4/ 2 0 18

ADHD-liiton jäsenlehti

Saa suorittaa! s. 16
Parisuhde voimavarana s. 6
Vertaisvanhempi vanhemmuuden tukena s. 12

adhd

Kustantaja ja julkaisija
ADHD-liitto ry

4/2 0 1 8

Päätoimittaja
Nina Hovén-Korpela
puh. 045 636 1841
Toimitussihteeri
Jari Hämäläinen
puh. 045 636 1842

3

PÄÄKIRJOITUS
"Minä en ole niin kuin muut"

4

PUHEENJOHTAJALTA

6

PARISUHDE VOIMAVARANA

9

KUN ADHD JA ADD SANOIVAT TAHDON

11
12
14
15
16

Taitto
Katriina Ekola
puh. 050 330 7883

Määritelmien äärellä

Toimituskunta
ADHD-liiton työntekijät sekä
vaihtuvia avustajia.

HAAVEILETKO LOMASTA?

Tilaukset ja tilauslaskutus
ADHD-liitto ry, puh. 050 354 4325
adhd@adhd-liitto.fi

VERTAISVANHEMPI

Ilmoitushankkija
ADHD-liitto ry, puh. 045 636 1842,
jari.hamalainen@adhd-liitto.fi

Tuetut lomat 2019

vanhemmuuden tukena

SINUSTAKO KOKEMUSOSAAJA?
KIRJA-ARVOSTELU

Adhd-aikuisen selviytymisopas 2.0

SAA SUORITTAA!

Turun Aisti ry:tä on helppo lähestyä

19

VAPAAETOISTYÖ – TYÖ VAI HARRASTUS?

21

KIITOS VAPAAEHTOISET

22

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

toivoa ja tukea elämään

24

VIHDOINKIN RAKVERE!

25

OULUN SEUDUN ADHD-YHDISTYS

26

JÄSENYHDISTYKSET

täytti 30 vuotta!

TAKAKANSI

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

2

Painopaikka
Painotalo Plus Digital, Lahti

4/ 2 0 18

Kannen kuva
Terhi Kakkonen
Ilmestyminen 2019
Numero
Aineistot
1/2019
4.2.
2/2019
29.4.
3/2019
12.8.
4/2019
4.11.

Ilmestyy
vko 11
vko 23
vko 38
vko 50

Tilaushinnat
Kestotilaus 35 euroa, lahjatilaus
(jäsenet) 20 euroa. Jäsenille lehti
tulee jäsenetuna.
Tässä lehdessä julkaistut artikkelit
ja kirjoitukset eivät välttämättä
edusta ADHD-liiton, toimituskunnan,
päätoimittajan tai toimitussihteerin
näkemyksiä.
28. vuosikerta
ISSN-L 1459-5753
ISSN 2323-4490

pääk irjoit u s

"Minä en ole niin kuin muut"

O

lemme pitkin syksyä saaneet lukea lehdistä, kuulla radiosta ja
nähdä TV:stä erilaisia ohjelmia liittyen henkilöihin, joiden elämä ei ole ”normaalia”. On jopa esitetty ajatus, että ”diagnoosi
on uusi normaali”. Pysähdyin itse tähän ajatukseen ja mietin, miksi juuri
nyt nämä asiat nousevat esiin. Pinnan alla ne ovat koko ajan olleet ja
pulpahdelleet silloin tällöin esiin. Onko tietoisuus asioista levinnyt, vai
onko yhteiskunnassamme tapahtunut muutos? Jos näin on, toivoisin, että
suvaitsevaisempaan suuntaan.
Mikä on normaalia? Sitä meistä ei tiedä kukaan. Kysymys on ennen kaikkea siitä, miten me itse suhtaudumme asioihin ja ihmisiin.
Olen kuitenkin kovin iloinen heränneestä keskustelusta ja asioiden nostamisesta tietoisuuteen. Joudumme kohtaamaan omat ennakkoluulomme
ja -käsityksemme, jotka saattavat johdattaa meidät ojasta allikkoon huomaamattamme. Tietoisuuden lisääminen parhaassa tapauksessa rikkoo
myyttejä ja kääntää ajatuksemme positiivisen tietoisuuden virtaan. Näin
toimiessamme voimme itsekin paremmin.
Uskon, että yhteiskunnassa on aidosti tilaa kaikille. Meillä on kaikki
mahdollisuudet tehdä yhteiskunnastamme paikka, missä kenenkään ei
tarvitse tuntea häpeää tai joutua piilottelemaan asioita. Mahdollisuus laskea rimoja on meillä kaikilla ja tämä puolestaan mahdollistaa kaikkien
osallisuuden. Eihän kysymyksessä ole mikään kummallisuus vaan yhdenvertainen kohtaaminen. Normien poistaminen ei ole keneltäkään pois. On
aika näyttää vihreää valoa kaikenlaisille ihmisille ympärillämme.
Näin joulun alla mieli herkistyy ajatellessa sitä, miten joulu eri ihmisille
näyttäytyy. Lapsuuden joulut tulevat mieleen ja se, miten erilaiset tuoksut loivat tunnelmaa ja virittivät jouluun. Vaikka näin aikuisena en enää
uskokaan tonttuihin, on kuitenkin jännittävää istua kynttilän valossa ja
kuvitella pienten tonttujen vilistelevän ulkona. Sydämestäni toivon, että
kaikilla olisi rauhallinen ja lämmin joulu yhdessä rakkaidensa ja muiden
läheistensä kanssa. Pienikin asia voi olla tärkeä joulun alla! Pitäkää huoli
toisistanne ja nauttikaa pimeästä vuodenajasta!
ADHD-liiton väki toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua!
Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, Adhd-liitto
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p uheenjohtajalta

Kuva: Klaus Karkian kotialbumi

Määritelmien äärellä

I

hmiset mielellään määrittelevät ja lokeroivat asioita, sillä se auttaa hahmottamaan monimutkaista maailmaa. Ei siis ole mikään ihme, että myös
adhd:n oikea lokero herättää pohdintaa: onko kyseessä sairaus tai vamma?
Kai ainakin häiriö, kun se mainitaan jo nimessäkin. Yhä enenevässä määrin on
herätty myös pohtimaan, olisiko kyseessä kuitenkin ominaisuus, jopa vahvuus.

Määrittelykysymykset ovat harvoin yksinkertaisia, sillä vastaus riippuu usein
siitä, miltä kannalta asiaa tarkastelee. Duodecimin ylläpitämä Terveyskirjasto
määrittelee, että sairaus on “psykofyysisen rakenteen tai toiminnan poikkeavuus,
joka aiheuttaa tilapäistä tai pysyvää haittaa, vajaatoimintoja tai vammaisuutta”.
(1) YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista taas määrittelee
vammaiseksi henkilöt, “joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten
esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa
yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” (2)
Törmäämme tässä kahteen määrittelyn kannalta mielenkiintoiseen asiaan: joidenkin kohdalla adhd selvästi aiheuttaa sellaista haittaa, että edelliset kriteerit
täyttyvät – toisaalta on myös paljon niitä adhd-ihmisiä, joiden kohdalla näin ei
ole. Toinen asia on se, että vammaisuus määritellään suhteessa yhteiskuntaan.
Voi siis olla, että meidän hektisessä elämänrytmissämme vammaiseksi koettu
ei sitä olisikaan, jos yhteiskuntamme olisi erilainen.
Adhd-ihmiset ovat usein hyvin luovia – kukin tavallaan – ja voivat keskittyä
kiinnostaviin asioihin niin intensiivisesti, että “tavalliset” ihmiset voivat sellaisesta vain haaveilla. He ovat innokkaita ja innovatiivisia. Olenpa jopa kuullut
sanottavan, että ihmiskunta ei olisi koskaan tullut ulos luolista ilman adhdihmisiä, ja siinä voi hyvin olla vinha perä. Kiistatta adhd voi siis olla myös
valtava vahvuus.
Onko vastaus siis, että adhd on näitä kaikkia? Kyllä ja ei, nimittäin adhd:tä ei
olemassa yksinään, vaan mukana kulkee aina ihminen, ja hänestä lopulta on
kysymys. Nykyisessä yhteiskunnassamme adhd voi olla vammauttava sairaus,
jos ihminen jää vaille tarvitsemaansa tukea. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla,
sillä meillä on useita keinoja, joilla adhd:n tuomia haasteita voi hallita. Kun
haasteiden kanssa on opittu tulemaan toimeen, voidaan todella puhua suuresta
voimavarasta.
Lopulta on mielekkäämpää kysyä, mitä adhd on adhd-ihmiselle. Onko se hänelle
hyödyksi vai haitaksi? Oikeita vastauksia on niin monta kuin on adhd-ihmisiä.
Ulkopuolisen on mahdotonta sanoa, mikä on toisen totuus. Siispä määrittelyn
sijasta on parempi kysyä ja kuunnella – ja tukea, kun sille on tarvetta, sillä paraskin vahvuus on vahvuus vain silloin, kun sitä osaa ja voi hyödyntää.
Ollaan ihmisiä ihmisille, myös adhd-ihmisille, sillä mekin olemme osa tätä
yhteiskuntaa, joka on muiden tarpeiden mukaan rakennettu.
Lähteet: 1. https://tinyurl.com/yanu2rm9, 2. https://tinyurl.com/ycwykrr4
Klaus Karkia, puheenjohtaja, ADHD-liiton hallitus
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Kuva: Katriina Ekola
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Parisuhde voimavarana
kun puolisolla on adhd

TEKSTI KAISA HUMALJOKI, PARI- JA PERHEPSYKOTERAPEUTTI, ASIANTUNTIJA, PARISUHDEKESKUS KATAJA OY
KUVAT KATRIINA EKOLA

K

un toinen puolisoista sairastaa, parisuhdettakin se koettelee. Olipa kyse sitten
mistä vaan vakavammasta tai pitkäkestoisesta sairaudesta tai oirekuvasta, esimerkiksi
adhd:stä. Puolisoiden henkilökohtaiset kokemukset heijastuvat aina myös parisuhteeseen, vaikka
joskus toisin toivoisi. Parisuhdetta ei voi eristää,
puolisoa ei voi sulkea pois eikä valehtelemalla
asiat muuksi muutu.
Adhd-oireisen puolison täytyy sisällyttää adhd
omaan minäkuvaan, osaksi itseä. Ja kuitenkin
niin, ettei adhd:stä tule koko käsitystä itsestä,
on niin paljon muutakin. Mieleen nousee kysymyksiä: Miten adhd vaikuttaa minuun puolisona?
Kelpaanko minä tällaisena, olenko rakastettava?
Myös adhd-oireisen puoliso joutuu pohtimaan
omaa rooliaan. Miten osaan tukea puolisoani?
Paljonko voin “katsoa läpi sormieni”, missä menee
rajat? Voinko minäkin olla väsynyt?
Parisuhde on läheisin aikuissuhde, jonka merkitys
adhd-oireisen elämässä on hyvin keskeinen. Toimiva parisuhde vahvistaa motivaatiota sitoutua
adhd:n tuomien hankaluuksien kanssa pärjäämiseen sekä lisää kokonaisvaltaisesti psyykkistä
hyvinvointia.  Rakastava parisuhde luo paikan,
jossa voi levätä ja olla heikko, rakastavalle puolisolle kelpaan omana itsenäni. Hän hyväksyy
minun epätäydellisyyteni, ihan niin kuin minä
hänenkin.

