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Vanhemmuudella on väliä

O

ikein hyvää ADHD-liiton 30-vuotisjuhlavuotta! 30 vuotta on
pitkä ikä liitolle – ihmiselämässä se on vasta ensimmäinen kolmannes. 30. vuodessa ehtii tapahtua paljon, niin liiton kuin ihmiselämässäkin.
Pitkän taipaleen varrelle mahtuu lapsuutta, teini-ikää, vanhemmuuden kokemusta, keski-ikää ja vanhuutta. Kaikkia meitä yhdistää kuitenkin yksi
asia – vanhemmuus. Meillä kaikilla on vanhemmat tai me olemme vanhempia tai jopa isovanhempia. Vanhemmuuteen liittyy paljon odotuksia,
toiveita, tavoitteita ja kokemuksia. Vanhemmuus on elinikäinen tehtävä.
Vanhempien rooli on muuttunut, ja ymmärrämme yhä enenevässä määrin,
miten tärkeää vanhempien osallisuus on lasten elämässä. Nykyään auktoriteettisuhteiden tilalle on syntynyt vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteita,
ja kasvattaja on muuttunut vanhemmaksi (Korhonen 2006, 57). Erityisesti tämä korostuu erilaisissa haastavissa muutostilanteissa. Vanhemmat
otetaan mukaan pohtimaan ratkaisuja eri tilanteisiin. Näitä tilanteita voi
tulla vastaan missä elämänvaiheessa tahansa. Vanhemmuus jatkuu myös
paljon pidemmälle kuin aiemmin, vaikka lapsien odotetaan itsenäistyvän
aikaisemmin. Ristiriitaista!
Vanhemmuuteen liittyy erilaisia rooleja: huoltaja, ihmissuhdeosaaja, rajojen asettaja, elämän opettaja ja rakkauden antaja. Kaikki roolit ovat
erittäin tärkeitä. Perheissä, joissa on haasteita, vanhemmuuden tuomat
roolit korostuvat vielä vahvemmin. Vahva näkemykseni on, että näissä
tapauksissa yhteistyöllä saadaan parhaita tuloksia aikaan. Vuorovaikutus
perheen ja vanhempien kanssa on avain. Vanhempien osallistaminen on
tärkeää, ja ratkaisut kantavat pitkälle. Tämä meidän pitäisi muistaa aina
vanhempien kanssa työskennellessä.
Kun vanhempi voi hyvin, lapsikin voi hyvin. Haasteiden edessä vanhemmat eivät saa jäädä yksin. Apua saa pyytää ja se on ihan okei. Usein hyvin
pienilläkin asioilla voi olla merkitystä. Tämän vuoksi on tärkeää, että
apua on tarjolla, tietoa jaetaan ja ollaan läsnä tilanteissa, missä kohdataan
vanhempia. Tämän läsnäolon ja vuorovaikutuksen toivomuksen heitän
erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat perheitä. Asenne on avain.
”Jos huomenna tulee päivä, jolloin emme ole yhdessä, sinun pitää muistaa jotain. Olet rohkeampi kuin uskot, vahvempi kuin miltä näytät ja
älykkäämpi kuin mitä tiedät.” – A.A Milne, Nalle Puh
Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, Adhd-liitto
Korhonen, M. 2006. Sukupolven merkitys vuorovaikutussuhteissa. Teoksessa Kasvatusvuorovaikutus. Toim. H. Rasku-Puttonen. Tampere: Vastapaino, 51–66.
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p uheenjohtajalta

Kuva: Klaus Karkian kotialbumi

Kenen mieltä olet?

O

letko koskaan tullut miettineeksi, miten asenteesi vaikuttaa kokemuksiisi? Itse ainakin sorrun joskus siihen, että ajattelen olevani objektiivinen
havainnoija, joka tarkkailee asioita neutraalisti, sellaisina kuin ne ovat. Se
on tietysti täyttä höpölöpöä, sillä katsomme aina maailmaa oman elämämme läpi;
se, mitä jostakin ajattelemme, vaikuttaa siihen, kuinka sen näemme.

