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Kannen kuva
Terhi Kakkonen

pääk irjoit u s

Liisa Virkkusen kotialbumi

Kiitollisuutta ja iloa

E

letään vuoden 2018 kevättä, on ADHD-liiton kevätkokous.
Olen juuri saanut merkittävän kunnianosoituksen, liiton kunniapuheenjohtajuuden.

Mieleni tekee aikamatkan 1980-luvulle – aikaan, jolloin sain ensimmäisen kosketukseni oireyhtymään, jota kutsuttiin MBD:ksi. Sairaaloiden
lastenpoliklinikat täyttyivät ”häirikkölasten” tutkimuspyynnöistä. Sain
tehtävän järjestää tutkimuksen ja hoidon kunnan omin voimin. Ei ollut
selkeitä diagnoosikriteereitä, ei kohdennettua kuntoutusta, lääkkeet olivat
uusi ja pelottava asia. Sain hyvän ja innostuneen tiimin ja tuloksia syntyi.
Oulussa toimi aktiivinen vanhempainyhdistys, joka järjesti lapsille jopa
sopeutumisvalmennuskursseja. Opin, että yhdessä tekemällä saa paljon
aikaan.
MBD-lapset saivat maassamme otsikoita ja palstatilaa yhä enemmän.
Perustettiin valtakunnallinen MBD-liitto aluksi 1–2 työntekijän voimin.
Pääsin aitiopaikalta, liiton hallituksen jäsenenä 1990-luvulta alkaen seuraamaan, miten toiminta niin liitossa kuin jäsenyhdistyksissä vakiintui.
Erityisesti liiton kuntoutustoiminta on ollut kysyttyä ja saanut kiitosta.
MBD-diagnoosi on ollut vaikea. Hoidosta, kuntoutuksesta tai lääkehoidosta ei päästy yksimielisyyteen. MBD-liiton teettämän kyselyn mukaan
diagnostiset kriteerit, jopa diagnoosit ja hoitolinjat vaihtelivat valtakuntamme eri puolilla, jopa sairaaloiden kesken.
Liitto kutsui koolle erityisesti lääketieteen asiantuntijoiden muodostaman
niin kutsutun ”Konsensus-työryhmän” tarkoituksenaan saada MBD-lasten tutkimuksille ja hoidolle yhteinen linja ja jopa ”Käypä Hoito -suositus”. Työryhmän ansioksi suosituksen laatimista tuskin voi lukea, mutta
tietoisuus suosituksen tarpeellisuudesta varmasti lisääntyi.
MBD-diagnoosi on vaihtunut adhd:ksi, joka on selkeästi määritelty oirekokonaisuus. Lääkehoito on saamassa ansaitsemansa aseman. Tiedämme,
että adhd-oireet eivät häviä kasvun myötä. Liiton aikuisprojektit ovat
olleet merkittäviä aikuisten asian ajamisessa. Nyt meillä on myös aikuisten Käypä Hoito -suositus. Liiton kevätkokouksessa on suuri joukko
nuoria, aktiivisia ihmisiä. Ja mikä parasta, adhd:n julkisuuskuva on tullut
positiivisemmaksi, häiriköistä on kuoriutunut energisiä lapsia ja pystyviä
aikuisia.
Tunnen kiitollisuutta ja iloa!
Liisa Virkkunen, lastenlääkäri
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p uheenjohtajalta

Jokainen ihminen on erityinen

J

Michaela Karkia

okainen meistä on ainutlaatuinen, eivätkä edes identtiset kaksoset ole
toistensa täydellisiä kopioita. Normaaleja ihmisiä on olemassa vain
tilastoissa, koska kukaan meistä ei ole kaikissa mittapuissa täsmälleen
keskellä.
Silti jotkut meistä ovat erilaisempia kuin toiset. Jotkut ovat omistautuneet
jonkin taidon hiomiseen äärimmilleen, ja he kykenevät meistä muista taikuudelta vaikuttaviin suorituksiin. Toiset taas ovat olosuhteiden – perimän,
sattuman vuoksi silmiinpistävän erilaisia, kuten vaikkapa pisimmät, kolmea
metriä kolkuttelevat ihmiset.
Joskus erilaisuus on sellaista, ettei sillä ole juurikaan vaikutusta ihmisen arkielämään. Joskus erilaisuudesta on valtavasti etua. Joskus erilaisuus kuitenkin
tarkoittaa sitä, että jotkut “normaaleille” tavanomaiset asiat ovatkin vaikeita
tai mahdottomia. Sivistyneessä yhteiskunnassa ryhdymme silloin toimiin,
jotta jokaisella olisi rajoitteistaan huolimatta mahdollisuus toteuttaa itseään
ja tavoitella unelmiaan – ainakin silloin, kun erilaisuus on päivänselvää.
Oletteko kuulleet jonkun sanovan, että “kaikkihan nyt joskus soittavat Beethovenin pianosonaatteja virheettömästi”, tai että “kyllä minäkin nuorempana
olin 2,7 metriä pitkä”? Minä en muista kuulleeni. Sen sijaan olen kyllä useita
kertoja kuullut, että kaikilla on joskus vaikeuksia keskittyä tai saada aloitettua tylsältä tuntuvia töitä. Joskus erilaisuus vaikuttaa tavanomaiselta vaikkei
sitä olekaan. On vaikea ymmärtää sellaista, mitä ei ole koskaan kokenut.
Adhd-ihmisen erityishaasteita on helppo vähätellä, koska ne usein kuulostavat sellaisilta vaikeuksilta, joita kaikki ovat joskus kokeneet. Tiedon tarjoaminen lisää ymmärrystä, ja siksi tiedottaminen onkin tärkeä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto. Kenenkään ei pitäisi joutua pyytelemään anteeksi
neurologisia ominaisuuksiaan. Olisihan aivan mieletöntä odottaa joltakulta
anteeksipyyntöä siitä, että hän on poikkeuksellisen pitkä!
Jotkut ymmärtävät adhd-ihmistä ja jotkut eivät. Menestys elämässä ei kuitenkaan saa olla kiinni muiden mielipiteistä. On tilanteita, joissa adhd-ihminen
tarvitsee erityistä tukea ollakseen samalla linjalla “normaalien” kanssa. Siksi
meillä on Yhdenvertaisuuslaki, joka takaa oikeuden kohtuullisiin mukautuksiin, jotta normaalia erilaisemmatkin voisivat menestyä siinä missä muutkin.
Aika usein oikeuksiaan pitää osata vaatia. Jokaisella meistä on kuitenkin
oikeus hyödyntää oma potentiaalimme. Kannattaa siis tutustua niihin oikeuksiin, joita meillä on, koska erilaisuus on aina myös rikkaus – maailma
tarvitsee meitä erilaisia. Jokainen katsoo maailmaa oman elämänsä läpi. Erityisen erilainen tarjoaa näkökulman, jota kukaan muu ei voi.
Yhtäkään mullistavaa keksintöä ei ole tehty ajattelemalla niin kuin kaikki
muut. Hyödyntäkäämme siis erilaisuutta ja olkaamme siitä erityisen ylpeitä!
Klaus Karkia, puheenjohtaja, ADHD-liiton hallitus
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ADHD-liiton toimisto

ON KESÄTAUOLLA

25.6.–5.8.
PUHELINNEUVONTA

maanantaista torstaihin klo 9–11

Toimiston väki toivottaa

HYVÄÄ KESÄÄ!

Puh. 040 541 7696

Katriina Ekola

Voit halutessasi antaa
rahalahjoituksen
liiton työn tukemiseksi
jollekin seuraavista tileistä:
Danske Bank: FI42 8000 1771 0101 97
Nordea: FI31 1262 3000 1124 04
Osuuspankki: FI59 5780 1020 0144 97

ADHD-liitto ry
Pakarituvantie 4
00410 HELSINKI
puh. 050 354 4325
adhd@adhd-liitto.fi
adhd-liitto.fi
facebook.com/adhdliitto
instagram.com/adhdliitto
Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@adhd-liitto.fi
ADHD-liitto on valtakunnallinen
järjestö, joka edistää adhd-oireisten
henkilöiden ja heidän läheistensä
hyvinvointia.
Liiton arvot
Rohkeus. Olemme mukana
yhteiskunnallisissa muutoksissa ja
kehitämme uusia toimintatapoja.
Rohkeus syntyy luottamuksesta,
yhteistyöstä ja voimavarakeskeisistä
kohtaamisista.

Arvostus. Arvostamme itseämme,
toisiamme ja ympäristöämme.
Arvostus rakentuu avoimuudesta,
kunnioittavasta asenteesta ja
oikeasta tiedosta.
Ilo. Yhdessä tekeminen ja
vapaaehtoistoiminta luovat iloa ja
osallisuutta.

