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Kaukaa näkee lähelle

M

ukavaa syksyn alkua kaikille lukijoille. Helteisen kesän ja
pitkien lomien jälkeen on suorastaan helpotus palata arkeen
ja rutiineihin. On myös mukava tavata työkaverit ja kuulla,
miten kukin on helteistä selvinnyt ja miten kesä on mennyt.
Tämä kesä on ollut monellakin tapaa poikkeuksellinen – myös minulle.
Pitkä loma on taannut etäisyyden työn rutiineihin, joka taas on antanut
perspektiiviä asioihin. On avautunut uusi mahdollisuus tarkastella asioita
eri näkökulmista. Myös pohdinnoille on jäänyt aikaa. Meneillään olevat
yhteiskunnalliset muutokset huolestuttavat. Tiedämmekö, mitä tulevaisuus
oikeasti tuo tullessaan?
Olen henkilökohtaisesti saanut tutustua terveydenhuollon toimivuuteen
ja toimimattomuuteen. Myös eri viranomaislomakkeiden täyttämisen
kimuranttisuus on tullut tutuksi. Hämmästyksekseni voin todeta, että
lomakkeiden täyttämiseen saa kulumaan rajattomasti aikaa. Isoäitinä,
famona ja mummina on lapsiperheen arki kaikissa sen eri muodoissa
tullut lähelle ja muistuttanut arjen hektisyydestä. Nämä kaikki kokemukseni
ovat herättäneet minut miettimään toimintamme piirissä olevia perheitä ja
heidän läheisiään. Heidän arkensa koostuu juuri edellä mainituista, lomani
aikana tekemistäni asioista.
Perheiden tilanteet vaihtelevat elämän eri vaiheissa. Niin vaihtelevat
myös tuen ja palvelujen tarpeet. On kuitenkin erittäin tärkeää miettiä,
millaiset asiat edistävät hyvää oloa, terveyttä ja perheiden jaksamista.
Ammattilaisten ja vanhempien kesken tarvitaan yhä tiiviimpää vuoropuhelua ja yhteistä näkemystä asioista. Palveluissa on lisättävä koko
perhettä tukevia ja kuntouttavia sekä vuorovaikutussuhteita vahvistavia
toimintamalleja. Nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut ja tuki vähentävät
eriarvoisuutta, jonka eteen on tehtävä aktiivista työtä.
Koulujen alkaminen on varma merkki syksystä. Myös luonnossa alkaa
olla syksyn merkkejä. ADHD-liitossakin syksy on perinteisesti kiireistä
aikaa. Silloin lyödään lukkoon seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
joka ohjaa toimintaa. Haasteita ja mahdollisuuksia tuo yhteiskunnassa
tapahtuvat muutokset, jotka on huomioitava ja joihin on reagoitava.
Toiminnassamme vaaditaan ketteryyttä ja joustavuutta, jotta olemme
vaikuttamassa ja mukana kehittämässä jäsenistömme asioita. Tämän
eteen me teemme työtä ja sitä meiltä odotetaan!
Kesän kokemukset repussa voin todeta: ”Kaukaa näkee lähelle.” Tämä
kokemus repussa on mukava aloittaa syksyn työskentely.
Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, Adhd-liitto
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p uheenjohtajalta

Kuva: Klaus Karkian kotialbumi

Mihin diagnooseja tarvitaan?

A

ika ajoin julkisessa keskustelussa on pohdittu, mihin tiettyjä
diagnooseja tarvitaan – epäilyksen alle ovat joutuneet esimerkiksi adhd ja autismikirjon häiriö. Pohdinnan taustalla on usein
se ajatus, että yhteiskuntamme ei siedä erilaisuutta, jolloin kaikki tavanomaisesta poikkeava halutaan leimata sairaudeksi. Toisaalta ajatellaan
myös, että vanhemmat hankkivat lapsilleen diagnooseja, koska eivät jaksa, osaa tai viitsi kasvattaa heitä kunnolla.
Yksi epäilyille esitetty perustelu on se, että “ei aikaisemminkaan mitään
adhd:tä ollut, vaan pidettiin vain kovempaa kuria!” Adhd-diagnoosien
määrä onkin kasvanut, joten siinä valossa sekaannus on ymmärrettävää.
Syitä diagnoosien määrän kasvuun on varmasti monia: yhteiskuntamme
on ärsyketulvineen entistä vaikeampi paikka neurokirjolaisille ja ymmärryksen lisääntymisen myötä adhd-ihmiset tunnistetaan paremmin.
Koululuokat kenties olivat rauhallisempia menneinä vuosina, kun uhkana
oli saada karttakepistä sormille; kenties adhd-lapsetkin ovat rangaistuksen
pelossa kyenneet piilottamaan oireensa paremmin. Silloin on voinut syntyä
kuva, että kova kuri on todella poistanut ongelman, mutta mahtaako asia
todella olla näin?
Kerronpa oman kokemukseni: ankaralla keskittymisellä ja pinnistelyllä
pystyn kyllä pitämään näkyvät adhd-oireet kurissa. Se tosin samalla
tarkoittaa, etten pysty keskittymään mihinkään muuhun – kuten vaikkapa
opetukseen. Minusta koulussa on kuitenkin tärkeämpää oppia äidinkieltä
ja matematiikkaa kuin piilottamaan oma erilaisuutensa.
Ennen omaa diagnoosiani keskeytin lukio-opinnot yhteensä viisi kertaa
ja ammattikouluopinnotkin kerran. Olin kolmekymppisenä suorittanut
ainoastaan peruskoulun ja elämänhallintani oli olematonta. Minulla oli
unelma, mutta sen saavuttaminen tuntui mahdottomalta. Hyvin usein
tunsin itseni ikuiseksi epäonnistujaksi; olin turhautunut ja masentunut.
Sitten sain diagnoosin. Nyt en ole enää masentunut, minulla on perhe ja
ylioppilaaksikin valmistuin vihdoin viime vuonna. En enää koe olevani
epäonnistuja. Minulla on joitakin erityishaasteita, mutta nyt kun ymmärrän
niiden taustan, en enää syyttele niistä itseäni. Voin menestyä siinä missä
muutkin, kun tiedostan erityistarpeeni.
Mutta entä se unelma? Nuoresta asti olen haaveillut lääkärin ammatista.
Pelkillä peruskoulun papereilla tuo haave oli kuitenkin täysin saavuttamattomissa – yli kymmenen vuotta tavoittelin mahdotonta unelmaa.
Sitten sain diagnoosin. Elokuussa aloitin opinnot Helsingin yliopiston
lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Niin, mihin niitä diagnooseja tarvitaan?
Klaus Karkia, puheenjohtaja, ADHD-liiton hallitus
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PUHELINNEUVONTA

maanantaista torstaihin klo 9–11

Puh. 040 541 7696

Muistathan!
ADHD-liiton
sääntömääräinen
syyskokous

Voit halutessasi antaa
rahalahjoituksen
liiton työn tukemiseksi
jollekin seuraavista tileistä:

Kokouskutsut
postitetaan
jäsenyhdistyksiin
lokakuun puolivälissä.

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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Kuva: Katriina Ekola

lauantaina 24.11.2018
klo 10 alkaen
Helsingissä.

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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Oivalla adhd

– Tule mukaan ADHD-liiton tapahtumiin
Kohtaatko työssäsi adhd-oireisia lapsia, nuoria tai aikuisia? Asustaako
perheessäsi vallaton touhottaja tai omiin ajatuksiin uppoutuva haaveilija?
ADHD-liitto järjestää syksyn aikana Oivalla adhd -tapahtumia eri puolilla Suomea. Tarjolla on
tietoa hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kokemusosaajien kertomuksia adhd:n värittämästä
arjesta. Pääseminaarissa Tampereella julkaistaan uusi Adhd-käsikirja. Tervetuloa mukaan!
Oivalla adhd -iltapäivät ovat avoimia tilaisuuksia ammattilaisille, läheisille ja kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Iltatilaisuudet tarjoavat tietoa ja vertaisuuden mahdollisuuksia, tilaisuuden
mukaan joko itse oireisille tai vanhemmille/läheisille. Mukaan mahtuu rajallinen määrä
osallistujia, joten ilmoittaudu nopeasti.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
https://adhd-liitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat/

Paikkakunnat ja ajankohdat
19.9. Rovaniemi: Järjestötalo, Kansankatu 8, 3 krs., 96100 Rovaniemi
• klo 13.30–15.30 Oivalla adhd – lapsen adhd (kokoustila Väärti)
• klo 17–19 Lapsen adhd – tietoa ja vertaisuutta vanhemmille (kokoustila Kammari)
2.10. Jyväskylä: kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä
• klo 14–16 Oivalla adhd – tietoa aikuisen adhd:stä (kokoustila Matara-sali A)
• klo 17–19 Aikuisen adhd – tietoa ja vertaistukea (kokoustila Matara-sali A)
10.10. Tampere: Technopolis Mediapolis, Kino-sali, Tohlopinranta 31, 33270 Tampere
• klo 9–15.30 ADHD-viikon pääseminaari, ammattilaispainotteinen koulutuspäivä.