Adhd-diagnoosin saaminen
Adhd toisen puolison ominaisuutena on voinut
olla molempien tiedossa jo parisuhteen alusta
lähtien tai adhd-diagnoosi on tullut vasta parisuhteen solmimisen jälkeen. Jos adhd:stä on tiedetty
jo heti alussa, helpottaa se suhteen rakentamis-

ta niin, että adhd:n tuomat haasteet ja vahvuudet
tulee huomioiduksi. Adhd:stä kannattaakin kertoa
toiselle avoimesti yhtenä osana itseä, unohtamatta
muita minuuden osa-alueita.
Mikäli adhd-diagnoosin saa suhteen aikana, on
se usein aluksi molemmille helpotus. Nytpä tiedetään mistä tietyt hankaluudet ovat johtuneet.
Nyt on saatavissa apua! Parisuhteelle diagnoosi
voi toisaalta tehdä jopa hyvää.  Diagnoosi nostaa pariskunnissa yhteisen taistelutahdon, “kyllä
me selvitään tästä yhdessä” -hengen. Silloin otetaan asioista selvää ja kääritään hihat. Mutta
adhd-diagnoosi voi olla myös kriisin paikka niin
adhd-oireiselle itselleen kuin hänen perheelleen.
Miten tästä eteenpäin, pistääkö adhd tulevaisuuden suunnitelmat ja toiveet uuteen uskoon?
Koska puolisot ovat aina keskenään erilaisia, on
adhd:hen suhtautuminenkin erilaista. Toiselle
puolisoista adhd:stä on helppo puhua, keksiä
aktiivisesti ratkaisuja ongelmiin ja hakea apua.
Kun taas toinen pohtii itsekseen asioita, hitaasti
lämpenee uusille ideoille ja haluaisi pärjätä omin
avuin. Molemmat reagointitavat ovat oikeita, erilaisia vain. Toisen erilaisuuden hyväksyminen on
asennekysymys. Kun tämän asenteen molemmat
puolisot omaksuvat, on moni riita ratkaistu jo ennen kuin se on edes alkanutkaan.

Voiko adhd:n taakse piiloutua?
Ei voi, adhd ei ole koskaan syy käyttäytyä puolisoa kohtaan loukkaavasti, rikkovasti tai tuhoavasti. Aikuinen on aina vastuussa teoistaan.
Adhd tuo hankaluuksia useille elämän osa-alueille,
parisuhteessa esimerkiksi tunteiden säätelyyn
tai kotitöiden tekemiseen. Se on tosiasia, mutta
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myös asia, johon on saatavissa apua. Vastuullinen
ja rakastava adhd-oireinen puoliso haluaa löytää
itselleen keinoja, joilla kehittää omaa käytöstään.

sista, selviämme siis nytkin. Me emme ole taistelemassa toisiamme vastaan, vaan haluan auttaa
sinua ja sinä minua.

Ei-oireisen puolison tulee taas ymmärtää ja
hyväksyä adhd:n tuomia hankaluuksia. Jotkut
asiat vain ovat vaikeita tai mahdottomiakin. Ei
siis olekaan kyse pahantahtoisuudesta tai laiskuudesta. Mutta varoa täytyy myös töiden ja vastuiden epätasaista jakautumista, ainakin suuressa
määrin. Adhd-oireisen puolison tulee myös osallistua arjen pyöritykseen, voimiensa ja kykyjensä
mukaan.

Parisuhdekeskus Kataja ry:n Tukea
parisuhteeseen, kun perheessä on
sairautta -toiminta

We-ness auttaa
We-ness tarkoittaa puolisoiden asennetta ja kokemusta siitä, että olemme rinnakkain ja yhdessä,
olemme tiimi. Otamme haasteet yhdessä vastaan,
meissä on yhdessä voimaa ja taitoa enemmän,
kun olisi ilman toistemme tukea. Olemme enemmän kuin osiemme summa. Meillä on kokemus
siitä, että olemme ennenkin selvinneet vaikeuk-

Kun aikuisella on adhd, hänelle tarjotaan usein
myös keskusteluapua ja psyykkistä tukea (toivottavasti!). Puolison ja muun perheen tarpeet
kuitenkin saattavat unohtuvat, vaikka adhd koskettaa aina koko perhettä. Parisuhdekeskus Kataja
ry:n Tukea Parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta -toiminnan tavoitteena on kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset huomaamaan myös puolisoiden ja parisuhteen tarpeet ja
ohjaamaan puolisoita tarvittaessa ammattilaisten
avun piiriin. Parisuhdekeskus Kataja tekee tiivistä
yhteistyötä useiden eri potilasjärjestöjen kanssa,
joista yksi aktiivinen kumppani on ADHD-liitto.

Tukea puolisolle ja parisuhteelle
(palveluissa kuntakohtaisia eroja)

Perheasiain neuvottelukeskukset (Kirkon tarjoama maksuton
palvelu, ei vaadi kirkon jäsenyyttä eikä ole uskonnollista toimintaa)
evl.fi/perheneuvonta
Lasten- ja nuorisoneuvolat sekä lastensuojelu (maksuton
kuntien tarjoama palvelu)
Pari- ja seksuaaliterapia (kunnan ja/tai erikoissairaanhoidon palvelu
tai yksityiset psykoterapeutit)
pariterapia.fi/etsi-pariterapeutti, minduu.fi
Kolmannen sektorin toimijat: järjestöt sekä seurakunnat
parisuhdekeskus.fi, vaestoliitto.fi/parisuhde, miessakit.fi
Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n
järjestämät tuetut parisuhdelomat mtlh.fi
ADHD-liiton Tunteella-sopeutumisvalmennuskurssit pariskunnille
sekä vertaisryhmät adhd-liitto.fi

Kun ADHD ja ADD sanoivat tahdon
TEKSTI SATU MÄKINEN
KUVA LISA MCWHIRTER

Marraskuun 16. päivä vuonna 2014. Kello oli vähän vajaa 10 aamulla. Marko koputtaa Satun hytin oveen, ja Satu konttaa avaamaan oven järkyttävässä krapulassa, tupakalta ja viinalta haisten.
Satu oli järjestänyt ensimmäisen, nyt jo tavaksi
tulleen Oravat laineilla -risteilyn, ja Marko tuli herättämään risteilyemäntä-Satua, jotta koko oravaporukka pääsisi etukäteen maksetulle brunssille.
Karusta ensivaikutelmasta huolimatta 4.11.2017
Satu ja Marko sanoivat toisilleen tahdon.

Hetken mielijohteita ja harkintaa
Satu ja Marko Mäkinen eivät ole mikään täysin
tavallinen pariskunta: Satulla on adhd ja Markolla add. Tämä näkyy arjessa suhteellisen selkeästi. Satu viilettäisi tukka putkella tehden kaikkea
mahdollista ja mahdotonta hetken mielijohteesta,
kun taas hidas ja harkitsevainen Marko miettii. Ja
miettii. Ja miettii. Ja miettii. Parisuhde on löytänyt tasapainon siinä, että hidas ja harkitsevainen
Marko pystyy omalla rauhallisuudellaan hillitsemään Satun – omasta mielestään – hyviä oivalluksia, kun taas vauhdikas Satu saa hitaaseen
Markoon hieman enemmän vauhtia.

Marko on ajan myötä myös oppinut lukemaan
Satua ja Satun hienovaraisia vinkkejä siitä, että
nyt hän on keksinyt jotain jännittävää, ja todennäköisesti erittäin kallista. Marko ei esimerkiksi
enää suostu lähtemään ilta-ajelulle tietämättä, mihin oikeastaan ollaan menossa. Edellisen kerran,
kun Satu ehdotti pientä mukavaa ilta-ajelua, hän
kertoi vasta puolivälissä Turku–Helsinki-moottoritietä, että ollaan ajamassa Turusta Ikkalaan,
ihan vain katsomaan pientä koiranpentua. Nyt
tämä pieni koiranpentu, mitä mentiin ihan vain
katsomaan, muttei ostamaan, on kaksivuotias
komea uros ja perheen lellivauva.

Omat vahvuudet käyttöön
Mäkiset elävät yllättävän sujuvaa arkea huolimatta siitä, että molemmilla on tarkkaavuuden
kanssa ongelmia. He ovat jakaneet tehtävät niin,
että niissä hyödynnetään kummankin vahvuuksia
ja hyviä puolia. Satu on delegoinut Markolle perheen raha-asioiden hoidon ja laskujen maksamisen. Marko, joka on hyvin tarkka raha-asioissa,
saa laskut maksettua ajoissa ja varmistaa, että
laskuihin todella on rahaa joka kuukausi. Ilman
Markon tarkkaa taloudenpitoa laskut eivät todel-
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lakaan tulisi maksettua, ja perheellä menisi vuosittain satoja euroja pelkkiin muistutusmaksuihin. Sen jälkeen, kun Marko otti raha-asiat hoitaakseen, muistutusmaksuja ei ole tullut yhtään.

myöhemmin ihmettelee, kun Marko ei ole ymmärtänyt ohjeistusta. Eipä siinä, ei kukaan muukaan ymmärtäisi, jos ohjeistus olisi: ”No tee se
nyt vain jotenkin”.