Järjestöpäällikkö
Virvatuli Ryynänen
puh. 050 373 7455

Asiantuntija/Vahti-hanke
Sauli Suominen
puh. 050 461 8864

Suunnittelija
(yhdistystoiminta)
Katariina Berggren
puh. 050 378 0707

POHJOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kansankatu 53, 90100 Oulu

Toiminnanjohtaja
Nina Hovén-Korpela
puh. 045 636 1841

Suunnittelija
(sopeutumisvalmennus)
Tuuli Korhonen
puh. 045 657 7876

Toimistosihteeri
Arja Salo
puh. 050 354 4325
toimisto@adhd-liitto.fi
Tiedottaja
Jari Hämäläinen
puh. 045 636 1842
Tiedottaja
Katriina Ekola
puh. 050 330 7883

Suunnittelija
(sopeutumisvalmennus)
Henna Niskala
puh. 050 400 6478
Suunnittelija (vertais- ja
kokemusosaajatoiminta)
Tuuli-Maria Lehtinen
puh. 050 438 3633
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Suunnittelija (vertais- ja
kokemusosaajatoiminta)
Elina Seppänen
puh. 050 309 6556
Suunnittelija
(yhdistystoiminta)
Katja Suni
puh. 045 657 8720
ADHD-LIITON HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA
Klaus Karkia
puh. 040 778 2677
puheenjohtaja@adhd-liitto.fi
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Lähde HOLIDAY CLUB -lomalle
kylpylään tai vuokraa loma-asunto

ADHD-liiton jäsenet saavat 15 %:n 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.

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 31.12.2018
saakka. Alennuksen saat lisäämällä verkkokaupassa
kampanjakoodin. Kampanjakoodin saat omalta
jäsenyhdistykseltäsi.
Etsi verkkokaupasta apuvälineitä hakusanalla ”adhd” .
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Sirkulta.fi -verkkokauppa
Sirkulta.fi-verkkokaupassa on laaja valikoima
oppimista ja kehitystä tukevia ja helpottavia
tuotteita mm. sylipainot, painopeitot, terapiaistuimet,
hypisteltävät tuotteet, purukorut, opetuspelit, ym.
Tuotteista 10 % alennus ADHD-liiton jäsenyhdistyksiin
kuuluville 31.12.2018 saakka lisäämällä verkkokaupassa www.sirkulta.fi alennuskuponkikenttään
koodi AD18.

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. Olemme
myös Facebookissa 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 saakka 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.
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Hyvä, paha LÄÄKITYS?
Adhd, koulu ja identiteetti

TEKSTI JUHO HONKASILTA, KT, TUTKIJATOHTORI, HELSINGIN YLIOPISTO, KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
KUVAT KATRIINA EKOLA
Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan e-Erikassa 1/2018

A

ktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön
(engl., Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, ADHD) hoitoon tarkoitettujen, keskushermostoa stimuloivien lääkkeiden
merkitys etenkin länsimaisessa kulttuurissa nousi jälleen julkisuuteen Alison Kaymanin ohjaaman, nyt Netflixissä esitettävän Take Your Pills
-dokumenttielokuvan myötä. Dokumentissa väitetään tunnettujen, adhd-ilmiötä lääketieteellisesti, psykologisesti ja sosiologisesti tarkastelevien
tutkijoiden säestyksellä lääkityksen käytön olevan jokseenkin yleinen niin sanotun biohakkeroinnin muoto – tässä yhteydessä kognitiivisen
suorituskyvyn parantamisen muoto – yhdysvaltalaisten yliopistoikäisten nuorten keskuudessa.
Kuten Hinshaw ja Scheffler kirjassaan The ADHD Explosion perustelevat, kouluinstituutiolla
ja koulutuspolitiikalla on keskeinen rooli adhd-

8

diagnoosien ja lääkityksen räjähdysmäiseen kasvuun suorituskeskeisessä (push for performance)
yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa.
Tätä keskustelua ei voida suoraan siirtää Suomen
kontekstiin, sillä maiden koulutuspolitiikat eroavat toisistaan. Sama länsimaisen kulttuurin eetos
on kuitenkin läsnä myös Suomessa. Länsimaista
nykykulttuuria on kuvattu sekä medikalisaation
että farmakologisaation värittämäksi. Medikalisaatiossa yhä useammasta aiemmin ei-lääketieteellisenä pidetystä ilmiöstä, kuten vilkkaudesta,
tehdään lääketieteellisesti hoidettavia sairauksia,
oireita tai oireyhtymiä, ja farmakologisaatiossa
farmaseuttiset interventiot laajentuvat käsittämään yhä useampia lääketieteellisiä ja ei-lääketieteellisiä haasteita (esim. keskittymiskykyä
parantavien lääkkeiden käyttö parempien oppi-
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mistulosten saavuttamiseksi). Nykytrendiä on
vastustettu muun muassa kritisoimalla lääketeollisuuden kaupallisuutta, arvostelemalla ihmisen
ulkopuolelta tulevaa painetta kontrolloida itseä
spontaanisuuden kustannuksella tai peräänkuuluttamalla ympäristön vastuuta hyväksyä sen
jäsenten moninaisuus samaan muottiin normalisoinnin sijaan.
Adhd:n lääkkeelliseen hoitoon liittyviä eettisiä
kysymyksiä on pohdittu nuorten suostumuksen
ja ymmärryksen, toimijuuden ja identiteettityön
näkökulmista. Tutkimuksessa, johon tämä artikkeli pohjautuu, tarkasteltiin millaisia identiteettejä adhd-lääkitystä käyttävät tai käyttäneet nuoret
(n = 11) ja heidän vanhempansa (n = 17) esittävät nuorille ja millaisia merkityksiä adhd-lääkitys
saa nuorten identiteettien muokkaajana (Honkasilta & Vehkakoski, 2017). Tarkoitan identiteetillä kielenkäytössä tapahtuvia itsen esittämisen
tapoja, jolloin itseen liitetään tilanteesta riippuen
erilaisia ominaisuuksia, rajoituksia ja mahdollisuuksia. Identiteetillä ei siis tarkoiteta ihmisen
pysyvää käsitystä itsestään, vaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa neuvotteluprosessia, jonka pyrkimyksenä on tulla tunnustetuksi ja hyväksytyksi
tietynlaisena yksilönä. Keskityn tässä artikkelissa erityisesti lääkityksen, identiteetin ja koulun
välisen suhteen havainnollistamiseen omaan ja
kansainväliseen tutkimukseen perustuen.

Huoltajat, opettajat ja oppilaat
lääkitsemisen kulttuurisissa
ristipaineissa

Isä: Niin sieltä tuli mun mielestä viestiä aika
nopeesti et […] annoitteko lääkkeen sille ja sitte vähä itelläkin huono omatunto, kun härdelli
pyörii täällä
Yllä esittämäni haastattelupätkä havainnollistaa
kodin ja koulun sekä huoltajien ja opettajien rooleja ja keskinäisiä suhteita lasten ja nuorten adhdlääkitykseen liittyvässä kansainvälisessä debatissa. Ensinnäkin se havainnollistaa adhd-diagnosoitujen lasten ja nuorten huoltajien kokemaa
vanhempana olemisen ristiriitaa asiantuntijuuden
ja asiantuntijatiedon ristipaineessa. Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus kuvaa tätä ristiriitaa osuvasti käsitteellä culture of blame, jolla viitataan
huoltajien neuvotteluun vanhemmuudestaan sekä
lapsensa tuesta ja hyvinvoinnista syyllistämisen
ja syyllistymisen kulttuurissa. Huoltajien on raportoitu kokevan lääkityksen vapauttavan sekä
heidät että lapsensa tämän käyttäytymisen aiheuttamasta syyllisyydestä ja helpottavan lapsensa
selviytymistä koulussa ja sosiaalisissa suhteissa.
Koetuissa vaikeuksissa ei siten ole kyse lapsen
ilkikurisuudesta eikä huonosta vanhemmuudesta
vaan neurobiologisesta oireyhtymästä. Syyllistämisen kulttuurissa diagnoosi ja lääkitys ovat
neuvotteluvälineitä tuesta ja tunnustetuksi tulemisesta; niin koti (lapsi, huoltajat) kuin koulu
henkilökuntineen saavat näin syytesuojan ja vastuuvapautuksen lapsen diagnoosin ja lääkityksen
myötä.