Tarkempi ohjelma viereisellä sivulla.

10.10. Tampere: SuperPark Särkänniemi, Laiturikatu 5, 33230 Tampere
• klo 17–20 avoin tilaisuus perheille. Aikuisille luennot: Adhd:n vaikutus parisuhteeseen
ja Adhd perheessä – mentalisoiva vanhemmuus. Lapsille, toiselle vanhemmalle
ja sisaruksille mahdollisuus päästä Superparkiin 12 €/hlö

Tarkempi ohjelma lehden takakannessa.

24.10 Lahti: LINK Lahden järjestökeskus ry, Hämeenkatu 26 A, 3. krs., 15140 Lahti
• klo 15–17 Oivalla adhd – tietoa aikuisen adhd:stä -luentotilaisuus
• klo 17–18.30 Aikuisten oikeasti adhd – vertaistukea kahvin kera
25.10. Kemi: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi
• klo 14–16 Oivalla adhd – lapsen adhd (kokoustila 310)
30.10. Kemi: Majakkatalo, Pohjoisrantakatu 5, 94100 Kemi
• klo 17–19 Lapsen adhd – tietoa ja vertaisuutta vanhemmille
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ADHD-liiton seminaari

Aikuisen adhd,
parisuhde ja vanhemmuus
Adhd-viikolla ke 10.10.2018 klo 9–15.30
Mediapolis, Kino-sali, Tohlopinranta 31, 33270 Tampere

Tilaisuus on suunnattu terveydenhuollon sekä sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille,
jotka työssään kohtaavat adhd-oireisia aikuisia, heidän perheitään ja läheisiään. Myös
muut aihepiiristä kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Tilaisuuden puhujat ovat kirjoittaneet PS-kustannuksen ja ADHD-liiton yhteistyönä
tehtyyn uuteen Adhd-käsikirjaan, joka julkaistaan tilaisuudessa. PS-kustannus on
paikalla, ja osallistujat voivat ostaa uunituoreen kirjan hieman edullisempaan hintaan.

Ohjelma
9–9.20
Ilmoittautuminen ja kahvi
9.20–9.30
Alkusanat ja kirjan julkaiseminen, PS-kustannus
9.30–10.15
Aikuisen adhd, Sami Leppämäki, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri
10.15–10.30
Tauko
10.30–11.15
Aikuisen hoito ja kuntoutus, Sami Leppämäki, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri
11.15–12.15
Lounas (omakustanteinen)
12.15–12.45
Kokemuspuheenvuoro
12.45–13.45
Adhd:n vaikutus parisuhteeseen,
		Kaisa Humaljoki, pari- ja perhepsykoterapeutti, terveydenhoitaja, Parisuhdekeskus Kataja
13.45–14
Tauko
14–15.15
Adhd perheessä – mentalisoiva vanhemmuus,
		Leea Mattila, psykologi, Theraplay-terapeutti
15.15–15.30
Loppusanat, Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, ADHD-liitto
Taukojen aikana voi tutustua muutamiin näytteilleasettajiin (myynnissä tuotteita oppimisen
ja kehityksen tueksi) sekä ADHD-liiton materiaaliin.
Ilmoittautuminen viimeistään 28.9.2018 osoitteessa: https://www.lyyti.in/adhd_seminaari
Mukaan mahtuu 100 nopeinta. Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja
jari.hamalainen@adhd-liitto.fi tai puh. 045 636 1842.
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
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HAAVEILETKO LOMASTA?
TUETUT LOMAT 2019
ADHD-liitto tarjoaa yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n (MTLH)
kanssa neljä tuettua lomaa vuodelle 2019. Lisäksi toteutetaan kolme lomaa
yhteistyössä Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton kanssa. Lomat toteutetaan
Veikkauksen tuella.
Lomilla on täysihoito ja osittain tarjolla on ohjattua toimintaa, mutta loman voi
halutessaan viettää myös täysin omatoimisesti lomaillen.
Tuettujen lomien hinta on aikuisilta 20 €/vrk, perhelomilla alle 17-vuotiaat lomailevat
ilmaiseksi. Matkakustannuksista lomalaiset vastaavat itse.

ADHD-liiton ja MTLH:n yhteistyössä järjestämät lomat

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille, Rokua Health & Spa 3.3.–8.3.2019.
Hakuaika päättyy 3.12.2018.
Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille, KK-Verve/Lahti 9.6.–14.6.2019.
Hakuaika päättyy 9.3.2019.
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille, Härmän Kylpylä 29.8.–1.9.2019.
Hakuaika päättyy 29.5.2019.

Yhteistyölomat

(MTLH, ADHD-liitto, Aivoliitto sekä Autismi- ja Aspergerliitto)
Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille, Spa Hotel Runni, 17.–22.2.2019.
Hakuaika päättyy 17.11.2018.
Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, 9.–14.6.2019.
Hakuaika päättyy 9.3.2019.
Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille, KK-Verve/Lahti, 24.–29.6.2019.
Hakuaika päättyy 24.3.2019.
Lomia voi hakea MTLH:n verkkosivujen kautta
1.10.2018 alkaen osoitteessa: www.mtlh.fi.
Kiinnitä huomiota perusteluihin; kerro miksi sinut/teidät tulisi valita mukaan lomalle.
MTLH valitsee lomatuen saajat sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein.
Lisätietoja
ADHD-liiton suunnittelija
Elina Seppänen
elina.seppanen@adhd-liitto.fi
p. 050 309 6556.

Kuva: Katriina Ekola

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille, Kuortaneen Urheiluopisto, 13.–18.10.2019.
Hakuaika päättyy 13.7.2019.

UUSI Adhd-käsikirja
Adhd-käsikirja (toim. Katariina Berggren ja
Jari Hämäläinen) julkaistaan 10.10.2018 Adhdviikon pääseminaarissa Tampereella.
Kirja on tehty PS-kustannuksen ja ADHD-liitto
ry:n yhteistyönä. Teos kokoaa yksiin kansiin
viimeisimmän tiedon adhd-oireyhtymän
ilmenemisestä, diagnosoinnista, hoidosta ja
kuntoutuksesta. Kirjan tekijäkaarti koostuu
muun muassa psykiatreista, psykologeista,
toimintaterapeuteista sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisista, jotka työssään kohtaavat
adhd-oireisia ja heidän lähipiiriään.
Teos on hyödyllistä luettavaa paitsi eri alojen
ammattilaisille myös vanhemmille sekä nuorille
ja aikuisille, joilla itsellään on adhd.
Kirjan voi ostaa julkaisemispäivän jälkeen
adhd-liiton verkkosivuilta osoitteesta:
www.adhd-liitto.fi/julkaisut/kirjat.
Kirjan hinta on 45 euroa, jäsenille erikseen jäsenhinta.

LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN
Huolestuttaako 4–5-vuotiaan lapsesi ylivilkkaus ja keskittymisen vaikeudet?
Niilo Mäki Instituutissa on käynnissä Leikitään ja keskitytään -hanke, jossa
järjestetään ryhmätoimintaa Helsingissä ja Jyväskylässä. Ryhmässä vanhempia
ohjataan tukemaan lastensa keskittymisen taitoja tuttujen leikkien avulla.
Vanhemmat leikkivät lastensa kanssa ryhmätoiminnan ajan päivittäin puoli tuntia.
Ryhmissä on vielä tilaa! Tutustu toimintaan tarkemmin www-sivuilla keskitytään.fi,
ja jätä yhteydenottopyyntö nettisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Voit
myös ottaa suoraan yhteyttä projektityöntekijä Mirja Myllykoskeen
(puh 050 373 2118), mirja.myllykoski(at)nmi.fi.
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Lasten adhd:n hoito- ja
kuntoutuskäytännöt kehittyvät
TEKSTI MIIKA VUORI, ERIKOISTUTKIJA, KELAN TUTKIMUS
KUVAT JA PIIRROKSET KATRIINA EKOLA

L

asten neuropsykiatrinen oireilu tunnistetaan aiempaa paremmin, mikä heijastuu
lasten hoitoonohjaukseen. Erikoissairaanhoitoon neuropsykiatrisen ja psyykkisen oireilun vuoksi ohjautuvien 5–12-vuotiaiden lasten
määrä oli lisääntynyt noin 20 prosenttia vuosina
2011–2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) ja Kelan selvitys osoitti myös, että adhd
oli yleisin lapsille asetettu päädiagnoosi. Vuonna 2015 erikoissairaanhoidossa oli 3 325 adhddiagnoosin saanutta lasta. Tämä oli noin 0,7 %
saman ikäisestä lapsiväestöstä.