On myös mukava ajatella, että asenteemme ovat loogisen pohdiskelun tuloksia.
Olisivatpa vain! Toki voimme mielipiteisiimme vaikuttaa, ja itsetutkiskelun ja
pohdiskelun myötä muovata asenteitamme haluamaamme suuntaan. On kuitenkin
tärkeää tiedostaa, että emme ole ollenkaan niin rationaalisia kuin haluaisimme uskoa. Historiamme kulkee aina mukanamme, ja sen vaikutusta mielipiteisiimme ja
tunteisiimme – ylipäänsä tapaamme ajatella – voi arvioida vain, kun myöntää sen
vaikuttavan.
Tämä on tietysti erityisen tärkeää muistaa silloin, kun historia alkaa – lapsuudessa.
Vanhempien asenteilla on valtava vaikutus pieneen lapseen, jonka ymmärrys maailmasta ja hänestä itsestään perustuu paljolti siihen, mitä hänelle niistä kerrotaan.
Lasten ei-toivottua käytöstä yritetään valitettavan usein suitsia vain torumalla;
adhd-lapset ovat mestareita monissa asioissa, joista yksi sattuu usein olemaan eitoivottu käytös. Selkäänsä ei tarvitse kääntää kuin hetkeksi, niin koti on muuttunut
mitä parhaimmaksi sisäleikkipuistoksi. Ja kukapa ei taiteesta pitäisi, joten miksi
tuhlata rahaa paperiin, kun mestariteoksen voi tehdä suoraan seinään? Lasten luovuus ei tunne rajoja, ja adhd-lapset ne vasta luovia ovatkin!
Räyhääminen on helppoa, kuten toimimattomat ratkaisut usein ovat. Sillä, kuinka
nämä tilanteet hoidamme, on merkitystä paitsi seiniemme puhtauteen, myös siihen,
millaisen käsityksen lapsi itsestään luo. Onko hän ilkeä pikku riiviö, joka aina tekee
juuri toisin kuin sanotaan, vai onko hän kekseliäs ja luova kiltti lapsi, joka (kenties
jo sadannen) keskustelun jälkeen muistaa, mistä piirustuspaperit löytyvät, ja kuinka
yhteisen kodin siisteys on yhteinen asia? Vanhempien määritelmät meistä antavat
pohjan minäkuvalle. Riiviöt eivät säännöistä piittaa, mutta kiltit lapset yrittävät niitä
noudattaa, vaikka ne joskus unohtavatkin.
Ei kannata ihmetellä, jos ikuiseksi epäonnistujaksi tuomitusta lapsesta kasvaa helposti lannistuva aikuinen. Eräs opettajani sanoi, että oppiminen on hidas, mutta
väistämätön prosessi. Kyllä lapsikin lopulta oppii – myös sen, että hän ei osaa
mitään, eikä jaksa edes yrittää, jos hänelle niin opetetaan. Saman oppii myös nuori
tai aikuinenkin kun tarpeeksi tolkutetaan.
ADHD-liiton Asenne on avain -kampanjalla haluamme muistuttaa siitä, kuinka
merkittävä vaikutus suhtautumisellamme onkaan sekä omaan että lastemme ja läheistemme hyvinvointiin. Seiniä tulee elämässä vastaan, mutta aina jostain löytyy
ovi; asenne on avain. On välillä hyvä käydä oma avainnippunsa läpi, ja miettiä,
mistä kaikista avaimista haluaa antaa kopiot lapsilleen ja läheisilleen, ja mitkä voi
heittää pois. Omakin olo on kevyempi, jos ei suotta raahaa mukanaan sellaista, jota
ei enää tarvitse.
Klaus Karkia, puheenjohtaja, ADHD-liiton hallitus
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ADHD-liiton sääntömääräinen
ASENNE
kevätkokous 2019
on avain
Aika: Lauantai 27.4.2019
Kokouspäivä klo 11–17
ADHD-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous klo 13.
#a

sen

v
neona

Paikka: Scandic Riihimäki
Osoite: Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki
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n