Satu puolestaan hoitaa kaikkien tapahtumien organisoinnin. Marko ei puutu niihin millään tavalla, vaan antaa Satun hoitaa kaiken. Satu pystyy
hahmottamaan Markoa paljon paremmin kaiken,
mitä tapahtumien organisointi vaatii ja pystyy
hoitamaan aikataulutukset ja logistiikan Markoa
paljon paremmin. Satu hoitaa myös perheen ruuanlaiton, sillä Satu saa ruuasta vähemmän palanutta kuin Marko.

Käyttäytymisanalyysiperusteiseksi eläinkouluttajaksi joulukuussa valmistuva Satu hoksasi,
kun koulutti perheen koiraa, että adhd-oireisen
henkilön ohjeistaminen on samanlaista kuin koiran ohjeistaminen. Lyhyet, selkeät ohjeet: ”istu”,
”maahan”, ”nouda”. Kun adhd-oireista ohjeistaa saman mallin mukaisesti, asia menee paljon
paremmin perille kuin pitkällinen selostaminen
jonkun hienon filosofisen teorian kautta. ”Tiskaa”
toimii paljon paremmin kuin ”Voisitko mahdollisesti ehkä tänään jossain kohdassa hoitaa nuo tiskit tuossa pesualtaassa, koska minä itse en ehdi,
ja puhtaita lautasia ei enää ole, ja kun Sartrekin
oli sitä mieltä, että…”

Pyykit, tiskit ja muun epämiellyttävän, kuten siivoamisen, perhe tekee yhdessä – väkisin ja hampaat irvessä. Ja yleensä siinä vaiheessa, kun ne
on pakko tehdä, kun muuten ei ole enää puhtaita
tiskejä tai vaatteita.

Aina ei voi kaikkea muistaa
Parisuhteessa on kuitenkin poluilla pieniä kiviä,
mihin Mäkiset huomaavat välillä kompastuvansa. Esimerkiksi asioiden unohtamista estävät
kalenterit ovat molemmilla erilaiset. Satu tarvitsee vanhanaikaisen paperikalenterin, kun taas
Markolla paras väline on värikoodattu Googlen
kalenteri.
Ja koska tuota unohtamista tuppaa tarkkaavaisuushäiriöisillä olemaan, Satu unohtaa hyvin
usein kertoa jostain tapahtumasta Markolle, jolloin tapahtuma jää Markolta merkitsemättä ylös.
Näin tapahtuma tulee Markolle täytenä yllätyksenä, kun Satu ilmoittaa asiasta siinä vaiheessa,
kun pitäisi olla jo laittamassa kenkiä jalkaan ja
lähdössä. Pariskunta ei ole vielä keksinyt, miten
hoitaa tämä tiedottamiseen liittyvä ongelma.
Sen pariskunta on sentään keksinyt, että Time Timer
auttaa aikuisiakin hahmottamaan ajan kulumisen
paremmin. Lähteminen on huomattavasti helpompaa ja joutuisampaa Time Timerin kanssa,
eikä asioita vain unohdu tekemään niin helposti.

SEL-KE-YS
Ohjeistaminen ei ole aina niin helppoa, kun kyse
on tarkkaavaisuushäiriöisestä puolisosta. Itsekin
tarkkaavaisuushäiriöinen Satu unohtaa sen hyvin helposti, kun antaa Markolle ohjeita, ja sitten
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Huumori on kaiken a ja o
Huumori pelastaa parisuhteessa paljon asioita.
Kun pystyy nauramaan omille ja toisen mokailuille, parisuhde pysyy virkeänä ja tuoreena. Ja
mokia tulee väistämättä, kun kyseessä on adhdpariskunta!
Suhde vaatii hurtin huumorin lisäksi luovaa hulluutta ja todella pitkää pinnaa. Myös joustavuus
on avainsana, jotta parisuhde pysyisi kasassa.
Adhd:n kanssa ei voi olla joustamaton, vaan suhde kuivuu kasaan suhteellisen nopeasti.
Toisen hyväksyminen juuri sellaisena on äärimmäisen tärkeää, ja vaatii kaikkia yllämainittuja
asioita: huumoria, luovaa hulluutta, pitkää pinnaa
ja joustavuutta. Jos toista yrittää tunkea sellaiseen muottiin, mihin hän ei väkisinkään mahdu,
on suhde tuomittu tuhoon. Kun hyväksyy toisen
osapuolen omituisetkin piirteet ja valjastaa toisen
hyvät ominaisuudet yhteiseen käyttöön, tulee parisuhteesta vahva, kestävä ja todella viihdyttävä.
Mäkisten kotona ei ole ikinä tylsää, ja siitä pitää huolen Kauno-koiran lisäksi myös se, että
kaikilla perheenjäsenillä on adhd. Satu ja Marko
uskovat vahvasti siihen, että juuri heidän erilaisuutensa tekee heidän parisuhteestaan niin hyvän
ja vahvan kuin mitä se on.
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HAAVEILETKO

LOMASTA?

Tuetut lomat 2019
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry (MTLH) toteuttaa ADHD-liiton kohderyhmille neljä tuettua lomaa vuonna 2019. Lisäksi toteutetaan kolme lomaa, jotka on
suunnattu ADHD-liiton lisäksi Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton kohderyhmille. Lomat
toteutetaan Veikkauksen tuella.
Tuetuilla lomilla on täysihoito ja lomakohteen järjestämää ohjelmaa, 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.
Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille, Kuortaneen Urheiluopisto, 13.–18.10.2019.
Hakuaika päättyy 13.7.2019.

Yhteistyölomat
(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, 15.–20.6.2019.
Hakuaika päättyy 15.3.2019.

Lomia voi hakea MTLH:n verkkosivuilta osoitteessa mtlh.fi.
Kiinnitä huomiota perusteluihin; kerro miksi sinut/teidät tulisi valita mukaan lomalle. MTLH
valitsee lomatuen saajat sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein.
Lisätietoja
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry
puh. 010 2193 460, arkisin klo 9–13.

Kuva: Katriina Ekola

VERTAISVANHEMPI
vanhemmuuden tukena
TEKSTI TUULI-MARIA LEHTINEN JA ELINA SEPPÄNEN
KUVAT ELINA SEPPÄNEN JA KATRIINA EKOLA

A

rviolta jokaisessa koululuokassa on ainakin yksi lapsi, jolla on todettavissa adhd.
Näin ollen perheitä, joita lapsen adhd
koskettaa, löytyy varsin runsaasti. Adhd-oireisten
lasten ja nuorten diagnosointi, hoito ja kuntoutus on kehittynyt huimasti menneinä vuosina ja
kehittyy yhä edelleen. Aluekohtaiset erot voivat
kuitenkin olla melko suuria ja tuen muodot diagnoosin saaneelle lapselle ja hänen perheelleen
riittämättömiä. Moni kokee jäävänsä asian kanssa
yksin, vaille tukea ja ymmärtävää kuulijaa.

Vertaisvanhempitoiminta
ADHD-liitossa on käynnistynyt tänä vuonna
uudenalainen vertaistuen muoto, vertaisvanhempitoiminta, jonka myötä järjestölähtöinen
perheiden auttamistyö on saanut lisävahvistusta.
Vertaisvanhempitoiminnan kautta vertaistuen
muodot ovat myös monipuolistuneet ja perinteisen vertaisryhmätoiminnan rinnalla on nyt mahdollista saada kahdenkeskistä vertaistukea ajasta
ja paikasta riippumatta.
Vertaisvanhempitoiminta on tarkoitettu vanhemmille, joilla on alaikäinen adhd-diagnosoitu lapsi
/ lapsenlapsi. Yhteydenottopyynnön voi lähettää
missä tahansa tilanteessa, jossa haluaa jutella vertaisen kanssa lapsen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyvistä asioista. Vertaisvanhempitoiminnassa yhteydenpito tapahtuu etäyhteyksiä
hyödyntäen (puhelin, sähköposti, Skype). Vertaisvanhemman tarjoama tuki on ajallisesti rajattua, maksimissaan kaksi kuukautta. Tänä aikana
vertaisvanhempi pitää yhteyttä yhteisesti sovitulla
tavalla ja yhteisesti sovittuna aikana, esimerkiksi
kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Joskus yksikin puhelinkeskustelu voi riittää! Vertaisvanhemman kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellista ajatusten ja kokemusten vaihtamista
arjesta, johon adhd-diagnosoitu lapsi tuo lisämausteita, se ei korvaa ammatillista tukea.
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Vertaisvanhempitoiminnassa on mukana vapaaehtoisia, joilla on omakohtainen kokemus arjesta
adhd-oireisen lapsen vanhempana tai isovanhempana. Tätä arvokasta kokemusta hyödyntäen vertaisvanhempi voi olla ymmärtävä rinnallakulkija,
tukija ja kannustaja. Vertaisvanhempi voi myös
omia kokemuksia hyödyntäen ja kertoen antaa
hyviä käytännön vinkkejä, jotta arki sujuisi helpommin. Aina ei edes tarvitse saada ratkaisua
asiaan, vaan tieto siitä, ettei haasteiden kanssa
ole yksin, riittää.

Vertaisvanhemmalla on riittävän
suuret korvat ja sopivan kokoinen suu
Vertaisvanhempitoiminnan peruskoulutus toteutettiin viime huhtikuussa ja siihen valittiin 18 toiminnasta kiinnostunutta vanhempaa, jotka olivat
halukkaita toimimaan vapaaehtoisina rinnalla
kulkijoina adhd-oireisen lapsen vanhemmille
tai isovanhemmille. Monet koulutukseen valitut
olivat itse saaneet kokea ymmärretyksi tulemista vertaisten joukossa ja halusivat laittaa hyvän
kiertoon:
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Kuva ja sanapilvi: Elina Seppänen

”Itse olen saanut paljon voimaa ja käytännön
vinkkejä vertaisuudesta, niin miksi en antaisi hyvän kiertää. Energia virtaa huomion suuntaan ja
vanhemmille annettu tuki on myös lapsen tukemista.”
”Omien kokemuksien kautta tiedän, miten tärkeää vertaistuki on. Kukaan ei ymmärrä paremmin
sinua kuin ihminen, joka on ollut samassa tai
vastaavassa tilanteessa. Olen jo pitkään toivonut,
että saisin vuorostani laittaa kiertoon sen hyvän
ja avun, mitä olen itse saanut näiden vuosien aikana.”
Joskus vanhemmat ovat tilanteessa, jossa voimavarat tuntuvat vähäisiltä ja koetaan, että asioiden
kanssa jää yksin. Vertaisvanhempien koulutuksessa tuli esille, että vapaaehtoisten halu auttaa
kumpuaa usein omista kokemuksista. Omat kokemukset ovat voineet olla raskaitakin, mutta
vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtiessä vanhemmat ovat sinut niin lapsen diagnoosin kuin
menneiden kokemustensakin kanssa. Vaikeat
tilanteet ovat kasvattaneet omaa tietämystä sekä
itsetuntemusta ja muuttuneet voimavaroiksi, joilla nyt halutaan helpottaa samaa polkua kulkevien
matkaa.

