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Vuosi on alkanut vauhdilla

H
Kuva Paula Lehto

yvää alkanutta vuotta 2018 kaikille lehden lukijoille! Vuosi on alkanut taas täydellä rytinällä.
Educa-messut pidettiin jälleen tammikuun lopulla ja suuri joukko eri alan opettajia, opiskelijoita ja
myös vanhempia täyttivät kassinsa uusilla ideoilla ja
solmivat kontakteja. Myös ADHD-liitto oli perinteisesti mukana jakamassa tietoa.
Samaan aikaan Suomi sai jännittää presidentinvaaleja. Kuka jatkaa maamme presidenttinä? Mennäänkö
toiselle kierrokselle vai ratkeaako presidentin valinta
ensimmäisellä kierroksella? No kovin jännäksi vaalit
eivät menneet. Myös maakuntavaalit kurkistavat oven
takaa. Loppu syksystä nähdään, ketkä päättävät maakunnissa jatkossa meidän asioista.

Tänä vuonna liiton tavoitteena on vaikuttaa yhdessä
yhdistysten kanssa paikallisesti. Näkyvyys ja tavoitettavuus ovat avainsanoja! On tärkeää, että asiat toimivat siellä, missä ihmiset ovat. On myös ratkaisevaa,
tavoittaako meneillään oleva uudistus meidän ihmiset.
Sekin jää nähtäväksi. Kuulemme mielellämme suoraa palautetta kentältä, missä homma toimii, ja missä on
vaikuttamisen paikka. Liiton edunvalvontatyöryhmä, joka koostuu yhdistysten edustajista, on myös aloittanut toimintansa. Eritysesti heille voi osoittaa suoraa palautetta kentältä.
Tänä vuonna liitto tulee kokoamaan jäsenyhdistyksiä ja vapaaehtoisia yhteen erilaisissa tapahtumissa ja
tukemaan erityisesti paikallisesti tehtävää vaikuttamistyötä. Tähän työhön olemme saamassa kevään aikana
myös vahvistusta uuden osa-aikaisen tiedottajan muodossa. Yhteistyössä on voimaa ja sen kautta saamme
myös asioita näkyväksi!
Oikein mukavaa ja toivottavasti myös aurinkoista kevättä!
Onpa hienoa, että kenenkään ei tarvitse
odottaa hetkeäkään voidakseen alkaa
tehdä maailmasta parempaa.
- Anne Frank Nina Hovèn-Korpela, toiminnanjohtaja, ADHD-liitto
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Kiitelmöintiä
K

iitos. Siinäpä sana, jonka käytössä ei kannata kitsastella! Kiittää voi menneestä, tulevasta, pienestä ja suuresta. Kiitokset eivät
antamalla lopu, ja siksi niitä onkin mukava jaella
aina, kun aihetta on. Kiitokset kuuluvat arkeen ja
juhlaan. Kaikkein tärkeimpiä lienevät kuitenkin ne
arkipäiväiset kiitokset, jotka tuppaavat helpoiten
unohtumaan.
Perhe-elämä on opettanut aivan uudella tavalla,
mikä voima kiitoksessa piileekään. Ruuhkavuosien pyörteissä yhteistä aikaa puolison kanssa voi
joskus olla vaikea löytää. Silloin kiireen keskellä
sanottu “kiitos, kun teit ruokaa” voi kuulostaa samalta kuin “minä välitän sinusta ja arvostan sitä,
mitä teet tämän perheen hyväksi.” Lapsetkin tekevät mieluummin tylsiä kotiaskareita, kun niiden
tekemisestä on muistanut kiittää - vaikka olisikin
ensin joutunut pyytämään tuhat kertaa.

Kuva Michaela Karkia

Joskus kiitokset unohtuvat, joskus ne pääsee
esittämään vasta pidemmän ajan kuluttua. Onneksi ne eivät vanhene! Nimittäin, liiton syyskokous
järjestettiin marraskuun lopussa, joten siitä on vierähtänyt jo tovi. Lehden aikataulujen vuoksi pääsen esittämään siihen liittyvät kiitokseni vasta nyt:
Ensiksi kiitän luottamuksestanne: pestiäni liiton puheenjohtajana jatkettiin, ja olen kiitollinen
saadessani jatkaa tällä adhd-asioiden näköalapaikalla. Tämä luottamustehtävä on tuonut töitä ajoittain kiireeksi asti, mutta tärkeän asian eteen jaksaa
ahertaa. Jos mielen päällä joskus tuntuukin olevan
liiaksi asioita, niin vanha viisaus auttaa aina: jos jokin asia
aiheuttaa murhetta, niin tee sille jotain; jos et voi tehdä
sille mitään, niin sitä on turha murehtia.

heitä kaikesta siitä, mitä he ovat liiton ja adhd-ihmisten
eteen tehneet. Kunniapuheenjohtajista Liisan ja Marjatan
kanssa olen saanut olla samassa hallituksessa, ja heidän
neuvonsa ja tukensa ovat olleet minulle äärettömän arvokkaita - niistä en voi kiittää tarpeeksi.

Toiseksi kiitän työkavereista: syyskokouksessa valittiin
hallitus, jossa on mukana niin liiton hallituksessa ennenkin
olleita, kuin aivan uusiakin tulokkaita. Tätä kirjoittaessa
olemme uudella kokoonpanolla ehtineet kokoustaa vasta
kerran, mutta minulle jäi kokouksesta sellainen tunne, että
mukana on sekä tietoa että tarmoa, ja ennen kaikkea halua
tehdä hallitustyötä huolella ja keskustellen. Se, jos mikä,
on erinomainen lähtökohta tulevalle yhteistyölle!

Kiiteltävää olisi loputtomiin, mutta aikaa ja tilaa vain
rajallinen määrä - ja vaikka kuinka yrittäisi, niin aina joku jää kuitenkin ilman ansaittua kiitostaan. Jos koitamme
kaikki arjessa kiittää aina, kun siihen on pieninkin syy,
niin toivottavasti kukaan ei jää täysin kiitosta vaille. Päätän kiitelmöintini kysymykseen: jos voit kiittämällä tehdä jonkun päivästä paremman, niin mikä olisi parempaa
käyttöä vaadituille parille sekunnille?

Syyskokouksen ehdoton kohokohta oli kuitenkin se,
kun liiton kunniapuheenjohtajiksi kutsuttiin Liisa Virkkunen, Marjatta Sievers sekä Teija Jalanne, ja kunniajäseneksi Arja Havilo. Kolmanneksi haluankin kiittää

Klaus Karkia, puheenjohtaja, ADHD-liiton hallitus
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KOKOUSKUTSU
ADHD-LIITTO RY:N KEVÄTKOKOUS
Aika: lauantai 21.04.2018 kello 10.15
Valtakirjojen tarkastus kello 10 lähtien.
Paikka: Cafe Esplanad, Pohjoisesplanadi 37, 00100 Helsinki
Käsiteltävinä asioina sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä liiton sääntömuutos.
ADHD-liitto ry kutsuu kevätkokoukseen jäsenyhdistyksensä, jotka voivat valita edustajansa kokoukseen
valtakirjalla. Valtakirjan käyttäjän tulee olla valtakirjan antaneen yhdistyksen jäsen ja hänen tulee olla
kokouksessa läsnä henkilökohtaisesti (mahdollisiin äänestyksiin voi osallistua myös etänä). Valtakirjat
tarkastetaan kokouspaikalla, mutta ne voi lähettää myös etukäteen skannattuna osoitteeseen:
toimisto@adhd-liitto.fi (viim. 18.4.2018 mennessä).
ADHD-liitto ry kustantaa jokaisesta yhdistyksestä kahden edustajan matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan sekä kokoustarjoilut.
Kokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse viimeistään 9.4.2018: toimisto@adhd-liittto.fi.

jä senetuja

Lähde Holiday Club -lomalle kylpylään tai
vuokraa loma-asunto
ADHD-liiton jäsenet saavat 15 % alennuksen seuraavista Holiday Club -kohteista:
Saimaa hotelli, Villas ja loma-asunnot
Tampereen Kylpylä hotelli ja loma-asunnot
Katinkulta hotelli, Villas ja loma-asunnot
Kuusamon Tropiikki hotelli, Villas ja loma-asunnot
Salla hotelli ja loma-asunnot
Saariselkä hotelli ja loma-asunnot
Turun Kylpylähotelli Caribia
Loma-asuntokohteet: Airisto, Rönnes, Ähtäri, Hannunkivi, Punkaharju, Pyhä, Ruka,
Pyhäniemi, Tahko, Himos ja Ellivuori
Hotellissa hintaan sisältyvät majoitus ja aamiaiset.
Loma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa pyyhkeet, vuodevaatteet ja
loppusiivous. Loma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa minimimajoitus 2 vrk.

Varaukset www.holidayclub.fi tai 030 68 600,
Käytäthän varatessasi koodia: ADHD15
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ELLI Early Learning Oy

tarjoaa valmiiksi mietittyjä ratkaisuja ja välineitä oppimisen tueksi. Oikeilla välineillä kaikki
oppivat ja oppiminen on hauskaa! Myymälä Helsingin Kalasatamassa avoinna ma-pe klo 9-17 ja
verkkokauppa osoitteessa www.earlylearning.fi
Tuotteista 6 %:n alennus (ei koske kumppanituotteita) ADHD-liiton jäsenyhdistyksiin kuuluville
31.12.2017 asti. Alennuksen saat lisäämällä verkkokaupassa kampanjakoodin. Kampanjakoodin
saat omalta jäsenyhdistykseltäsi. Verkkokaupasta löytyy hakusanalla ”adhd” apuvälineitä
adhd-oireisille.

SIRKULTA.FI -VERKKOKAUPPA

Sirkulta.fi -verkkokaupasta löytyy laaja valikoima oppimista ja kehitystä tukevia ja helpottavia
tuotteita mm. sylipainot, painopeitot, terapiaistuimet, hypisteltävät tuotteet, purukorut,
opetuspelit, ym.
Tuotteista 10 %:n alennus ADHD-liiton jäsenyhdistyksiin kuuluville 31.12.2017 asti lisäämällä
verkkokaupassa www.sirkulta.fi alennuskuponkikenttään koodi AD17.

ERITYINEN ARKI -VERKKOKAUPPA

myy arkea helpottavia ja sujuvoittavia tuotteita mm. autistisille ja adhd-oireisille henkilöille.
Koti-, koulu-, päiväkoti-, terapia- ja laitoskäyttöön soveltuvat tuotteet tuovat apua mm. rauhoittumiseen ja nukkumiseen, keskittymiseen, arjen hallintaan, aistiongelmiin, kommunikaatioon,
turvallisuuteen sekä motoriikkaan. Verkkokaupan osoite on www.erityinenarki.fi. Löydätte meidät myös Facebookista nimellä Erityinen Arki -verkkokauppa.
ADHD-liiton jäsenyhdistyksiin kuuluvat jäsenet saavat 10 % alennuksen Erityinen Arki -verkkokaupan tuotteista (alennus ei koske Serina-painopeittoja). Etu on voimassa 31.12.2018 asti ja sen
voi hyödyntää käyttämällä verkkokaupassa koodia ”ARKI2018”.