10

Julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä tarjolla erilaisia
psykososiaalisia tukitoimia
Perheet hakevat aktiivisesti tukea haastaviin elämäntilanteisiinsa. Lapsiperheille suunnatut kehittämishankkeet ovat todennäköisesti edistäneet
sitä, että erilaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja on
enemmän saatavilla. Lisäksi avun hakemiseen
liittyvä stigma on mahdollisesti vähentynyt.
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kehittänyt 2010-luvulla aktiivisesti harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluja. Kuntoutuksen
kehittämistoiminnan johtoajatuksena on ollut
pyrkimys koko perheen huomioimiseen. Tämä on
tärkeä lähestymistapa, sillä lapsen adhd-oireilu
saattaa aiheuttaa voimakasta huolta ja psyykkistä
kuormittuneisuutta lapsen huoltajissa.
Monimuotoista perhekuntoutusta on ollut tarjolla neuropsykiatrisen diagnoosin saaneille lapsille
(5–12-vuotiaat) ja heidän perheilleen. LAKU- ja
Etä-LAKU-perhekuntoutuksen nimellä tunnettuun kuntoutuspalveluun ohjattujen lasten yleisin
diagnoosi oli adhd.

Lääkehoito on tärkeä osa lasten
adhd:n ydinoireiden hoitoa

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa lapsille on tarjolla yksilöllistä tukea, kuten
psykoterapiaa, toimintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, neuropsykiatrista valmennusta ja musiikkiterapiaa. Huoltajille on tarjolla
tiedollista tukea eli psykoedukaatiota, vertaistukea ja strukturoitua ryhmämuotoista vanhempainohjausta ja perheille räätälöityä yksilöllistä
ratkaisukeskeistä työskentelyä, joka pohjautuu
perheterapeuttiseen lähestymistapaan. Tukimuotoja voidaan hankkia myös ostopalveluina. Lisäksi apua on enenevästi tarjolla perheiden arkeen
jalkautuvana toimintana.

Kelan rooli palvelujen täydentäjänä
Kelan järjestämä kuntoutus täydentää sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu esimerkiksi lapsille,
joilla adhd-oireilu aiheuttaa huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa. Tilastojen perusteella Kelan valikoimassa korostuvat erilaiset
lapsen yksilöterapiat. Yleisin kuntoutusmuoto on
toimintaterapia, jota sai vuonna 2017 yhteensä
434 lasta (5–12-vuotiaat), joilla oli diagnosoitu
adhd.
Harkinnanvaraisena kuntoutuksena on tarjolla
sopeutumisvalmennuskursseja. Lisäksi Kela on

Lasten adhd:n lääkehoito on yleistynyt tasaisesti
ja aikaisempaa useampi lääkehoidosta hyötyvä
lapsi saa apua adhd-oireisiinsa. Kelan rekisteritietojen perusteella noin 4,5 % alakouluikäisistä
pojista (9–12-vuotiaat) sai korvausta adhd-lääkeostosta vuonna 2016. Saman ikäisten tyttöjen
lääkehoidon yleisyys oli 0,9–1,0 %.
Tulosten vertailu muiden maiden tilanteeseen
on haastavaa. Esimerkiksi pohjoismaiset vertailutiedot ulottuvat toistaiseksi vuoteen 2012.
Varovaisen tulkinnan mukaan alakouluikäisten
poikien lääkehoito on Suomessa yhtä yleistä kuin
Tanskassa ja Norjassa, mutta vähäisempää kuin
Ruotsissa. Toisaalta tyttöjen lääkehoito on edelleen mahdollisesti vähäisempää Suomessa kuin
muissa Pohjoismaissa.
Poikien ja tyttöjen suhteelliset erot adhd-lääkehoidon yleisyydessä kertovat mahdollisesti siitä,
että tyttöjen adhd jää herkemmin tunnistamatta.

Lähitulevaisuuden haasteita –
alueelliset erot ja perhelähtöisten
tukimuotojen riittämätön
saatavuus
Lasten adhd:n hoidon – mukaan lukien lääkehoito – ja kuntoutuksen toteutumisessa on havaittavissa alueellisia eroja. Tämä näkyy muun muassa
kliinisten tutkimusten ja hoidon järjestämisessä.
Erikoissairaanhoitoon ohjattujen lasten määrän
kasvu voi kertoa siitä, että lapset ja perheet eivät saa riittävää tukea perusterveydenhuollossa.
Lähitulevaisuudessa on tärkeää kehittää matalan
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kynnyksen tuen toimintamalleja perusterveydenhuoltoon huomioiden samalla se, että esimerkiksi
vieraskielisyys vaikeuttaa laadukkaiden palvelujen saamista.
Erikoissairaanhoidon piirissä olevia lapsia, joilla
on diagnosoitu adhd, ohjautuu enenevästi lastenpsykiatrian erikoisalalle. Lapsilla merkittävää sosiaalisen toimintakyvyn haittaa aiheuttavat adhdoireiden yhteydessä esiintyvät tunteiden säätelyn
(esim. toistuva ärtyisyys ja kiukkukohtaukset) ja
käyttäytymisen haasteet sekä mahdolliset konfliktit ihmissuhteissa. Tunteiden säätelyn haasteet
osoittautuivat yleisiksi myös Kelan kehittämään
perhekuntoutukseen ohjatuilla lapsilla.
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tavilla tutkimusnäyttöä lasten adhd:n hoidossa ja
kuntoutuksessa. Kelan kehittämä perhekuntoutus
saattaa soveltua etenkin neuropsykiatrisen oireilun yhteydessä esiintyvien tunteiden säätelyn ja
käyttäytymisen haasteiden vähentämiseen. Perhekuntoutuksen rooli osana Kelan palveluvalikoimaa ei ole vielä täsmentynyt.

Lapsen adhd:n yhteydessä esiintyvät samanaikaiset psyykkiset oireet ja merkittävien ihmissuhteiden haasteet ovat kansainvälisten tutkimusten
perusteella yhteydessä epäsuotuisaan kehityspolkuun. Lapsen vahvuuksien tunnistamisen rinnalla
jatkossa tulee kiinnittää huomiota neurokehityksellisten erityispiirteiden ja tunteiden säätelyn
vaikeuksien riittävän varhaiseen tunnistamiseen
ja asianmukaisten tukimuotojen saatavuuteen.

Perhelähtöisille hoito- ja kuntoutusmuodoille
on joka tapauksessa tarvetta. Esimerkiksi tutkimusnäyttöön perustuvia perhetyön muotoja
ei ole kattavasti saatavilla. Tämä saattaa liittyä
tutkittujen menetelmien lisensointikäytäntöihin.
Tästä johtuen käyttöönotto on verkkaista, kontrolloitua ja maksullista. Toisaalta yksi mahdollinen lisätekijä on kotimaisen palvelujärjestelmän
melko vahva yksilöterapiaperinne. Kansainvälisissä hoitotutkimuksissa on jo pitkään korostettu
sitä, että lapsen tuki (esim. positiivinen vahvistaminen) tapahtuu ensisijaisesti aikuisten välityksellä. Vaikka lapsen yksilöterapiat sisältävät
tyypillisesti huoltajille suunnattuja ohjauskäyntejä, perhelähtöisten hoitomenetelmien (esim.
vanhempainohjaus) kohdalla lähestymistapa on
jokseenkin päinvastainen.