ADHD-liitto ry kutsuu kevätkokoukseen la 27.4.2019 jäsenyhdistyksensä, jotka voivat valita edustajansa kokoukseen valtakirjalla.
Käsiteltävät asiat: Liiton sääntömääräiset kevätkokousasiat.
ADHD-liitto ry tarjoaa lounaan ja iltapäiväkahvit. Liitto korvaa jokaisesta yhdistyksestä yhden kokousedustajan matkakulut, jotka voi
laskuttaa edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan jälkikäteen
kuitteja vastaan. Mikäli yhdistys haluaa lähettää useamman edustajan, liitto tarjoaa mahdolliselle toiselle kokousedustajalle kokoustarjoilut, muista kuluista (matkakustannukset, majoitus, muut ruokailut) vastaa yhdistys.

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 10.4.2019.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
adhd-liitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat
Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot. Ilmoittautumisen yhteyteen on mahdollista liittää myös
täytetty valtakirja.

Kokouspäivän ohjelma löytyy ilmoittautumislinkin kautta. Kokousmateriaali postitetaan sähköisesti Lyytin kautta kaikille kokoukseen
ilmoittautuneille.

Lämpimästi tervetuloa!

Kuva: Katriina Ekola

Kokoukseen liittyvät erityiskysymykset viimeistään 10.4.2019
adhd@adhd-liitto.fi.

ADHD-liitto 30 vuotta
Vuosi 2019 on ADHD-liiton
30-vuotisjuhlavuosi!
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Juhlavuoden kunniaksi liitto käynnistää keväällä Asenne on avain
-kampanjan, jossa pyritään nostamaan esiin positiivisen asenteen merkitystä sekä kumoamaan
adhd:hen liitettyjä myyttejä ja
uskomuksia. Kampanja näkyy
verkkosivuillamme ja sosiaalisessa
mediassa, jossa käytämme aihetunnistetta #asenneonavain.
Osallistu sinäkin!

Kuvat, maalaukset, piirustukset, sävellykset, runot ja muut taiteelliset tuotokset
herättelevät usein tavalla, joka jättää
jäljen. Voisitko sinä auttaa meitä jättämään
jälkiä?
ADHD-liitto murtaa tänä vuonna adhd:hen
liittyviä myyttejä ja uskomuksia. Asenne on avain
-kampanjamme alleviivaa hyväntahtoisen, aidosti
kuuntelevan ja rakentavan suhtautumisen merkitystä, kun mietitään, mikä auttaa adhd-oireisia ja
heidän läheisiään.

Toimitukselta

Joulukuussa julkaisemme Facebook-sivuillamme
joulukalenterin. Kunakin päivänä avautuu luukku,
josta paljastuu jokin taideteos, joka tuo esille
asenteen merkitystä. Mikäli haluaisit ottaa osaa
kalenterin rakentamiseen, voit toimittaa taideteoksesi osoitteeseen henna.niskala@adhd-liitto.fi.
Saat itse valita toteutustavan ja tyylin.

ADHD-liiton 30-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi saamme Adhd-lehteen lukijoiden toiveesta kaksi uutta palstaa:
sarjakuvan sekä lasten omat sivut.
Toimitus toivottaa hyvää juhlavuotta
ja kiinnostavia lukuhetkiä Adhd-lehden parissa!