Aistituote.fi -verkkokauppa

Aistituote.fi:ltä 10% alennus ADHD-liiton jäsenyhdistysten jäsenille verkkokaupassa. Painopeitot kuuluvat myös alennuksen piiriin. Alennus ei koske Taikofon-äänituntumasoitinta.
Aistituote.fi -verkkokaupalla on Suomen laajin valikoima painopeitteissä sekä muissa painotuotteissa.
Verkko-ostoksille pääsee osoitteessa www.aistituote.fi
Käytäthän ostaessasi koodia ADHD2018
Alekoodi syötetään tilauksen yhteydessä ”käytä alennuskoodi”-kenttään.
Jäsenetukoodi on voimassa 31.12.2018 saakka.
Aistituote.fi tarjoaa laadukkaita, tutkittuja ja turvallisia tuotteita erilaisiin aistihäiriöiden ongelmiin. Eri toimintaympäristöihin soveltuvat tuotteet helpottavat perheen arkea esimerkiksi kotona,
päiväkodissa ja koulussa.
Aistituote.fi tuotteet toimitetaan Suomessa veloituksetta Itellan tai Matkahuollon välityksellä.
Pienemmät tuotteet tulevat normaalisti kirjepostina kotiin tai haluamaanne noutopisteeseen.
7
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ADHD-liiton tuetut lomat
vuonna 2018
ADHD-liitto tarjoaa yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n (MTLH) kanssa neljä tuettua
lomaa vuodelle 2018. Lisäksi toteutetaan kolme lomaa yhteistyössä Autismi- ja Aspergerliiton sekä
Aivoliiton kanssa.
Lomilla on täysihoito ja osittain tarjolla on ohjattua toimintaa, mutta loman voi halutessaan käyttää
myös täysin omatoimisesti. Loman aikana on mahdollisuus tavata ADHD-liiton edustaja ja osallistua
ohjattuun vertaiskeskusteluun.
Tuettujen lomien hinta vuonna 2018 on aikuisilta 20 €/vrk, perhelomilla alle 17-vuotiaat lapset lomailevat
ilmaiseksi. Matkakustannuksista lomalaiset vastaavat itse. Perhelomille valitaan enintään 10 perhettä ja
aikuisten lomille 15 henkilöä.

ADHD-liiton ja MTLH:n yhteistyössä
järjestämät lomat
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet, Kylpylähotelli Kunnonpaikka 10.6.-15.6.2018.
Hakuaika päättyy 10.3.2018.
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille, Yyterin Kylpylähotelli Oy 14.6.-17.6.2018.
Hakuaika päättyy 14.3.2018.
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet, Liikuntakeskus Pajulahti, 21.10.-26.10.2018.
Hakuaika päättyy 21.7.2018.

MTLH:n, Autismi- ja Aspergerliiton, Aivoliiton
ja ADHD-liiton yhteisyössä järjestämät lomat
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet, Spa Hotel Runni, 22.07.-27.07.2018.
Hakuaika päättyy 22.04.2018.
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille, Lehmirannan lomakeskus, 13.08.-18.8.2018.
Hakuaika päättyy 18.5.2018.
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet, Kylpylähotelli Summasaari, 21.10.-26.10.2018.
Hakuaika päättyy 21.07.2018.
Tuetulle lomalle haetaan tulostamalla tai täyttämällä hakulomake verkossa www.mtlh.fi. Kiinnitä huomiota perusteluihin; kerro miksi sinut/teidät tulisi valita mukaan lomalle. MTLH valitsee lomatuen saajat
sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein.
Lisätietoja: suunnittelija (vertais- ja kokemusosaajatoiminta) Elina Seppänen,
elina.seppanen@adhd-liitto.fi tai p. 050 309 6556.
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Uudenlainen vertaistoiminnan
muoto käynnistyy ADHD-liitossa
ja haemme nyt koulutukseen

VERTAISOSAAJIA
MITÄ TARKOITTAA?
Vertaisosaaja on Vertaisosaaja-koulutuksen käynyt vapaaehtoinen.
Vertaisosaaja omaa arvokasta, omakohtaista kokemusta arjesta adhdoireisen lapsen vanhempana tai isovanhempana. Tätä kokemusta hän
hyödyntää toimiessaan vertaisena lyhytkestoisissa, etäyhteyksin (puhelin, Skype tai sähköpostitse) tapahtuvassa yhteydenpidossa.

Koulutus:
10.4. klo 17.30-19
aloitus etäyhteyksin (Skype)
14.-15.4. koulutuspäivät Oulussa

Kahdenkeskisen vertaisuuden tärkeimpiä elementtejä ovat kuunteleminen, omien hyvien käytännön kokemusten jakaminen ja arjessa eteenpäin kannustaminen toisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

24.4. klo 17.30-19
päätös etäyhteyksin (Skype)

TOIMINNASTA KIINNOSTUNEILTA TOIVOMME:

Koulutus on osallistujille maksuton, pitäen sisällään ohjelman
mukaiset ruokailut ja tarvittaessa
ulkopaikkakuntalaisille majoitus
kahden hengen huoneissa
hotellissa, Oulussa 14.-15.4.

•

Olet sinut itsesi kanssa ja sopeutunut lapsesi tai lapsenlapsesi
oirekuvaan.

•

Elämänmyönteistä ja positiivista asennetta.

•

Riittävän suuret korvat ja sopivan kokoisen suun.

•

Sitoutumista koulutukseen ja aidon kiinnostuksen tehtävässä
toimimiseen.

Korvaamme myös Oulun ulkopuolelta tuleville matkakulut
jälkikäteen edullisimman julkisen
kulkuneuvon mukaan tai omaa
autoa käytettäessä 0,2€/km.

TARJOAMME SINULLE:

Kiinnostuitko?

•

Peruskoulutuksen ja jatkossa täydennyskoulutuksia sekä
virkistystä, jatkuva tuki tehtävässä toimimiseen.

•

Merkityksellisen ja palkitsevan väylän auttamiseen, jota voit
tehdä omaa arvokasta elämänkokemustasi hyödyntäen.

Hae mukaan 18.3. mennessä pyytämällä ilmoittautumislinkki sähköpostiisi Elinalta,
elina.seppanen@adhd-liitto.fi.
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Mietitkö, mitä adhd-oireisen
lapsesi lautaselle laitat?

Pexels.com

Hyvinvoivissa maissa - kuten Suomi - emme juuri nälkää näe, ongelmana on enemmänkin ylensyönti, me tuppaamme lihomaan. Ravitsemustottumuksiamme pyritään ohjaamaan terveyttä
edistävään suuntaan sitä mukaa, kun lisätietoa ravinnon positiivisista tai negatiivisista vaikutuksista saadaan. Näiden ohjeiden mukaan meille riittää monipuolinen, suositusten mukainen
ravinto, eikä lisäravinteita D-vitamiinia lukuun ottamatta tarvita.

K

uitenkin ravinnon lisäaineet
varsin ymmärrettävästi mietityttävät. Kiireisen arkemme
helpottamiseksi syömme myös valmisruokia. Teollisesti valmistetun
ruoan säilyvyyden, koostumuksen ja
ulkonäön parantamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi, niihin käytetään lisäaineita, joita tuoretuotteista
(liha, kala, vihannekset, vilja jne) itsevalmistetussa ruoassa ei ole. ”Käsitellyn” ruoan osuus ravinnossamme

on lisääntynyt, samoin sokerin, rasvan ja valkoisen viljan. ”Pikaruoka”
maistuu.
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Hyvinvoivissa maissa, myös Suomessa, tarkkaavaisuushäiriöt, impulsiivisuus ja levottomuus eli adhd-oireet ovat nousseet lisääntyvän huolen
aiheiksi. Adhd on lapsilla ja nuorilla
tavallinen, 3,6-7,2 % ikäluokasta.
Adhd.n taustalla on sekä perintö- että
ympäristötekijöitä.

Ei liene sattuma, että
ravintomme ”köyhtyneen”
koostumuksen ja
lisäaineiden mahdollista
yhteyttä adhd- oireisiin
pohditaan.

Tiedämme paljon ravinnon merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.
Tiedämme, että ravintoaineilla ja
määrillä on merkitystä mm sydän- ja
verisuonisairauksien ja kakkostyypin

diabeteksen kehittymisessä. Myös
suolistoflooran (suolistossamme elävien bakteerien) merkitys terveydentilalle on tiedostettu, senkin laatua pidetään ravinnosta riippuvana. Suolistoflooran osuutta mm. adhd-oireiden
esiintymiseen tutkitaan.
Tiedämme myös, että allergiset sairaudet ovat lisääntyneet, osa lapsista
saa oireita joistakin ravintoaineista
etenkin ensimmäisten ikävuosiensa
aikana. Tiedämme, että on niin kutsuttuja välttämättömiä ravintoaineita,
esimerkkinä paljon huomiota saaneet
monityydyttymättömät rasvahapot
(omega-3 ja omega-6-rasvahapot),
joita tarvitaan ravinnosta, koska ihminen ei näitä pysty itse tuottamaan.
Kyseiset rasvahapot ovat tärkeitä
keskushermoston solukalvojen rakenteiden osia. Lapsilla, jotka eivät
syö rasvaisia kaloja tai saa lainkaan
kasvisöljyä, voi monityydyttymättömien rasvahappojen saanti jäädä liian
niukaksi.

mainokset ja asiallinen tieto ovat iloisessa sekamelskassa. Sosiaalinen media pistää oman lusikkansa soppaan,
yhden ihmisen kokemukset yleistyvät
herkästi vallitsevaksi totuudeksi.

Osalla adhd-oireisista lapsista, on
joissakin tutkimuksissa mitattu muita
lapsia matalampia veren rasvahappo-,
sinkki-, magnesium- ja varastorautapitoisuuksia. Sinkillä, raudalla ja
magnesiumilla on omat tärkeät tehtävänsä keskushermoston toiminnassa.

Adhd:n osalta tutkittua

Adhd:n hoitoon käytettävät lääkkeet vaikuttavat monilla ruokahalua
heikentävästi. On myös todettu, että
erityisesti adhd-oireisilla tytöillä on
suurentunut riski syömishäiriöihin,
myös adhd-oireisilla lapsilla tavalliset aistiherkkyydet ja impulsiivisuus
saattavat altistaa poikkeaville ruokailutottumuksille.

Tiedonhankinta
ravintoaineista ja niiden
merkityksestä on helppoa,
vai onko sittenkään?

Internetin aikakaudella tiedon
hankkiminen tuntuu perin helpolta.
Hakukoneet löytävät luettavaksemme
artikkeleita ja tutkimuksia melkein aiheesta kuin aiheesta. Aina ei ole helppoa nähdä, mihin saatu tieto perustuu
ja kuinka luotettavia tutkimustulokset
ovat. Informaatiotulvassa kaupalliset

ei ole perusteltua lisätä adhd-lasten
ravintoon sinkkiä, rautaa tai rasvahappoja. Jos lapsella on selvä raudanpuute (anemia), on rautahoito aiheellinen, mutta anemian syy on aina
selvitettävä.

Käytetäänkö
Mitä tämä kaikki tarkoittaa
ruokavaliohoitoja tai
lisäravinteita adhd-oireisilla käytännössä?
lapsilla?
Vaikka olisi tosi mukavaa, jos voiSuomalaisia lukuja ruokavaliohoidoista tai lisäravinteiden käytöstä
ei taida olla, mutta mainonnan määrän, kauppojen lisäravinnehyllyjen
ja kuulemani perusteella kiinnostus
lisäravinteisiin on mittavaa. Kanadassa adhd-oireisten lasten perheille
tehdyssä kyselyssä kolmasosa kertoi
käyttäneensä jotain ruokavaliohoitoa, kuudesosa vitamiini- tai hivenainelisiä ja joka kymmenes ravintoa
täydentäviä valmisteita, kaikkiaan
erilaisia uskomushoitoja käytti 67,7
% perheistä. Lukuja voinee pitää
meilläkin ainakin suuntaa antavina.