Vaikuttavuusnäytön perusteella keskeisimpiä hoitomuotoja ovat lääkehoito ja vanhempainohjaus.
Lapsen yksilöpsykoterapian ja toimintaterapian
osalta tutkimusnäyttö samanaikaisten tunteiden
säätelyn ja käyttäytymisen pulmien hoidossa on
toistaiseksi hyvin niukkaa. Myöskään neuropsykiatrisesta valmennuksesta ei ole toistaiseksi saa-

Huoltajien tukemisen tulisi olla keskeinen, mutta
ei ainoa, osa lapsen adhd:n hoitoa ja kuntoutusta.
Lapsen yksilöterapeuttisille elementeille on tarvetta, sillä kasvun ja kehityksen haasteissa ilmenee
usein huomattavaa yksilöllistä vaihtelua. Yksilöterapeuttisten keinojen valinnassa on tärkeää huomioida myös lapsen ikä- ja kehitysvaihe. Adhd on
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piirreominaisuus, joten lapsen käyttäytymistaipumuksien voidaan olettaa tulevan esiin eri
kasvuympäristöissä. Päiväkodin ja koulun aktiivinen rooli osana hoitoa ja kuntoutusta onkin
teoreettisesti erittäin perusteltu ja tähän tulee
kiinnittää huomiota lapsiperhepalveluja kehitettäessä. Koti- ja kouluympäristöön suuntautuvilla tukimuodoilla on saavutettu viime vuosina erittäin lupaavia tuloksia myös pääasiassa
tarkkaamattoman adhd:n esiintymismuodon
hoidossa.
Lähitulevaisuudessa tulisi pyrkiä muodostamaan entistä tarkempaa kokonaiskuvaa lasten
adhd:n hoito- ja kuntoutusmuotojen käyttöaiheista ja toimintasisällöistä. Viimeaikaiset
tutkimukset osoittavat, että lasten ja perheiden kokemuksia on myös tärkeää kartoittaa
järjestelmällisemmin. Perheiden erilaiset elämäntilanteet ovat osaltaan yhteydessä siihen,
millaiseen hoito- ja kuntoutusjaksoon he ovat
kulloinkin valmiita osallistumaan. Erilaisten
tukimuotojen sisältökuvauksiin panostaminen
helpottanee osaltaan perheiden harkintaa ja
päätöksentekoa.

Lähteet
ADHD. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.
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Daley D, Van Der Oord S, Ferrin M ym.
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Faraone SV, Rostain AL, Blader ym.
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Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön
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Onko lapsellasi adhd, takkuaako arki?
Onko lapsesi 13–17-vuotias? Hänellä on diagnosoitu adhd, ja arki takkuaa. Kaipaisit
vinkkejä sekä sellaista juttuseuraa, joka ymmärtää huokauksestasi tai puolesta
virkkeestäsi, mistä kenkä puristaa. Jos asut pääkaupunkiseudulla, suosittelemme
hakemaan mukaan ADHD-liiton
STRATEGIA-kurssille!
Kurssilla kokoonnutaan viitenä arki-iltana. Tapaamisten teemat ovat:
• Perustietoa adhd:stä
• Vanhemmuusroolin vahvistaminen sekä nuorten ja perheen arjen helpottaminen
• Menetelmiä positiivisen käytöksen tukemiseksi
• Välineitä ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja hallintaan
• Yhteisön tukiverkostot ja palvelut.
Tapaamiskerrat tiistaisin 13.11., 20.11., 27.11., 4.12. ja 11.12. klo 17–20.
Paikka: ADHD-liiton tilat, Pakarituvantie 4, Helsinki.

Hakuaika päättyy 27.10.2018.
Kurssikuvaus ja hakuohjeet osoitteessa: https://adhd-liitto.fi/tukea/kurssit/
Pst! Tuolla samaisella sivulla on muutkin kurssimme. Julkaisemme
ensitietoa vuoden 2019 kursseista myöhemmin tänä syksynä!
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ahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityistukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille
vapaa-ajan harrastustoimintaa. Tarkoituksena on
innostaa erilaisten harrastusten pariin ja ottamaan
liikunta osaksi arkea, lisäksi ryhmissä harjoitellaan itsenäisen elämän perustaitoja. Yhdistyksen
tavoitteena on tarjota rauhallinen ja turvallinen
harrastusympäristö, jossa kaikkien erityistarpeet
ja toiveet huomioidaan. Mahdollisuus lapselle
ry:n toiminnanjohtaja Anna-Mari Laitila kertoo
vahvuudeksi sen, että kaikille löytyy paikka harrastaa. ”Ammattitaitoiset ohjaajat muokkaavat
kokonaisuuden erityistä tukea tarvitsevan lapsen
iloksi ja innostukseksi”, Laitila kommentoi.
Helsingin Malminkartanossa sijaitseva yhdistys
tarjoaa monenlaisia harrastusmahdollisuuksia
kuntosalista, koripalloon, uintiin ja kokkikerhoon.

Kunnon Huone innostaa
haastamaan itsensä
Kunnon Huoneella liikutaan ja nostetaan kuntoa.
Viikoittaisissa ryhmissä voi liikkua kuntosalilla,
kiipeillä, uida sekä pelata erilaisia pallopelejä,
kuten sählyä ja koripalloa. Ryhmäkoot pidetään
pieninä ja toimimisympäristö rauhallisena, jotta
jokainen saa yksilöllistä ohjausta ja mahdollisuuden kehittää omia taitojaan. Pienryhmät kehittävät sosiaalisia taitoja, tukevat arjen hallintaa sekä
luovat turvallisuutta arkeen. Lisäksi ne tuovat
liikkumisen iloa, itseluottamusta ja onnistumisen
tunnetta.
Kunnon Huoneen kuntosali on suunniteltu kaikenikäisille liikkujille. Harjoitteet on jaettu
kolmeen eri osa-alueeseen: kehonhallinta & tasapaino, kestävyys sekä lihaskunto, jotka yhdes-

sä harjoittavat koko kehoa. Harjoitteet lisäävät
keskittymiskykyä, sitkeyttä, itsensä voittamista
ja pelkojen kohtaamista.

Uintiryhmästä rohkeutta
Uiminen tuo hyvän olon, kohottaa kuntoa ja kehittää koko kehon lihasvoimaa. Uintiryhmän tavoitteena on antaa rohkeutta vedessä toimimiseen
ja innostaa uimisesta harrastuksena. Jokainen saa
ohjausta oman uimatason mukaisesti.

Peliryhmässä toimitaan tiiminä
Peliryhmän monipuoliset pallopelit innostavat
liikkumaan ja hikoilemaan, lisäksi ne kehittävät sosiaalisia taitoja. Viikoittaisessa ryhmässä pelataan muun muassa kori-, jalka-, käsi- ja
polttopalloa sekä sählyä. Jokainen on tervetullut
kokeilemaan pelaamista, kaikki välineet ovat lainattavissa yhdistyksen puolesta.

Toiminnan Huone opettaa
sosiaalisia taitoja
Toiminnan Huoneen harrastusryhmissä lapset ja
nuoret voivat harjoitella itsenäisen elämän perustaitoja, kuten kädentaitoja, ruoanlaittoa, kaupungilla liikkumista ja ilmaisua. Pienissä ryhmissä
jokainen lapsi ja nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja ryhmissä opitaan myös sosiaalisia taitoja
ja yhdessä toimimista.

Lisätietoa

Mahdollisuus lapselle ry
Heini Rosvall, viestinnän asiantuntija
heini@malary.fi, 050 310 0760
www.malary.fi.
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X Factorista tuttu rap-duo SANA, eli
Sana ja Rela astuvat esiin adhd:n kanssa.

A d h d : stä

E N E R G I A A la

TEKSTI SANNA RÖNNBERG JA LAURA WÄRE
KUVAT TONI MANNINEN

Sana eli Sanna Rönnberg, 28, oli villi lapsi.
Aina ongelmissa ja menossa pää kolmantena jalkana.
– Keksin

paljon jekkuja ja mitä ihmeellisempää
tekemistä, koska en ikinä malttanut pysyä aloillani. Olin aika ilkikurinen lapsi, Sana toteaa.
Alakoulusta lähtien kovaääninen tyttö istui oppitunteja
käytävällä ja koulun jälkeen jälki-istunnossa.
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– Kyllä sieltä jälki-istunnostakin kerran karattiin
ikkunan kautta.

Yläkoulu ei sujunut sen paremmin. Sana häiriköi
tunneilla muita, eikä pystynyt keskittymään opiskeluun. Jälki-istuntoa oli viikottain.
Ne sanoi aina, että olen tyhmä ja laiska. Että
miksen voi olla kuten mun isosiskot. Että miksi
oon tämmönen, Sana huokaa.
–
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Hänet siirrettiin pienryhmään, jossa opiskelu alkoi sujua ja arvosanat paranivat
kohisten. Samoihin aikoihin diagnosoitiin
keskittymisvaikeuksia, mutta niitä ei tutkittu sen enempää.

korkin kiinni kolme vuotta sitten. Kotona
tavaroilla on omat paikkansa, ja ne palautetaan samoille paikoille heti käytön jälkeen.