Kuva: Katriina Ekola

"Kukaan ei ymmärrä
paremmin sinua
kuin ihminen, joka
on ollut samassa
tai vastaavassa
tilanteessa."

”Olisin itse päässyt pienemmillä murheilla aikoinaan, jos minulla olisi ollut joku tukihenkilö
tms., jonka kanssa miettiä asioita yhdessä. Nyt
kun näin tämän ilmoituksen niin tuli heti olo, että tämä olisi se reitti, jonka kautta voisin löytää
jonkun, jota minä voisin auttaa, niin että hänen
taakkansa olisi aavistuksen kevyempi!”
Vertaisvanhemmat toimivat tavallisen ihmisen
tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoisen tehtävänä on
toimia ensi sijassa kuuntelijana ja omaa koke-

mustietoa jakamalla vahvistaa samankaltaista
elämänvaihetta läpikäyvän vanhemman toiveikkuutta. Läsnäolon taito ja empatia mahdollistavat
luottamuksellisen keskusteluilmapiirin syntymisen. Koulutuksessa vertaisvanhemmat kertasivat
ja jäsensivät omia kokemuksiaan toinen toisiltaan
oppien. Vertaisuuden myönteistä voimaa jaettiin
myös koulutuksen aikana.
”Olen kulkenut pitkän tien omien adhd-lasten
kanssa. Olen matkan varrella huomannut eri
ammattilaisten kanssa toimiessa, että parhaiten
adhd- ja nepsy-asioita ymmärtävät ne, joilla on
asioista omakohtaista kokemusta. Haluan hyödyntää omia kokemuksia toisten samankaltaisissa tilanteissa olevien tukemisessa.”
“Olen itse saanut vertaisuudesta paljon. Haluan
tuoda näkyväksi hankalassa elämäntilanteessa
oleville mitä vahvuuksia näiden neljän kirjaimen
takaa löytyy. Mahdollisuus auttaa toisia on minun
voimavarani.”

Tuen äärelle
Vertaisvanhemman tukea voi lähteä hakemaan
hyvin matalalla kynnyksellä, ja keskustelut ovat
aina luottamuksellisia. Vertaisvanhempien tukea
on saatavissa suomen ja ruotsin lisäksi englannin, norjan, saamen, espanjan ja venäjän kielellä.
Joukossa on miehiä ja naisia sekä isovanhempia.
Älä jää yksin, ota yhteyttä vertaisvanhempaan jättämällä yhteydenottopyyntö osoitteessa
adhd-liitto.fi/tukea/.

Kuva: pexels.com

SINUSTAKO KOKEMUSOSAAJA?
ADHD-liiton kokemusosaajat ovat koulutettuja vapaaehtoisia. He välittävät arvokasta kokemustietoa
arjesta adhd-oireiden kanssa, lisäävät ymmärrystä oireiden erityispiirteistä ja edistävät myönteistä
asenneilmapiiriä.
Kokemusosaaja voi olla mukana kehittäjänä palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa, ammattilaisten
täydennyskoulutuksissa tai oppitunneilla/luennoilla sekä erilaisissa tapahtumissa, kuten messuilla,
vertaisryhmissä tai median haastateltavana.
ADHD-liiton kokemusosaajaverkostoon kuuluu jo kymmeniä kokemusosaajia eri puolilta Suomea. Heillä
jokaisella on oma tarina kerrottavana. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tähän loistavaan
porukkaan ja osaksi merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa!

SAATAT OLLA ETSIMÄMME HENKILÖ, JOS:
- sinulla tai läheiselläsi (esim. lapsella, sisaruksella tai puolisolla) on diagnosoitu adhd
- olet sinut oman tai läheisesi diagnoosin kanssa (suosittelemme, että diagnoosin saamisesta
on riittävän pitkä aika, noin 3v.)
- olet yhteistyökykyinen
- sinulla on positiivinen elämänasenne
- olet valmis sitoutumaan koulutukseen (kaksi viikonloppua) ja toimimaan kokemusosaajana.
Hae rohkeasti mukaan koulutukseen viimeistään 20.1.2019 täyttämällä hakulomake osoitteessa
adhd-liitto.fi/tapahtumat. Kaikille koulutukseen hakeneille ilmoitetaan valinnoista viikolla 4.

MISSÄ, MILLOIN JA AIHEUTUUKO OSALLISTUMISESTA KULUJA?
Paikka: Helsinki, Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Ajankohta: Kaksi koulutusviikonloppua, ensimmäinen 9.–10.2.2019 ja toinen 16.–17.3.2019.
Kulut: Koulutus on osallistujille maksuton pitäen sisällään koulutusohjelman mukaiset ruokailut ja
majoituksen tarvittaessa kahden hengen huoneissa. Matkakulut korvataan ulkopaikkakuntalaisille
jälkikäteen edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan.
Lisätietoja
kokemustoiminta@adhd-liitto.fi
Tuuli-Maria Lehtinen puh. 050 438 3633
Elina Seppänen puh. 050 309 6556

Tiedon ja käytännön vinkkien jättiläinen uudistui

ADHD-aikuisen

selviytymisopas 2.0
Syksyn ilahduttava uutuus on uusitun
ADHD-aikuisen selviytymisoppaan ilmestyminen! Kirjan takana ovat jälleen
Maarit Virta ja Anita Salakari, maamme
asiantuntevat konkarit adhd-asioissa. Kirjoittajat ovat taustaltaan mm. neuropsykologian erikoispsykologeja. Kirjasta on
ilmestynyt ensimmäinen painos vuonna
2012. Silloin kirjoittajille oli kirkastunut
asiakastyön myötä, kuinka vähän tukea
adhd-oireisille aikuisille oli tarjolla. Kuusi
vuotta on mennyt eikä tilanne ole juurikaan muuttunut, siksi tuntuu tärkeältä pidellä uudistettua painosta tästä oppaasta.
Kirja on suunnattu erityisesti adhd-oireisille aikuisille, mutta myös ammattilaisille
ja oireisten läheisille. Kuulin aikaisemmasta versiosta silloin tällöin palautetta,
että kirja saattoi olla työläs ja unohtua kirjahyllyyn. Ymmärrän tämän palautteen,
ja niin tuntuvat tekevän myös kirjailijat.
He opastavat selkeästi, miten kirjaa tulisi lukea, jotta siitä saisi parhaan tuen.
Opas on edelleen jaettu kahteen osaan.
Ensimmäinen osa käsittelee adhd-tietoa.

Tätä osaa on uudistetussa painoksessa
päivitetty eniten vastaamaan nykyistä
tietoa. Toinen osa kirjasta on käytännönläheinen kuinka selviytyä adhd:n kanssa
-opas. Osiossa on eri teemoja toiminnanohjaukseen, arjenhallintaan, tunteisiin ja
itsetuntoon liittyen. Ei ole välttämätöntä,
että paksu kirja pitäisi kahlata alusta loppuun asti, mutta toisen osan ensimmäiset
neljä lukua tulisi lukea ensin, jotta pääsisi
hyvään alkuun, eikä kirja unohtuisi sinne
hyllyn perukoille. Näiden lukujen jälkeen
kirjassa voi edetä tarpeen ja tavoitteiden
mukaan. Oppaassa on siis tiedon lisäksi
pohdintatehtäviä, kysymyksiä ja harjoituksia, jotka tähtäävät parempaan selviytymiseen adhd:n kanssa.
Odotin uudistetussa painoksessa voimakkaampaa muutosta kirjan ulkoasuun, esimerkiksi lisää kuvitusta ja voimakkaampaa tukea eri osioiden hahmottamiseen.
On kirjassa nytkin huomioitu lukemisen
vaivattomuutta esim. avainasiat on tiivistetty lukujen lopussa, erilaiset kaaviot
havainnollistavat ja mustaa tekstiä elä-
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vöittävät punaisen eri sävyt otsikoissa,
tehtävissä ja kaavioissa.
Opas on kaunistelematon tuodessaan rehellisesti esille adhd:n tuomat haasteet,
samalla se kuitenkin luo toivoa parempaan selviytymiseen! Kirjassa esitetään
kannustava ajatus, joka kuvaa hyvin koko
opasta: ”Minulla on elämässäni erilaisia
vaikeuksia, jotka liittyvät adhd:hen. Pyrin
tunnistamaan niitä ja korjaamaan toimintaani. Vaikka adhd on pysyvä, ei vaikeuksieni tarvitse olla pysyviä”.
Tuuli Korhonen, suunnittelija, ADHD-liitto
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SA A S UO R I T TAA!
Turun Aisti ry:n toimintaan

on helppo tulla mukaan
TEKSTI JA KUVAT KATRIINA EKOLA

Iloinen hersyvä nauru täyttää Läntisen pitkäkadun toimiston Turussa.
Syysaurinko leikkii ulkona värikkäillä ruskalehdillä, ja ilma on vuodenaikaan nähden
lämmin. Aisti ry:n hallituksen kokous on pian alkamassa, mutta sitä ennen osa
hallituksen vahvoista naisista, Sari Halenius, Hantta Keränen, Maria Lehtonen,
Riitta Nykänen, Riikka Kennovaara sekä Karoliina Polvi, ovat istahtaneet pöydän
ääreen kertomaan yhdistystoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä.