Keskeisiä tutkimusten kohteita
ovat olleet ravinnon lisäaineiden, allergisoivien ruoka-aineiden ja sokerin poistaminen ruokavaliosta sekä
lisäravinteet – eniten huomiota ovat
saaneet monityydyttymättömät rasvahapot, rauta ja sinkki. Allergisoivien
ruoka-aineiden, väri- tai säilöntäaineiden poistamisella ruokavaliosta
ei ole voitu osoittaa olevan yhteyttä
adhd-oireisiin. Mikäli lapsi kuitenkin
saa oireita ruoka-aineista, on syytä
keskustella mahdollisesta ruoka-aineen välttämisestä lääkärin kanssa.
Poisjätettävät ruoka-aineet valitaan
yleensä yksilöllisesti, kun mahdollinen yhteys oireiden ja ruoan välillä
on osoitettu. Tuntuu ymmärrettävältä, että ruoka-aineista oireita saava
lapsi saattaa olla myös muita levottomampi.
Runsaalla sokerin
syömisellä taas ei ole todettu yhteyttä levottomuuteen tai adhd-oireisiin,
monien vanhempien kokemuksista
huolimatta.

simme saada ravintolisäpurkista avun
adhd-oireisten lastemme oireisiin, tai
saisimme lapsemme käyttäytymään
paremmin ruokavaliota käyttämällä,
ei tämä ole mahdollista. On ymmärrettävää, että vanhemmat huolestuvat, jos lapsen ruokahalu on kovin
huono, tai lapsi valikoi syömisiään
kovasti tai on allerginen useille ruoka-aineille. Saattaa olla, että hiukan
liian usein virvoitusjuomat, makeiset
ja keksit ovat osa lapsen päivittäistä
ravintoa, eikä työpäivän jälkeen pikaisesti valmistetun aterian terveellinen ja monipuolinen koostumus aina
ole ihan ykkösasia.

Miten varmistaa, että lapsi
saa kaiken tarvitsemansa?

Monipuolinen ruokavalio, jossa
on tarjolla runsaasti kasviksia, kokojyväviljaa, lihaa tai kalaa ja vähärasvaisia maitotuotteita sekä D-vitamiinilisä yleisesti ottaen riittää. Runsaan
sokerin ja valkoisten viljatuotteiden
sekä paljon lisä- ja väriaineita sisältävien virvoitusjuomien ja makeisten
vähentämistä voi suositella kaikille.
Suomalainen huokea rypsiöljy on
erinomainen välttämättömien rasvahappojen lähde, samoin rasvaiset
kalat.
Huomion kiinnittäminen vanhempien ja lasten parempaan tietämykseen terveellisestä ruokavaliosta, on
kenties lupaavin ja käytännöllisin
täydentävä tai vaihtoehtoinen adhd:n
hoitomuto (prof. Millichap).
Teksti lastenlääkäri Liisa Virkkunen

Lisäravinteiden käytön hyödystä
adhd-oireiden hoidossa ei ole tutkimusten mukaan näyttöä, Suomessa
11
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Neuropsykiatrisen eli nepsypotilaan kohtaaminen
hoitotyössä
Hoitohenkilökunnan tulisi
osata kohdata ja
ymmärtää neuropsykiatrista
potilasta

Nepsy-potilaalla viitataan tässä
kirjoituksessa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöisiin eli adhd-oireisiin ja Aspergerin oireyhtymän (AS)
diagnoosiksi saaneisiin aikuisiin ja
ikääntyneisiin potilaisiin. Usein oireiden esiintyminen jatkuu lapsuudesta ja nuoruudesta aina vanhuuteen saakka, aiheuttaen monenlaisia
haasteita ihmisen elämään. Tilastollisesti jokaisessa koululuokassa on
vähintään yksi adhd-oireinen lapsi.
Aikuisilla esiintyvyys on pienempi.
Autismikirjon häiriöitä on yhdellä
prosentilla väestöstä. Suomessa yli
65-vuotiaista joka sadannella on autismikirjon häiriö. Jokainen hoitotyöntekijä kohtaa jossain vaiheessa
neuropsykiatrisesti oireilevan potilaan. Ikääntyneiden adhd- ja ASoireista ja piirteistä tiedetään vielä
vähän.

Adhd:n pääoireita ovat
tarkkaamattomuus,
ylivilkkaus ja impulsiivisuus

Oireiden ilmeneminen muuttuu
iän ja kognitiivisten taitojen kehittymisen myötä. Toiminnanohjauksen ja
tarkkaavuuden ongelmat voivat aiheuttaa aiempaa suurempaa hankaluutta toimintakyvylle, arjenhallinnalle
ja tehtävistä suoriutumiselle. Moto-

Nepsy-häiriöitä ovat esimerkiksi adhd ja Aspergerin oireyhtymä
Neuropsykiatrisesti oireilevan henkilön vahvuudet, ongelmat
ja tarpeet ovat yksilöllisiä
Adhd:n Käypä hoito -suositus on päivitetty vuonna 2017
sisältäen aikuisen adhd-oireiston
Adhd:n esiintyvyys aikuisilla on 2,5–3,4 %
Aspergerin oireyhtymä on yksi autismikirjon häiriöistä, Suomessa as-henkilöitä on noin 40 000
Tutkimustieto ja henkilökunnan tietoisuus oireyhtymistä on
edellytys erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden laadukkaaseen hoitoon ja kuntoutukseen

rinen ylivilkkaus vähenee iän myötä ja ilmenee sisäisenä levottomuuden tunteena ja taipumuksena välttää
tilanteita, joissa pitäisi olla pitkään
paikoillaan.
Impulsiivisuus näyttäytyy lyhytpinnaisuutena, ärtyisyytenä ja kärsimättömyytenä aiheuttaen kuormaa
parisuhteeseen tai perhe-elämään
sekä elämyshakuisuutena, riskialttiina käytöksenä ja nopeina elämän päätöksinä. Oireet voivat voimistua aivojen ikääntymismuutosten
seurauksena. Ne voivat sekoittua

”Hoitamattomana adhd heikentää
merkittävästi ihmisen koettua elämänlaatua,
arjen toimintakykyä, ihmissuhteita ja työssä
suoriutumista.”
1/ 2 0 18

12

muistisairauksien oireisiin, persoonallisuushäiriöihin tai joihinkin psykiatrisiin tiloihin. Vanhuksilla voi
olla elämänhallinnan vaikeuksia, kuten neuroottisuutta, masennusoireita
ja sosiaalisia ongelmia. Hoitamattomana adhd heikentää merkittävästi
ihmisen koettua elämänlaatua, arjen
toimintakykyä, ihmissuhteita ja työssä suoriutumista.

Aspergerin oireyhtymä

Neurobiologinen keskushermoston
kehityshäiriö, on yksi autismikirjon
häiriöistä. AS-henkilöiden aistien antama tieto ja tulkinta on yksilöllistä ja
eriasteisesti poikkeavaa. Ympäristön
mieltäminen ja asioiden merkitysten
ymmärtäminen on erilaista. Käyttäytymisen poikkeavuus heijastuu vaikeuksina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, aset-

Pexels.com
tumisena toisen ihmisen asemaan,
aistiärsykkeiden poikkeavina reaktioina ja paneutumisena erityisiin
mielenkiinnon kohteisiin. Usein iäkkäillä AS-oireisilla ei ole diagnoosia ja hoitoa, mutta henkilöllä ja
hänen lähiomaisillaan on voinut herätä epäily Aspergerin oireyhtymästä haastavien elämäntilanteiden ja
arjen ongelmien vuoksi. Ikääntyessä pakonomaiset toiminnot voivat

Kuva Kalle Korhonen

Johanna Korhonen

lisääntyä. Rutiinien muuttuminen
voi hermostuttaa ja aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi avun vastaanottamiseen. Diagnoosin saaminen
ikääntyneenä voi helpottaa arjen ongelmia tuoden ymmärrystä ja tietoutta oireyhtymästä. Ikääntyneen avun
tarpeen lisääntyessä tietoisuus erityispiirteistä helpottaa muutostilanteita. AS-oireisille kotihoidon vastaanottaminen tai hoitokotiin muutto, voivat olla haastavaa ja siitä voi
seurata merkittäviä sopeutumis- ja
käytösongelmia. Tietoisuus AS-piirteistä helpottaa löytämään vanhukselle yksilöllisen asumisympäristön tuttuine arkirutiineineen.

Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen sekä
kuntoutus kuuluvat
myös nepsy-aikuisille ja
ikääntyneille

Diagnosoimattomat tai väärin
diagnosoidut henkilöt ovat usein kokeneet pitkiä työttömyysjaksoja tai
heillä voi olla päihteiden väärinkäyttöä. Kasautuneet ongelmat voivat aiheuttaa taloudellisia ongelmia, syrjäytymistä, ja heikkoa ravitsemusta,
13

jotka ilmenevät etenkin ikääntyessä. Palvelujen käytön näkökulmasta asiakkaat voivat olla haastavia.
Vaikka kaikki eivät halua oireilleen
diagnoosia leimautumisen pelon
vuoksi, oikea diagnoosi helpottaa ja
auttaa läheisiä ja työntekijöitä ymmärtämään oireisen henkilön käytöstä. Neuropsykiatrisesti oireilevan
henkilön vahvuudet, ongelmat ja tarpeet ovat aina yksilöllisiä. Huolellisen avuntarpeen kartoituksen jälkeen
ohjeiden tulisi olla mahdollisimman
selkeitä ja yksiselitteisiä. Ohjeet tulisi antaa suullisesti ja kirjallisesti varmistaen asiakkaalta ohjeiden
ymmärtämisen. AS-oireista kärsivät
henkilöt kaipaavat hoitotyöntekijöiltä kuuntelukykyä, tasavertaista kohtelua ja näkemystensä esille saamista.
Teksti Korhonen Johanna,
Sh-opiskelija, KAMK ja
ADHD-liiton kokemusosaaja
omaisen roolissa
Moisanen Kirsi, Hoitotyön lehtori,
KAMK  

1/ 2 0 18

Pohjois-Pohjanmaalla
tuetaan järjestöjen ja kuntien
yhteistyötä
Järjestöjen kanssa tehdään kunnissa monipuolista yhteistyötä. Kunnat myös tukevat järjestöjen toimintaa eri tavoin. Maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuen kunnissa tehtävä järjestöyhteistyö on murroksessa. Pohjois-Pohjanmaalla järjestöjen ja kuntien sekä järjestöjen ja tulevan maakunnan välistä yhteistyötä tuetaan Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa
(1.8.2017-31.12.2020).

