listyminen. Kampanjan tilaisuudet pidettiin Vantaalla,
Kuopiossa ja Tampereella.
Vuoden 2008 aikana ADHD-perheille järjestettiin seitsemän sopeutumisvalmennuskurssia, 16–19vuotialle nuorille itsenäistymiskurssi ja aikuisille
kaksi yksilökuntoutuskurssia sekä parisuhdekurssi.
Tukihenkilöverkostoprojektin ensimmäinen tukihenkilökoulutus alkoi helmikuussa pääkaupunkiseudulla.
Vuonna 2008 järjestettiin yhteensä neljä tuettua
teemalomaa, kesällä kolme perhelomaa ja syksyllä
yksi teemaloma.
Historiakoosteen on laatinut Silva Lehtinen. Jos
haluat korjata tai täydentää tekstiä, lähetä tiedot toiminnanjohtaja Virpi Dufvalle. Hänen yhteystietonsa
löytyvät sivulta 4.

Liiton hallitus vuodelta 2007: vasemmalta Riitta Virtanen, Antti Teirikko, Rauno Veijanen, Mikko Laine,
Arja Havilo, Minna-Maria Utriainen-Lyabandi, Keijo Häkkinen, Anita Karhu, Raija Kostia ja Teija
Jalanne. Kuvasta puuttuvat Pekka Räisänen, Marjatta Sievers ja Tuula Palomäki-Jägerroos.
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Keskisuomalaisen perheen Tiina-äiti:

ILMOITUS

eye q -kalaöljy auttoi lapsiamme
keskittymään
ja oppimaan
Kuusilapsisen perheen Tiina-äidin arki on täynnä aikatauluihin
sopeutumista ja loputtomalta
tuntuvaa aherrusta. Hänen ”uusi
ajanlaskunsa” alkoi kaksi vuotta
sitten vakavan sairauskohtauksen myötä. Tiina löysi avun kohtauksesta toipumiseen ja omaan
jaksamattomuuteensa eye q
-rasvahappovalmisteesta. Tutustuttuaan tuotteella tehtyihin
lukuisiin tutkimuksiin hän alkoi
syöttää eye q:ta myös lapsilleen.
Sen tuloksena heidän perheeseensä on laskeutunut rauha.
”Paras saavutus oli negatiivisen levottomuuden poistuminen. Lapsistamme
huokuu nykyisin levollisuus, kuten sukulaistätimmekin totesi”, Tiina kertoo
ja jatkaa, ”He kaivavat nyt itse kirjoja
esille ja lukevat niitä kaikessa rauhassa.
Meillä oli ennen vaikeaa saada esikoistamme lukemaan, koska pitkäjänteisyyttä ei löytynyt. Jonkun ajan kuluttua
eye q -kalaöljyvalmisteen käytön aloittamisesta hän kuitenkin yllätti koko per-

heen lukemalla yhden viikonlopun aikana viisi kirjaa. Hänen kirjoitustaitonsa ja -halunsa on myös
kohentunut viime aikoina silminnähden!”

puhtaus ja tutkimukset
vakuuttivat
Tiina kokeili lapsilleen alussa
useita eri valmisteita mutta ei
kokenut saavansa niistä haluamaansa vastetta. Hän tutustui eri
tuotevaihtoehtoihin tutun myyjän avustuksella, joka neuvoi Tiinaa syöttämään lapsilleen Suomessa vuoden 2007 terveystuotteeksi valittua eye q:ta: ”Tämä
sisältää puhtaita raaka-aineita ja
on teholtaan riittävän vahva. Jos
minä saan suositella, suosittelen
ehdottomasti tätä.” eye q:lla tehdyt lukuisat, tieteellisesti erittäin
korkealuokkaiset ja riippumattomat tutkimukset vakuuttivat Tiinan lopullisesti.

hyvää palautetta koulusta

eye q on ainutlaatuinen sekä ylivoimaisesti tutkituin kala- ja jättihelokinsiemenöljyn yhdistelmä. Saatavana apteekeista, luontaistuotekaupoista ja suurimmista
tavarataloista 60, 180 ja 360 kapselin pakkauksissa, 200 ml vaniljanmakuisena öljynä tai mansikanmakuisina pureskeltavina kapseleina.
Lue lisää: www.harmonia.ﬁ
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”Erehdyin
pitämään
taukoa
kesällä ja syksy alkoi melko lailla
rauhattomissa merkeissä. Lapsemme olivat ylivilkkaita ja levottomia”, Tiina kertaa taannoisia
tapahtumia. ”Aloitimme käytön
uudestaan heti elokuussa ja nyt
koulusta tulee positiivista palautetta: vaikka lapsemme ovat eloisia, niin koulutyöhön vaadittavaa
keskittymiskykyä kuulemma löytyy
– myös nuorimmista lapsista.”