Alkoholi koitui ongelmaksi jo nuorella iällä. Työ- ja parisuhteet olivat lyhyitä, sillä
Sana kyllästyi nopeasti. Myös rahankäyttö oli aina ollut hallitsematonta ja asioiden muistaminen hankalaa. Matemaattiset
aineet olivat kouluaikoina ylitsepääsemättömän vaikeita ja motoriset taidot onnettomat.

voin tehdä. Huono muisti harmittaa, samoin onneton motoriikka ja holtiton rahankäyttö, Sana pohtii. – Kuitenkin enemmän
näen positiivista, saan energiaa lavalle ja
olen tehokas niissä asioissa, joihin tartun!

– Teen niille asioille kokoajan jotain, mille

“Väärinkäsityksiä
on jatkuvasti,
mutta kyllä ne
aina selviää,
Sana sanoo.”

– Ajattelin ajoittain itsekin, että oon vaan tyh-

mä. Mä en osaa tai pysty, koska oon tyhmä.

Musiikki pelasti Sanan
Sana hullaantui musiikista jo nuorena. Se
oli ainoa asia, johon pystyi keskittymään
ja jossa koki olevansa hyvä.
Musiikki pelasti mut. Kirjoitin sanoituksia päiväkirjamaisesti ja purin niihin
pahaa oloa ja epävarmuutta, Sana sanoo
13 vuoden takaisesta uran aloituksesta.
Vaikka hän koki kovia ennakkoluuloja
rap-genressä, on koko ajan menty määrätietoisesti eteenpäin.
–

valle

– Kasilla

suoritin ehdot musiikilla, että oli
siitä apua myös koulunkäynnissä, Sana
nauraa.
Sanalla ei ole diagnosoitu adhd:tä, mutta
hän löytää selkeät piirteet itsestään ja on
aikeissa mennä tutkimuksiin.
– Aloin epäillä adhd:tä jo useita vuosia sit-

ten. En vain ole saanut aikaiseksi mennä
tutkimuksiin, Sana suree. Ajatus adhd:stä
toi Sanalle kuitenkin mielenrauhan ja järkeä moneen asiaan.
– En haluaisi syödä lääkkeitä, mieluummin

Relan eli Laura Wäreen, 32, oireet alkoivat myös lapsena. Tavarat alkoivat
unohtua ja hävitä, sekä myöhästelyä ilmeni. Yläkoulussa matemaattisten aineiden
numerot laskivat rymisten ja myöhästely
paheni.
Kouluvihoissani oli enemmän piirrelty
erilaisia otuksia ja hevosenpäitä, kuin varsinaisia koulutehtäviä, Rela muistelee.
–

Lukioikäisenä kuvioihin astuivat itsemurhakuviot ja lukion jälkeen päihteet. Ensimmäiset masennuksen oireet alkoivat jo alakoulun 5. luokalla, kun taas ensimmäiset
ahdistukset Rela muistaa tarhaiästä.
– Olin hyvin onneton, ujo, kiusattu lapsi ja tun-

sin olevani huono ja tyhmä, Rela huokaisee.

Diagnoosi ja hoito toi
Relalle avun

opettelen elämään itseni ja pääni kanssa.
Uskon, että terapiasta ja kuntoutuksesta
olisi minulle eniten apua.

Relan ollessa 25-vuotias näki isä tv:stä
adhd:tä koskevan dokumentin, josta huomasi selkeitä yhtäläisyyksiä tyttäreensä.

Alkoholin liikakäyttö on historiaa, kun
Sana myönsi ongelman itselleen ja laittoi

– Isäni soitti minulle ja kertoi tästä. Minua
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oli jo pyöritelty lapsesta asti erilaisissa
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mielenterveyshoidoissa eikä diagnoosia oltu silti
saatu tehtyä.
Relan isä lupasi maksaa aikuisiällä tehdyt tutkimukset. Rela kävi yksityisellä adhd:hen erikoistuneella lääkärillä, josta lähti tutkimuksiin
Helsinkiin.

“Se näkyy
tietynlaisena
rohkeutena
tehdä “mitä vaan”.
Avoimuutena ja
sosiaalisuutena,
Rela täsmentää.”

– Minulla

oli alunperin siis
pääasiassa tarkkaamattomuuspainotteisen adhd:n
epäily (add), mutta minulla
todettiin adhd:n yhdistetty muoto (aktiivisuuden ja
tarkkaavuuden häiriö). Lääkitys aloitettiin ja annostusta nostettiin pari kertaa,
kunnes se tuntui asettuvan
uomiinsa.

Lääkityksen myötä Rela alkoi hahmottaa asioita
ja kaavoja paremmin, ja myöhästely alkoi vähentyä.
– Tekemiseni on johdonmukaisempaa enkä pompi

niin paljoa asiasta toiseen jättäen kaiken kesken,
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vaan saan asiat tehtyä ajoissa loppuun, vaikka
usein onkin sata rautaa tulessa kerralla, Rela sanoo tyytyväisenä.
Rap-duolla on ajoittain adhd:stä johtuvia ongelmia, kun ei malteta lukea toisen viestiä tai ei
ymmärretä sitä. Välillä ei kuunnella tai sisäistetä
asioita.
– Väärinkäsityksiä on jatkuvasti, mutta kyllä ne
aina selviää, Sana sanoo.

Pahin moka oli varmaan se, kun myöhästyin
Oulun bussista ihan ekoilla yhteiskeikoilla, Rela
miettii.
–

Kaksikko on samaa mieltä siitä, että adhd näkyy
energiana.
– Sitä

kokee välillä olevansa yli-ihminen ja pystyvänsä mihin vaan, Sana nauraa.
– Se

näkyy tietynlaisena rohkeutena tehdä "mitä
vaan". Avoimuutena ja sosiaalisuutena, Rela täsmentää. Duo painottaa, ettei adhd:tä pidä todellakaan hävetä.
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min u n tarin a n i

Toivo kantaa
TEKSTI MAIRE PETÄJÄNIEMI
KUVAT KATRIINA EKOLA

ADHD-liiton Oulun aluetoimistolla työharjoittelussa ollut sosionomiopiskelija Maire
Petäjäniemi haastatteli kokemusosaaja Juho Hennolaa. He keskustelivat adhd:stä ja
miten se vaikuttaa Juhon elämään.
Kuka olet?
Olen Juho Hennola, ADHD-liiton kokemusosaaja, työtön, yhteiskunnan loinen.

Miten adhd näkyy arjessasi?
Ymmärrykseni adhd:stä on monialainen. Se on aivojen kehityshäiriö, jonka takia aivojen etulohko
kehittyy 3–4 vuotta hitaammin kuin normaalisti,
mutta ei vaikuta älykkyyteen. Lisäksi adhd:ssä on
myös ongelmia aivojen välittäjäaineiden kanssa
(dopamiini, noradrenaliini), ja lääkkeet yleensä
vaikuttavat niiden takaisinottajiin. Sen periytyvyys on suurempi, jos sitä on lapsen äidillä kuin
isällä. Helpoin mielikuva adhd:stä on ajatella
aivojen olevan kuin auton moottori ja älykkyyden sen tuottamat hevosvoimat. On aivan sama,
kuinka tehokas moottori on, jos haluttua nopeutta
ei voi ylläpitää pitkään viallisen tehonjakajan ja
sähköjärjestelmän takia.