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti
ry on perustettu vuonna 2012, ja yhdistyksen toiminta on kasvanut nopeasti. Yhdistys tunnetaan
runsaasta ja monipuolisesta toiminnastaan, joka
pyörii vapaaehtoisvoimin.
– Meillä on tänä vuonna 10 vertaisryhmää, kolme
uintiryhmää autismikirjon lapsille ja nuorille sekä yksityisen lahjoituksen turvin pyörivä sirkuskoulu. Meillä pyörii myös suosiotaan kasvattava
”Löydä itsellesi ystävä ja harrastus -vertaiskerho,
tuttavallisemmin Torstaikerho. Nuoret suunnittelevat kerhoa yhdessä ja tekevät asioita rinnakkain. Se tuottaa ystävystymistä ja vertaisuuden
tunnetta ikään kuin huomaamatta, puheenjohtaja Riikka Kennovaara kertoo. – Järjestämme
myös koulutus- ja tiedotustoimintaa, teemme
yhteistyötä erilaisten hoitotahojen ja muiden
paikallisyhdistysten kanssa tällä alueella. Koko
ajan tulee pyyntöjä tulla kertomaan perustietoja
autismikirjosta ja adhd:stä eri puolille, joten nyt
uutena toimintana käymme kouluissa kouluttamassa opettajia ja avustajia.
Millaista toimeliaan yhdistyksen arki on?
– Onko meillä arkea?” Riikka Kennovaara kysyy
ja naurahtaa. – Kun puhutaan vapaaehtoisvoimin
toimivasta yhdistyksestä, ainoa säännöllisyys tai
rytmittävä tekijä on hallituksen kokous. Toiminta
tavallaan pyörii aika itsenäisesti taustalla. Toki
tähän pääsemiseksi on tehty työtä. Jokaisen täs-

16

sä toiminnassa mukana olevan arki on erilaista,
esim. puheenjohtajan arki on erilaista kuin sihteerin tai rahastonhoitajan.
– Vapaaehtoisuus näkyy kaikessa toiminnassa,
koska me mennään näiden ihmisten voimavarojen
mukaan. Esimerkiksi palveluneuvontaan meillä ei ole resursseja. Meiltä kysytään viikoittain,
miksi meidän verkkosivuilla ei ole puhelinnumeroa, johon voisi ottaa yhteyttä. Yksinkertaisesti
siitä syystä, ettei meillä ole päivätyöntekijää, joka
vastaisi säännöllisesti puhelimeen, Kennovaara
selventää. – Työntekijättömyys näkyy siinäkin,
että me ei voida tehdä niin paljon kuin haluaisimme. Ideoita riittää valtavasti, mutta toiminnassa
pitää huomioida koko ajan se, mitä me oikeasti
pystymme tekemään.
– Käänteisesti tämä tarkoittaa sitä, että toiminta
on näiden ihmisten hyväntahtoisuuden ja ener-

"Yhdistyksen
toiminnassa voi
olla mukana oman
jaksamisensa ja
elämäntilanteensa
mukaan."
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gian varassa. Jonkin verran meillä on vakituisia,
jotka tulevat auttamaan tapahtumissa ja muissa
tilanteissa. Ihmiset ovat kiireisiä ja motivaatio
vapaaehtoistyöhön syntyy jonkinlaisesta liitoksesta tähän asiaan, Riitta Nykänen lisää.

Tervetuloa mukaan uudet ihmiset
– Minuun otetaan usein yhteyttä ja kysytään mahdollisuuksista perustaa uusia ryhmiä. Jokin aika
sitten meille tehtiin tarjous painopeittokurssista
ja sen ohjaamisesta. Mahtava aihe, eihän semmoisesta voi kieltäytyä, Riikka Kennovaara innostuu.

– Vapaaehtoistyö sitouttaa juuri silloin parhaiten,
kun se lähtee omasta itsestä, siihen on aito halu
ja motivaatio, eikä se ole päälle liimattua, Riitta Nykänen komppaa. – Voimme valita sellaisia
työtehtäviä ja työaikoja, että ne sopivat muuhun
elämäntilanteeseen. Useimmat meistä käyvät päivätöissä, joten yhdistystyötä ei välttämättä ole
mahdollista tehdä päiväsaikaan.
– On todella tärkeää, että keskitymme ihmisten
vahvuuksiin, Riikka Kennovaara painottaa. – Se
motivoi tosi paljon, kun ihmiset saavat tehdä asioita omilla vahvuusalueillaan. Se on tärkeä resepti muuallakin kuin vapaaehtoistyössä.

– Riikan lentävä lause onkin: ”Saa suorittaa!”,
Riitta Nykänen heittää ja koko porukka nauraa.
– Tervetuloa siis uudet ihmiset, jotka haluavat
lähteä toteuttamaan uusia ideoita ja kerhoja!

Yhdistyksen toiminnassa voi olla mukana oman
jaksamisensa ja elämäntilanteensa mukaan. Monelle on varmasti helpottavaa tietää, ettei toimintaan tarvitse sitoutua loppuelämäksi.

Aisti ry:n monipuolinen toiminta tuntuu kumpuavan juuri siitä, että ihmiset kokevat omalla sydämellään jonkin asian tärkeäksi tai motivoivaksi
ja haluavat tulla sitoutuneesti mukaan toimintaan.

– Tänne voi tosiaan tulla katsomaan vaikka yhteen tilaisuuteen ja miettiä, onko tää mun juttu.
Voi tehdä sen verran, kun tuntuu hyvältä, Maria
Lehtonen sanoo.

– Ryhmät käynnistyvät usein jonkun henkilön
omasta tarpeesta. Jostain ilmestyy innostunut
tyyppi, joka haluaa ryhtyä ohjaamaan uutta ryhmää, Maria Lehtonen sanoo. – Me jeesataan toki
alussa ja perehdytetään tilan käyttämiseen.

Riikka Kennovaara painottaa varhaista puuttumista jaksamiseen liittyvissä asioissa.
– Ehdoton asia on, että jos voimavarat loppuvat,
niin siitä pitää ilmoittaa etukäteen eikä jälkikäteen. Jos on kysyttävää tai tuen tarvetta, niin se
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Aisti ry:ssä on lämmin ja ystävällinen tunnelma. Hallitus pursui iloa ja naurua ennen kokoustaan. Takarivissä vasemmalta lukien: Jaana Jussila,
Karoliina ”Karkki” Polvi, Maria Lehtonen, Riitta Nykänen, Riikka Kennovaara. Eturivissä vasemmalta lukien Sari Helenius ja Hantta Keränen.

pitää ilmaista yhdistykselle. Vapaaehtoisella on aina oltava takaportti päästä pois toiminnasta. Se
ei ole vapaaehtoistyötä, jos ihmiset
ovat tästä ikuisuuteen naimisissa
työn kanssa.
– Tässä yhdistyksessä oleva toimintakulttuuri mahdollistaa sen sanomisen, ettei enää jaksa ja se on ihan ok
kaikille. Täällä ei tarvitse vetää itseään loppuun vapaaehtoistyössä, jos
omassa elämässä on kaikennäköisiä
tilanteita, Maria Lehtonen sanoo.

Helposti lähestyttävä yhdistys
Aisti ry tunnetaan helposti lähestyttävänä yhdistyksenä. Sen aistii
hyvin, kun katselee ja kuuntelee
ympärilleen. Minut otettiin ystävällisesti ja sydämellisesti vastaan,
ja haastattelulle varattiin runsaasti
aikaa, vaikka hallituksen kokous
painaa päälle asioineen. Mistä kaikesta helppo lähestyttävyys syntyy?
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– Meidän vapaaehtoisemme ovat
helposti lähestyttäviä. Kun yhdistyksen aktiivit ovat eri tapahtumissa iloisina ja auttavaisina mukana,
uusien ihmisten on helppo kohdata
yhdistys ja rohkaistua lähtemään
mukaan toimintaan, Riikka Kennovaara kiittelee.
– Toimintaan osallistuminen on
tehty helpoksi eli ei tarvitse olla
jäsen, että pääsee mukaan. Jäsenyys on toki toivottavaa, koska
rahoitamme toimintaamme jäsenmaksuilla. Ohjaajilta edellytämme
jäsenyyttä, koska he pääsevät sitä
kautta liittojen vertaisohjaajakoulutuksiin, Riitta Nykänen selventää. – Jos haluaa perustaa jotain
uutta, sen ei tarvitse olla sen kummempaa kuin ihmisten kuuntelu,
aito halu kuunnella. Voi siis lähteä
matalalla kynnyksellä liikkeelle.
On hyvin helppoa perustaa ryhmä.
Kun on tarve ja kohderyhmä, se ei
vaadi muuta kuin sen idean ja halun kokoontua.

4/ 2 0 18

Vapaaehtoistyö on merkityksellistä tekijöilleen
Vapaaehtoistyö on monella tapaa
merkityksellistä. Mitä kaikkea vapaaehtoistyöstä voi ammentaa?
– Kyllä se ruokkii jatkoa ja lisää
motivaatiota, kun joku vertaistukiryhmästä sanoo, että ”Mun oli
pakko tulla tänään tänne tai mä
repeen”. Silloin kun saa enemmän
kuin antaa eli viivan alle jää enemmän, silloin se on mun mielestä jotain, mistä ei halua luopua, Riikka
Kennovaara toteaa.
– Vapaaehtoistyössä oppii uutta
ja tässä tapaa upeita ihmisiä! Sari
Halenius sanoo.
– Yhdistys on tehnyt paljon, että
ihmisten ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuus on kasvanut
näistä meidän asioistamme, että ihmisiä voidaan auttaa ihan oikeasti
ja paremmin kuin vaikka kymme-

Teksti on julkaistu myös AUTISMI-lehdessä 4/2018.

nen vuotta sitten, Hantta Keränen
muistuttaa.
Maria Lehtonen työskentelee yhdistyksen sihteerinä ja kaikenlainen yhdistystoiminta tuntuu omalta. – Olen
aina ollut yhdistyksellä töissä ja vielä
harrastankin yhdistystoimintaa!
– Oma lapseni on jo 24-vuotias ja
tietoa on kertynyt valtavasti. Tässä
tuntee itsensä myös hyödyllisek-

si, kun voi jakaa asioita ihmisten
kanssa. Vitsailenkin, että kun poika muutti pois kotoa, niin äiti alkoi
harrastaa autismia, Riitta Nykänen
kertoo nauraen.
Karoliina Polvi kertoo pääsevänsä
tekemään hauskoja ja itseä kiinnostavia asioita kaikenlaisilla leireillä.
– Yhdistys on myös hyvä kanava kokeilla eri asioita ja täällä pääsee myös
itse osallistumaan kaikkeen kivaan!