Äiti: Ja kyl mä ajattelen et […] kun oli opettaja,
joka ymmärsi sitä Nean luovaa puolta. Et kyllä
hän sitä puolta nosti. Toisaalta se opettaja oli, mä
muistan me käytiin monia keskusteluita, kun hän
tykkäsi, että tää lääke ehkä muuttaa Nean persoonaa liikaa
Isä: Niin, opettaja oli lääkevastainen
Äiti: Ja me oltiin aina sitten, kun ne halus tuolta
[sairaalasta] että tehtäs semmosii lääkkeettömiä
kokeiluviikkoja. Mä sit lopulta sanoin kutosellaki
et mä en suostu tähän. Et mä en rupee piinaamaan
koulua. Että kun sieltä tulee nyt jo, kun aamulla
on jäänyt lääke ottamatta, niin opettaja soittaa
heti.
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Yllä oleva haastattelupätkä myös havainnollistaa
koulun ja opettajan ristiriitaista roolia adhd-lääkitystä koskevan ilmiön keskiössä yhtäältä vastustamassa ja toisaalta edistämässä sen kehittymistä.
Kouluinstituutio on keskeinen adhd-diagnoosin
synnyn ja kehittymisen historiassa sekä lasten ja
nuorten diagnoosien määrän ja lääkityksen kasvussa. On kuitenkin huomionarvoista, että monen
muun länsimaan koulutuspolitiikasta poiketen
suomalaisessa koulussa tuki ei ole diagnoosiriippuvainen. Koulu ja opettajat ovatkin Suomessa
tässä mielessä kodin ja yhteiskunnallisen tuen
ristipaineessa, sillä muun tuen, kuten lääkityksen
myöntäminen lapselle ja perheelle on diagnoosiriippuvaista.
Aiemman tutkimuksen mukaan nuoret itse kokevat lääkityksen lisäävän heidän kykyään hallita
käytöstään ja parantavan heidän koulumenestystään. Myönteiseksi koetut vaikutukset eivät
kuitenkaan välttämättä muuta nuorten kokemusta itsestään, vaan nuoret saattavat edelleen
kokea itsensä ”pahoiksi” ja käyttäytymisensä

ei-toivottaviksi. Tähän vaikuttanee se, että lääkitys on selkeästi sairauteen tai häiriöön ja sen
tunnistamiseen liittyvä teko, joka muistuttaa
poikkeavuudesta ja liittyy usein kokemukseen
kyvyttömyydestä säädellä omaa kehoaan tai itseään. Lääkkeiden käyttö saatetaan myös kokea
pakotetuksi, jolloin se liitetään jonkin kapean
persoonallisuuden ihanteen ilmentämiseen, oman
autenttisuuden heikkenemiseen ja minuuden menettämiseen. Nuorten lääkityksen käytön onkin
arvioitu olevan yhtäältä yhteydessä siihen, miten
aikuiset (vanhemmat, opettajat tai muut ammattiihmiset) perustelevat lääkkeiden käytön hyödyllisyyttä, ja toisaalta siihen, miten lääkkeiden käyttö
auttaa nuoria sopimaan olettamiinsa kulttuurisiin
normaaliuden kriteereihin.
Lääkitsemisen tarpeen arviointi ja päätös aloittaa lääkitseminen ei ole riippuvainen lapsen tai
nuoren sisäisistä biologisista tekijöistä vaan ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista ja vaatimuksista sekä muiden ihmisten suhtautumisesta nuoreen. Esitän seuraavaksi lyhyesti, kuinka
tutkimukseemme osallistuneet nuoret huoltajineen asemoivat nuoren identiteettiä suhteessa
adhd:hen ja lääkitykseen.

Adhd, lääkitys ja identiteetti
Adhd-identiteetti poikkeavana
identiteettinä – lääkitys normalisoijana
Äiti: Että silloin just kuudennella luokalla niin
ilman sitä diagnoosia ja lääkitystä niin Aki ei olisi
ikinä tosta seiskaluokasta edes selviytynyt. Että
se sen takiaki varmaa herätti, et ei me voida hänen puolestan tätä kouluu käydä.
Aki: [koulussa olemisesta] ei tuu mitään […] mä
en osaa yhtään mitään, mä en opi mitään.
Adhd-identiteetin määrittäminen nuoren poikkeavaksi identiteetiksi oli hallitsevin puhetapa sekä
nuorten että heidän vanhempiensa haastatteluissa. Tällöin nuoren identiteetin esitettiin pohjautuvan ennen kaikkea adhd-diagnoosiin liitettyihin
biologisiin ominaisuuksiin, joiden kuvattiin kielteisellä tavalla säätelevän nuoren käyttäytymistä
ja suoriutumista. Koska tämä biologisesti määrittynyt identiteetti esitettiin samalla poikkeavak-
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si, lääkitykselle annettiin myönteinen merkitys
toivotun identiteetin saavuttamisen mahdollistajana ja tilanteen normalisoijana. Lääke näytti
siis toimivan nuorille ja heidän vanhemmilleen
ei-toivottavien oireiden poistajana ja mahdollisti itsen esittämisen tavalla, joka vastasi nuorten
tai heidän vanhempiensa tavoittelemaa autenttisuutta. Tällöin stimulanttilääkityksen käyttöarvo näyttäytyi käytännöllisenä: arjen vaikeuksia
poistavana, poikkeavaksi määritetyn identiteetin
syrjäyttävänä sekä toivottavaksi ajatellun identiteetin saavuttamisen ja tunnustetuksi tulemisen
mahdollistavana. Niin kauan kuin lääkityksen
mahdolliset kielteiset sivuvaikutukset pysyivät
pieninä eivätkä ylittäneet siitä koettuja hyötyjä,
lääkityksen käyttöä motivoi ennen kaikkea normalisaatiopyrkimys ja erojen näkyvyyden minimoiminen, sosiaalisiin odotuksiin vastaaminen
sekä oman ei-lääkityn olemisen ja käyttäytymisen korjaaminen myönteisen sosiaalisen identiteetin luomiseksi.
Lääkityksen myönteiset seuraukset eivät kuitenkaan olleet selviöitä, vaan haastatteluissa luo-

daan kuvaa kamppailusta adhd:n ja lääkityksen
vallan sekä samalla poikkeavaksi tai toivotuksi
määritellyn identiteetin välillä. Parhaimmillaan
lääkityksen käyttö mahdollistaa poikkeavaksi
määritellystä identiteetistä irtautumisen.

Adhd-identiteetti autenttisena
identiteettinä – lääkitys vieraannuttajana
Isä: ja sitten oli tämä [lääke] mikä on sit semmonen että se teki sinusta koko päiväksi semmosen
pehmeän, suloisen puudelin (naurua), jonka idea
oli se, että jos tulee vastoinkäyminen tai muu niin
se mopo ei lähe keulimaan, että ei tuu sitä Mattinykäs-ilmiöö siinä, mutta ei sekään toiminu.
Susa: mä oon ihmetapaus, mikään ei toimi (naurua)
Adhd-identiteetin poikkeavuutta korostavalle puhetavalle vastakkainen ja haastatteluaineistossa
marginaalisemmaksi jäävä tapa on kuvata lääkityksen vieraannuttavan nuoren omasta itsestään.
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Tällöin autenttiseksi määritettyyn identiteettiin
liitettiin myös adhd oireineen ja lääke näyttäytyy
ennen kaikkea kontrollin välineenä ja ulkoapäin
annettuna normalisaation välineenä, jonka tarkoituksena on muuttaa lapsi tai nuori toisenlaiseksi.
Kokemukset vieraantumisesta omasta autenttisesta itsestä liittyivät kielteisiin kokemuksiin
lääkityksen vaikutuksesta nuoren olemiseen, ympäristön sosiaalisen suotavuuden kriteerien ehdoilla elämiseen sekä nuoren oman toimijuuden
syrjäyttämiseen. Nuoret ja heidän vanhempansa
sitoutuivat kuitenkin tässäkin adhd:n olemassaoloon biologisena tosiasiana, mutta asettivat rajan siihen, ettei nuori kulttuurisiin odotuksiin ja
yhteiskunnan vaateisiin sosiaalistuessaan luovu
jostakin sellaisesta, joka olennaisesti määrittää,
kuka hän ihmisenä on.
Tutkimustulokset osoittivat siis lääkkeiden käytön toimivan yhtäältä keinona irtautua nuoren
neurobiologiaan pohjautuvasta poikkeavasta,
niin sanotusta adhd-identiteetistään ja saavuttaa
ympäristön kannalta toivottava identiteetti, kun
taas toisaalta lääkityksen käyttöön liitettiin omasta todelliseksi koetusta identiteetistä vieraantuminen. Mielenkiintoisen tuloksista tekee niin
sanotun adhd-identiteetin ja lääkkeiden avulla
saavutetun identiteetin monimutkainen rakentuminen suhteessa käsityksiin identiteetin autenttisuudesta, toivottavuudesta ja poikkeavuudesta.
Tarkastelenkin seuraavaksi tuloksia kahden eri
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autenttisuuden tulkintakehyksen, itsen luomisen
ja itsen löytämisen, valossa (Levy, 2011).

Lääkitys ja itsensä luominen
Hallitsevin tapa, jolla nuoret ja heidän vanhempansa pohtivat keskushermostoon vaikuttavien
lääkkeiden vaikutuksia niin sanottuun autenttiseen itseen, oli nojautua itsensä luomisen tulkintakehykseen (self-creation). Tällöin lääkkeiden
käytön kerrottiin mahdollistavan toimimisen tavalla, joka vastasi kussakin tilanteessa yksilön
toivomaa ja itselle parasta tapaa olla oma itsensä.
Olennaista tässä oli, ettei autenttisuus tarkoittanut nuorille tai heidän vanhemmilleen pysyvää
itsenä olemisen tapaa vaan elämistä hetkessä
kunkin tilanteen vaatimusten sekä omien toiveiden mukaisesti. Tällöin adhd-lääkkeiden käyttöä
legitimoi odotus ja kokemus sisäisten neurobiologisten tekijöiden puristuksesta vapautumisesta,
arjen helpottumisesta ja myönteisen elämänpolun mahdollistumisesta.