Adhd vaikutti tietämättäni elämääni siitä hetkestä kun synnyin. Mitä luultavammin molemmilla
vanhemmillani se on, mutta kumpikaan ei ole
diagnoosia “hakenut”. Itse selvisin peruskoulun ja lukion läpi seitsemän keskiarvolla, kuuntelemalla ja harvoin kirjoja avaamalla. Adhddiagnoosia hakiessani äitini kertoi minun olleen
koulukypsyystesteissä. Jos koulussa istuu hiljaa
omassa penkissään, eikä omaa mitään suuria
oppimisvaikeuksia, jää aika varmasti huomaamatta. Äiti kysyi ylioppilaskirjoituksiin asti joka
ilta, oliko läksyt tehty. Pohdin joskus: “Jos ei olisi
kysynyt, olisiko minut huomattu aikaisemmin?”.
AMK-tasolla huomasin vaikeuksia itseopiskelussa ja keskeytin ensimmäiset opintoni LVI- ja
rakennusinsinööripuolella. Minulla on myös lukihäiriö, jonka takia olin viidenteen luokkaan
saakka äidinkielen tunneilla tukiopetuksessa,
jotta opin pitämään kynää oikein.
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“Huomaamaton” adhd teki minusta alisuoriutujan, jolta kysyttiin koko peruskoulun: “Mikset tee
paremmin, kun olet niin älykäs”. Adhd:n kaksi
rinnakkaissairautta ovat nimenomaan masennus
ja ahdistus, jotka syntyvät juuri jatkuvasta alisuoriutumisesta ja sosiaalisista ongelmista. Se on osa
persoonaani, mutta vain osa.
Usein nepsy-ihmisillä on alikehittyneitä ja ylikehittyneitä osaamisalueita aivoissaan. Esim.
monella asperger-diagnoosin omaavalla on visuaalista tai matemaattista lahjakkuutta. Äitini ja
hänen sisaruksensa ovat kaikki jotenkin taiteellisesti lahjakkaita. En osaa piirtää, mutta kirjoittaminen ja esiintyminen tuntuvat olevan omat
lahjakkuusalueeni. En voi siis sanoa adhd:n olevan pelkkää huonoa. Kirjoittaminen suomeksi on
tosin harjaantunut vasta nyt, viime vuoden puolella. Läpäisin juuri ja juuri äidinkielen lukiossa,
en oikein tajunnut siitä paljoa. Kirjoitin vanhan
kokeen ja sain A:n.
Adhd:n tuottama sisäinen kaaos näkyy niin asunnossani kuin elämänhallinnassani. Asuntoni ei
ikinä ole järjestyksessä, vaikka sitä juuri elämää-
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ni toivoisin, järjestystä kaaokseen. Onneksi nykyään maksan laskuni ajoissa ja olen ymmärtänyt
rahan arvon koko elämäni. Harrastan liikuntaa
melkein joka viikko. Adhd:n takia on pakko, jotta saan stressin ulos itsestäni, muuten se räjähtää
ulos. Olen hyvinkin sosiaalinen tarvittaessa, se
tosin väsyttää minua paljon. Sammakoita pääsee
suustani hyvinkin usein ja jos en ole ennättänyt
näyttämään parempia puoliani, saattaa minusta
jäädä huono mielikuva. Olen itsepäinen, perittynä molemmilta vanhemmilta.
Nykyään turhaudun usein omaan elämääni. Eritoten työllisyyteeni ja työkykyyni. On turhauttavaa
tiedostaa, että omaa neuropsykologisen kehityshäiriön, ja kun siihen on pyytänyt apua, niin vastaus on ollut hyppiä palavien renkaiden läpi.
Oikea käsi valittaa, kun et ole töissä ja olet loinen.
Vasemmalta kun pyytää tukea ja ojentaa kättä, niin
sanotaan, että ei nyt pysty. Olen 90-luvun laman
tuotos, joka olisi pitänyt huomata kauan sitten. Nyt
minä maksan yhteiskunnalle paljon. Niin paljon,
että TE-keskuksessa virkailija ehdotti minun rupeavan toimeentulotuen asiakkaaksi. Otti päähän.
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Milloin ja miten sait diagnoosin?
Sain diagnoosini AMK-tutkinnon suorittamisen
jälkeen vuonna 2015, olin silloin 27-vuotias. Prosessi oli pitkä, ja muutaman kerran taisivat unohtaa minun olemassaoloni. Vietin noin vuoden
pelkillä masennuslääkkeillä, kun joku psykiatri
ei tehnyt lähetettä eteenpäin aikuispsykiatrialle.
Sitten kävin kyselemässä litiumia ja aluelääkäri
lähetti eteenpäin, ihmetellen miksei niin oltu tehty jo kauan sitten. Resurssipulaa on ollut 90-luvusta saakka.
Aikuispsykiatrialle olin tehnyt paljon omaa työtä, selvitellyt perhetaustoja, lapsuuden kehityshistoriaa, käytöstä. Sain diagnoosin nopeutetulla
aikavälillä.

Millaisia ajatuksia ja tunteita diagnoosi herätti?
Helpotusta, tosin olin ennen lääkäreitä aika varma diagnoosistani. Diagnoosin jälkeen olen ottanut ajattelutavan: Nyt tiedän mikä ongelmani
on, aika ratkaista se on. Yritän hallita kaaosta,
aina se ei onnistu. Se on minun ratkaisukeinoni.
Diagnoosi selittää paljon elämääni. Välillä sen
saannin myöhäisyys harmittaa, kun nykytilanne
ei ole hyvä.

Millaiset asiat tuovat iloa ja hyvää
mieltä arkeesi?
Ystävät, työ, liikunta, huumori, elokuvat, sarjakuvat.

Mitä haluaisit sanoa muille
aikuisille adhd-oireisille ja
heidän läheisilleen?
Huumori on suurimpia selviytymiskeinojani.
Nauran aika paljon ja en anna pienten asioiden
vaivata. Opi nauramaan ja olemaan armollinen
itsellesi. Pyri pääsemään irti menneisyydestä,
äläkä anna sen painaa itseäsi liikaa. Yritä pohtia
sitä, mikä on oma lahjasi ja mitä tekisit, jos rahalla ei olisi väliä.
Jos olet juuri saanut diagnoosin, se ei ole maailmanloppu. Aikaa luoda muutosta on siihen asti,
kunnes kuolee. Tunnelin päässä on aina valoa ja
sinne kannattaa pyrkiä, vaikka kaatuukin monta
kertaa matkalla. Vasta kun luovuttaa, menettää
toivon. Ilman toivoa ei ole mitään.

Aikaa ei saa takaisin koskaan. Joskus toivon
olevani normaali, harmaata keskiarvoa edustava
suomalainen.

Mistä olet saanut apua?
Suurimmat avut olen saanut Porin Klubitalo Sarastuksesta. Heillä on kaksi neuropsykiatrista
valmentajaa, ja he ovat osanneet auttaa minua.
Heillä on kuitenkin paljon muitakin autettavia,
joten ei ole ollut mahdollista saada niin tiheää
valmennusta kuin tarve on. Olen hakemassa
Kelan neuropsykologista kuntoutusta. Lääkkeet
antavat myös apua, mutta eniten olen kaivannut
yksilövalmennusta. Minulla on paljon huonoja
toimintatapoja ja niitä en pysty korjaamaan ilman osaavaa nepsy-valmentajaa. Tällä hetkellä
neuropsykiatrista valmennusta ei saa kuin omalla
rahalla. Yritän jatkuvasti ymmärtää adhd:ta lisää
ja oppia siitä. Käypä hoito -suosituksen päivitetty versio ja ADHD-liiton liiton verkkosivut ovat
mainio lähde suomen kielellä. Tiedon kerääminen auttaa suunnistamaan kaaoksessa.
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427 askelta
TEKSTI JUHO HONKASILTA, KT, TUTKIJATOHTORI, HELSINGIN YLIOPISTO, KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
SEKÄ KASPERI NORDMAN JA NINA MAMIA, MAMIA COMPANY KUVA MAMIA COMPANY

Yyberfocus-teatteriryhmä syntyi tammikuussa 2016 Mamia Companyn ja ADHDliiton yhteistyöllä. Viikoittaiset harjoitukset pidettiin Helsingissä Pakarituvantiellä
ADHD-liiton toimitiloissa. Alussa ryhmään kuului toistakymmentä adhd-oireista
nuorta ja aikuista. Lokakuun 2016 puolivälissä toteutetuissa näytöksissä esiintyjiä
oli yhdeksän, ohjaaja kymmenentenä. Esitykset ohjasi Kasperi Nordman ja koreografia oli hänen vaimonsa Nina Mamian käsialaa. Nyt näytökset ovat tehneet
uuden aluevaltauksen Helsingin Yliopistolla.
Juho Honkasilta Helsingin Yliopistolta sekä Mamia Companyn Kasperi Nordman ja Nina Mamia
kertovat, miten näytelmä ajautui osaksi opettajien
koulutusta.