Hyvää työtä yhdistykset!
Usein vapaaehtoistyötä tehdään suurella sydämellä
ja innolla. Pienetkin asiat ovat tärkeitä ja merkityksellisiä tekijälle itselleen ja vastaanottajalle. Kiitos on
aina hyvä tapa kannustaa eteenpäin! Kiitos kantaa
pitkälle. Kokosimme aistilaisten ajatuksia vinkeiksi
muidenkin yhdistysten käyttöön.
Moni yhdistys tekee kaiken toimintansa täysin
vapaaehtoisvoimin. Kiitos yhdistykset ja niiden
vapaaehtoiset tärkeästä työstänne!
Muistakaa, että vapaaehtoistyö on tekijöidensä mittaista, heidän resurssiensa puitteissa tapahtuvaa. Se
riittää. Pienetkin asiat ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.

– Ihmiset on just se suola tässä!
On mahtavaa, miten tää toiminta
sosiaalistaa mua, mä olen saanut
elämänmittaisia ystäviä tämän
yhdistyksen kautta ja niistä ei luovuta! Riikka Kennovaara sanoo. –
Ja aina oppii uutta – vaikka olisi
kuullut saman koulutuksen aikaisemminkin, niin aina saa jonkun
uuden oivalluksen!

On tärkeää tunnistaa oma yläraja, ei kannata tehdä
enempää kuin mihin omat rahkeet riittävät.
Kokeilkaa eri juttuja, ja jos johonkin toimintaan ei tule
parin kerran jälkeen osallistujia, niin lopettakaa toiminta
siihen ja todetkaa, että tämä oli hyvä kokeilu. Keskittykää
tekemään mielekkäitä asioita.
Yhdistysten yhteiset tapaamiset ja muut yhteydet ovat
tärkeitä kanavia kokemusten vaihtamiseen. Ei kannata
katsoa ja mitata, mitä muut tekevät, jos se alkaa painaa
omia hartioita. Vinkkejä toisten toiminnasta voi toki ottaa.
Jäsenten kuuntelu on tosi tärkeää!
Tehkää toimintaanne näkyväksi listaamalla toimintojanne. Huomatkaa, mitä kaikkea hyvää jo teette, vaikka
uusiakin suunnitelmia on!

VAPAAEHTOISTYÖ
– työ vai harrastus?
TEKSTI JA KUVA KATRIINA EKOLA

Karoliina ”Karkki” Polvi, Maria Lehtonen ja Hantta Keränen istahtavat vielä hetkeksi pohtimaan
omaa vapaaehtoistyötään ja kertovat kokemuksistaan. Mitä vapaaehtoistyö merkitsee heille,
mikä heitä motivoi vapaaehtoistyössä?
Mitä vapaaehtoistyötä teet Aisti ry:ssä?
Karkki: Olen hallituksessa ja pidän Torstaikerhoa (toim. huom. Löydä ystävä ja harrastus -vertaiskerho), kesällä järjestän lasten
kesäleirejä ja osallistun erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi olen mukana kouluihin suunnatuissa koulutuksissa.
Maria: Olen hallituksessa ja työskentelen
yhdistyksen sihteerinä, vedän adhd-puolisojen vertaistukiryhmää.

Hantta: Minä olen myös hallituksessa,
suunnittelen tapahtumia ja osallistun niihin.

Mikä sai sinut mukaan vapaaehtoistyöhön?
Karkki: Taisin tulla mukaan vähän vahingossa!
10 vuotta sitten mua pyydettiin toisen yhdistyksen leirejä pitämään, ja kun Aisti ry:tä suunniteltiin, multa kysyttiin, olenko kiinnostunut
ja innostunut lähtemään mukaan.
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Maria: Lähdin mukaan omasta tarpeesta
eli adhd-puolisojen vertaisryhmää perustamaan. Sitten huomasinkin olevani myös
hallituksessa. Pikkuhiljaa tämä työ on vienyt
mukanaan!
Hantta: Kävin itse adhd-vertaistukiryhmässä. Sitten minultakin kysyttiin, haluanko tulla mukaan hallitukseen. Ja nyt
olen toista vuotta mukana. Haluan auttaa
muita ja olla vertaistukena.
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Vapaaehtoistyötä on vaikea kokea työnä, se on ennemminkin harrastus, tuumaavat Karoliina ”Karkki” Polvi (vas.), Hantta Keränen ja Maria Lehtonen.

Mikä vapaaehtoistyössä motivoi sinua?
Karkki: Vapaaehtoistyö on kivaa ja siinä oppii aina uutta,
pääsee osallistumaan kaikennäköisiin juttuihin. Mietin aina
mitä toimintaa voisi olla ja mikä olisi mukavaa ja kivaa.
Maria: Uuden oppiminen ja verkostoituminen. Tässä saa
viimeisintä tietoa adhd:stä, ja on myös kiva päästä kerran kuukaudessa puhumaan näistä aiheista ja saada ehkä
vähän eri näkökulmaa asioihin. Muiden kokemusten kuuleminen on aina hyvä omallekin päälle.
Hantta: Kaikki tuo, mitä tähän mennessä on jo mainittu.
Lisäksi se, että meidän ideoilla on jonkinlainen konkreettinen merkitys, tässä näkee mitä on saatu aikaan.

Mitä olet oppinut vapaaehtoistyöstä?
Karkki: Olen oppinut paljon. Teen töitä erityisluokanopettajana ja olen päässyt tekemään täällä asioita, joista on
hyötyä koulussakin. Olen oppinut rajaamaan omia tehtäviäni
ja tiedostan, ettei kaikkea tarvitse eikä pysty tekemään.
Maria: Konkreettisten asioiden lisäksi olen tavannut hurjasti uusia ihmisiä, nähnyt paljon ja kuullut tarinoita. On ollut
hienoa nähdä, miten paljon porukka on saanut aikaan, ollaan pystytty jopa vaikuttamaan asioihin. Yksin ei pääse
tällaisiin tuloksiin ikinä!
Hantta: Olen saanut uusia näkökulmia asioihin ja myös siihen, miten omia arjen haasteita voi ratkaista. Olen tavannut vertaisia.

monta vuotta mukana, että olen hyötynyt muussakin elämässä siitä, mitä olen päässyt täällä tekemään. Sillä on
suuri merkitys mulle.
Maria: Yhteisöllisyys – on porukka mihin kuulua ja kenen
kanssa touhuta. Vertaistukiryhmästä saan vertaistukea.
Hantta: Pidän tätä enemmän harrastuksena kuin työnä.
Yhteisöllisyys on tärkeää.

Mitä terveisiä sanoisit henkilölle, joka miettii
vapaaehtoistyöhön lähtemistä?
Karkki: Ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan. Ainakin
Aistiin saa tulla tekemään! Kannattaa ainakin kokeilla ja sen
jälkeen tietää, onko se oma juttu vai ei. Tää ei tunnu työltä,
työ kuulostaa erikoiselta. Tätä ei miellä työksi, vaikka jotkut jutut ovatkin työläämpiä. Mustakin tää on enemmän
harrastus.
Maria: Ja aina voi myös palata takaisin. Vapaaehtoistyö
perustuu siihen, että antaa sen, mikä itsellä on annettavaa
ajallisesti ja taidollisesti. Mahdollisuuksia on monia – täytyy
vain löytää se oma juttu. Mielekäs tekeminen ja porukkaan
kuuluminen ja uuden oppiminen, eihän tämä kuulosta työltä! Tätä voi tosiaan kutsua harrastukseksi.
Hantta: Toiminta on vapaaehtoista. Kannattaa tulla mukaan ja jos huomaa, ettei tää ole ihan mun juttu, niin aina
voi vetäytyä siitä. Ei tässä solmita vakituista työsuhdetta!
Ei tästä saa kahden kuukauden karenssia, jos lähtee pois.

Mitä vapaaehtoistyö merkitsee sinulle?

Lämpimästi tervetuloa
vapaaehtoistyöhön

Karkki: Pääsen tekemään mulle tärkeitä ja mielekkäitä juttuja mukavien ja kivojen ihmisten kanssa. Olen ollut niin
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Kuva: Katriina Ekola

Kiitos vapaaehtoiset!

Vapaaehtoisten antama aika on korvaamaton ja merkitys mittaamaton.
Lämmin kiitos kaikille ADHD-liiton vapaaehtoisille, jotka ovat antaneet
aikaansa adhd-oireisten ja heidän läheistensä hyväksi.

UUSI Adhd-käsikirja
Uusi Adhd-käsikirja 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.
Kirjan hinta ADHD-liitolla on 44,55 euroa.
Jäsenhinta on 29,70 euroa.
Kirjan voi tilata osoitteesta
adhd-liitto.fi/julkaisut/kirjat.
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toivoa ja tukea elämään
Maisema Pappilanniemestä Kitiselle.

Tervehdys kaikille lehteä lukeville! Kerron lyhyesti oman kokemukseni ADHD-liiton Voimaa arkeen -kurssilta Sodankylässä, viime syyskuulta.
Aikuisen adhd-diagnoosin sain enemmän tai vähemmän elämää vaikeuttavien vaiheiden jälkeen
keväällä 2018. Diagnoosi ja pikainen asian läpikäyminen mm. ADHD-liiton hyvien oppaiden
ja yhdistyksen selkeää informaatiota antavien
työntekijöiden avustuksella sai minut hakeutumaan kurssille.
Sain lähetteen lääkäriltäni ja paikan kurssille.
Kun sitten kurssin alkamisajankohta lähestyi, alkoi se tavallinen jännitys, kun jokin uusi sosiaalinen tapahtuma oli edessä ja ryhmä koostui täysin
ennen tuntemattomista ihmisistä.
Saavuin kurssipaikalle Hotelli Sodankylään ja
vielä ulko-oven kahvaan tarttuessani ajattelin, että pitäisikö sittenkin kääntyä takaisin. Mielessäni
oli ADHD-liiton kuntoutussuunnittelijan kannustavia sanoja puhelimessa ilmoittautuessani kurs-
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sille. Päätin mennä sisään. Lämpimät kiitokset
työntekijälle!