Uutta tutkimustietoa:
eye q -rasvahappovalmisteen avulla parempia kouluarvosanoja
Viimeisimmässä eye q -rasvahappovalmisteella tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin valmisteen vaikutusta 3000 tavallisen lapsen ja nuoren oppimistuloksiin.
Tulokset todistivat jälleen sen, minkä
monet suomalaisetkin vanhemmat ovat
todenneet – eye q tekee muutoksen sekä
koulussa että kotona.
Englannissa alkoi viime vuonna massiivinen,
riippumaton rasvahappotutkimus, jossa 3000
tavallista yläasteikäistä oppilasta alkoi syödä
eye q -rasvahappokapseleita vuotta ennen
koulun päättäviä GCSE-tasokokeita (yläasteen
päättökokeet). Tutkimuksessa haluttiin selvittää säännöllisen eye q -rasvahappovalmisteen
käytön vaikutusta koetuloksiin eli oppimiseen.
Oppimistuloksia arvioitiin tutkimusjoukon 11ja 14-ikävuoden sekä GCSE-kokeen tulosten
suhteesta verrokkiryhmän koetuloksiin.
Tutkimuksessa selvisi, että eye q -rasvahappovalmistetta syöneet 3000 oppilasta suoriutuivat paremmin sekä kielellisistä että matemaattisluonnontieteellisistä tehtävistä. Heidän
loppukokeensa tulokset ylittivät selvästi 11ja 14-ikävuosien tulosten perusteella tehdyt
ennusteet.
Tämä lähiaikoina julkaistava tutkimus nostaa
eye q:lla tehdyt tutkimukset aivan uudelle
tasolle. Aiemmissa tutkimuksissa valmisteen
tehoa on tutkittu erityisesti niillä lapsilla ja
nuorilla, joiden on todettu kärsineen oppimistai kehityshäiriöistä. Tällä tutkimuksella pystyttiin kuitenkin osoittamaan valmisteen käytön
hyödyt myös ns. tavallisille lapsille ja nuorille.

Pediatrics, 2005;115;1360-1366, Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 28(2): 82-91, Nutrition & Health, 2006, vol. 18, 233-247, Journal of Attention Disorders OnlineFirst, published on April 30, 2008
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Sensorisen integraation
lähestymistapa
lapsen kuntoutuksessa
Sensorisen integraation (SI) terapiassa
tuetaan lapsen kehitystä vuorovaikutuksellisen
sensomotorisen leikin kautta.

A

Disorders of Infancy and Early Childhood, Revised
(D-C:0-3R), 2005 ja Interdisciplinary Council on
Developmental and Learning Disorders – Diagnostic Manual for Infancy and Early Childhood (ICDLDMIC), 2005.4,5
ICDL-DMIC:ssä aistitiedon käsittelyn ongelmat
sisältävät kolme häiriöryhmää: aistitiedon säätelyn
häiriöt, aistitiedon erottelun häiriöt ja aistipohjaiset
motoriikan häiriöt. Näihin kolmeen häiriöryhmään
liittyy lisäksi erilaisia häiriöiden alaryhmiä.6,7
Se, että tieto pienten lasten säätelyhäiriöistä on
lisääntynyt häiriön diagnosoimiseen asti, on merkittävä asia. Varhainen diagnoosi antaa mahdollisuuden
todennäköisesti nykyistä tuloksellisempaan varhaisinterventioon, jos nämä säätelyhäiriöt johtavat myöhemmin lapsuus- ja nuoruusiässä esiintyviin vaikeasti
hoidettaviin käytös- ja tarkkaavaisuushäiriöihin.8