Mistä ajatus syntyi Juho?
Näin Mamia Companyn näyttämöteoksen 427
askelta vuonna 2016 ADHD-liiton järjestämässä
Adhd-viikon seminaarissa ja muistan jo silloin
ajatelleeni, että haluan valjastaa esityksen osaksi
opettajankoulutusta. Siirryin syksyllä 2017 Helsingin yliopistoon ja sain vastuulleni laajan, kaikkiaan yli 700 opiskelijan kurssin, jonka kaikki
pedagogisia opintoja tekevät opiskelijat varhais-
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kasvatuksesta aikuiskoulutukseen suorittavat.
Siitä se ajatus sitten lähti.
Tykästyin näyttämöteokseen sen dynaamisuuden
ja ilmiön käsittelyn monipuolisuuden vuoksi;
siinä kokemusperäisyys ja henkilökohtaiset kertomukset nivoutuvat yhteen asiantuntijatiedon,
-vallan ja -uskon sekä erilaisten kulttuuristen
stereotypioiden, normiodotusten ja ”normaaliuden” kontrollin kanssa. Tästä syntyy mukavasti
kärjistävä ja ristiriitainen vyyhti, joka herättää
katsojassa tunteiden kirjon lisäksi kysymyksiä
hoivan ja parantamisen, hallinnan ja tukemisen
sekä autonomian ja kontrollin häilyvistä rajoista?
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Miten yliopisto suhtautui?
Todella myötämielisesti. Yliopistolla on halua
kehittää pedagogiikkaa, tukea opettajiensa autonomiaa kurssien toteuttamisessa ja tarjota opiskelijoille erilaisia oppimisen mahdollisuuksia.
Rahoituskin järjestyi siis vaivatta.

Mihin näytelmällä pyrittiin?
Monipuoliseen keskusteluun opiskelijoiden keskuudessa. Esityksen jälkeen opiskelijoilla oli 45
minuuttia aikaa esittää näyttelijöille kysymyksiä, minkä lisäksi he vielä kokoontuivat omiin
pienryhmiinsä keskustelemaan näytöksestä ja
sen suhteesta kurssin sisältöihin. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa esitys ohjasi keskustelua
kurssin sisältöjen kohdennetumpaan käsittelyyn.

Saavutettiinko tavoitteita?
Esitys sai opiskelijoilta kurssipalautteessa kiitosta. Lisäksi esityksen jälkeisten kysymysten pohjalta käydyn keskustelun perusteella sanoisin, että
se teki tehtävänsä eli herätti paljon kysymyksiä.

Onko jatkoa luvassa?
Näytelmä esitetään vielä syyslukukaudella eräällä erityispedagogiikan kurssilla, jossa paikalla on
lähes 100 opiskelijaa. Tulevaisuuden yhteistyöstä ei uskalla puhua, se kun ei ole täysin minun
käsissä. Toivon että Mamia Company pääsee

jatkossakin esittämään näyttämöteostaan eri oppilaitoksissa; ainakin kyselyitä tuli yleisössä olevilta, jo kentällä toimivilta, opettajilta. Näytelmä
ei ainoastaan herätä tärkeitä kysymyksiä hyvinvoinnin tematiikasta, mutta Mamia Companyn
toiminta nuorten näyttelijöiden kanssa itsessään
on mielestäni hieno esimerkki merkityksellisestä, inklusiivisesta (harrastus)toiminnasta, jolla on
tärkeä sanoma. Tällaista toimintaa toivoisi tuettavan laajemminkin.

Miten koitte yhteistyön Kasperi,
Nina ja näyttelijät?
Koimme yhteistyön erittäin tärkeäksi monella tapaa. Haluamme esittää teosta ja tätä kautta
laajentaa adhd-tietoisuutta. Erityisesti keskustelutilaisuus esityksen jälkeen antoi jokaiselle ryhmämme jäsenelle mahdollisuuden kertoa oman
henkilökohtaisen näkökulman adhd:hen ja teokseen.
Koimme tulleemme kuulluksi ja nähdyksi monella tapaa. Katsojien kysymykset ja suhtautuminen
ryhmään sekä teokseen antoivat meille kaikille
paljon uskoa siitä, että tämä teatteriryhmä on tärkeä. Ryhmän tulevaisuus on kuitenkin auki rahoituksen sekä kunnollisen harjoitustilan puutteen
vuoksi. Toivomme kaikki, että ryhmä voi jatkaa
myös tulevaisuudessa.

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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Sjömansro-viikonloppu 25.–27.5.2018

Olemme aikoinaan tutustuneet loma- ja kurssikeskus Högsandissa Lappohjassa,
jossa järjestettiin lasten leirejä, rippikoululeirejä ja sopeutumisvalmennuskursseja.
Högsand oli monelle mieluisa paikka, ja moni halusi palata leireille uudestaan joka
kesä ja talvi. Leireistä oli jäänyt monelle hyvät muistot ja ne siivittivät ajatusta,
että voisimmeko näin aikuisena palata Högsandiin ja järjestää yhdessä viikonlopun
tutuissa maisemissa. Voisimme samalla päivittää kuulumiset ja muistella menneitä.
TEKSTI IIRIS SALLINEN
KUVAT KARI AROALHO JA TEEMU PITKÄNEN

Yritimme saada majoitusta järjestymään jo toistamiseen Högsandista, mutta valitettavasti se ei
tälläkään kertaa onnistunut. Emme kuitenkaan
antaneet periksi vaan järjestimme viikonlopun
toukokuussa Sjömansroossa.
Aloitin matkani torstaina kohti Turkua, jossa yövyin
ystäväni Anninan luona. Perjantaina jatkoimme
Anninan kanssa matkaa Turusta Lappohjaan junalla. Lappohjan asemalla Anna oli meitä vastassa ja
menimme kaikki yhdessä Sjömansrohon.

Saapuminen
Paikat olivat tutut, olihan tämä jo toinen kerta,
kun järjestimme viikonlopun siellä. Söimme kalakeiton ja aloimme odottaa muita ystäviä.
Illalla, kun kaikki olivat saapuneet, juttelimme
kuulumiset ja katsoimme nukkumapaikat itsel-
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lemme. Myöhemmin pelasimme jalkapalloa ja
mölkkyä. Kävimme myös kävelemässä rannalla.

Yhdessäoloa
Lauantaina heräsimme aikaisin ja teimme yhdessä aamupalan, jonka sitten nautimme samalla
päivän ohjelmaa miettien.
Iltapäivällä halukkaat pääsivät veneretkelle Hankoon. Kävelimme yhdessä satamaan, josta halukkaat otettiin veneen kyytiin. Miehet lähtivät
veneilemään ja me naiset jäimme rannalle.
Oli lämmin ilma, ja päätimme kävellä pitkin hiekkarantaa jutellen samalla niitä näitä. Miehet tulivat
venereissultaan nälkäisinä ja teimme yhdessä ruoan. Syönnin jälkeen otimme pienen ruokalevon,
jotta jaksaisimme illalla lämmittää puusaunan.
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Ryhmäkuvassa
vasemmalta
Kari, Tuomo, Juuso
ja edessä Iiris,
Annina sekä Anna.

Saimme puusaunan tulille ja odottelimme sen
lämpenemistä. Sillä aikaa, kun se lämpeni, juttelimme ja kuuntelimme musiikkia. Samalla
nautimme kauniista ilmasta ja hienoista tutuista maisemista. Kävimme yhdessä saunassa ja
uimassakin. Merivesi oli jo lämmennyt ja siellä
pystyi olemaan pitkän aikaa.
Saunan jälkeen paistoimme makkaraa ja maissia.
Kasasimme joukkueen ja pelasimme erän Trivial
Pursuitia. Siinä menikin niin myöhään, ettemme
enää tehneet muuta kuin siivosimme paikat ja
lähdimme saunalta majapaikkaan. Moni meni
nukkumaan, mutta me pelasimme vielä muutaman erän Unoa.

Kotiinlähdön hetki
Sunnuntaina heräilimme ja teimme aamupalan,
jonka jälkeen rupesimme siivoamaan paikkoja
kuntoon. Samalla pakkailimme autoja lähtövalmiiksi. Kun olimme saaneet siivottua, söimme
ja sitten olikin heippojen aika. Halasimme lähtöhalit ja sovimme, että nähtäisiin ja pidettäisiin
yhteyttä toisiin.
Tosi mukava viikonloppu parhaassa seurassa
ihanien ihmisten kanssa! Tänä vuonna mukaan
saatiin yksi uusi ihminen. Toivottavasti saadaan
ensi vuonnakin järjestymään samanmoinen viikonloppu, sillä se on monelle tärkeä hengähdystauko arjesta ja kiireestä.