M

aakunta- ja sote-uudistuksen
myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnalle. Potilas- ja
vammaisjärjestöjen kannalta tämä
tarkoittaa sitä, että järjestöt tekevät
jatkossa kuntien lisäksi yhteistyötä
myös maakunnan kanssa. Esimerkiksi palvelujen käyttäjien ohjaaminen järjestötoimintaan tapahtuu yhä
enemmän maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa, mutta
kuntien kanssa tehdään yhteistyötä
mm. tapahtumiin ja järjestötoiminnan
näkyvyyteen liittyen. Tiloja ja avustuksia järjestöt voivat jatkossa saada
sekä kunnilta että maakunnalta.
Pohjois-Pohjanmaan kuntien
järjestöyhteistyön tilaa selvitettiin
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne
-hankkeessa syksyllä 2017. Maakunnan 30 kuntaa ja kaupunkia järjestävät tapahtumia ja toteuttavat hankkeita järjestöjen kanssa sekä viestivät
järjestöjen toiminnasta nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa.
Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksavat järjestöille avustuksia vuosittain noin 4,45 miljoonaa euroa. Asu-

”Kuntien järjestötapaamisissa eri alojen järjestöjen
työntekijät ja vapaaehtoiset pääsevät kertomaan,
mikä heidän näkökulmastaan yhteistyössä toimii ja
mikä ei. Näin kunta pystyy panostamaan juuri niihin
osa-alueisiin, joita ei koeta toimiviksi.”
kaslukuun suhteutettuna vuosittaisten
avustusten määrät vaihtelevat alle
eurosta yli 26 euroon asukasta kohden. Myös kokoontumistilojen suhteen kunnista löytyy ääripäitä: niitä,
joiden tilat ovat järjestöjen käytössä maksutta ja niitä, jotka tarjoavat
vain maksullisia tiloja. Nimetty järjestöyhdyshenkilö löytyy lähes joka
neljännestä kunnasta. Säännöllisiä
tapaamisia järjestöjen kanssa järjestävät lähes kaikki (90%) kunnat.
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tarjoaa kunnille tietoa
järjestöyhteistyön ja järjestöjen tukemisen hyvistä käytännöistä verkostoimalla kuntien järjestöyhteistyötä
tekeviä virkamiehiä, osallistumalla
kuntien järjestämiin järjestötapaamisiin sekä kouluttamalla järjestöjen
keskinäisen sekä kunnan kanssa teh-

”Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyön
tilaa selvitettiin Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne -hankkeessa syksyllä 2017.”
1/ 2 0 18
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tävän yhteistyön tueksi järjestöaktiiveista vapaaehtoisia yhdistysagentteja.
Kuntien järjestötapaamisissa eri
alojen järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset pääsevät kertomaan, mikä
heidän näkökulmastaan yhteistyössä
toimii ja mikä ei. Näin kunta pystyy
panostamaan juuri niihin osa-alueisiin, joita ei koeta toimiviksi. Talven
2017-2018 aikana tapaamisissa on
käsitelty kuntien järjestöjen käyttöön
tarjoamia tiloja, järjestöavustuksia
sekä muuta kunnan kanssa tehtävää
yhteistyötä. Esiin on noussut paljon
järjestöjen toimintaa mahdollistavia
ja tukevia asioita, kuten järjestöyhdyshenkilön työpanos ja maksuttomat tilat, sekä järjestöjen toimintaa
estäviä tai vaikeuttavia asioita, kuten
avustusten hakemisen byrokraattisuus ja kuntatiedotteessa ilmoittamisen maksullisuus. Tulevat tapaamiset
löytyvät sivulta ihimiset.fi/ryhmat-jatapahtumat-jarjestotoimijoille/
Kuntien erityisenä haasteena on

järjestötoiminnasta viestiminen. Tähänkin Pohjois-Pohjanmaalla on
ratkaisuja: yhdistysagentit auttavat
järjestöjä tuottamaan sisältöjä niiden
tarjoamasta toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä ihimiset.fi -verkkopalveluun. Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja
vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelu
ihimiset.fi on osa valtakunnallista
toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta, jonka sisältöjä voidaan tuoda kuntien omille verkkosivustoille,
kuten Oulussa on tehty lapsiperheiden verkkopalvelun (lapsuus.ouka.
fi) suhteen. Näin kuntien ei tarvitse
ylläpitää järjestöjen tietoja omilla sivustoillaan.

Pohjois-Pohjanmaalla toimii maakunnallinen järjestöneuvottelukunta,
joka mm. huolehtii siitä, että järjestöt otetaan mukaan maakunta- ja
sote-uudistuksen valmisteluun. Järjestöneuvottelukunta myös tiedottaa
järjestöille siitä, miten maakunta- ja
sote-uudistus järjestöjen näkökulmasta etenee. Neuvottelukunnan
tukena toimii Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne -hanke.
Hanke on osa Järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelmaa,
jonka alla toimii järjestöjen muutostuen hanke jokaisessa maakunnassa. Hankkeet löytyvät Innoky-

lästä: yhteystiedot (innokyla.fi/web/
tyotila5607938/maakunta-ja-digihankkeissa-tyoskentelevat) ja hankehakemukset (innokyla.fi/web/tyotila5607938/materiaalit). Hankkeita
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Teksti Helena Liimatainen,
projektipäällikkö, järjestöagentti
Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne -hanke,
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry
ihimiset.fi/ppjarjestorakenne

k irj aes itt e l yt

Erja Sandberg, PS-kustannus

Adhd ja oppimisen tuki

V

uosi 2018 alkoi myönteisesti suomalaisten adhd-aiheisten kirjojen osalta. Erja Sandberg (KT, erityisopettaja) kirjoitti kirjan Adhd ja oppimisen tuki - Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Kirjan kustantaja
on PS-kustannus.

Kirja syleilee aihettaan kattavasti, oman katsauksensa saavat niin varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus kuin myös korkea-asteen
opinnot. Sandberg käsittelee yksi kerrallaan kaikkia näitä vaiheita ja kuinka
niissä voidaan tukea adhd-oireisen lapsen tai nuoren oppimista. Johtoajatuksena on tukea oppimista yksilöllisesti ja vahvuudet huomioiden. Kirjassa
huomioidaan myös koulutuksen nivelvaiheet, joiden merkitystä Sandberg on
korostanut myös väitöstutkimuksessaan.
Näin Sandberg kertoo blogissaan kirjasta: Kirjassa tarkastelen aktiivisuuden, tarkkaavuuden sekä toiminnanohjaukseen pulmiin liittyviä, kasvatuksessa, opetuksessa ja ohjauksessa huomioitavia asioita pedagogisessa
kontekstissa. Pohjaan tarvittavia toimenpiteitä mm. opetuksenjärjestäjää ja
opettajaa ohjaavaan lainsäädäntöön sekä opsiin. Kirjassa on mukana väitöstutkimuksestani sitaatteja sekä myös joitakin omakohtaisia kokemuksia ja
näkökulmia aiheesta oman adhd-vahvuudella varustetun nuoreni myötä.
Teksti Tuuli Korhonen, kuntoutussuunnittelija, ADHD-liitto
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Olen oma epätäydellinen
juuri sellaisena kuin olen

O

lin erilainen, koska aivojeni
toiminta poikkesi valtaväestöstä. En sopinut samaan
muottiin. Siihen muottiin minua
kuitenkin yritettiin tunkea, kuten
muitakin. Ihmettelin, mikä minussa
on vikana, ja miksei asiat suju. Yläasteella minulle diagnosoitiin vaikea
masennus. Ehkä kaikki vain johtuikin siitä? Masennuksen selitettiin
johtuvan rajusta koulukiusaamisesta.

Selviydyin kuitenkin läpi elämäni alkutaipaleen, en nyt ehkä kovin hyvin,
mutta kohtuullisesti. 20-vuotiaana
olin kokenut päiväkerhossa alkaneen
ja peruskoulun loppuun saakka kestäneen koulukiusaamisen, joutunut
rikoksen uhriksi, todistamaan, muuttanut alle 16-vuotiaana avoliittoon,
työskennellyt neljällä eri alalla, aloittanut ammattikoulun ja lopettanut sen
kesken, aloittanut lukion ja lopettanut

senkin kesken, ollut asunnoton, elänyt yksin, muuttanut uuteen avoliittoon, menettänyt läheisiä. Ties mitä.
Monet asiat sellaisia, jotka tuon ikäisillä vasta on käsillä. Osa hyviä ja
osa huonoja. Yhtä kaikki, opettavia
ja kasvattavia kokemuksia. Tuskin
olisin juuri nyt tässä kirjoittamassa
tätä tekstiä, jos niitä asioita ei olisi
tapahtunut. Ja noiden tapahtuneiden
asioiden joukossa on myös paljon sellaista, joista olen hyvin kiitollinen.
Suuri pelastukseni peruskouluaikana olivat hevoset. Yläasteaikana saatoin viettää tallilla
melkeinpä enemmän aikaa kuin
kotona. En käynyt ratsastustunneilla, viihdyin talleilla muuten.
Siivosin karsinoita, huolsin varusteita, hoidin siitostammaa ja
varsaa, osallistuin tallin muihinkin
toimiin ja muidenkin eläinten hoitoon. Joskus ratsastimme tai ajoimme. Se ei ollut pääasia. Hevosten
läsnäolo jo itsessään rauhoitti minua. Tallilla sain olla minä. Minua
myös kovasti kiinnostaisi palata
hevosten pariin ja mahdollisesti
tutustua uusiin terapiamuotoihin,
joita hevosten kanssa toteutetaan.
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Kuva Viivi Hautamäki

Olen 27-vuotias ja elänyt läpi tähänastisen elämäni adhd-oireideni kanssa. En vain aina tiennyt
niistä. Lapsuuden ja nuoruuden elin tyystin tietämättömänä siitä, etten ollutkaan vain musta
lammas, epäonnistuja, erikoinen ja ”vähän taiteellinen tapaus”. Tosin olen mielelläni vähän
taiteellinen tapaus! Eihän luovuus pahasta ole. Ja sain kolmannella luokalla tarinankertojan
kunniamaininnan opettajalta. Välillä ajattelin, etten tule muiden kanssa toimeen ja koen itseni
erilaiseksi, kun vietin lapsuuden lähinnä vanhempien sisarusten ja serkkujen kanssa, oman ikäisiä
leikkikavereita ei juurikaan ollut, etenkään tyttöjä. Nyt vasta elämässäni on tullut eteen vaihe,
että ystäväpiiriin kuuluu omanikäisiä ja jopa nuorempia henkilöitä.

itseni eli täydellinen

Diagnoosi mullisti elämäni
hyvällä tavalla
21-vuotiaana minusta tuli äiti. Äitiyslomalla ollessani suoritin lukion
loppuun ja kirjoitin ylioppilaaksi,
vauvan kanssa. Olin työskennellyt
muutamalla alalla lisää. Olimme
hankkineet oman asunnon ja kulissi oli hyvä, mutta suhde valitettavan onneton, eikä perhe lupauksista
huolimatta pysynyt eheänä. Ennen
eroamme elämässäni tapahtui toinenkin erittäin mullistava tapahtuma. Minulla diagnosoitiin adhd.
Olin kuormittunut ja hukassa, menin
lääkäriin saadakseni apua. Lääkäri
oli huolissaan ja lähetti minut kii-

reellisenä psykiatrille masennuksen
vuoksi. Psykiatri tosin totesi noin
puolen tunnin juttelun jälkeen, ettei tässä mistään masennuksesta ole
kyse. Olin samaa mieltä, en kokenut
olevani masentunut, mutta ympäröivät tekijät loivat kovan ahdistuksen.
Sain täytettäväkseni pinon lomakkeita. Niitä läpikäydessä oli psykiatri
entistä vakuuttuneempi siitä, että kyseessä voisi hyvinkin olla hoitamaton adhd. Lapsuuden oireilua alettiin
selvittää ja haastattelut tukivat epäilyä. Päätettiin aloittaa lääkekokeilu.
Ensimmäinen päivä lääkittynä oikein
oli ihmeellinen. Asiat eivät jääneet

kesken, vaan pystyin aloittamaan
asian ja viemään sen loppuun ilman
tuskaista ponnistelua. Sain keskeneräisiä asioita päätökseen. Pääni
tuntui selvältä pitkästä aikaa. Diagnoosin saaminen oli oma henkinen
prosessinsa. Yhtäkkiä en ollutkaan
vain se outo, taiteellinen, epäonnistuja. Olin oma epätäydellinen itseni
– tai täydellinen juuri sellaisena kuin
olin, niillä eväillä, joita minulle oli
annettu. Äidilleni se oli kova paikka. Hän ei voinut uskoa moista, sillä
olisihan hän nyt huomannut asian,
lastenhoitaja kun oli ja minä hänen
neljäs lapsensa! Ei siihen tosin paljon
aikaa mennyt, kun hän saattoi kom-
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pariin. Ehkä minä voin
vaikuttaa siihen, että
jonkun toisen ei tarvitse kulkea samankaltaista polkua kuin itse olen
kulkenut. Tai voin tukea
siinä kohtaa, kun elämä
diagnoosin myötä yhtäkkiä mullistuu. Tai että
diagnosointia ylipäätään
tapahtuu ja ihmiset saisivat oikean avun ongelmiin väärien diagnoosien ja lääkkeiden sijaan.

mentoida ”Mikset oo syönyt lääkkeitäs tänään?”. Se kertoi minulle, miten paljon lääkkeet oikeasti tukivat
minua. Ja se vaikutti myös läheisiin.
Asian hyväksyminen ei kuitenkaan
tapahtunut tuosta noin vaan, vaikka
sainkin hyväksyttyä itseni paremmin
ja opin ymmärtämään omia oikkujani paremmin. Diagnoosin saaminen
herätti myös katkeruutta. Miksi asiaa
ei oltu huomattu ajoissa? Siis silloin,
kun aloitin koulutaipaleeni. Miten
paljon helpompaa olisi voinut nuo
vuodet elämästäni olla. Olisinko ehkä
jo saanut ammatinkin, tai sen lukion
loppuun? Miksei kukaan huomannut?
Vei aikaa hyväksyä asia ja todeta, etten voi muuttaa menneisyyttäni.