Lääkitys ja itsensä löytäminen
Toinen aineistossa esiintynyt tapa pohtia adhdlääkityksen suhdetta autenttisuuteen oli kiinnittyä itsen löytämisen tulkintakehykseen (self-discovery), joka tarkoitti ymmärrystä autenttisuudesta yksilön synnynnäisenä perusolemuksena.
Tähän kehykseen nojautuen identiteettiä tehtiin
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ymmärrettäväksi ristiriitaisesti. Yhtäältä lääkityksen kautta saavutettu identiteetti rakentui
toivottavaksi identiteetiksi, koska lääkityksen
kerrottiin poistavan ei-toivotut oireet ja tekevän
tilaa oireiden takana olevalle todelliselle autenttiselle itselle. Toisaalta taas aineistossa ilmeni
adhd-lääkitykselle annettuja kielteisiä merkityksiä, jotka kulminoituivat lääkityksen autenttista
itseä uhkaaviin seurauksiin. Näissä marginaalisiksi jäävissä merkityksenannoissa lääkkeen
käytön avulla saavutettu olemisen tapa rakentui
ei-toivottavaksi. Tällöin nuoret vanhempineen
pohtivat eroa autenttiseksi määrittämänsä ja
lääkkeiden muokkaaman identiteetin välillä tai
ilmaisivat huolta oman minuutensa katoamisesta.
Tällaisessa tavassa rakentaa identiteettiä suhteessa lääkitykseen adhd:hen liitetyt piirteet tuotettiin
yhdenlaisina olemisen tapoina muiden joukossa
sekä nostettiin esille tarve tulla tunnustetuksi
omana itsenään.

Lopuksi
Identiteetin autenttisuuden lisäksi voidaan pohtia myös lääkityspäätöksen tekemisen autonomisuutta. Koska nuoret ilmaisivat haastatteluissa
voivansa lääkityksen avulla saavuttaa arvostamiaan tavoitteita, kuten menestyä koulussa tai onnistua kaverisuhteissaan, heidän adhd-lääkkeiden
käyttöä koskevaa päätöstään voidaan yhtäältä pitää autonomisena. Toisaalta taas koska lääkityspäätös tehdään aina tietyssä ajallisessa ja kulttuurisessa tilanteessa, myös ympäristö väistämättä
ohjaa nuorta ilmentämään tietynlaista toivottavaa
toimintaa ja nuori myös osaltaan vahvistaa näitä sosiaalisia odotuksia pyrkiessään vastaamaan
niihin omaa toimintaansa normalisoimalla. Esimerkiksi nuorten tai heidän vanhempiensa tapa
viitata haastatteluissa yhteisön taholta tulleeseen
sosiaaliseen hyväksyntään lääkityksen aloittamisen jälkeen tai nuoren koulun tai muiden ihmisten taholta saamiin moitteisiin lääkkeen ottamatta
jättämisestä, viittasivat siihen, että lääkityspäätös
voi olla ainoastaan suhteellisesti autonominen.
Lääkitys ei ole (erityis)pedagoginen tuen muoto,
joskin käyttäytymisen ja suoriutumisen säätelyyn
perustuva lääkitys lienee kentällä varsin tuttu
ilmiö. Lääkitys on kuitenkin yksi Käypä hoito

-suosituksen (Duodecim, 2013) mainitsemista
hoitomuodoista, joskaan sitä ei pidetä yksistään
riittävänä adhd:n hoitokeinona. Kenties (erityis)
pedagogisella kentällä olisi hyvä ymmärtää, ettei
lääkitsemispäätös ole vain lääketieteellinen vaan
pohjimmiltaan kulttuurinen teko. Se määrittyy
kodin, koulun ja sairaan- ja terveydenhoidon
sekä sosiaalihuollon moniammatillisessa ristipaineessa, johon osin vaikuttavat yhteiskunnalliset normaaliuden odotukset. Se myös määrittää
ulkoapäin sitä yksilöä, jolle lääkitys hankitaan.
Lääkityksellä on yksilö- ja yhteisötason seurauksia, parhaassa tapauksessa positiivisia sellaisia.
Kenties lääkitystematiikan lähestyminen identiteetin näkökulmasta tarjoaisi eväitä oppilas- ja
tilannekohtaiseen suhtautumiseen. Tällöin voitaisiin ehkä osaltaan vahvistaa lapsen tai nuoren
minäpystyvyyden tunnetta ja autonomisuutta
omien arvojensa mukaisena päätöksentekijänä
sekä edistää hänen uskoaan mahdollisuuksiinsa
vaikuttaa ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä sen sijaan, että hän asemoisi itsensä
ainoastaan neurobiologisen oireyhtymän ilmentäjäksi.

Lähteet
Duodecim (2013). ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret). Käypä hoito
-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys
ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen
ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama
työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
http://www.kaypahoito.fi. (Viitattu 10.04.2018)
Honkasilta, J. & Vehkakoski, T. (2017). Autenttisuutta lääkitsemässä vai lääkitsemällä? Adhdlääkitykselle annetut merkitykset nuorten identiteettien muokkaajana. Nuorisotutkimus, 35(4),
21–34.
Hinshaw, S. P., Scheffler, R. M., (2014). The ADHD Explosion: Myths, Medication, Money, and
Today’s Push for Performance. Oxford University Press, Oxford.
Levy, Neil (2011). Enhancing authenticity. Journal of Applied Philosophy 28(3), 308–318.

2/ 2 0 18

13

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
Liikuntakeskus Pajulahti, 21.10.–26.10.2018.
Hakuaika päättyy 21.7.2018.

MTLH:n, Autismi- ja Aspergerliiton, Aivoliiton
ja ADHD-liiton yhteisyössä järjestämät lomat

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, puh. 050 309 6556
tai elina.seppanen@adhd-liitto.fi.

Katriina Ekola

Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet
Kylpylähotelli Summasaari, 21.10.–26.10.2018.
Hakuaika päättyy 21.07.2018.

Hyvinkään kouluissa on satsattu
Kuva yllä vasemmalla:
Oppilaan tekemä
koskettava työ "Kiitos"
saamastaan opetuksesta
ja hänen tarinansa
kuvin.
Kuva yllä keskellä:
Biljardipöydän päällä
olevia projektitöitä.
Kuva yllä oikealla:
Vesitorni, jonka
neljännessä kerroksessa
on JOPO-opetuksen
tilat.

OPPILAAN KOHTAAMISEEN JA

RATKAISUKESKEISEEN TYÖTAPAAN
Vierailin hyvinkääläisessä JOPO-luokassa. Rakennus sijaitsee kätevästi lähellä keskustaa ja toisen asteen oppilaitosta. Eikä rakennus ole aivan tavanomaisin oppimisympäristönä, sillä se sijaitsee
vesitornissa.
TEKSTI JA KUVAT JUTTA PELTONEN-HANNUS

A

vaan vesitornin alaoven ja kävelen kierreportaat ylös neljänteen
kerrokseen. Vihdoin ovi, johon
oppilaat ovat tehneet kyltin, jossa lukee
JOPO-torni. Ylhäällä on vastassa iloisesti
tervehtivä opettaja Päivi Jalava. Kävelemme opiskelutiloihin sisälle. Muutama
oppilas tekee vielä lähtöä kotiin ja suunnittelee huomista päivää. Ilmapiiri ja vuorovaikutus on iloista ja rentoa opettajan ja
oppilaiden välillä.
Tutustun tiloihin, jotka ovat hyvin erilaiset
verrattuna tavalliseen ja perinteiseen luokkahuoneeseen. Esille on jätetty keskeneräisiä projekteja, joita voi kätevästi jatkaa.
Tilat näyttävät rennoilta, kutsuvilta uppoutumaan työhön.
Nämä tilat ovat olleet syksystä lähtien käytössä. Tilat ovat toimivat. Pyöreässä tornissa voi astella tilasta toiseen soljuvasti,
ja ne on jaettu selkeästi erillisiin osioihin:
kuvis, köksä, tietotekniikka jne. Tässä on
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esimerkkiä oppimisympäristöstä, joka on
oppilaslähtöinen ja opetuksen kannalta
erittäin toimiva.
Kun tilat toimivat niin opetuskin on soljuvaa. Vastoin yleistä käsitystä oppiminen
voi olla joustavaa, mukavaa ja parhaimmillaan se on hauskaa. Yhdessä tehtävänannossa voidaan suorittaa eri aineiden
tehtäviä. Tietotekniikan opinnot voi edetä
maantiedon tehtävällä, ja kun oikein osataan olla kekseliäitä, tehtävään vpo sisällyttää vielä yhteiskuntaoppia ja kuvaamataitoa. Opettajat ovat keksineet hyviä
ja opettavaisia oppimiskokonaisuuksia,
joista voisi kirjoittaa erikseen kokonaisen
jutun.
JOPO-luokassa ei ole käytössä lukujärjestystä, vaan maanantaina annetaan duunilista
ja siinä olevat tehtävät tehdään omaan tahtiin kuluvalla viikolla. Hyvää projektia ei
välitunnit keskeytä, vaan oppilaat tauottavat
itse tuntemuksiensa mukaan opintojaan.
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Päivi on ammatiltaan erityisluokanopettaja KM ja neuropsykiatrinen valmentaja.
Ratkaisukeskeinen työote on Päiville työväline, jonka avulla elämän haasteita voi
pilkkoa pienen pieniin palasiin ja selvitä
niistä askel kerrallaan kohti isompaa kokonaisuutta. Päivin puheesta tulee selkeästi
ilmi työote, joka kertoo vuorovaikutuksen
tärkeydestä nuoriin sekä työyhteisössä.
Päiviä kuunnellessa ja tiloja kierrellessä
tulee mahtava fiilis ja ilo niiden nuorten
puolesta jotka saavat näissä JOPO-tiloissa
opiskella. Ymmärrys ja taito kuunnella ja
ohjata nuorta on esimerkillistä, sen paljastaa oppilaiden kiitosviestit ja kortit seinillä. Niistä välittyy saatu apu, kiitollisuus ja
hyväksytyksi tuleminen juuri sellaisena
kuin on.