Toivomme, että teokset olisivat meillä
viimeistään 30.9.2019.
Joulukalenteri on myös hyvä mahdollisuus saada
näkyvyyttä lahjakkuudellesi, sillä luvallasi julkaisemme teoksesi yhteydessä nimesi ja haluamasi
yhteystiedot.
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T U N N I S TA
LAPSEN AISTISÄÄTELYN

vaikeudet
Aistisäätelyn vaikeudet ovat yksi tekijä, joka voi selittää
adhd-oireisen lapsen itsesäätelyn haasteita. Aistisäätelyn
vaikeuksien tunnistaminen auttaa ymmärtämään lapsen
erilaisia reagoinnin ja käyttäytymisen syitä, näkemään
lapsen käyttäytymisen taakse ja löytämään toimivia
keinoja arjen tukemiseksi.
TEKSTI KATARIINA BERGGREN KUVAT PIXHILL.COM

8

Adhd-oireisen lapsen kyky säädellä tarkkaavuutta, aktiivisuutta ja
impulsiivisuutta on puutteellista
keskushermoston toiminnallisista
ja rakenteellisista poikkeavuuksista johtuen (ADHD:n Käypä hoito
2017). Näiden ydinoireiden vuoksi lapsen itsesäätelykyvyn kehityksessä on usein haasteita. Myös
aistisäätelyn vaikeudet nähdään
johtuvan oleellisilta osin keskushermoston kehityksen, toiminnan
ja rakenteen poikkeavuudesta.

tävä tekijä. Itsesäätelyn vaikeudet
voivat johtua myös aistisäätelyn
vaikeuksista tai edellä mainituista
yhdessä. Adhd:n yhteydessä aistisäätelyn pulmat ovat tavallisia,
sillä jopa puolella adhd-oireisista
lapsista on myös aistitiedonkäsittelyn ja aistisäätelyn poikkeavuutta.
Aistisäätelyn vaikeudet ovat tavallisia myös muissa neuropsykiatrisissa oirekuvissa.

Mitä itsesäätely on?

Aistisäätelyn vaikeuksia ovat:

Itsesäätelyllä tarkoitetaan muun
muassa lapsen omien tunteiden,
ajattelun ja käyttäytymisen säätelyä sekä lapsen kykyä säädellä
omaa vireys- ja aktivaatiotasoaan
sekä reagointiaan aistimuksiin.

– Aistiyliherkkyys, jolla tarkoitetaan yliherkkää reagointia aistimukseen eli esim. tuntoyliherkkyyttä. Ennakoimaton hipaisu
voikin tuntua lapsesta epämiellyttävänä kivun tuntemuksena.

Itsesäätelyn pulmat voivat johtua
monesta syystä, joista adhd:hen
liittyvät vaikeudet ovat yksi selit-

– Aistimuksille aliherkkä/alireagoiva lapsi tarvitsee vahvoja aistimuksia pysyäkseen vuorovaiku-

Mitä aistisäätely on?
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tuksessa ja meneillään olevassa asiassa.
Häneltä jää esim. ruokaillessa huomaamatta sotkut suun ympäriltä.
– Aistimushakuinen lapsi hakee tavallista enemmän aistimuksia esim. liike- ja
syvätuntoaistimuksia, mikä näkyy jatkuvana liikkeessä olemisena, hyppimisenä
ja törmäilynä.
Aistisäätelyn vaikeudet voivat näkyä eri
aistijärjestelmien eli tunto-, kuulo-, näkö-,
haju- ja makuaistin, tasapaino- ja liikeaistimusten, lihaksista ja nivelistä tulevien
aistimusten sekä sisäelinaistimusten käsittelyssä ja säätelyssä.
Aistisäätelyn vaikeudet voivat yhtenä tekijänä selittää lapsen haastavaa käyttäytymistä, vuorovaikutussuhteiden pulmia,
tunteiden säätelyn kypsymättömyyttä ja
voimakkaita tunnereaktioita. Aistiärsykkeiden erilainen kokeminen ja sitä seuraava poikkeava tulkinta aistiärsykkeisiin voi
aiheuttaa lapsessa suurta epämukavuutta
sekä pelko- ja stressireaktioita. Nämä voivat näkyä hallitsemattomana käyttäytymisenä, tunteiden ryöpsähdyksinä tai vetäytymisenä ja lukkiutumisena. Lasta voi
usein olla vaikea lukea, nähdä haastavan
käyttäytymisen taakse tai ymmärtää, mistä lapsen voimakkaat reaktiot johtuvat.