DHD-oireisella lapsella havaitaan usein pulmia aistitiedon tarkoituksenmukaisessa käsittelyssä, mikä asettaa lisähaastetta lapsen
oppimiselle ja käyttäytymisen hallinnalle. Lapsen voi
olla vaikea oppia ikäistensä tavoin motorista ohjailua
vaativia tehtäviä, kuten piirtämistä, rakentelua tai liikunnallisten taitojen hallintaa. Joillakin lapsilla aistipulmat näkyvät vain käyttäytymisen alueella. Esimerkiksi tuntoaistimuksiin poikkeavan herkästi reagoiva
lapsi voi vaikuttaa aggressiiviselta, kun toisen lapsen
pienikin hipaisu tuntuu uhkaavalta.
Ymmärtämällä käyttäytymisen perustaa lasta voidaan tukea oikein ja ympäristö välttyy väärinkäsityksiltä. Sensorisen integraation (SI) terapiassa tuetaan
lapsen kehitystä vuorovaikutuksellisen sensomotorisen leikin kautta.
Sensorisen integraation (SI) termillä on useita
merkityksiä. Sillä voidaan tarkoittaa aistitiedon käsittelyyn liittyvää neuraalista prosessia.1,2 Toisissa tilanteissa termi voi viitata sensorisen integraation teoriaan pohjautuvaan arvioinnin ja terapian kliiniseen
viitekehykseen, jota käytetään toimintaterapeuttisessa lasten kuntoutuksessa silloin kun lapsen oppimisen tai käyttäytymisen vaikeuksien taustalla epäillään
olevan aistitiedon käsittelyn ongelmaa. Esimerkiksi
ylireagointi tai alireagointi tunto- ja/tai tasapainoliikeaistimuksiin tai erilaiset motorisen ohjailun vaikeudet ovat tyypillisiä indikaatioita SI-interventiolle.3
Aistitiedon käsittelyn häiriöille ei ole omaa diagnoosiluokitusta Suomessa käytössä olevassa WHO:n
ICD-10-tautiluokituksessa. Säätelyn – aistitiedon
käsittelyn ongelmat (regulatory – sensory processing
disorders) on nostettu kuitenkin diagnoosin tasolle kahdessa pienten lasten arviointiin tarkoitetussa
diagnostisessa luokittelujärjestelmässä: Diagnostic
Classification of Mental Health and Developmental

Sensorisen integraation arviointi
Aistitiedon käsittelyn ja hieno- ja karkeamotoriikan
ongelmia on arvioitu esiintyvän noin 40 prosentilla
niistä lapsista, joilla on ADHD.9 Aistitiedon käsittelyn ja motoriikan arvioinnissa tarvitaan moniulotteista lähestymistapaa, koska lapsella ilmeneviä ongelmia halutaan ymmärtää, ei vain suhteessa lapseen
vaan myös hänen perheeseensä ja ympäristöönsä.
Arvioinnin alussa huomion kohteena ovat perheen
huolenaiheet ja toiveet lapsen osallistumisesta toimintoihin. Arviointi sisältää taustatietojen selvittämistä,
lapsen ja/tai hänen huoltajiensa haastattelua, havainnointia eri konteksteissa ja standardoitujen arviointimenetelmien käyttöä. Saatavilla olevien palveluiden
ja resurssien selvittäminen ja niiden soveltuvuuden
arviointi perheelle on myös olennaista.10, 11, 12
”Ville tuli tutkimuksiin sosiaalisten vaikeuksien,
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”Ritari Urhea” kohtaa hevosellaan toisen ritarin. Leikin varjolla harjoitellaan kehon hallintaa ja voiman
säätelyä.
levottomuuden ja ryhmätilanteissa ilmenneen aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi. Liikunnalliset taidot
ovat myös ikäisiä heikommin kehittyneet. Villen vahvuutena ovat hyvät tiedolliset valmiudet. Äiti kertoo
pojan olleen vauvasta asti vaikea hoidettava: Ville
oli hyvin ärtyisä ja nukkui huonosti. Päivittäisistä
toiminnoista, kuten pukeutumisesta, peseytymisestä
ja ruokailusta suoriutuminen on ollut hankalaa.” 46
Erityiskoulutuksen saanut toimintaterapeutti voi
käyttää arvioinnissa Sensory Integration and Praxis
Testiä (SIPT). SIPT on standardoitu 4 v 0 kk – 8 v 11
kk:n ikäisille lapsille, joilla on lievästä keskivaikeaan
olevia oppimisen, motoriikan ja/tai käyttäytymisen
vaikeuksia. Testi sisältää 17 osatestiä, jotka mittaavat
näönvaraista hahmottamista, kehoaistijärjestelmistä
tulevaa aistitiedon käsittelyä ja motorista ohjailua.
Testin pisteytys ja tulkintaehdotelma tapahtuu tietokonepohjaisesti.2
SIPT:n lisäksi lapsen sensomotorisen toiminnan
Juhlalehti 2009