Hyvinkäälle lisää neuropsykiatrisia valmentajia
Hyvinkään kaupunki koulutti 26 opettajaa
neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Aloitteen koulutuksesta teki oppilashuollon
esimies ja erityisopetuksen koordinaattori
Eeva Rantatorikka.
- Ajatus lähti muiden kuntien hyvistä kokemuksista. Tarkoituksena on käsitellä
ratkaisukeskeisesti oppilaiden tilanteita,
sanoo Eeva.

Mikä JOPO?
•

Toiminnan tavoite on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytyistä. Joustavan opetuksen
toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta sekä oppimisen ja kasvun tukea.

•

JOPO:ssa käytetään toiminnallisia
opiskelumenetelmiä, joissa korostetaan opettajajohtoisen opetuksen
sijasta tutkivaa oppimista, yhteistoiminnallisuuta ja projektiopiskelua.

•

Toiminnan pääpaino on oppilaiden vahvuuksista ja kiinnostuksen
kohteista lähtevässä opiskelussa,
jossa samalla tuetaan oppilaan itsetunnon, itseluottamuksen ja tulevaisuusorientaation kehittymistä.

•

Elämänhallinnan perustaitojen kuten
ajanhallinnan ja ryhmässä toimimisen
sekä käytöstapojen opettelu ovat kaiken aikaa toiminnan keskiössä. Kaikki
toiminta lähtee niistä liikkeelle ja palaa aina niihin.

Koulutusta on luvassa lisää kaupungin
henkilökunnalle, vaikka useissa kouluissa nepsy-valmennuskoulutuksen saaneita
henkilöitä jo työskenteleekin. Hyvinkään
kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan eri toimialojen yhteiseen
nelivuotiseen suunnitelmaan kuuluu nepsy-valmennuskoulutusten lisääminen henkilökunnalle.
- Opettajat ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen, ja yhteistyökumppanit, kuten
esim. lastensuojelu, ovat olleet iloisia koulutuksesta. Haluamme lisätä myönteistä
ajattelua ja ratkaisukeskeisiä keinoja oppilaan kohtaamiseen, summaa Rantatorikka.
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TERVETULOA
VERTAISRYHMÄN OHJAAJAKOULUTUKSEEN
15.-16.9.2018 TURKUUN
Kaipaisitko vertaisryhmää ja olet kiinnostunut ryhmän ohjaamisesta?
Tai ohjaatko jo ryhmää ja kaipaat lisätietoa ja vertaistukea?
Hae mukaan kaksipäiväiseen vertaisryhmän ohjaajakoulutukseen Turkuun. Koulutuksessa uudet vertaisryhmän ohjaajat saavat valmiuden
ryhmän ohjaukseen. Jo aiemmin vertaisryhmän ohjaajina toimineet
saavat täydennyskoulutusta ohjaajana toimimiseen. Lisäksi ohjelmassa
on virkistävää yhdessä tekemistä, hyvän ruoan ja seuran parissa.

I

Paikka:

Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen pitkäkatu 33, 20100 Turku.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu ADHD-liiton, Autismi- ja Aspergerliiton ja
Aivoliiton aloittaville sekä kokeneille vertaisohjaajille. Aloittelevien
ohjaajien osalta koulutukseen osallistumisen edellytys on, että
osallistujalla on alustava suunnitelma ryhmän ohjaamisesta ja se
on tiedossa omassa jäsenyhdistyksessä.

Kustannukset:

Koulutus on ko. järjestöjen jäsenyhdistysten jäsenille maksuton,
sis. ohjelman ja materiaalin, ohjelman mukaiset ruokailut ja majoituksen ulkopaikkakuntalaisille 2 hh Hotelli Scandic Juliassa. Matkat korvataan jälkikäteen edullisimman julkisen mukaan, kuitteja
vastaan.

Ilmoittautuminen:

Hae mukaan koulutukseen 20.8. mennessä
https://www.webropolsurveys.com/S/33EB55241E2CD700.par
Huomioithan, että jos joudut perumaan osallistumisen ilman todistettavaa syytä (lääkärinlausunto) 31.8. jälkeen peritään korvauksena suoraan ilmoittautuneelta 100 % majoitus- ja ateriakuluista.

Ohjelma:

Tarkempi ohjelma ja aikataulu toimitetaan koulutukseen valituille
viikolla 34.

Lisätietoja:

elina.seppanen@adhd-liitto.fi tai p. 050-309 6556
elina.havukainen@autismiliitto.fi tai p. 040-451 7755
risto.lappalainen@aivoliitto.fi tai p. 040-543 7290

Erityisen Ina

Eivätkö kaikki lapset ole erityisiä? Erityisen rakkaita, kauniita, lahjakkaita
ja viisaita? Minulla on vain yksi, Ina. Hän on erityisen rakas ja ihmeellinen.
Pienenä Ina näki kaiken kauniin, kaikki yksityiskohdat, kaikki ötökät. Elämä
Inan silmien kautta teki arjesta rikasta ja ihmeellistä.
TEKSTI JA KUVA OUTI HURSKAINEN

P

ienenä Ina ajatteli toooooodella
paljon! Aamuisin hän herätti minut kysymällä mihin avaruus loppuu, mitä on mustan aukon sisällä tai voiko äidin silmän avata työntämällä sormen
luomen alle. Minä en ollut aamuvirkku
eikä silloin ollut Googlea, piti turvautua
mielikuvitukseen ja ympäripyöreyteen.
Mutta Ina muisti kaikki vastaukset, muis-
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taa varmaan yhä. Myöhemmin hän palasi
asiaan ja halusi tietää miksi vastaus oli ympäripyöreä ja mikähän olisi tarkempi vastaus. Onneksi hänellä on ukki, joka tietää
lähes yhtä paljon kuin Google. Soitimme
ukille ja kysyimme kaikesta. Avaruus oli
pohdinnassa monta vuotta. Tai maan matoset. Suurin innostus oli koirat. Inalla
onkin koiran muotoiset aivot, niin kaiken
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hän niistä tietää. Nykyisin Ina on viisaampi kuin ukki. Erityisen viisas Ina on paitsi
koirien, myös ihmisten kanssa. Erityisesti
erityisihmisten.
Ina oli myös erityisen hidas. Niin hidasta lasta ei ole montaa, mutta hänen paras
ystävänsä oli yhtä hidas. Ja sellaisia he
saivat olla, paitsi välillä aamuisin äiti räjähti. En voinut käsittää, että joku voi olla
niiiiiiin hiiiiiiiiiidaaaaaas, niiiin aina! Kun
koulussa välitunti loppui, oli Inalla vasta
yksi kenkä jalassa, kun muut lapset tulivat
jo takaisin sisälle. Opettajat pitivät Inasta,
joka kiinnostui mistä vain ja halusi tietää
kaiken. Aktiivisempaa oppilasta tuskin on.
Paitsi jos aihe ei vaan kiinnosta, niin silloin
Ina ei ollut paikalla. Fyysisesti kyllä, mutta
ajatukset olivat hyvin hyvin kaukana.
Sitten kun koulu vaihtui, opettajan mielestä sama ihana Ina olikin kummallinen.
Lapsi, joka ei halunnut jättää luokkatoveriaan yksin metsään suunnistuksen jälkeen,
oli siinä koulussa kummallinen. Tai lapsi,
joka ei kyennyt tekemään ristipistoja, kun
opettaja huusi tahtia pää punaisena vieressä, mutta pystyi tekemään kivan open
kanssa puusta tuoliin lisäjalkoja, kun joku
oli pöllinyt jo tehdyt tuolinjalat. Sellainen lapsi oli siinä koulussa kummallinen.
Kummallisemmaksi Ina tulikin, kun ennen
ihan hyvä käsiala muuttui jännityksestä sykerökirjoitukseksi, ja avustaja huusi
päivittäin Inalle, että ”Sinusta ei tule elämässä koskaan mitään, koska et osaa edes
kirjoittaa!” Kummalliset opettajat tekevät
lapsista kummallisia. Kummallinen lapsi
vaati äitiä viemään hänet jonnekin, jossa
selvitetään, miksi kirjoitus oli muuttunut
sykeröksi. Sitä sykeröä purettiin monta
vuotta, mutta vasta myöhemmin selvisi
syy, erityisyys.
Kummallisinta Inassa oli, että tuon koulun
jälkeen hän soitti kiusaajilleen ja kertoi antavansa anteeksi. Niin kummallista lasta en
ole eläissäni tavannut! Koska Ina ajatteli
niiiiin paljon, hän ajatteli asian niin puhki,
että pystyi jatkamaan elämäänsä ja tähtäämään korkealle, vaikka avaruuteen asti.
Meillä sanotaankin, että jos tahtoo astronautiksi, niin pitää sitten tehdä asioita,
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jotta sellaiseksi tulee. Jostakin tulee aina
astronautti, presidentti, lähihoitaja, eläintenkouluttaja, kaupanmyyjä tai ihan mitä
vaan. Aina Jostakin tulee ihan Mitä vaan.
Inan sormuksessa lukee ’Dream big, make
history’. Se sormus on muotoiltu niin, että
sitä ei tunne, kun se on sormessa.