Vapaaehtoistyö yhdistyksessä ja nyt myös liitossa
on tuonut elämääni paljon
uusia ihmisiä, tietoa ja
taitoa sekä mahdollisuuden oppia lisää asiasta,
joka koskettaa omaakin
elämääni joka ikinen päivä. Olen itse saanut tukea muilta vapaaehtoisilta ja nyt pyrin laittamaan
hyvän kiertämään.
Minulla on vielä valtavan paljon
opittavaa aiheesta ja ennen kaikkea
itsestäni, mutta nykyään minulla on
valtava rikkaus, nimittäin tieto siitä,
miksi olen omanlaiseni ja suuri joukko ymmärtäviä ihmisiä ympärillä.
Esimerkiksi oireiston sovittaminen
parisuhteeseen on vielä pahasti työn
alla, mutta pikkuhiljaa. Nykyistä

Hyvä kiertämään

Miettimisen, vertaistuen ja kurssien myötä tulleet oivallukset ovatkin kantaneet minua elämässäni
eteenpäin. Viime vuoden lopulla
valmistuin viimein ammattiinkin!
Olen oivaltanut, että voin löytää
omanlaisia tapoja oppia ja selviytyä haasteista sekä etsiä tukitoimia.
Näiden asioiden miettiminen on kuitenkin tuonut minut vapaaehtoistyön
1/ 2 0 18
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parisuhdetta onkin jo takana noin
4,5 vuotta vuoristoratoineen. Myös
äitiydessä on omat haasteensa etenkin, kun lapsi taitaa olla tullut äitiinsä. Nyt voin kuitenkin tukea lastani
hänen aloittaessaan koulutaipaleen,
mikäli hänellä on edessään vastaavanlaisia ongelmia kuin minulla.
Nykyään siis olen ylpeästi adhd,
oman alani ammattilainen, ylioppilas, vapaaehtoistyöntekijä, avopuoliso, äiti…. Listasta voisi tehdä vaikka
kuinka pitkän ja sen tekeminen on
paljon helpompaa, kuin mitä se oli
ennen diagnoosia. Vapaa-ajalla nautin luonnosta, metsästän, kalastan,
valokuvaan omaksi ilokseni ja teen
asioita joista pidän, vaikka välillä on
pakko tyytyä tekemään vähemmän
kivoja juttuja. Välillä sallin itselleni
sen, etten tee mitään. Vaikka toisinaan asiat eivät tahdo sujua, ainakaan
mutkitta, olen silti saavuttanut hyviä
asioita.
Loppuun haluaisin jakaa teille
kaikille eräältä leiriltä mieleen jääneen lausahduksen, joka on mielestäni erittäin kannustava ja positiivinen kuvaus tästä oireyhtymästä:
”Adhd on vähän niinku mikä tahansa supervoima, sitä pitää vaan oppia
hallitsemaan!”
Teksti ja kuvat Maija-Leena

Haluatko näkyä
ADHD-lehdessä?
Kysy lisää ADHD-liitosta,
jari.hamalainen@adhd-liitto.fi,
puh. 045 636 1842

Esimerkkejä
ilmoitushinnoista
1/8 sivun ilmoitus
90 x 75 mm
vaakaan
250 €
1/4 sivun ilmoitus
90 x 130 mm tai
180 x 65 mm
450 €

19

1/ 2 0 18

k olumni

Resurssit eivät riitä
Erityiset, tukea vaativat lapset ja koulu. Kyseenalaistettu työmaa, mutta kuuletteko vanhempien
tuskastuneet, tukahdetut kysymykset? Näettekö opettajien rikki revityt voimavarat; jokainen
suunta huutaa parasta lapselleen, mutta ruokkiva käsi korkeammalla huutaa ”Ei ole rahaa”.

N

ämä lapset ovat tulevaisuuden
työvoimaa. Kyllä, iso osa heistä kasvaa kelpo veronmaksajiksi, osa tarvitsee tukea läpi elämänkaaren, mutta näissä lapsissa on tulevaisuus. Saanko kysyä, mihin resurssit
oikein riittävät?

Siinä houkuttelee suuresti vetää
keuhkot täyteen suolavettä, ja hukkua pois. Mutta kun paatissa on pieni
lapsi. Tai useakin. Ja sitä kerää itsestään sen Ahdin voiman ja kääntää koko kanootin ympäri, huutaa takaisin
keuhkot vaahtoa koristen: Ei tässä
mitään hätää, selvitään varmasti! Ei
se mitään. Ei voi mitään. Resurssipula.
Vaan kyllä se on jotain. Tämä on
huono juttu, ja tämä tilanne kouluissa
murentaa perusteet seuraavilta vuosikymmeniltä. Kerronko miten?
Luokassa istuu lapsi. Oikeastaan,

Pexels.com

Konkreettisesti. Moni vanhempi
on kiinnostunut, kenen selkänahasta
pitää repiä, ettei arki ole koulun tiiliskivien sisäpuolella, eikä kodin seinien sisällä pelkkää selviytymistä. Sitä
se nyt on. Saatanallisessa myrskyssä,
pienessä puuveneessä, avomerellä
äyskäröit vettä pois. Paha vaan, että
purkki kaatuu ympäri tuon tuosta, hukut avunhuutoon, ja näet sieltä pinnan
alta, kun joku huutaa, ettei valitettavasti voi auttaa, kun tämä pelastus-

rengas on niin kallis. Resurssit katsos, ei riitä.
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luokassa yrittää istua lapsi. Hän ei
siihen yksinkertaiseen perusasiaan
kunnolla pysty, sillä on motorisesti
levoton. Hänen motorinen levottomuus, jatkuva liike, sähellys, koputtelu, rummuttelu, naputtelu, kynän
lainaaminen, vessassa ramppaaminen, venyttely ja maassa kiemurtelunsa aktivoi häntä. Aktivoi hänen
aivokemiaansa. Hänellä aivojen välittäjäainevirtauksessa on poikkeava
suhina, purot virtaavat epätasaisesti
taikka liian hitaasti. Hän aktivoi itseään jatkuvalla fyysisellä liikehdinnällä, jottei moottori sammu.
Tämä lapsi kokee paikoillaan istumisen tukahduttavana, ja se suurella
todennäköisyydellä patoutuukin lapseen. Pystytkö olla tunnin räpyttele-

k olu mn i

Ja kun sanon patoutuu, tarkoitan
sitä. Seuraa mahdollisesti tic-oireita,
muun muassa rykiminen, silmien
pyörittely, pään nykiminen ja erilaiset kurkkuäänet. Tic-oireita esiintyy
monessa neurologisessa ominaisuudessa, ja niitä voi olla hyvinkin monta
päällekkäin, tai vain yksi. Ja ne voivat vaihdella. Tic-oireet pahentuvat
stressissä ja ahdistuksessa. Lapselle
nämä ovat hyvin kuormittavia, ja
hankaloittavat sosiaalista elämää ja
asemaa luokassa, sillä keskeneräiset
ihmiset eivät ymmärrä. Pienet lapset eivät osaa käsitellä tuntematonta,
josta seuraa lähes poikkeuksetta ulkopuolisuus ja kiusaaminen.
Hyviäkin tarinoita on. Hyvin päättyneitä, ja jopa alkaneita tarinoita
erityisten olosuhteista ja asemista
luokkailmapiireissä. Mutta aivan liian vähän.
Tämä lapsi, joka yrittää sulloa itsensä mahdottomaan lokeroon, saattaa ryhtyä koulusta karkailuun. Hän
saattaa purkaa ahdistustaan täyttämällä tilaa äänellään. Hän voi radikaalisti muuttaa koko luokan ilmapiirin häiriintyneeksi, sillä hänelle ei
anneta pelastusrengasta. Hän hukkuu.
Hän ei voi muuta, sillä tämä lapsi ei
tiedä miten olla. Miten saada happea,
kuin muut.
Jo päiväkodeissa huomaa, kuinka
kuormitus isoissa ryhmissä, purkautuu näillä erityisillä hyvinkin primitiivisesti. Tunteiden säätely on hyvin
alkukantaista, eikä ole riittävä määrä
aikuisia antamaan tukea niiden käsittelyyn. Tämä jatkuu vielä kouluiässäkin.
Tämä lapsi saattaa myös kuulla,
kun sähkö sirisee. Kun ilmastointi
hurisee. Haistaa vierustoverin pesuaineen, aamulla syödyn appelsiinin.
Nähdä opettajan punaisen paidan kirkuvana tikarina, sokeuttaa hänet. Hän

Pexels.com

mättä silmiä? Tämä lapsi joutuu siihen tilanteeseen. Sillä siltä se tuntuu.

saattaa rakastaa musiikkia, mutta ei
kykene suodattamaan puhetta sen läpi
musiikintunnilla. Hän saattaa yrittää
erotella sanoja kaikesta siitä metelistä, mikä luokassa on päällekkäin,
liikuntasalissa, kevätjuhlissa. Monta
kymmentä lausetta ovat kuin kasa sanoja, viipaleita äänistä, joita hän yrittää erotella omiin lokeroihin, saada
ne toimimaan. Mutta, kun se ei toimi.
Meteli kasautuu, se kuulostaa kovemmalta mitä muille. Äänet muuttuvat
myrkylliseksi metelipuuroksi, joka
survotaan väkisin aivoihin.

Tämä lapsi, ja tuhannet hänenlaisensa, ovat pulassa. Minulla, on tämänlainen erityinen lapsi. Useakin.
Minulla, on esimerkillinen tilanne,
josta moni vanhempi vain haaveilee.
Minun lapseni, saa tukea koulussa.
Resurssipula painaa joka koulussa, mutta mitä se tarkalleen ottaen
tarkoittaa? Mitä nämä lapset tarvitsevat? Asiantuntijoita. Opettajia, joilla
on edes alkeet hallussa, mitä tulee
erityislasten tarpeisiin. Tätä ei ole
nyt. Tietoa. Valistusta. Tukityökaluja.
Koulunkäyntiavustajia.