Yhteenkuuluvuuden tunnetta
Jo ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa tuli hyvä tunne siitä, että olen ”kotona”. Jännitys
haihtui, ja toisten ryhmäläisten elämäntarinoita
kuunnellessani tunnistin vastaavia vaiheita ja
rankkojakin tapahtumia ja tunnetiloja omasta
elämästäni. En siis ollut yksin. Puhuimme samaa
kieltä, oli ymmärrystä ja myös aitoa myötätuntoa
tosiamme kohtaan.
Ryhmän vetäjät, Pirjo ja Pasi, olivat erittäin motivoituneita, ammattitaitoisia ja innostavan luovia
toiminnassaan ja välittivät ryhmäläisiin rauhallisuutta aina tarvittaessa. Kurssin sisältö muotoutui
laaditun kurssimateriaalin ympärille, kuitenkin
siten, että ryhmä sai vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin riittävästi. Teimme paljon pienryhmätöitä eri aiheista, osan raittiissa Lapin ulkoilmassa.
Osallistua sai voimavarojensa mukaan, mutta
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Kuva: Jari

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

Vuoden 2019 sopeutumisvalmennuskurssit ovat täällä!
Jos haluat
- lisää ymmärrystä adhd:stä
- vahvistaa itsetuntemustasi ja -arvostustasi
- saada toimintamalleja ja työkaluja, joilla helpottaa arkea
- kokea, että pystyt vaikuttaamaan omaan tai läheisesi hvyinvointiin
tutustu kurssitarjontaamme, valitse sinulle sopivin ja hae mukaan!

Kursseja on kahdenlaisia:
- laitosmuotoisia kursseja, eli kursseja, joilla yövytään ja joissa on täysihoito
- avomuotoisia kursseja, eli kursseja, joissa kokoontumisia on esim. 1 iltana viikossa,
viiden viikon ajan.
Kursseja on adhd-oireisille, pariskunnille sekä lasten ja nuorten vanhemmille. Et tarvitse diagnoosia kurssille osallistumiseksi (Poikkeuksena ovat Strategia-vanhempainohjauskurssit, jotka
edellyttävät lapsen tai nuoren diagnoosia).
Sinun tarvitsee vain täyttää hakemus ja laitosmuotoisten kurssien osalta liittää mukaan
terveydenhuollon ammattilaiselta saatu lausunto.
Saat lisätietoa kursseista nettisivuiltamme, siellä on myös hakulomakkeet täytettäväksi.
Voit ottaa myös yhteyttä suunnittelijoihin, Hennaan puh. 050 400 6478 tai Tuuliin
puh. 045 657 7876 tai osoitteeseen: kuntoutus@adhd-liitto.fi.

Katso tarkemmin VUODEN 2019 KURSSITARJONTA lehden takasivulta.

kaikilla näytti varoja olevan ja vakavienkin asioiden keskeltä löydettiin huumoria ja iloa sekä
tärkeintä, ryhmänä yhteenkuulumista sekä uusia,
tärkeitä työkaluja tulevaa elämää varten.

Käytännönläheisiä työpajoja
Vetäjien suunnittelemat työpajat olivat käytännönläheisiä. Esimerkiksi omaa toipumisvaihetta
eli oman tilanteen tiedostamisen vaihetta kuvattiin siten, että seinään kiinnitettiin lappuja, joissa
luki: alussa, diagnoosin saaminen, tulevaisuus.
Jokainen ryhmäläinen meni sen lapun kohdalle,
minkä vaiheen tunsi olevan kuntoutumisessaan
menossa ja kertoi lyhyesti näkemyksensä tilanteestaan. Tämä antoi lohduttavan kokonaiskuvan
siitä, että kuntoutuminen on mahdollista jopa
+50-vuotiaalle ja lähes toivonsa menettäneelle
ihmiselle. Kurssiin sisältyi myös asiaan erittäin
hyvin perehtyneiden lääkärin ja kokemusasiantuntijan kiintoisat luennot sekä yksilökeskustelut
vetäjien kanssa.

Jokaisen päivän alussa ja lopussa piirsimme
kynällä seinällä olevaan tunnekarttaan (pyöreä
kartta, jossa oli tunnesektoreita kuten ilo, suru,
viha, pelko jne.) pisteen ”Miltä tuntuu nyt”. Tämä auttoi ainakin itseäni havainnoimaan viikon
aikana tapahtuvia muutoksia omassa luutuneessa,
sisäisessä tunnekartassani.

Toivoa elämään
Suosittelen lämpimästi kaikille adhd-aikuisille
vastaavaa kurssia, vaikka olisikin pelko- ja jännitysoireita kurssille osallistumiseen, kuten
itselläni oli. Kiitokset lähetteen kirjoittaneelle
lääkärilleni, vetäjille, liiton työntekijöille, hotellin ystävälliselle henkilökunnalle ja tärkeimmille
– Teille, avoimille adhd-ihmisille, jotka annoitte
toivoa elämäni uudelle polulle ”sinisellä paperilla”. Toivon, että saitte minunkin elämäntarinastani jotakin uutta näkökulmaa.
Jari
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Vihdoinkin Rakvere!
TEKSTI ARJA HAVILO
KUVAT ANJA HUOVINEN

Suunnittelimme matkaa jo vuonna 2016 – toisinaan tulee vain mutkia matkaan.

Edullinen matkakohde

Meitä oli lähdössä aina vauvasta vaariin noin
bussilastillinen. Länsisatamassa meitä odotti
matkanjohtajamme Huovisen Anja, joka jakoi
matkaliput laivaan.

Rakvere on edullinen paikka, ja pikkuiselle Ellillekin löytyi rattaat kirpparilta, mikä olikin hyvä,
sillä maasto oli paikoin mäkistä. Hauska linnunpelätinkin ostettiin. Maarit ihmetteli, että miten
osaan tätä tekstiä lukea, jolloin hän huomasi, että
valmistusmaa olikin Suomi ja Tampere.

Laivamatkan jälkeen meitä odotti bussi satamassa,
ja matka kohti Agva spa -hotellia alkoi.

Meitä suosi koko matkan ajan, niin kuin usein adhdyhdistyksen retkillä, todella kaunis syksyinen sää.

Majoittumisen jälkeen kaikki altaat, porealtaat ja
saunat sekä kuntosali olivat käytössämme seuraavat kolme päivää klo 7–22. Matkamme oli osittain omatoiminen, koska mahdollisuus osallistua
erilaisiin hoitoihin hotellissa vaati joustoa.

Lämmin kiitos seurasta ja mukanaolosta retkellämme olleille. Paluumatkalla oli tungosta laivalla, ja heipat jäivät sanomatta. Mukavaa, kun olitte
mukana!

Muinaisen linnoituksen lumoissa
Perjantaina suuntasimme yhdessä kohti muinaista
linnoitusta, jossa oppaamme odotti meitä. Muksumme saivat osallistua moniin eri aktiviteetteihin mm. tekemällä itse ruutia, joka sytytettiin
palamaan. Pelottavimmat huoneet olivat kidutushuone, kuolemantanssihuone ja helvettihuone,
viimeksi mainittuun menivät vain rohkeimmat.
Ainoa miinus oli kuolemantanssihuoneen äänite,
joka oli epämiellyttävä, pelottava ja jonka olisi
voinut poistaa, jos vain olisimme tienneet.
Lopuksi oli ulkona tutustuminen eri eläimiin:
hevosiin, aasiin, lampaisiin ja ankkoihin linnan pihalla. Viimeisenä aktiviteettina oli jousiammunta.
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Kirjoittaja on yksi AHDH-liiton 2018 palkituista
kunniajäsenistä, joita olivat Marjatta Sievers, Liisa
Virkkunen ja Teija Jalanne. Saanemme kiittää näin
lehden välityksellä ilahduttavasta muistamisesta. Kyllä oli
mieltä lämmittävää, olemmehan työskennelleet kaikki yli 30
vuotta liiton ja yhdistyksen eri toimissa. Kiitos!
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Edessä keskellä: Erja Jormalainen. Vasen sivu edestä taaksepäi:
Juuli Rautasiipi, Mervi Ruokonen ja Antero Lehtonen. Oikea sivu edestä
taaksepäi: Enni Ruokonen, Elina Kipinä ja Maire Petäjäniemi.

Oulun seudun
ADHD-yhdistys
30 VUOTTA!
Yhdistys tekee aktiivisesti työtä lisäämällä tietoisuutta ja hälventämällä ennakkoluuloja. Toimintaalueeseen kuuluu Kainuu, Koillismaa ja PohjoisPohjanmaa. Yhdistys täytti kesällä 30 vuotta.
TEKSTI JUTTA PELTONEN-HANNUS KUVA EIJA JÄRVELÄ

Miten juhlitte isoa merkkipäiväänne?

vuoro ja palkitaan yhdistykselle
tärkeitä henkilöitä.

Meidän yhdistys järjestää joka toinen vuosi kesäpäivät, ja tänä vuonna juhlimme niitä Katinkullassa
jäsenperheiden kera. Kokemusasiantuntijoita on pitämässä jäsenille luentoja, lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa. Lopuksi
kokoonnutaan juhlaillallisen merkeissä ja siinä muutama puheen-

Millainen yhdistyksenne on?

Jos Oulunseudun ADHD-yhdistys olisi
eläin, mikä eläin se olisi?
Orava
Mikä rokkibändi olisitte?
AC/DC
Mikä ruoka olisitte?
Rössypotut
Mikä karkki olisitte?
Lauantai-karkkipussi
Mikä soitin olisitte?
Sähkökitara, koska se soi kovaa ja
korkealta, mutta herkkyyttä löytyy myös.
Mikä vaatekappale tai asuste olisitte?
Eriparisukat
Millainen auto olisitte?
Ferrari!
Kuka näyttelijä olisitte?
Jim Carrey
Mikä astia olisitte?
Värikäs kahavikuppi, mistä on korva
lähteny irti.