kliininen havainnointi ja normitettujen kyselylomakkeiden käyttö antavat täydentävää tietoa aisti-integraation kehittymisestä. Sensory Profilen (SP)13 ja Sensory Processing Measuren (SPM)14 avulla voidaan
kartoittaa lapsen aistitiedon käsittelyä ja siihen liittyvää käyttäytymistä hänen arkisessa ympäristössään.
”Villellä on hyvät visuaalisen ja somatosensorisen
hahmottamisen valmiudet sekä motorisen ohjailun eli
praksian taidot. Villellä on edellytyksiä oppia uusia
toiminnallisia taitoja. Selvää vaikeutta ilmeni kuitenkin aistimusten säätelyssä – Ville tunsi tavallista herkemmin kuulo-, tunto- ja tasapaino-liikeaistimuksia.
Tällainen yliherkkyys aistimuksille aiheutti Villelle
levottomuutta ryhmätilanteiss sekä epävarmuutta
toimia ympäristössä ja sosiaalisissa tilanteissa. Aistimuksille yliherkkä reagointi selittää myös vauvaiän
käsittelyarkuutta ja liikunnallisten taitojen normaalia hitaampaa oppimista. Villen motorisen oppimisen
kyky oli hyvä, mutta koska liikunnasta saatavat aisti35
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kokemukset tuntuivat hänestä epämiellyttävilta, hän
ei aktiivisesti ollut hakeutunut tällaisiin toimintoihin,
joten taidot eivät olleet päässeet kehittymään.” 46

tii terapeutilta erityisen koulutuksen. Klassinen SIterapia toteutetaan yksilöterapiana, koska terapeutti
järjestää toiminnat yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti
lapsen kiinnostuksen, erityisten haasteiden tai sensoristen kokemusten mukaan. Interventio toteutetaan
vastavuoroiseen sensomotoriseen leikkiin houkuttelevassa terapiatilassa, joka sisältää muun muassa
erilaisia keinuja, kiipeilytelineitä, tyynyjä, peittoja,
mattoja, harjoja ja tunnustelulaatikoita.10, 18, 19
Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu sensorisen
integraation lähestymistapaan pohjautuva interventio
voi tukea leikin kehitystä. Samoin leikki, osana hyvin
johdettua interventiosuunnitelmaa, kehittää aistimusten käsittelyä.20
Terapeuttiset toiminnot eivät ole ennalta määriteltyjä, mutta terapia ei ole myöskään vapaata leikkiä.
Terapeutti rohkaisee ja tukee lapsen itseohjautumista leikkiin. Tämä on tärkeää, koska terapian hyödyt
maksimoidaan silloin kun lapsi on terapiassa aktiivinen osallistuja. Maksimaalinen toimintaan osallistuminen yleensä toteutuu, kun terapeuttisten toimintojen kompleksisuus on juuri oikealla tasolla. Tällöin
lapsi pitää osallistumista mukavana, mutta hän saa
myös kokemusta haasteista, jotka vaativat häneltä
ponnistelua.10
Terapian tekeminen vaatii terapeutilta teoriatiedon
lisäksi paljon luovuutta. Mitä motivoituneemmin lapsi osallistuu toimintoihin, sitä todennäköisemmin hän
jaksaa puurtaa haasteissa, jotka johtavat taitojen kasvuun.21 Sensorisen integraation terapiassa ei harjoitella yksittäisiä taitoja vaan tuetaan leikin kautta taitojen
takana olevia perusvalmiuksia.
Klassinen sensorisen integraation menetelmä on
intensiivinen ja pitkäkestoinen terapia, joka yleensä
kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Yksilöterapian lisäksi teorian periaatteita voidaan hyödyntää
ohjauksessa, korvaavien toimintastrategioiden opettelussa, lapsen elinympäristön muokkaamisessa ja
ryhmäinterventiossa.
”Villelle toimintaterapiatilanteet olivat innostavaa
leikkiä, jossa häntä tuettiin ideoimaan ja suunnittelemaan mielikuvituksellista toimintaa. Leikissä Ville
muun muassa ajeli törmäilyautoilla, lensi raketilla ja
seikkaili vuorilla aarteita etsien. Toimintaterapeutti
ohjasi materiaalista ympäristöä niin, että se tarjosi
Villelle itsetuntoa vahvistavia onnistumisen kokemuksia, mutta myös ponnistelua vaativia haasteita. Ville
käytti leikeissä erilaisia keinuja ja liikkuvia välineitä,
joissa hän sai monenlaisia liikekokemuksia. Toimintaterapeutti tuki Villeä leikin avulla toimimaan niin,
että kehon ja pään asennon muutoksia tuli mahdollisimman paljon.
Ville sai paljon tuntoaistimuksia kosketuksesta,
eri liikuntavälineiden päällyksistä ja muista materiaaleista, kuten kankaista, viuhkoista, harjoista,