Aistiherkkyys. Aistisäätelykeskuksen pulmat kulkevat usein monessa vyyhdissä mukana, ja ihan yksinäänkin ovat suuri kuorma lapselle
kantaa päivittäin mukana kouluun.
Lapsi saattaa pitää käsiä korvilla.
Hänellä laukeaa migreenikohtauksia,
pahoinvointeja, vatsakivut tulevat
ehkä mukaan kuvioon. Koko elimistö on kuin pieni kiihtyvä tivoli, jonka
moottori on ylikuumentunut. Musiikki riivaa epäsoinnuillaan, nousee
palaneen käry. Lapsi pääsee kotiin,
ja tivoli räjähtää. Katsokaas, näillä
lapsilla itsesäätely on utopiaa, taito,
jota treenataan oikeassa elämässä ja
ympäristössä päivittäin. Pettymykset,
surun tunteet, suuttumukset ja ilokin.
Riemukin voi karata hanskasta.

Missä kohtaa säästetään, kun vanhempi soitetaan hakemaan lapsi kotiin kesken työpäivän? Kun opettajalla ei kapasiteetti riitä, lapsia on luokassa muutama muukin, ja yksi lapsi
voi purkautuessaan remontoida koko
luokan. Käydä käsiksi opettajaan,
toiseen oppilaaseen, vahingoittaa itseään. Rakentaa pulpeteista muurin
itselleen. Näillä lapsilla on hätä, ilman resursseja.
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Missä kohtaa säästetään, kun
työnantaja ei katso hyvällä toistuvaa
keskeytynyttä työpäivää, sairaslomia
lapsen vuoksi, heikentynyttä työmotivaatiota ja tehoa, sillä tämä syö
vanhemman eväitä helvetisti. Moni
putoaa työelämästä, saa kengän kuvan persuksiin tai joutuu jättämään

k olumni
”Nämä lapset eivät ymmärrä resursseista. Eivät
käsitä, että hätä tarvitsee rahaa.”
opinnot kesken. Moni tipahtaa Kelan tuille, sillä koulu ei pärjää lapsen
kanssa. Resurssit. Missä kohtaa säästetään, kun vanhempi putoaa kuiluun,
vaikka tahtoo olla osa tuottavaa yhteiskuntaa?
Moni lapsi tarvitsee avustajan
luokkaan, sillä näin toiminnanohjaus
ja asioiden pilkkominen sujuu. Jatkuva läsnäoleva tuki hyödyttää lasta,
luokkaa ja kotia. Moni lapsi on tehostetun tai erityisen tuen alla. Siltikään
harva saa konkreettista tukea. ”Tuki”
saattaa olla siirtäminen pois luokasta, vieraaseen luokkaan rauhoittumaan, vaikka todellisuudessa tässä
mennään perse edellä puuhun. Näillä
lapsilla on usein siirtymätilanteet hyvin hankalia, ja sykkiminen vieraisiin
tiloihin omasta turvallisesta luokasta,
kiihtyneessä tilassa voi ajaa lapsen
lukkotilaan tai aggressioon. Näillä
lapsilla jälki-istunto on kuin dementiapotilaan sättimistä seuraavana päivänä. Heillä on mahtava ja kirottu
kyky elää hetkessä. Todellinen Carpe
Diem. Heillä ei sanktio aja asiaansa
enää tuntien päästä. Seurauksen täytyy liittyä tekoon, ja vanha sanonta
”Kerrasta pitää oppia” ei päde heillä.
Lähempänä totuutta on Sadas kerta
toden sanoo.
Erityisluokat ovat tukossa, pienluokat samaten. Erityisopettajien
tunteja on rajallinen määrä tarjolla,
sillä kysynnän ja tarjonnan laki ei
kohtaa mitenkään päin. Erityislapsia
on integroituna normaaliluokkiin,
joissa oppilasmäärä on usein se parikymmentä. Miettikää. Ja tuen määrä
on hälyttävän huono. Tietotaito kouluissa on surkea. Saan tietooni niin
surkeita tarinoita pienistä ihmisistä,
jotka kotona ovat erotettuina koulusta, notkuvat vanhemman työpaikalla,
ovat ängettyinä kopiokonehuoneeseen työskentelemään, lähetetään
heti aamulla kotiin, istutetaan jälkiistunnoissa tunteja viikossa, pako1/ 2 0 18

tetaan syömään loppuun ottamansa
ruoka, vaikka aistiherkkä ei kykene
nielemään koostumuksen vuoksi
kaikkea. Koska EI OLE TIETOA. Ei
ole RESURSSEJA.
Minulla on lapsia, joilla diagnoosina adhd. Yhdellä on uusimpana lisämausteena ja epäilynä Asperger piirteet. Eli autismikirjonpiirteet, ”hyvänlaatuiset” eli suomeksi sanottuna
lievähköt. Tämä tokaluokkalainen on
normaaliluokalla. Oppilaita on 19.
Hänellä on erityisentuen päätös ja tukimuodot, joista hän hyötyy merkittävästi. Hänellä on luokassa oma tila,
sermillä erotettuna. Tämä oma tila on
hänelle ehdoton ja hyvin tärkeä, sinne
ei ole muut tervetulleita opettajaa ja
avustajaa lukuun ottamatta. Hänellä
on myös luokassa oma turvapaikka,
jonne saa mennä kuormittuessaan. Se
on luokassa olevan pianon takana, ja
hyvin tärkeä myös hänelle.
Lapsellani on käytössä avustaja, jonka avulla hän kykenee lähes
normaaliin opiskeluun, mutta asiat
pilkottuina ja jatkuvasti ohjattuna.
Aikuisen tuki ja läsnäolo tuo turvaa
ja rauhoittaa, ja konkreettinen asioiden avaaminen on välttämätöntä.
Ilman avustajaa on opettajan hankalampi työstää kokonaisuutta, sillä
lapseni on vaativa ja tarvitsee aikaa.
Opettajan rooli on huikea ja merkittävä. Meille osui helmi, jolla tahtoa
ja motivaatiota on ollut nähdä tuloksia lapsessa, joka lähes haihtui ekalla
luokalla haasteisiinsa. Opettaja, joka
ei luovuttanut, ja on meille hyvin
tärkeä tällä matkalla, jota kuljemme
vielä hyvin pitkään.
Pojallani on kuulosuojaimet, sillä
äänet vievät tarkkaavaisuuden pois,
ja ahdistavat. Kuvatuet, joilla kuvin
kerrotaan mitä seuraavaksi on tehtävä, on käytössä oman tilan läheisyydessä. Hänellä on aktiivituoli ja tyyny, sillä paikoillaan olo usein on mah22

dotonta. Hän saa myös liikkua luokassa, jos ei häiritse tuntia muutoin.
Poikani suorittaa sovelletusti joitakin
oppiaineita, ja tämä on hyvin tärkeä
osa onnistunutta opintietä erityisillä.
Rakennetaan se silta uudestaan. Sillä
perille voi päästä hiukan vinossakin.
Hän saa erityisopettajan tunteja viikoittain. Aivan ihana ihminen ja luottamussuhde luotu häneenkin, ja sehän
ei ole itsestään selvää.
Tuttuuden ja turvallisuuden merkki on usein se, että uskaltaa potkaista
avustajaa nilkkaan suuttuessaan, mutta jatkaa töitä hänen kanssaan tämän
jälkeen. Eikö kuulosta nurinkuriselta? Ei se ole. Nämä lapset eivät ymmärrä resursseista. Eivät käsitä, että
hätä tarvitsee rahaa. He eivät ymmärrä, miksi äiti on yhtäkkiä kotona, eikä mene enää töihin. Miksi joku soitti lastensuojeluun, ja äiti itkee taas.
Heillä on salattuja vahvuuksia, taitoja
ja padottua tietoa, joka tahtoo päästä
ulos. Heillä on usein erityisosaamista,
josta neurotyypillinen lapsi vain haaveilee. Kaikki piilossa. Oireiston alla,
johon ei saa käytännön tukea. Mutta
ei ole resursseja vapauttaa heitä.
Lapseni ei olisi tässä, ilman asianmukaista tukea ja tietoa. Lapseni olisi
yksinäinen, ilman itsetuntoa, hukkumassa. Hän sai tarvitsemansa tuen.
Ihmiset ympärilleen. Lääkityksen
sulkemaan ärsyketulvaa ja lisäämään
tarkkaavaisuutta. Hän sai työkalut
tulevaisuuteen. Mutta tämä on tarina
yhdestä vähemmistön edustajasta.
Yhdestä, jolla kävi hyvin, mutta aina taistelee kyvystään pärjätä isossa
maailmassa, jossa on niin vähän tietoa.
Mitenkäs ne tuhannet muut, joilla
syrjäytyminen käynnistettiin jo ennen, kuin ehtivät huomata päin puskevaa junaa? He putoavat raiteilta.
Montako euroa se tulee maksamaan
tulevaisuudessa? Ai mutta. Ne resurssit. Perse edellä puuhun ja lujaa.
Teksti Mommy Be Good

Hahkutus jatkuu
Hahmottamisen
verkkoharjoitusympäristö
aikuisille

Tämän vuoden alussa alkoi uusi
STEA-rahoitteinen hanke (20182020), jossa rakennetaan verkkopohjainen harjoitusympäristö. Harjoitteita tullaan tuottamaan aikuisille hahmottamistaitojen kehittämiseen arjen,
oppimisen, ympäristön sekä työelämän tilanteisiin. Hankkeessa koulutetaan myös mentoreita, joilta voi
saada tukea harjoitteluun ja verkossa harjoiteltujen taitojen viemiseen
todelliseen elämään. Mentorina voi
toimia esimerkiksi järjestön vapaaehtoistoimija tai kokemusasiantuntija. Hankkeen toteuttavat Niilo Mäki
Instituutti, ADHD-liitto, Aivoliitto,
Autismi- ja Aspergerliitto, Erilaisten
oppijoiden liitto, Suomen CP-liitto,
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja
Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu. Uudesta hankkeesta lisää tulevissa
numeroissa.

jään osa-alueeseen: 1) tietoa, 2) tunnistaminen, 3) tuki ja kuntoutus sekä
4) arki ja elämä. Klippejä on yhteensä 73 ja niiden yhteiskesto on noin 3
tuntia 40 minuuttia. Erityisopetuksen
ja psykologian ammattilaisten lisäksi
kokemusasiantuntijat kertovat omista kokemuksistaan ja näkemyksistään
hahmottamisen vaikeuksista.
Tietopalvelussa on tarjolla ilmainen hahmotushäiriöistä kertova oppitunti, joka sisältää 17 videota ja
niiden kirjalliset tiivistelmät. Videoiden yhteiskesto on noin 48 minuuttia
ja oppitunnin läpikäymiseen kuluu
aikaa noin tunnin verran. Tietopalvelusta löytyy myös usein kysytyt kysymykset -osio, YLE-uutisten tekemä
Hahmottamisen häiriöt -juttu sekä
kirjallista materiaalia, kuten graduja
ja tietoa Vektor-oppimispelistä.