Rakas erityinen
Minä en ollut ikinä kuullut aspergerista,
adhd:stä tai ADD:stä. Minulla oli yksi erityisen rakas lapsi, ja hän oli juuri sellainen
kuin oli. En voinut tietää, että Ina olisi niin
erityinen, että erityisyydelle olisi joku nimi. Vasta kun Ina ammattikoulussa luki aiheesta, hän itse tajusi että ”Hupsista, sykerön pää taisi löytyä!” Ina itse sitten selvitti
asiantuntijoiden kanssa kuinka erityinen
hän loppujen lopuksi olikaan. Todella erityistä oli, että hän 20-vuotiaana itse neuvoi
lääkäriä millaista lääkettä voisi kokeilla
mihinkin piirteeseen, ja milloin lääke kannattaisi jo vaihtaa tai lopettaa. Siinä kelkassa äiti oli jäänyt mäkeen jo kilometrejä
sitten. Mutta tiedän että hän on aspergerin
pieteetillä syväluodannut tutkimukset ja
selostukset lääkkeistä varmasti paremmin
kuin moni lääkäri. Olin kuitenkin helpottunut, kun hän teki valituksen hoidosta, ja
sai lääkärin, joka oli perehtynyt lääkkeisiin
lähes yhtä hyvin kuin Ina.
Niinpä Ina kertoili minullekin mistä on kyse. Että kenkiä ei kerta kaikkiaan VOI pitää
jalassa, kun ne TUNTUVAT niin pahalta.
Pahalta tuntui äidistäkin, kun muistin, että
kenkäkaupassa pidin lasta väkisin kiinni ja
kaksi myyjää ähräsi kenkää pyristelevän
lapsen jalkaan. Lohduttaudun selityksellä,
että maassa oli lumi ja pakkasta oli 25 astetta. Mutta että kengättömyydelle olikin
syy, oli todella avartavaa. Sen jälkeen sovittiin, että kenkiä pidetään, kun on lumi
maassa, ja muulloin ei tarvii pitää kenkiä.
Sitä sykeröä purkaessa tajusin myös huutaneeni joka lauantai Inaa siivoamaan paremmin, mutta 22-vuotiaana Ina ei tiennyt
mitä siivoaminen tarkoittaa! PAF, kuinka
nolo voi ihminen olla. ’Siivoaminen’ ei ollut edes sitä, että imuroidaan ja pyyhitään
pölyt. Ei, siivoaminen on moniosainen
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projekti, jonka voi pilkkoa noin miljoonaan osa-alueeseen, joista yksi on imuroiminen. Ja imuroiminen ei ole sitä, että
liikutellaan imuria ympäri huonetta. Ei,
vaan imurointi on sitä, että koneella imetään pölyä pois huoneen joka tuumalta. Ja
huone taas on muutakin kuin seinien väliin
jäävä tila. Huoneessa on matto, josta osa
on piilossa pöydän ja sohvan alla. Huoneessa on lattiaa, jonka päällä on satoja
pieniä yksiköitä, joita joutuu siirtämään,
jos haluaa että kone imee pölyn niiden
alta/päältä/ympäriltä. Huoneessa on myös
alueita, joita ei voi imuroida, esimerkiksi se pöytä. Pöydältä voi pyyhkiä pölyt,
mutta ennen sitä se pitää tyhjentää. Tyhjentäminen tarkoittaa sitä, että siinä olevat
esineet viedään niille kuuluville paikoille.
Tämä on erittäin laaja-alainen käsite, joka
ei taaskaan tarkoita mitään. Pöydällä oleva likainen lasi pitää viedä tiskikoneeseen
(mihin osaa konetta, miten päin?), pöydällä oleva kynä pitää viedä kynäkoteloon, joka on repussa, joka on hukassa, ja ei, kynää
ei pidä teroittaa juuri silloin, vaan heti kun
kynä on saatu paikoilleen, olisi palattava
takaisin huoneeseen tyhjentämään pöytää.
Kun näin siivoamisen tältä kannata, tajusin
selkeästi, että siivoaminen on mahdoton
urakka. Kun Ina muutti pois kotoa, minäkin lakkasin siivoamasta.
Ihan aina olen ihaillut Inaa. Minun lapsenani hän on maailman kaunein, lahjakkain,
taiteellisin ja älykkäin lapsi ikinä. Hän saa
olla juuri niin erityisen ihana ja rakas kuin
hän on. Hänellä on kyky nähdä asiat toisin ja tehdä asiat omalla erityisellä tavallaan. Se tapa voi olla hidas ja rönsyilevä,
jos siltä tuntuu. Mutta siivoojaksi en Inaa
palkkaisi. Inasta voi tulla ihan mitä vaan,
paitsi ei siivoojaa.

Kyky erityiseen yhteyteen
Erityisen hyvä Ina on eläinten ja lasten
kanssa. Jo pienenä hän oli ainoa, joka osasi
lirkutella mököttävän serkun piilosta lauteiden alta. Hänellä on kyky löytää sama
taso, tavoittaa toinen ihminen, asettua
toisen asemaan ja saada yhteys. Inalla on
kärsivällisyyttä liikkua 30 cm tunnissa, jos
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toinen sitä vaatii, mutta joka sentti mennään eteenpäin ja positiivisella asenteella.

Arvokas omana itsenään
Ina on meidän suvussa se, joka on sosiaalisesti lahjakas. Tosi aspergerinä hän ei
pidä itseään sosiaalisena, mutta oli mikä
oli, hän on todella lahjakas. Ina on miettinyt itseään, toimintatapojaan, ajatuksiaan,
ympäristöään niin paljon, että hänellä on
mieletön itsetuntemus. Sukumme ehkä
rakastetuimpana lapsena hänellä on myös
terve itsetunto, hän tietää olevansa arvokas. Ina on erittäin tarkkanäköinen ja lukee ihmistä kuin koiraa ja analysoi toisen
asenteita ja mielipiteitä terävästi ja järjestelmällisesti. Tällä combolla hänen yli ei
kävellä noin vain, vaan vähintäänkin on
vastattava sataan miksi-kysymykseen ja
tuhanteen miten niin -kysymykseen, tai sitten tallaaja kaatuu ihan vaan sanan säilää
heilauttamalla tantereelle. Olen aina ihaillut Inaa varsinkin hänen tavastaan pärjätä
kaikenlaisten ihmisten kanssa, ja Ina Fan
Clubissa on monen ikäisiä ja monenlaisia
ihailijoita.
Pienenä Ina ei tajunnut vitsejä, kaikki oli
niin konkreettista. Mutta koska hän on äärimmäisen älykäs, hän oppi mikä on vitsikästä. Ina onkin iloinen ja huumoripitoinen
veijari, josta on helppo pitää. Työssään erityislasten ohjaajana hän on ollut pidetty,
ihailtu ja kehuttu. Hän on löytänyt elämässään oman erityisen paikkansa, jossa hänen erityiset luonteenpiirteensä ja kykynsä
tuottavat apua, iloa ja oman toimeentulon.
Osasipa pienenä kirjoittaa tai ei, niin tämä ei kuitenkaan ole se lopullinen oikea
paikka, vaan Inasta tulee Mitä vaan, ja siitä
hän kertokoon itse tarkemmin. Dream big,
make history!
No voi, tästä tuli nyt ylistyslaulu Inalle.
Mutta eivätkö kaikki lapset ansaitsekin
ylistyslaulun? He kaikki ovat erityisen
rakkaita, kauniita, lahjakkaita ja viisaita.
Minulla on vain yksi, Ina. Elämäni valo.
Elämä Inan valossa tekee arjesta rikasta ja
ihmeellistä.
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LOMAREPPUUN

pakattavaksi
HYVIÄ HETKIÄ
Hoksaan ja vaalin hyvän mielen
hetkiä. Puuhaamme meidän
perheelle mieluisia juttuja.

RYTMI
Nukumme, syömme ja touhuamme arjen
rytmin mukaan lomallakin. Riittävä uni,
sopivasti vuorotellen aktiivista tekemistä
ja lepoa sekä tutut ruoka-ajat - niistä on
hyvä lomapäivä tehty!

ONNISTUMISIA
Tehdään asiat siten, että taidot ja
jaksaminen riittää! En stressaa
tarpeettomia, enkä ainakaan
vertaile omaa perhettä muihin.
Teemme omalla tavallamme, jotta
lomailu sujuu. Jos jotain, niin meillä
asioita osataan tehdä eri tavalla –
luovasti!