SI-pohjainen kuntoutus
Varhaiset hoiva- ja vuorovaikutuskokemukset vaikuttavat merkittävästi siihen, miten rakenteelliset
aistitiedon käsittelyn mallit myöhemmin kehittyvät
ja tulevat osaksi personallisuutta.7 Sen lisäksi, että
tarkoituksenmukainen aistitiedon käsittely on perusta
uusien taitojen oppimiselle, sillä on myös merkittävä
rooli psykososiaalisten taitojen kehittymisessä.
Omasta kehosta ja ympäristöstä tuleva aistitulva
jäsennetään hyvältä tuntuviin tuntemuksiin sekä uhkaavalta, kipeältä tai pahalta tuntuviin tuntemuksiin.
Tuntemukset luovat edelleen lähtökohdan tunteiden
syntymiselle ja kehittymiselle. Tunteiden pohjalle
rakentuu koko inhimillisen ajattelun ja vuorovaikutuksen kehittyminen.15 Tunteet auttavat meitä ymmärtämään toisia ihmisiä, ja tunteiden avulla voimme itse
kokea tulevamme ymmärretyksi. Lapsella ilmenevät
aistitiedon käsittelyn vaikeudet heijastuvat usein
myös vaikeutena säädellä omia tunteita.
Sensorisen integraation lähestymistavan käyttö
kuntoutuksessa auttaa muokkaamaan lapsen arkista
ympäristöä niin, että häiritseviä aistiärsykkeitä voidaan vähentää ja käyttäytymistä jäsentäviä aistiärsykkeitä lisätä. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää, että vanhemmat tulkitsevat lapsensa käyttäytymistä oikein ja osaavat omalla
toiminnallaan auttaa häntä jäsentämään aistimuksia
paremmin.
Esimerkiksi tunto- ja/tai painovoima- ja liikeaistimuksille yliherkästi reagoiva lapsi voi pitää epämieluisina normaaleja hellyydenosoituksia, kuten syliin ottamista ja hiusten silittämistä. Käyttäytymisen
tasolla tämä voi ilmetä pelokkaana vetäytymisenä,
aggressiivisena puolustautumisena tai levottomuuden
lisääntymisenä.
On ilmeistä, että ellei lapsen käyttäytymisen perustaa ymmärretä, vuorovaikutussuhde on vaarassa
häiriintyä. Se, miten vanhempi näkee lapsensa, vaikuttaa hänen tapaansa olla vuorovaikutuksessa lapsen
kanssa ja siten tämän ennusteeseen.16
Aistitiedon käsittelyn häiriöiden kuntouttamiseen
ei ole olemassa valmista ohjeistusta tai protokollaa,
vaan teoriatieto lapsen normaalista psyykkisestä ja
sensomotorisesta kehityksestä sekä lapsen yksilölliset
tarpeet ohjaavat interventioprosessia. SI-terapiassa
painottuvat lapsilähtöisyys, joustavuus, leikkisyys ja
vuorovaikutuksellisuus. Aistimukset liitetään aina tarkoituksenmukaiseen toimintaan, jossa huomioidaan
lapsen tunteet, pyrkimykset ja sisäinen motivaatio.17
Sensorisen integraation menetelmän käyttö vaa-
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”Peppi” etsii Herra Tossavaista. Mitenkähän
maailman vahvin tyttö pääsee kiipeämään
seuraavalle esteelle? Kuvat: Susanna Mikkonen.