Vektor-oppimispeli

Vektor-oppimispeli on tarkoitettu
ensisijaisesti 6-8-vuotiaille lapsille
Tietopalvelu
matematiikan perusteiden oppimihahmotushäiriöistä
seen, mutta se soveltuu iästä riippuOsoitteesta hahku.fi löytyvä, hah- matta kaikille, joilla on matematiikan
motushäiriöitä käsittelevä tietopalve- oppimisvaikeuksia ja/tai hahmotuslu on suunnattu hahmotusvaikeuksi- vaikeuksia. Matematiikan oppimisille henkilöille, heidän läheisilleen, sen tukemiseksi pelissä harjoitellaan
järjestöille ja asiantuntijoille. Tieto- myös visuospatiaalista työmuistia,
palvelun keskeinen sisältö koostuu mentaalista rotaatiota, visuospatiaalyhyistä videoista, jotka on jaettu nel- lista konstruktiota ja visuospatiaalista
päättelyä. Vektor on
suunniteltu tieteelVektor-pelin uusia sisältöjä: kategoriapäättely
lisen tutkimuksen
pohjalta, joten sen
toteutuksessa on
otettu huomioon,
millainen harjoittelu on tehokasta
varhaisessa matematiikan ja visuospatiaalisten taitojen
oppimisessa. Pelin
voi ladata ilmaiseksi tabletille joko App Storesta tai
Google Play Storesta ja sitä voi ko23

keilla ilman tilin luomista syöttämällä
käyttäjänimeksi TESTUNLOCKED.
Yksittäisen lapsen tai oppilasryhmän
pelaamiseen löytyy tietoa Hahkun
tietopalvelun materiaalit-osiosta sekä
pelin toteutuksesta vastanneen säätiön sivustolta osoitteesta cognitionmatters.org/fi/.

Hahmottamiseen liittyvä
ahdistuneisuus

Spatiaalisella ahdistuksella tarkoitetaan epämiellyttävyyden tunnetta,
ahdistusta tai jopa pelkoa, joka liittyy tilanteisiin tai tehtäviin, jotka
vaativat hahmottamista. Ahdistus
voi johtaa hahmottamista edellyttävien tilanteiden välttelyyn ja siten
elämänpiirin kapeutumiseen. Hahkuhankkeen toteuttamassa selvityksessä 903 peruskoulun 2-9 luokkalaista
oppilasta vastasi kyselyyn spatiaalisesta ahdistuneisuudesta. Oppilailta
kysyttiin, kuinka hermostuneeksi he
tuntisivat itsensä, jos heitä pyydettäisiin tekemään erilaisia hahmottamista
vaativia tehtäviä, kuten rakentaa talo
lego-palikoista tai löytää reitti kaverin kotiin. Vastanneista 4 %, eli lähes
yksi lapsi joka koululuokasta, vastasi
suurimpaan osaan väittämistä, että
hahmotusta vaativat tilanteet tuntuvat epämiellyttäviltä tai ahdistavilta.
Tutkimuksen mukaan spatiaalinen
ahdistus korostuu ryhmätilanteissa.
Spatiaalista ahdistusta voisi ennaltaehkäistä ja vähentää käyttämällä
opetuksessa sellaisia menetelmiä,
jotka tukevat oppilaiden hahmotustaitoja. Opettajien olisi hyvä miettiä
hahmottamisen vaateita antamissaan
tehtävätilanteissa. Koululiikunta on
yksi sellainen tilanne. Aiheesta saa
lisätietoa tietopalvelun videoklipeistä, jotka löytyvät tietoa- sekä tuki ja
kuntoutus -osioista.
Teksti: Mika Minkkinen ja
Anna Lehtola
Kuvat: Hahku-hanke
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jäsenyhdistykset
Aisti ry, Turun seudun
autismi- ja ADHD-yhdistys

aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi
www.aistiyhdistys.fi
Etelä-Savon
ADA ry

Puheenjohtaja Reijo Hämäläinen
es-ada@es-ada.com
Löydät meidät myös Facebookista!
4.-30.4.2018 Etelä-Savon ADA
ry järjestää Kalevankankaan koulun taiturioppilaiden taidenäyttelyn GalleriArissa, Mikkelissä.
Avajaiset 4.4.2018 klo 18 alkaen.
Näyttelyn suojelijana kaupunginjohtaja Timo Halonen.
HYMY ry

Riitta Viljamaa, puh. 050 520 2771
rhviljamaa@gmail.com
www.hymyry.net
Itä-Savon Puatti ry

puheenjohtaja Taru Niemi
puh. 050 377 3369
taruniemi72@gmail.com
sihteeri Kati Sairanen
puattiry@gmail.com
Itäisen Uudenmaan
ADHD- ja
autismikirjoyhdistys
ITUA ry,
Östra Nylands ADHD- och
autismspektrums förening
ITUA rf

Jutta Peltonen-Hannus
puh. 040 481 2251
itua.ry@gmail.com
Keski-Suomen ADHDyhdistys ry

Puheenjohtaja Piia Heinävaara
piia.heinavaara@gmail.com
www.keskisuomenadhd.com
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liity jäseneksi www.adhd-liitto.fi
Kymenlaakson autismi-,
asperger-, dysfasia- ja
ADHD-yhdistys AADA ry

Pohjois-Karjalan ADHD-,
autismi- ja dysfasiayhdistys
Aksoni ry

Puheenjohtaja Kata Kaukiainen
kata.aada@gmail.com
kymenlaakson.aada@gmail.com
www.kymenlaaksonaada.org
Seuraa ilmoitteluamme Aadan facebook-ryhmässä, nettisivuillamme
ja Vartti-lehdessä.

Puheenjohtaja Noora Alm
alm.noora@gmail.com,
puh. 040 412 3792
www.aksoniry.com

Lahden seudun
ADHD-yhdistys ry

Lahden seudun ADHD-yhdistys
lahtiadhd@gmail.com
Länsi-Uudenmaan Neuris ry

www.neuris.fi
Puheenjohtaja Minna Mäenpää,
puh. 050 464 8991
Jäsenasiat Sari Wahlroos
Puh. 045 606 3505 (Toimiston
puhelinnumero avoinna: ma - to 10
-15 ja pe 10 -14)
sihteeri.neuris@gmail.com
Neurokirjon ammattilaiset
(NAM)

puheenjohtaja.nam@gmail.com
Facebook.com/
neurokirjonammattilaiset
NAM on suunnattu ammattilaisille, jotka osallistuvat työssään neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä toimintakyvyn tukemiseen.
Oulun seudun
ADHD-yhdistys ry

Puheenjohtaja Erja Jormalainen,
oulunadhd@gmail.com
puh. 040 833 4237
www.oulunseudunadhd.fi
Yhdistys löytyy myös Facebookista
Pirkanmaan
AD(H)D-vertaiset ry

Puheenjohtaja Maija-Leena
Kivimäki
maijaleenakivimaki@gmail.com
www.adhdpirkanmaa.fi
facebook/adhdpirkanmaa
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Pohjois-Savon
neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjoyhdistys Eijsveikeet ry

Microkatu 1, M-talo, 70210 Kuopio
puh. 044 721 1127 (ma klo 15-18,
muulloin tekstiviestit tai sähköposti
tuovat viestisi perille)
toimisto@eijsveikeet.fi
www.eijsveikeet.fi
Yhdistys on myös Facebookissa
Puheenjohtajamme tavoittaa
puheenjohtaja@eijsveikeet.fi
Vertaistukipuhelin, 044 757 9477.
Lapinlahden vertaistukiryhmä
vanhemmille Juhani Ahontie 4, 2.
krs, Lapinlahti. Lisätietoja: Suvi Miromäki, puh. 040 041 3770 ja Jenni
Turunen, puh. 040 745 0610.
Kuopion nepsy-lasten ja -nuorten vanhempien vertaistukiryhmä
kokoontuu Kuopion perheentalolla
kerran kuussa keskiviikkona klo
18.00. Seuraavat kokoontumiset
21.3., 11.4. ja 23.5. Lisätietoja: Enni
Kesonen 040 553 0395
Vertaistukiryhmä 17-30-vuotiaille adhd/add, asperger tai kielellisistä erityisvaikeuksista oirehtiville nuorille ja nuorille aikuisille.
Ryhmä kokoontuu kello 17.30-19.30
Technopoliksen m-rakennuksessa
(Microkatu 1, Kuopio) joka toinen
viikko. Ilmoittautumiset ja tiedustelut rohkeasti numeroon 044 971
7525 tai sähköpostitse heidi.myllari@humak.fi
ADD/ADHD-aikuisten ryhmä
ja kokoontuu joka toinen tiistai.
Kokoontumisajankohta ilmoitetaan ryhmässä jo olleille erikseen.
Ryhmä kokoontuu osoitteessa:
MICROKATU 1 , M-TALO, 9.
KERROS, KUOPIO. Yhteyshenkilö
Nikolas Sowah, puh. 040 938 2928,
truplayr(at)gmail.com.

liity jäseneksi www.adhd-liitto.fi

KEILAUS:
Keilaus joka toinen keskiviikko
klo 17-18 Kuopiossa Niiralan keilahallilla (Keilakuja 3, Kuopio).
Radan hinta on 18 € (3-4 hlöä/rata
sisältäen kenkävuokran), omakustanteinen. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita mukaan yksin, perheen tai
avustajan kanssa. Huom! Ilmoittautuminen Sadulle puhelinnumeroon
044 757 9477. Keilailun päivämäärät ovat 16.3., 30.3., 13.4., 27.4.,
11.5. ja 25.5.2018.
Pääkaupunkiseudun
ADHD-yhdistys ry

Puhelin: 044 980 9541
pkseudun.adhd@gmail.com
Puheenjohtaja Hanna-Maria
Mäkelä
Kotisivut: www.pkseudunadhd.fi
Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys
| Facebook
Salon Seudun
ADHD-yhdistys ry

Puheenjohtaja Liisa Laula
adhdyhdistys@gmail.com
www.adhdsalo.fi
Satakunnan Autismi-,
ADHD- ja Dysfasiayhdistys
SAMDY ry

Satakunnan yhteisökeskus,
Isolinnankatu 16, 28100 Pori
www.samdy.info
puh. 044 346 0898
samdy@samdy.info
Tarkempia tietoja toiminnasta:
www.samdy.info
Suomen ADHD-Aikuiset ry

Hallituksen tavoittaa osoitteesta
hallitus@adhd-aikuiset.org
www.adhd-aikuiset.org
Tykkää meistä: www.facebook.com/
Suomen.ADHD.Aikuiset
Nettivertaistukea saatavilla
Facebook: AD/HD Aikuiset
Puheenjohtaja: Charlotta Hjelt
Jäsenrekisteri: jasenasiat@adhdaikuiset.org

jäsenyhdistykset

Vaasanseudun
ADHD-yhdistys ry Vasanejdens
ADHD-förening rf

www.vaasanadhd.com
info@vaasanadhd.com
puh. 044 210 5959
På svenska 040 594 2842
Korsholmanpuistikko 44, Vaasa
seinajoki@vaasanadhd.com, 050
090 1628
suupohja@vaasanadhd.com, 050
405 2136
kokkola@vaasanadhd.com, 050 594
2052
Löydät meidät myös Facebookista /
Du hittar oss också på Facebook
Varkauden Seudun
Wamdy ry

(Autismi-, ADHD- ja
dysfasiayhdistys)
Anita Rikalainen, puh. 040 7328 360
varkaudenseudun.wamdy@gmail.com

Ilmoittelemme yhdistyksen
toiminnasta Sinun Savo lehdessä,
Facebookissa ja yhdistyksen omilla
nettisivuilla www.wamdy.info.
Mikäli haluat liittyä sähköpostituslistalle, niin ilmoita meille sähköpostisi lähettämällä viestin osoitteeseen: varkaudenseudun.wamdy@
gmail.com

Katso ADHD-liiton
jäsenyhdistykset
osoitteesta www.adhdliitto.fi/yhteystiedot/
jasenyhdistykset ja löydä
sinua lähinnä oleva
yhdistys.
Voit liittyä jäseneksi
yhdistyksiin osoitteessa
www.adhd-liitto.fi/adhdliitto/tietoa-jasenyydesta
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Energiset superseikkailijat
valloittivat SuperPark Oulun
Ensimmäistä kertaa lapseni kantoi adhd:n ylpeänä ja koki kuuluvansa joukkoon. Superseikkailijat
liikuntakerho tarjosi liikunnan riemua ja onnistumisen kokemuksia adhd-oireisille lapsille.