Meidän yhdistys on aika laaja, että
nyt kun Lapin yhdistys tuli, niin
meille jäi Pohojois-Pohojanmaa
sekä Kainuu. Tämä hankaloittaa
hieman toiminnan järjestämistä,
kun haluttaisiin myös huomioida
kauempana olevat jäsenet. Vertaistukiryhmiä meillä on jokunen
adhd-lasten vanhemmille ja adhdaikuisille eri paikkakunnilla. Lisäksi on kesäpäivät ja vuosikokous
yleensä järkätään virkistystapahtuman merkeissä. Maaliskuussa
meillä oli kylpylässä, että yhdistys
kustansi jäsenperheille buffetin ja
kylpylän kokouksen jälkeen – ja
yli 90 henkilöä oli paikalla!

Mikä on vahvuutenne?
Aktiiviset yhdistyksen jäsenet.
Vapaaehtoiset. Mahtava ja innokas
hallitusporukka.
Millaisia terveisiä lähettäisitte
nuorille yhdistyksille?
Kun muistaa arvostaa ja kiittää
vapaaehtoisia hyvästä työstä. Kun
nauttii hommasta mitä tekee ja
on hyvä yhteishenki, niin homma
toimii. On meidänkin yhdistyksellä ollut vastoinkäymisiä, mutta
niistä ollaan noustu ja yhdistys on
vahvistunut. Rohkeutta ja mielikuvitusta toteuttaa ja kehittää yhdistystä. Ja kuunnelkaa jäseniä, se on
tärkeintä.

Millaisia haaveita teillä on?

Miten yhdistyksenne on
muuttunut vuosien aikana ja
miltä tulevaisuus näyttää?

Lastenleirejä olisi ihana tarjota erityislapsille tällä suunnalla. Enemmän toiminnallisia vertaisryhmiä
adhd-lapsille sekä nuorille. Enemmän tietoisuutta levittää ja tarjota
asiantuntijaluentoja ynnä muuta.
Lisäksi tarjota myös laajemmalla
alueella toimintaa, jos vapaaehtoisia löytyisi.

Meidän yhdistyksemme on tässä
ihan muutamassa vuodessa kasvanut ja kehittynyt tosi paljon! Ollaan saatu kotisivut, esite, roll-up
ja lisää toimivia vertaistukiryhmiä
yhdistykselle. Tulevaisuus näyttää
hyvältä, meillä on mahtava hallitusporukka, mahtavat vertaisohjaajat ja aktiiviset jäsenet.
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Aisti ry, Turun seudun autismija ADHD-yhdistys
www.aistiyhdistys.fi
aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

Etelä-Savon ADA ry
www.es-ada@com
puheenjohtaja Reijo Hämäläinen
es-ada@es-ada.com
Olemme myös Facebookissa.

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

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

Itäisen Uudenmaan ADHD- ja
autismikirjoyhdistys ITUA ry,
Östra Nylands ADHD- och
autismspektrums förening ITUA rf
Jutta Peltonen-Hannus, puh. 040 481 2251,
itua.ry@gmail.com

Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry
www.keskisuomenadhd.com
puheenjohtaja Piia Heinävaara,
piia.heinavaara@gmail.com

Kymenlaakson autismi-, asperger-,
dysfasia- ja ADHD-yhdistys AADA ry
www.kymenlaaksonaada.org
puheenjohtaja Kata Kaukiainen,
kata.aada@gmail.com
kymenlaakson.aada@gmail.com.
Seuraa ilmoitteluamme Aadan Facebookryhmässä, nettisivuillamme ja Vartti-lehdessä.

Lapin ADHD-yhdistys ry
www.lappilaiset.fi/toimija/lapin-adhdyhdistys-ry
puheenjohtaja Aila Peuranen
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!
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Länsi-Uudenmaan Neuris ry

Salon Seudun ADHD-yhdistys 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

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

Neurokirjon ammattilaiset (NAM)
puheenjohtaja.nam@gmail.com
Facebook.com/neurokirjonammattilaiset
NAM on suunnattu ammattilaisille, jotka
osallistuvat työssään neurokirjon
henkilöiden ja heidän läheistensä
toimintakyvyn tukemiseen.

Oulun seudun ADHD-yhdistys ry
www.oulunseudunadhd.fi
puheenjohtaja Erja Jormalainen
oulunadhd@gmail.com, puh. 040 833 4237
Olemme myös Facebookissa.

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

Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi- ja
dysfasiayhdistys Aksoni ry
www.aksoniry.com
puheenjohtaja Noora Alm, alm.noora@
gmail.com, puh. 040 412 3792

Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys
Eijsveikeet ry
www.eijsveikeet.fi
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 sähköpostitse
toimisto@eijsveikeet.fi tai puheenjohtaja
@eijsveikeet.fi. Olemme myös Facebookissa.

Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry
www.pkseudunadhd.fi
puh. 044 980 9541, pkseudun.adhd@gmail.com
puheenjohtaja Hanna-Maria Mäkelä
Facebook: Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys
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Satakunnan SAMDY ry
- autisminkirjo, ADHD ja kielellinen
erityisvaikeus
www.samdy.info
Satakunnan yhteisökeskus,
Isolinnankatu 16, 28100 Pori
puh. 044 346 0898, samdy@samdy.info
puheenjohtaja@samdy.info
jasenasiat@samdy.info
puh. 040 848 3414

Suomen ADHD-Aikuiset ry
www.adhd-aikuiset.org
Hallituksen tavoittaa osoitteesta:
hallitus@adhd-aikuiset.org
Jäsenrekisteri: jasenasiat@adhd-aikuiset.org
Tykkää meistä: www.facebook.com/Suomen.
ADHD.Aikuiset. Nettivertaistukea saatavilla
Facebook: AD/HD 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
Olemme Facebookista / Du hittar oss också
på Facebook.

Varkauden Seudun Wamdy ry
www.wamdy.info
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 verkkosivuilla. Mikäli haluat
liittyä sähköpostituslistalle, ilmoita meille
sähköpostisi lähettämällä viesti osoitteeseen:
varkaudenseudun.wamdy@gmail.com

jäs en y h d is ty k s e t
Yhdistykset tiedottavat
Itä-Savon Puatti ry
5.11.2019 vietimme Pietari Kylliäisessä,
Savonlinnassa yhdistyksen syyskokousta.
Kokousta ennen Aivoliiton järjestösuunnittelija Johannes Hietala avasi osallistujille tuettujen lomien mahdollisuuksia.
Myös 18–39-vuotiailla kielellisen erityisvaikeuden nuorilla on aktiivista toimintaa
ja tapaamisia ympäri Suomea. Samoin
Kuopion Nuortentalosta ja sen toiminnasta saimme tuhdin tietopaketin.
Hallitus koki uudistuksen, ja samalla
pitkäaikainen aktiivimme Kati Sairanen
jäi ansaitulle lomalle hallitustoiminnasta.
Hän toimi puheenjohtajana ja sihteerinä
yhdistyksessä kahdeksan vuoden ajan.
Pitkän linjan uurtajana hän ohjasi nykyisen puheenjohtajan hyvin luotsaamaan
Itä-Savon Puatti ry:tä. Nyt sihteerin paikkaan valittiin uusia tuulia, kuten myös
hallitukseen muutenkin. Katille yhdistys
toivottaa erittäin hyvää jatkoa!

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

Uusi kolmikantahallituksemme esittäytyy:
Puheenjohtaja Taru Niemi
Sihteeri Iida Kokki
Varapuheenjohtaja Otto Soukkalahti
Hallituksen jäsen Anne Katajamäki
Varajäsenet Veera Heikkinen ja Jari Juuti.
Yhteistietomme pysyvät samoina! Ole
rohkeasti yhteydessä.
Hyvää joulua kaikille toivottaen Itä-Savon
Puatti.

Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys
Eijsveikeet ry

ADHD-liitto toivottaa

tunnelmallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2019

Eijsveikeet-hallitus toivottaa oikein lämmintä joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta!

Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry

Kuva: Katriina Ekola

Hyvää ja iloista joulua kaikille yhdistyksemme jäsenille.

Salon Seudun ADHD-yhdistys ry
Hyvää joulua kaikille yhdistyksemme
jäsenille.
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Kuva: Katriina Ekola

ADHD & sopeutumisvalmennus 2019
Voimaa arkeen -kurssit adhd-oireisille aikuisille, 60€/hlö, (ma–pe, täysihoito)
18.–22.3 Imatran kylpylä, Imatra. Hakuaika päättyy 3.2.
3.–7.6. Kalajoen kylpylähotelli, Kalajoki. Hakuaika päättyy 3.3.
Tunteella-kurssi parisuhteessa eläville adhd-oireisille henkilöille ja heidän puolisoilleen, 60€/hlö, (ma–pe, täysihoito)
20.–24.5. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Hakuaika päättyy 3.3.
2.–6.9. Kiipulan Guest House, Janakkala. Hakuaika päättyy 2.6.
Tarkemmat kurssikuvaukset
14.–18.10. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio. Hakuaika päättyy 1.9.
ja hakuohjeet sivuiltamme
adhd-liitto.fi
Jyvä-kurssi adhd-oireisille aikuisille, 20€/hlö, (6 arki-iltaa)
Helsinki 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6. ja 18.6. klo 17–20. Hakuaika päättyy 31.3.
Strategia-vanhempainohjauskurssi vanhemmille, joilla 13–17-vuotias adhd-diagnosoitu lapsi, 20€/hlö, (5 arki-iltaa)
Helsinki 5.2., 12.2., 26.2., 5.3. ja 12.3. klo 17–20. Hakuaika päättyy 6.1.
Pori 1.4., 2.4., 8.4., 15.4. ja 16.4. klo 17–20. Hakuaika päättyy 3.3.
Helsinki 12.11., 19.11., 26.11., 3.12. ja 10.12. klo 17–20. Hakuaika päättyy 1.9.
Strategia-vanhempainohjauskurssi vanhemmille, joilla 4–12-vuotias adhd-diagnosoitu lapsi, 20€/hlö, (5 arki-iltaa)
Helsinki 1.10., 8.10., 22.10., 29.10. ja 5.11. klo 17–20. Hakuaika päättyy 1.9. Lisää kursseja on tulossa
ympäri Suomen, seuraa ilmoitteluamme!

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

Kursseilta mukaan:
- vahvistusta sille, että sinä
osaat ja olet arvokas
- toimintamalleja ja työkaluja
arjen helpottamiseen
- uskoa, että voit vaikuttaa
omaan ja läheisesi
hyvinvointiin.