Hienosti esteelle päästiin, ja samalla lycrakeinut
tarjoavat eheyttäviä tuntoaistimuksia. Onnistumisen
ilo on suuri, kun esteet pystyy voittamaan!

pensseleistä, vaahdoista, vahoista, kumipalloista ja
vibraatioleluista. Aistimukset yhdistettiin aina tarkoituksenmukaiseen toimintaan, jossa huomioitiin Villen
vireystaso, tunnetila ja oma motivaatio. Aistimusten
määrää lisättiin sitä mukaa kuin Villen sietokyky lisääntyi. Kuuloaistimuksia tarjottiin monenlaisilla
äänileluilla, kasettisoittimella sekä yhteisillä lyhyillä
välipalatilanteilla, joissa tavoitteena oli sietää toisen ihmisen ruoan maiskuttelua. Tätä Ville inhosi,
minkä vuoksi yhteiset ruokailutilanteet kotona ja
koulussa eivät onnistuneet samassa pöydässä toisten
kanssa.” 46

todologiset ongelmat rajoittavat toistaiseksi vahvojen
yleistysten tekemistä ja tutkimusnäyttö menetelmän
vaikuttavuudesta on vielä vähäistä.10, 19, 22-31 Kuntoutuksen vaikuttavuuden peruskysymykset liittyvät
siihen, tapahtuuko kuntoutujien tilanteessa merkittävää muutosta ja voidaanko luotettavasti todeta, että
muutos on juuri kuntoutusintervention aiheuttamaa.32
Kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkiminen on haasteellista ja lapsen kehitykseen kohdistuva kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkiminen on erityisen vaikeaa,
koska ilmiö on moniulotteinen ja sisältää paljon
muuttujia.
Lasten kuntoutus eroaa merkittävästi aikuisten
kuntoutuksesta ainakin kolmessa asiassa. Ensinnäkin
kysymyksenä ei ole yleensä menetettyjen taitojen palauttaminen vaan optimaalisen kehityksen aikaansaaminen tilanteessa, jossa esimerkiksi keskushermoston

SI-terapian vaikuttavuudesta
Vaikka sensorisen integraation tuloksellisuutta kuvataan yli 80 artikkelissa, niin tutkimuksiin liittyvät meJuhlalehti 2009
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ukset, kuten sylkeminen, lyöminen ja pureminen, ovat
jääneet kokonaan pois ja suuttuessaan Ville leppyy
aiempaa nopeammin. Villen on helpompi toimia ryhmässä, eikä hän pelkää tai jännitä kuten aikaisemmin.
Levottomuus kokonaisuudessaan on vähentynyt, vaikka sitä edelleenkin on olemassa.
Koulussa ruokaileminen onnistuu samassa pöydässä yhdessä toisten lasten kanssa, ja välitunneilla
Ville leikkii muiden kanssa. Liikuntaleikki onnistuu
ikätovereiden tavoin. Kotona vaatteiden pukeminen
sään ja tarkoituksen mukaan on helpottunut. Ville on
alkanut nauttia liikunnasta niin paljon, että nimeää
sen mieluisimmaksi aineeksi. Vanhempien mukaan sosiaalinen kanssakäyminen on sujuvampaa ja kyläreissut onnistuvat paremmin. Ville kykenee myös muuttamaan aiempaa helpommin rutiineitaan kotona.
Toimintaterapiajakson myötä Villen vanhemmat
ovat saaneet kertomansa mukaan lisää ymmärrystä
lapsestaan ja voivat tukea häntä aiempaa paremmin.
Vanhemmat alkoivat nähdä Villen vahvuuksia uudessa valossa. Aiemmin ne olivat peittyneet paljon ongelmakäyttäytymisen taakse. Jakson alussa Ville totesi
aina olevansa ’paha’ tai ’riehuja’, ja hänellä oli hyvin
kielteinen kuva itsestään. Toimintaterapian edetessä
minäkuva on tullut myönteisemmäksi: Villen olemus
on rauhallisempi ja valoisampi.” 46