ROPPAKAUPALLA KEHUJA

Katriina Ekola

Kiitämme ja kehumme toisiamme reilusti!
Ihan vaan siitä, että ollaan olemassa, mutta
myös kaikesta hyvästä, teoista ja yrittämisestä.
Ai niin, muistan myös kehua itseäni!

Vertaistoimijoiden risteily
Tallink Silja Europa

6.–7.10.2018

ADHD-liitto ry juhlistaa Kansainvälisen vertaistuen päivää
etkojen hengessä kutsumalla liiton jäsenyhdistysten
vertaisryhmien ohjaajat sekä vertais- ja kokemusosaajat
yhteiselle Tallink Silja Europa 22h -risteilylle
kouluttautumisen ja mukavan yhdessäolon merkeissä.
Ilmoittaudu mukaan 5.9. mennessä

adhd-liitto.fi/ajankohtaista/tapahtuma/vertaistoimijoiden_risteily

Huomioithan:
•

•

Ilmoittautuminen on sitova, ja kutsu on tarkoitettu vain
ADHD-liiton jäsenyhdistysten vertaisryhmien ohjaajille
sekä vertais- ja kokemusosaajille.
Risteilylle mahtuu mukaan rajallinen määrä
osallistujia, ja paikat täytetään

•

Lauantai 6.10.
klo 17.00 tapaaminen satamassa
Helsinki / Länsiterminaali 1
-

majoittuminen

ilmoittautumisjärjestyksessä.

klo 17.30 buffetruokailu

ADHD-liitto vahvistaa sinulle osallistumisesi

klo 20.00 yhteistä ohjelmaa

ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, viimeistään
viikolla 37.
•

OHJELMA

Osallistuminen on maksutonta. ADHD-liitto korvaa

-

tutustuminen
kiitos vertaistoimijoille

klo 21.30 vapaata illanviettoa

matkat kotoa Helsinkiin (meno–paluu) edullisimman
kulkuneuvon mukaan sekä ohjelman mukaiset
laivaliput, ruokailu- ja majoituskustannukset (A-luokan
2–4 hengen hytit).
•

Jos joudut perumaan osallistumisesi ilman
todistettavaa syytä (lääkärinlausunto) 21.9. jälkeen,
peritään korvauksena ilmoittautuneelta 50 %
majoitus- ja ateriakuluista sekä mahdollisista
matkakuluista. Jos joudut perumaan alle 7 vrk
ennen lähtöä, peritään korvauksena 100 % kuluista.

•

•

Huom! Tarvitset mukaan voimassa olevan passin tai

Sunnuntai 7.10.
klo 7 alkaen aamiainen
klo 8–11.45 mahdollisuus käydä
maissa
klo 12–14 yhteistä ohjelmaa
-

Myötätuntouupumus,
työnohjaaja
Anita Hartikka

klo 14.15 buffetruokailu

virallisen henkilökortin.

klo 16 laiva satamassa

Lisätietoja:

(Länsiterminaali 1)

elina.seppanen(at)adhd-liitto.fi tai
tuuli-maria.lehtinen(at)adhd-liitto.fi

Turvallista kotimatkaa!
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KIITOS

Kahdeksan vuotta sitten vapun jälkeisenä maanantaina astuin ensimmäistä kertaa ADHD-liiton
ovesta sisään. Paljoa en tiennyt nepsy-asioista,
järjestötyöskentely oli edes entuudestaan tuttua.
Silloin meitä työntekijöitä oli seitsemän. Yhdistysten tukemista tehtiin kimpassa silloisen
Pohjois-Suomen järjestösuunnittelijan kanssa.
Kahdestaan tuettiin vapaaehtoistoimintaa, puhallettiin yhdistyksiin virtaa, koulutettiin vertaistukiohjaajia ja kaikki muu päälle. Nyt, kun täältä
lähden, voin ilokseni todeta, että meitä on viisi
ihmistä näiden asioiden äärellä ja lisäkäsille olisi
tilausta! Liiton toiminta on kehittynyt ja kasvanut
huimasti vuosien varrella. Uutta toimintaa ja uusia ihmisiä on tullut tupaan, ja työtä on tekemässä
huippujoukko työllensä omistautuneita asiantuntijoita. Myös kokemusasiantuntijuus läpileikkaa
kaiken toiminnan ja kulkee mukana niin työn
kehittämisessä kuin itse työn tekemisessä. Liiton
toiminta kehittyy jatkuvasti, ja pian joukko taas
kasvaa uuden tiedottajan myötä.
Reppuun jää paljon oppia ja hauskoja muistoja.
Parhaat hetket ovat kohtaamisia ympäri Suomea,
yhdessä yhdistys- ja vapaaehtoisväen kanssa!
Koko ajan mielessä kirkkaana on se, kuinka tärkeää työtä yhdistyksissä ja liitossa tehdään.

Katariina Berggren

yhteisestä ajasta

Nyt siirryn Kasper – kasvatus- ja perheneuvonta ry:n VOIKUKKIA-toimintaan, jossa tuetaan
huostaanoton jälkeistä vanhemmuutta. Lastensuojeluasiat ovat sydäntä lähellä myös luottamustoimeni Helsingin ensikodissa kautta, joten
hyppy tähän suuntaan tuntui luontevalta.
Kiitos antoisista työvuosista liitossa kuuluu kaikille teille, joiden kanssa olen saanut työskennellä! Teette todella arvokasta työtä, ei muuta, kun
samalla draivilla etiäpäin!
Mirjami Koivunen
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Kati Savela

JÄRJESTÖTYÖN PALOA
ja yhdistystoiminnan iloa
Aloitin 1.6.2018 ADHD-liitossa järjestöpäällikkönä. Voi olla, että olemme jo aiemmin tavanneetkin, esimerkiksi ADHD-liiton kokouksissa
tai hallitustyöhön liittyen.
Olen järjestötyön palosta nauttiva sosiaali- ja
terveysalan sekä kansalaisjärjestötoiminnan ammattilainen, joka on kiinnostunut elämän ja hyvinvoinnin ulottuvuuksista yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan tasoilla.
Siirryin ADHD-liittoon Muistiliitosta, joka kuuluu Neurologiset vammaisjärjestöt -verkostoon.
Muistisairauksien osalta erityisalueena aiemmassa työssäni oli mm. työikäisten muistisairaudet
ja kognitiivisen toimintakyvyn tukeminen sekä
muistitoimintojen ja keskittymisen helpottaminen työelämässä.
Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen myötä syvennyin verkostotyön ja johtamisen
lisäksi järjestöjen hallintoon ja talouteen sekä
toiminnan kehittämiseen. Päivätyötä olen tehnyt
pitkään järjestötyön asiantuntijana, konsultoiden
ja kehittäen jäsenyhdistysten kanssa yhdistystoimintaa. Näissä asioissa teen mielelläni yhteistyötä myös ADHD-liiton jäsenyhdistysten ja toimijoiden kanssa.
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Järjestötoiminnasta on kehkeytynyt vuosien varrella myös harrastus, josta olen saanut arvokkaan
kokemuksen lisäksi elämään kohtaamisia ja ystäviä. Vapaa-aikaa vietän mm. valokuvaten, matkustaen, toisinaan sohvan nurkassa rentoutuen.
Parhaimmillaan arki on pienistä asioista, kuten
kahvihetkistä, luonnosta ja liikunnasta nauttimista.
Kun ammattina on järjestötyö ja kotona adhd:n
värittämä arki lapsen kanssa, elämän kaksi ulottuvuutta yhdistyvät mainiosti ADHD-liiton toiminnan parissa. Mielestäni jokaisella ihmisellä tulee
olla yhdenvertainen mahdollisuus käyttää täyttä
potentiaaliaan, parhaaksi näkemällään tavalla.
ADHD-liitolla jäsenyhdistyksineen on tärkeä
rooli hyvinvoinnin edistäjänä, oikean tiedon
välittäjänä sekä kokemusasiantuntijuuden esille
tuojana ja vertaistuen mahdollistajana. Katson
toiveikkaana kohti voimavarakeskeistä tulevaisuutta, jossa riittävä tietoisuus ja myönteiset
asenteet luovat mahdollisuuden mielekkääseen
elämään, myös adhd:n kanssa. On suuri ilo päästä
mukaan ADHD-liiton työhön ja toimimaan kanssanne!
Kohtaamisia innolla odottaen,
Virvatuli Ryynänen
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Tiedottajaksi
kahteen järjestöön