S

uperPark Oulun aulatilaan kokoontuu kahdeksan innokasta
koululaista. Joko me voidaan
aloittaa? Mitäs me tänään tehdään?
Päästäänkö tänään skeittiramppiin?
Kysymykset sinkoilevat ilmassa. Alkamassa on energisten superseikkailijoiden liikuntakerho, joka on tarkoitettu 7-10-vuotiaille adhd-oireisille
lapsille. Kerhon ohjaajat Karoliina,
Noora ja Kreeta vastailevat kysymyksiin kärsivällisesti ja ohjaavat
lapset SuperParkin puolelle. Ryhmä
voi alkaa.

Liikuntakerholle valtava
tarve

arpomalla. Viime syyskuussa liikuntakerhossa aloitti kahdeksan innostunutta ja energistä superseikkailijaa.
Kerho kokoontui kerran viikossa
tunnin ajan, kaikkiaan kahdeksan
kertaa. Jokaisella kokoontumiskerralla tutustuttiin uuteen liikuntalajiin, joita olivat suunnistus, pesäpallo, koripallo, salibandy, jalkapallo,
kiipeily, scoottaus, skeittaus ja trampoliinit. SuperParkin kanssa sovittiin,
että kerholaiset voivat halutessaan ja
vanhemman suostumuksella jäädä
puistoon sen sulkemisaikaan saakka.
Kerhon aikana saatu kokemus osoitti
tämän hyväksi ratkaisuksi ja ohjaajat
totesivat, että monelle lapselle kerhokerran lopettaminen oli huomattavasti helpompaa, kun sai vielä jäädä
Superparkiin touhuamaan.

sia liikuntalajeja riittivät innostamaan
jokaiseen kerhokertaan. Vanhemmat
kertoivat lapsen viihtyneen kerhossa
niin hyvin, että seuraavaa kertaa odotettiin malttamattomana. Eräs vanhempi kertoi viimeisellä kerhokerralla, että lapsi oli ollut jo aamulla surullinen ja haikea, kun superseikkailijat
päättyi, ja pohtinut mistä löytyisi yhtä
kiva harrastus tilalle. Tarvetta superseikkailijoiden kaltaiselle kerholle
olisi kovasti, mutta tahoja, jotka järjestäisivät vastaavanlaista toimintaa,
on tällä hetkellä harmillisen vähän.

Vertaisuus vahvistaa

Asiantuntevaa ohjausta

Lasten omat kokemukset kerhosta
olivat myös positiivisia ja osa antoikin kerholle täyden kympin! Lapset
olivat erityisesti pitäneet touhuamisesta trampoliineilla, pomppupatjalla
ja skeittihyppytornissa.

Liikuntakerho osoitti tarpeellisuutensa ja saavutti valtavan suosion jo
hakuvaiheessa. Hakijoita oli kaikkiaan 60, joista osallistujat valittiin

Vanhempia jännitti myös, innostuvatko lapset kerhosta, sillä aiempien
harrastusten haasteena oli ollut, että
lapsi ei jaksanut sitoutua harrastukseen. Superseikkailijoissa uudet kaverit ja mahdollisuus kokeilla erilai-

Parasta kerhossa oli
ollut kavereiden
kanssa
yhdessä oleminen.
Osallistujat
eivät olleet
toisilleen ennestään tuttuja.
Asetettu tavoite
sosiaalisten suhteiden vahvistumisesta toteutui yli odotusten. Osa
kerholaisista vaihtoi yhteystietojaan,
jotta ystävyys voi jatkua myös kerhon
jälkeen. Superseikkailijat kerhossa
lapset saivat kokemuksen siitä, että
eivät ole omien erityispiirteidensä
kanssa yksin. Ohjaajat totesivat las-
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Monia adhd-oireisten lasten vanhempia askarruttaa, mistä löytyisi
sopiva harrastus lapselle. Aloitetut
harrastukset saattavat lopahtaa, kun
lapsi ei sopeudu ryhmään tai ryhmässä ei osata ottaa huomioon adhd-oireista kaveria riittävästi. Herkästi tulee väärinymmärryksiä, pettymyksiä
ja ikäviä epäonnistumisen tunteita.
Näistä tarpeista syntyi ajatus energisten Superseikkailijoiden liikuntakerhon järjestämisestä Ouluun. Kerhon
tavoitteeksi asetettiin liikuntainnostuksen lisääminen sekä itsetunnon
ja sosiaalisten suhteiden vahvistuminen. Rahoitus kerholle järjestyi hyväntekeväisyysjärjestö Odd Fellow
Lastenrahastosäätiön lahjoituksella.
Myös SuperPark Oulu lähti innolla
yhteistyöhön mukaan ja heidän sekä
Vuolle opiston kautta saatiin kolme
pätevää ohjaajaa kerhoon.

Vanhempien palaute liikuntakerhosta oli kiitettävää. Vanhemmat
kokivat, että kerho vahvisti lapsen
positiivista minäkuvaa ja lapset saivat onnistumisen kokemuksia. Eräs
vanhempi kirjoitti palautteeseen, että
ensimmäistä kertaa hänen lapsensa kantoi adhd:n ylpeydellä ja koki
kuuluvansa joukkoon. Myös asiantuntevaa ohjausta kiiteltiin kovasti.
Etukäteen vanhempien huolena oli,
kuinka lapsi pärjää ryhmässä ja osaavatko ohjaajat ottaa huomioon adhdoireisen lapsen erityispiirteet. Tämä
huoli oli kuitenkin turha.

keänä sitä, että ADHD-liitto
tarjosi lyhyen koulutuksen
ohjaajille ennen kerhon alkua.

Pexels.com

Kehittämisehdotuksia
tulevaan

ten ihmetelleen, että välillä joku muukin puhuu päälle tai ei malta kuunnella ohjeita loppuun asti. Ryhmäläiset
myös huolehtivat toisistaan ja tutuksi
tulivat lausahdukset ”käytkö vähän
kierroksilla, olisiko nyt hyvä hetki
vähän jarrutella?” sekä ”kuule, sinä
olet ollut koko ajan äänessä, nyt on
minun vuoro puhua”. Ohjaajien kokemuksen mukaan oli tärkeää, että
lapset huomasivat, kuinka jokaisella
oli vuorollaan hankaluuksia pärjätä
omien oireidensa kanssa, mutta niistä tilanteista selvittiin ja lopulta aina
onnistuttiin siinä, mitä oltiin
tekemässä.

Kerhosta tärkeää oppia
ohjaajille
Kerhon ohjaajina toimi luokanopettajaksi, erityisopettajaksi sekä
koulunkäynnin ohjaajaksi opiskelevia nuoria. Ohjaajat pitivät kolmea
sopivana ohjaajamääränä. Kerhokerrat pysyivät turvallisina, kun oli
useampi ohjaaja mukana ja osallistujat pystyttiin jakamaan pienempiin
ryhmiin tarvittaessa. Lisäksi useampi ohjaaja mahdollisti sen, että lasten
erityistarpeet ja osaaminen pystyttiin
huomioimaan jokaisella kerralla.
Yksilöllisen ohjauksen keinoin pystyttiin myös tarjoamaan onnistumisen
kokemuksia osallistujille.
Kerhon vetäminen oli ohjaajien
mielestä palkitsevaa ja lasten ilo
ja innostus tarttui
myös ohjaajiin.
Tutustuminen lapsiin
ja heidän
erityispiirteisiinsä avarsi
omaa näkemystä ja
helpottaa jatkossa työskentelyä adhd-oireisten lasten
parissa. Ohjaajat pitivät erityisen tär27

Jatkoa ajatellen löydettiin myös kehittämistarpeita. Vanhempien, lasten ja
ohjaajien toiveena oli, että
jatkossa tällaisilla kerhoilla
olisi enemmän yhteisiä kokoontumiskertoja. Kahdeksan kertaa todettiin olevan
liian lyhyt aika; pelkästään
ryhmäytymiseen meni useampi kerhokerta. Kerhon onnistumisen kannalta pidettiin
erityisen tärkeänä sitä, että
osallistujien ikäjakauma sekä tyttöjen ja poikien määrä
olisivat mahdollisimman tasaiset. Näin voidaan edistää
kaveruuksien syntymistä ja yhteisen
sävelen löytymistä.
Vanhemmat toivoivat, että superseikkailijakerhon järjestäjätahoilla
olisi mahdollisuus järjestää lisää vastaavia liikuntakerhoja. Tällä hetkellä
haasteena on, että adhd-oireisille
tai laajemmin nepsy-lapsille ei ole
juurikaan omia liikunta- tai muita
harrasteryhmiä. Superseikkailijoista
saadun hyvän kokemuksen ja selkeän
tarpeen innoittamana ADHD-liitto on
aloittanut yhteistyöneuvottelut Oulun
kaupungin erityisliikunnan kanssa,
jotta syksyllä 2018 voitaisiin aloittaa
adhd-oireisille lapsille suunnattuja
ryhmiä. Oulussa kokeillun liikuntakerhon mallia voi hyödyntää omalla paikkakunnallaan. Lisätietoja voi
kysellä Oulun aluetoimistolta Katja
Sunilta tai Elina Seppäseltä.
Teksti Katja Suni,
järjestösuunnittelija, ADHD-liitto
Elina Seppänen, suunnittelija
(vertais- ja kokemusosaajatoiminta),
ADHD-liitto
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2018
ADHD-liiton
sopeutumisvalmennuskurssit
Voimaa arkeen -kurssit adhd-oireisille aikuisille
60 € / hlö (ma-pe, täysihoito)
• 21.-25.5. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio. Hakuaika päättyy 15.3.
• 3.-7.9. Hotel Sodankylä. Hakuaika päättyy 1.6.

Tunteella-kurssi parisuhteessa eläville adhd-oireisille henkilöille ja heidän
puolisoillensa
60 € / hlö (ma-pe, täysihoito)
• 11.-15.6. Hotelli Tallukka, Vääksy. Hakuaika päättyy 15.3.
• 5.-9.11. Härmän Kylpylä, Ylihärmä. Hakuaika päättyy 31.8.

Mä ja me -kurssi 13-16-vuotiaille nuorille perheineen.

Kurssi järjestetään Barnavårdsföreningenin kanssa.
150 € / perhe (to-su ja pe-su, täysihoito)
• Kurssikeskus Högsand, Lappohja 1. jakso 7.-10.6. (perhe) 2. jakso (nuorille) ajankohta varmistuu
myöhemmin. Hakuaika päättyy 15.3.

Strategia-vanhempainohjauskurssi vanhemmille, joilla 13-17-vuotias adhddiagnosoitu lapsi
20 € / hlö (5 arki-iltaa)
• Helsinki 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12. klo 17-20. Hakuaika päättyy 27.10.

Strategia-vanhempainohjauskurssi vanhemmille, joilla 4-12-vuotias adhddiagnosoitu lapsi
20 € / hlö (5 arki-iltaa)
• Helsinki 2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11. klo 17-20. Hakuaika päättyy 15.9.
• Lisää kursseja on tulossa ympäri Suomen, seuraa ilmoitteluamme!

Jyvä-kurssi adhd-oireisille aikuisille

20 € / hlö (2 lauantaita ja 2 arki-iltaa)
• Helsingissä lauantaisin 6.10. ja 17.11. klo 10-15, torstaisin 25.10. ja 1.11. klo 17-20. Hakuaika päättyy
15.9.

Lisätietoa

kuntoutussuunnittelijat Henna 050 400 6478 ja Tuuli 045 657 7876 tai kuntoutus@adhd-liitto.fi tai
osoitteesta www.adhd-liitto.fi.