vamma tai häiriö muodostaa normaalin kehityksen esteen. Toiseksi kehittyvällä ja kasvavalla lapsella on
myös vaihtelevasti normaalia iänmukaista kehityspotentiaalia. Kolmanneksi lapsi on kiinteästi osa perhettään, ja ilman vanhempien sitoutumista ja osallistumista lapsia ei voida menestyksellisesti kuntouttaa.33
Useat asiantuntijat ovat tehneet erilaisia oletuksia
siitä, millaisille lapsille SI-interventiosta voisi olla hyötyä ja mihin alueisiin tämän lähestymistavan
mukaisella kuntoutuksella voitaisiin vaikuttaa. Herrgårdin ja Airaksisen34 mukaan toimintaterapia on
todennäköisesti yleisin käytetty erityisvaikeuslasten
terapiamuoto, ja sitä voidaan toteuttaa joko yksilö- tai
ryhmäterapiana. Heidän mukaansa toimintaterapiassa käytetty sensorisen integraation terapiamenetelmä
hyödyttää eniten lapsia, joilla on motorisen ohjailun
vaikeuksia, tasapainovaikeuksia tai yliherkkyyttä liike- ja kosketusaistimuksille. Herrgårdin ja Airaksisen34
mielestä varsinaisiin ADHD-oireisiin SI-terapiasta ei
saada apua.
Reevesin35 mukaan SI-interventio luo terapeuttisia
mahdollisuuksia tukea adaptiivisia käyttäytymisvasteita ja kehittää itsesäätelyä. Neuraalisen säätelyn ja
sen vaikutuksen ymmärtäminen suhteessa vireystasoon ja tarkkaavuuteen voi tehostaa intervention
suunnittelua. ADHD-lapsilla on todettu erilaisia aistitiedon käsittelyyn liittyviä ongelmia, ja toisaalta
monet erityisesti aistitiedon säätelyn häiriöön liitetyt
käyttäytymisen piirteet menevät päällekkäin tarkkaavaisuushäiriön kanssa.13, 36-44 De Gangi42, Smith &
Gouze43 ja Miller44 suosittelevat monialaista lähestymistapaa ADHD-lapsen kuntoutukseen, jossa tarpeen mukaan hyödynnetään myös SI-menetelmää.
ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa toimintaterapiasta arvellaan olevan hyötyä juuri niille tarkkaavaisuuspulmia omaaville lapsille, joilla on aistitiedon
käsittelyn ongelmaa.9
Sensorisen integraation terapiamenetelmä voi
edistää lapsen käyttäytymisen hallintaa sekä kehittää
hieno- ja karkeamotorisia taitoja, kognitiivisia kykyjä, itseluottamusta ja itsetuntoa. Lapsen toiminnallinen ja sosiaalinen osallistuminen voivat lisääntyä
ja perheen elämä voi kohentua.10 Kuntoutuksessa
paras tulos saavutetaan usein silloin, kun lapsen vanhemmat ja lähiverkostot, kuten päiväkoti tai koulu,
ovat aktiivisina kumppaneina kuntoutusprosessissa.
Kuntoutuksen ei tule olla muusta elämästä erillistä
toimintaa, vaan sen tulee liittyä kiinteästi lapsen ja
perheen arkeen.45
”Aistimusten säätely varmentui, eikä toimintaterapiatilanteissa tullut esiin enää viitteitä yliherkästä
reagoimisesta. Jännittyminen ja levottomuus ovat tämän vuoksi vähentyneet ja fyysisessä ympäristössä
toimiminen on tullut monipuolisemmaksi. Opettajan
palautteen mukaan voimakkaat aggressiiviset purka-

Lähdeluettelo on saatavissa kirjoittajalta.
Anu Kippola-Pääkkönen
toimintaterapeutti, YTK
SI- ja NDT-terapeutti
ADHD-liiton aluesihteeri
anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi
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Haluatko onnitella
20-vuotiasta ADHD-liittoa?
Voit antaa rahalahjoituksen liiton työn tukemiseksi
jollekin seuraavista tileistä:
Sampo: 800017-71010197
Nordea: 126230-112404
Osuuspankki: 578010-214497
Etelä-Suomen lääninhallitus on antanut 27.1.2009 ADHD-liitto ry:lle
rahankeräysluvan numero OKH66A. Lupa on voimassa 27.1.–31.12.2009
koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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