Wamdy täyttää 25 vuotta!
Varkauden seudun Wamdy Ry täyttää
joulukuussa 25 vuotta! Ystävät ja positiivinen palaute auttaa Wamdy ry:n
entistä puheenjohtajaa Anita Rikalaista
jaksamaan vapaaehtoistyössä.
Wamdy toimii ADHD-liiton, Autismi- ja aspergerliiton sekä Aivoliiton paikallisyhdistyksenä, sekä
tekee yhteistyötä myös Suomen Tourette yhdistyksen kanssa. Wamdy täyttää joulukuussa 25 vuotta.
Wamdya pyörittää tällä hetkellä noin kymmenisen
henkeä. Yhdistys toimii myös jäsentensä edunvalvojana, jakaa tietoa yhteiskunnan tuki- ja avustustoiminnasta sekä järjestää mm. keskusteluiltoja,
yhteisiä tapahtumia ja retkiä.
– Vapaaehtoistyö on antanut minulle paljon uusia
ystäviä, vinkkejä arjen pyöritykseen sekä vertaistukea, sanoo Wamdyn entinen puheenjohtaja Anita
Rikalainen.
Anita näkee yhdistystyön kymmenien vuosien
päästä valoisana ja uskoo uusia jäseniä liittyneen joukkoon – erityisesti nuoria perheitä. Jos
Wamdylla olisi aikaa, rahaa ja tekeviä ihmisiä
riittävästi ympärillään, olisi tarjolla elämyksiä,
mukavia retkiä ja toimintaa sekä paljon harras-

Anita Rikalainen.

tusmahdollisuuksia. Eikä tärkeää ja toteutettavaa
vertaistukea saa unohtaa. Wamdy ry:n vahvuus
on vertaistuki ja yhteisöllisyys.
Anitan terveiset muille yhdistyksille: – Yhdistysten välinen yhteistyö olisi hyvä juttu! Yhdessä
olemme enemmän ja yhdessä tuemme toisiamme,
lisää Anita.
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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 Arto Mäenpää,
puh. 040 575 8991
Jäsenasiat Piia Lehto,
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

Syksyn vertaisryhmät käynnistyvät
pikkuhiljaa. Katso tarkemmat tiedot
ryhmistä yhdistyksen kotisivuilta ja
Facebook-sivuilta sekä ADHD-liiton
sivuilta. Jos omalla alueellasi ei ole
ryhmää ja olisit halukas ryhtymään
ryhmänvetäjäksi, ole rohkeasti
yhteydessä yhdistykseen. Suunnitellaan
yhdessä uuden ryhmän toimintaa!

Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry
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

Pirkanmaan AD(H)D-vertaiset ry
Puheenjohtaja Maija-Leena Kivimäki,
maijaleenakivimaki@gmail.com
www.adhdpirkanmaa.fi
facebook/adhdpirkanmaa

Seuraa ilmoitteluamme Aadan Facebookryhmässä, nettisivuillamme ja Varttilehdessä.
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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
Käyntiosoite:
Microkatu 1, M-talo, 9. krs., 70210 Kuopio
Postiosoite:
Eijsveikeet ry, PL 1199, 70211 Kuopio
Neuvontapuhelin: 044 721 1127 maanantaisin klo 15–18. Muulloin tekstiviestit tai
sähköposti tuovat viestisi perille.
Vertaistukipuhelin: 044 757 9477.
Parhaiten tavoitat meidät sähköpostiosoitteesta: toimisto(at)eijsveikeet.fi tai
puheenjohtaja(at)eijsveikeet.fi
www.eijsveikeet.fi
Yhdistys on myös Facebookissa
Add-/adhd-aikuisten ryhmä
Uusi add-/adhd-aikuisten ryhmä alkaa
ja kokoontuu joka toinen tiistai. Ryhmä
käynnistyy tiistaina 4.9. klo 17.30. Ryhmä
kokoontuu osoitteessa: Microkatu 1, Mtalo, 9. krs., Kuopio.
Yhteyshenkilö Hanna Pitkänen, puhelin
040 874 9853 ja sähköpostiosoite:
pitkanenhanna21(at)gmail.com.
Aikuisten tai nuorten aikuisten ryhmään
uusina hakeutuvia kehotetaan ottamaan
yhteyttä yhteyshenkilöön.
Nepsy-lasten ja -nuorten vanhempien
vertaistukiryhmä
Tuntuuko sinusta joskus siltä, että olet
arjen ongelmien kanssa yksin? Kaipaatko
seuraa ja kanssaihmisiä, jotka elävät
samankaltaista elämää ja ovat kokeneet
samoja asioita elämässään? Parhaimmillaan vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ihmisten kanssa,
jotka ymmärtävät ja antavat käytännön
vinkkejä arjessa selviytymiseksi. Tule
mukaan vertaistukiryhmään!
Paikka: Kuopion Perheentalo, Kauppakeskus Apaja, torin alla
Aika:
Keskiviikko 12.9.2018 klo 17.30–19.30
Tiistai 9.10.2018 klo 17–20 Adhdtietoisuusviikko, vieraana Elina Seppänen
ADHD-liitosta
Tiistai 13.11.2018 klo 17.30-19.30
Keskiviikko 12.12.2018 klo 17.30–19.30
Enni Kesonen puh. 040 553 0395,
Helena Vaittinen 044 721 1127.
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l iity jä sen e k s i www.ad h d - li i t t o. f i
Tarjolla iltapalaa ja kahvia sekä teetä.

Salon Seudun ADHD-yhdistys ry

Lastenhoito vertaisryhmän aikana:
Lastu-projektin kautta voi varata hoitajan
vanhempien vertaisryhmän ajaksi.
Varaukset lastu@savas.fi tai p. 044 430
6300, mielellään edelliseen perjantaihin
mennessä.

Puheenjohtaja Liisa Laula
adhdyhdistys@gmail.com
www.adhdsalo.fi

Varaamme hoitajia kysynnän mukaan.
Lastu-projektin työntekijä vastaanottaa
hoitajakyselyt, etsii perheelle hoitajan
ja ilmoittaa onnistuuko hoito kyseisenä
ajankohtana Perheentalolla. Erityislapset
ovat aina etusijalla hoitoa varatessa.
Perheet maksavat hoidon itse.
Adhd-tietoisuuspäivä
Tuntuuko sinusta joskus siltä, että olet
arjen ongelmien kanssa yksin? Kaipaatko
seuraa ja kanssaihmisiä, jotka elävät
samankaltaista elämää ja ovat kokeneet
samoja asioita elämässään? Tervetuloa
saamaan lisätietoa adhd:stä ja keskustelemaan aiheesta ihmisten kanssa, jotka
ymmärtävät ja antavat käytännön vinkkejä arjessa selviytymiseksi.
Paikka: Terve Kuopio Kioski, Kauppakeskus Apaja, torin alla
Aika: Tiistai 9.10.2018 klo 10–14
Yhdistyksemme on edunvalvoja ja asiantuntija neurologisten erityisvaikeuksien ja
autisminkirjon asioissa. Vakiintunutta
toimintaamme ovat erilaiset vertaistukitapaamiset, kuntouttava harrastustoiminta sekä koulutus- ja virkistystapahtumat. Toiminnan sisältö vaihtelee
voimavarojen ja jäsenistön mielenkiinnon
mukaan. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin.

Pääkaupunkiseudun ADHDyhdistys ry
Puh. 044 980 9541
pkseudun.adhd@gmail.com
Puheenjohtaja Hanna-Maria Mäkelä
www.pkseudunadhd.fi
Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys |
Facebook
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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

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: Johanna Anttonen
Jäsenrekisteri: jasenasiat@adhd-aikuiset.org

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

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

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.
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Parisuhde ja vanhemmuus

adhd:n värittämänä

Tapahtuma koko perheelle, luennot vahemmille

Adhd-viikolla ke 10.10.2018 klo 17–19.30

SuperPark Särkänniemi, Laiturikatu 5, 33230 Tampere

Ohjelma
17–17.15
Kahvi
17.15–18
Adhd perheessä – mentalisoiva vanhemmuus,
		Leea Mattila, psykologi, Theraplay-terapeutti
18–18.45
Adhd:n vaikutus parisuhteeseen,
		Kaisa Humaljoki, pari- ja perhepsykoterapeutti, terveydenhoitaja,
		Parisuhdekeskus Kataja

18.45–19
19–19.30

Tauko
Kokemuspuheenvuoro

Luentojen aikana perheen lapsilla sekä toisella vanhemmalla tai läheisellä on
mahdollisuus päästä SuperParkiin liikkumaan alennettuun hintaan 12 € / henkilö.
Rannekkeella voi halutessaan tulla puistoon jo ennen tilaisuuden alkua.
Ilmoittautuminen viimeistään 3.10.2018 osoitteessa:
www.lyyti.in/parisuhde_vanhemmuus_ilta
Luennoille mahtuu mukaan 40 nopeimmin ilmoittautunutta vanhempaa.
Tilaisuus on luentojen osalta maksuton.
Lisätietoja
katariina.berggren@adhd-liitto.fi tai puh. 050 378 0707.
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