Olen aikaisemmin työskennellyt tiedottajana ja erilaisissa viestinnän tehtävissä eri vammaisjärjestöissä, mm. liikunta- ja
näkövammaisten sekä kuurojen ja kuurosokeiden
parissa. Olen työskennellyt myös työhönvalmentajana ja ohjannut kädentaitoryhmiä. Nykyiseen
työhöni tulin Suomen CP-liitosta, joka toimi siellä ollessani Neurologisten vammaisjärjestöjen
puheenjohtajana. NV-verkosto ja siinä mukana
olevat järjestöt ovat siis tuttuja. Esteettömyyden
ja saavutettavuuden monet muodot ja niiden edistäminen ovat olleet tärkeitä aiheita minulle aivan
työpolkuni alusta alkaen.
Vapaa-ajalla teen paljon erilaisia käsitöitä, opiskelen ranskan kieltä, valokuvaan, piirrän ja kävelen pitkiä kävelylenkkejä. Käsitöiden tekeminen
rentouttaa – ompelen vaatteita, neulon, teen huovutustöitä ja kokeilen uusia käsityötekniikoita.
Valokuvaan paljon muun muassa lehtitöitä varten, mutta kuljen usein kameran kanssa myös

Heikki Ekola

Aloitin ADHD-liiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteisenä tiedottajana huhtikuussa. Pääsin
tutustumaan yhdistysväkeen ja ajankohtaisiin
asioihin jo ensimmäisenä työpäivänäni ADHDliiton kevätkokouksessa 21.4.

vapaa-ajallani. Makrokuvaus innostaa minua erityisesti ja nökötänkin usein ruohonkorsien kanssa
vastakkain etsien kuvattavia yksityiskohtia.
Monipuolinen työpolkuni eri järjestöissä on antanut minulle paljon arvokasta reppuuni: ihmisten
tapaamisia ja kohtaamisia, olen saanut kosketuksen heidän tarinoihinsa ja elämäntilanteisiinsa.
Olen kohdannut paljon upeita ihmisiä ja oppinut
heiltä! Työni ADHD-liiton sekä Autismi- ja Apergerliiton tehtävissä on vasta aluillaan ja työnkuvani muotoutunee työtä tehdessä. Yhdistystoiminnan viestinnälliset tehtävät tulevat kuitenkin
olemaan keskiössä.
Tavataan siis ja viestitään!
Katriina Ekola

Haluatko näkyä
ADHD-lehdessä?
Kysy lisää ADHD-liitosta
jari.hamalainen@adhd-liitto.fi

puh. 045 636 1842
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Lapin ADHD-yhdistys ry
Puheenjohtaja Aila Peuranen

Aisti ry, Turun seudun autismija ADHD-yhdistys
aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi
www.aistiyhdistys.fi

Olemme Lapissa loppuvuodesta 2017
perustettu ADHD-yhdistys, jonka tavoitteena
on lisätä tietämystä tarkkaavaisuuden ja
keskittymisen häiriöistä. Pyöritämme
Rovaniemellä vertaistukiryhmää, jonne
kaikki samankaltaisista oireista kärsivät
ovat tervetulleita. Kehittelemme myös
muuta toimintaa Lapin alueella, eli
tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Länsi-Uudenmaan Neuris ry

HYMY 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

Riitta Viljamaa, puh. 050 520 2771
rhviljamaa@gmail.com
www.hymyry.net

Neurokirjon ammattilaiset (NAM)

Etelä-Savon ADA ry
Puheenjohtaja Reijo Hämäläinen
es-ada@es-ada.com
Löydät meidät myös Facebookista!

Itä-Savon Puatti ry
Puheenjohtaja Taru Niemi,
puh. 050 377 3369,
taruniemi72@gmail.com
Sihteeri Kati Sairanen,
puattiry@gmail.com

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
Itäisen Uudenmaan ADHD- ja
autismikirjoyhdistys ITUA ry,
Östra Nylands ADHD- och
autismspektrums förening ITUA rf

Puheenjohtaja Erja Jormalainen
oulunadhd@gmail.com
puh. 040 833 4237
www.oulunseudunadhd.fi
Yhdistys löytyy myös Facebookista

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

Yhdistyksen kesäpäivät 16.–17.6.2018
Katinkullassa. Kutsut ovat lähtenyt jäsenille sähköpostitse/postitse.

Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry

Yhdistys järjestää yhteistyössä Hopea-reunuksen kanssa Piirustuskilpailun varainhankintaa varten. Tästä lisää kotisivuilla
ja yhdistyksen fb-sivuilla.

Puheenjohtaja Piia Heinävaara,
piia.heinavaara@gmail.com
www.keskisuomenadhd.com

Kymenlaakson autismi-, asperger-,
dysfasia- ja ADHD-yhdistys AADA ry
Puheenjohtaja Kata Kaukiainen,
kata.aada@gmail.com
kymenlaakson.aada@gmail.com
www.kymenlaaksonaada.org
Seuraa ilmoitteluamme Aadan Facebookryhmässä, nettisivuillamme ja Varttilehdessä.
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Vertaistukiryhmät jäävät kesätauolle.
Syksyn tilanne tiedotetaan myös kotisivuilla ja fb:ssä elokuussa. Oulun seudun
ADHD-yhdistys toivottaa oikein hyvää ja
lämmintä kesää kaikille!

Pirkanmaan AD(H)D-vertaiset ry
Puheenjohtaja Maija-Leena Kivimäki,
maijaleenakivimaki@gmail.com
www.adhdpirkanmaa.fi
facebook/adhdpirkanmaa
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Pohjois-Karjalan ADHD-, autismija dysfasiayhdistys Aksoni ry
Puheenjohtaja Noora Alm,
alm.noora@gmail.com,
puh. 040 412 3792
www.aksoniry.com

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.

Pääkaupunkiseudun ADHDyhdistys ry
Puh. 044 980 9541
pkseudun.adhd@gmail.com
Puheenjohtaja Hanna-Maria Mäkelä
www.pkseudunadhd.fi
Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys |
Facebook
Suunnitteilla on kylpyläretki yhdistyksen
jäsenperheille Viron Rakvereen 13.–16.9.
Tarkempaa infoa on tulossa yhdistyksen
kotisivuilla ja Facebookissa.
Yhdistyksen hallitus etsii uutta sihteeriä
ja vertaistukiryhmien koordinaattoria.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos vapaaehtoistyö
hallituksessa kiinnostaa. Yhteydenotot
pkseudun.adhd@gmail.com.

Salon Seudun ADHD-yhdistys ry
Puheenjohtaja Liisa Laula
adhdyhdistys@gmail.com
www.adhdsalo.fi

Satakunnan SAMDY ry
- autisminkirjo, ADHD ja kielellinen
erityisvaikeus
Satakunnan yhteisökeskus,
Isolinnankatu 16, 28100 Pori
puh. 044 346 0898
samdy@samdy.info
puheenjohtaja@samdy.info
jasenasiat@samdy.info
puh.040 848 3414
Tarkempia tietoja toiminnasta:
www.samdy.info
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Patikkaretki la 15.9.2018 Turun Kurjenrahkaan yhteiskuljetuksella. Lähtö klo 9
Porista vanhan Linja-autoaseman vieraslaiturista. Paluu noin klo 22 Pori.
Omat eväät ja juomiset! Patikointimatkat
ovat pätkissä ja melko lyhyitä.
Hinnat: 15 e / samdylainen ja 20 e / eiSAMDY-jäsen (mukaan voi siis tulla ns.
ulkopuolisiakin). Varaa sopiva raha, maksu peritään bussissa. Ilmoittautumiset
Tuijalle 7.9.2018 mennessä tekstarilla
puh. 040 822 4707 tai sähköpostitse:
puheenjohtaja@samdy.info.

Suomen ADHD-Aikuiset ry

Katso ADHD-liiton verkkosivuilta
sinua lähinnä oleva jäsenyhdistys:
www.adhd-liitto.fi/yhdistystoiminta
Voit liittyä jäseneksi yhdistyksiin osoitteessa:
www.adhd-liitto.fi/yhdistystoiminta/liity-jaseneksi

Hallituksen tavoittaa osoitteesta:
hallitus@adhd-aikuiset.org
www.adhd-aikuiset.org
Tykkää meistä: www.facebook.com/
Suomen.ADHD.Aikuiset

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
Puheenjohtaja Tiina Ollonen,
puh. 044 241 3536,
wamdy.varkaus@gmail.com.
Jäsenasiat Anita Rikalainen,
varkaudenseudun.wamdy@gmail.com
Ilmoittelemme yhdistyksen toiminnasta
Sinun Savo -lehdessä, Facebookissa ja
yhdistyksen omilla verkkosivuilla
www.wamdy.info.

E T S I TÄ Ä N

salibandy-ryhmän vetäjää
Vapaaehtoistyötä,
jolla on merkitystä!

Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys hakee
SÄBÄRYHMÄN VETÄJÄÄ tai kahta
kouluikäisten lasten ja nuorten ryhmään!
Tehtävänä on vetää treenit kerran viikossa Vantaalla,
Campo-centerissä, innokkaalle ja vauhdikkaalle ryhmälle!
Lisätietoja saa Matilta: nukkumatti48@gmail.com.
Matti toimii ryhmän taustalla ja avustaa käytännön asioissa!

Katriina Ekola

Nettivertaistukea saatavilla Facebook:
AD/HD Aikuiset
Puheenjohtaja: Charlotta Hjelt
Jäsenrekisteri: jasenasiat@adhd-aikuiset.org

Mikäli haluat liittyä sähköpostituslistalle,
ilmoita meille sähköpostisi lähettämällä
viesti osoitteeseen:
varkaudenseudun.wamdy@gmail.com
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