Aistisäätelypulmien
varhainen tunnistaminen
ja arjen tuki
Aistisäätelypulmien varhainen tunnistaminen auttaa ymmärtämään lapsen erilaisia reagoinnin ja käyttäytymisen syitä.
Usein tieto vähentää vanhempien kokemaa syyllisyyttä. Kun vanhemmat ymmärtävät pulmat, he saavat apua ja keinoja
arkeen, myönteiseen lapsen tukemiseen ja
esimerkiksi aistiyliherkkyyksien huomioimiseen arjessa. Vanhempi kokee onnistumisia arjen helpottuessa, mikä lujittaa
vanhemman itsetuntoa ja vahvistaa lapsen
ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.
Pulmien tunnistaminen auttaa vanhempien lisäksi myös ammattilaisia kohtaamaan
ja ohjaamaan lasta hänen toimintakykyään tukevalla tavalla.

Miten tukea aistiyliherkkää lasta?
Esimerkkejä:
Katso lapsen näkökulmasta asioita ja turvaa
lapsen turvallisuuden tunne erilaisissa tilanteissa.
Huomioi ja jaa lapsen kokemus, reaktiot ja
tunteet, niin kielteiset kuin myönteiset,
esimerkiksi sanoittamalla.
Auta lasta ennakoimaan tulevia tilanteita ja
muutoksia esimerkiksi sanoittamalla, kuvilla
tai sarjakuvapiirtämisellä.
Älä pakota lasta epämieluisaan, voimakkaita
reaktioita aiheuttavaan toimintaan, esimerkiksi
tunto- ja kuuloyliherkkää lasta piirilaululeikkiin.
Huomaa, että lapsi sietää itseaiheutettua ja
-säädeltyä aistimusta usein paremmin. Ennakoimaton aistimus on heikommin siedetty. Esimerkiksi kuuloyliherkkä lapsi voi itse tuottaa kovia
ääniä, mutta ei siedä muiden tuottamaa ääntä.
Mukauta ympäristöä. Madalla melutasoa ja
mahdollista kuulosuojaimien käyttö kuuloyliherkän
lapsen ryhmässä.
Ennakoi tuntoyliherkän lapsen koskettaminen
katsekontaktilla ja/tai sanoittamalla. Selvitä,
minkälainen kosketus rauhoittaa, tuntuu
hyvältä ja minkälaisen kosketuksen lapsi
kokee epämieluisena.
Mahdollista tuntoyliherkän lapsen ympäristössä
oleville aikuisille ja ikätovereille ymmärrys toisen
reviirin kunnioittamiseen sekä aistimuksen erilaiseen kokemiseen.
Suosi syvätuntokosketusta kevyen kosketuksen
sijaan, sillä napakampi kosketus yltää syvempiin
tuntoreseptoreihin ja sammuttaa usein yliherkkää pintatuntoa.
Tasapainoile sopivan kuormituksen kanssa –
huomaa kuormittuminen ja stressioireet ja auta
lasta huomaamaan nämä itsekin. Sovi keinoista
palautua kuormituksesta ja esim. mahdollisuudesta
tauottaa koulupäivää tarvittaessa lepotuokioin.
Pohdi lapsen kanssa yhdessä, mitä lapsi kaipaa,
mikä rauhoittaa häntä ja mikä aktivoi.
Siedätä lasta pikkuhiljaa ärsykkeisiin, kun lapsi on
hyvässä vireystilassa ja tekeminen on motivoivaa.

Oikein suunnatun hoidon ja tavoitteiden määrittämiseksi voidaan tarvita toimintaterapeutin
tekemää tai laajempaa moniammatillista arviota
tilanteesta. Aistisäätelyn vaikeudet on ensisijaisesti huomioitava lapsen ja koko perheen hoidossa. Tällöin vanhempien ja lapsen ympäristön
ohjaus on keskeistä.
Oleellista itsesäätelyn kehityksen kannalta on
aistisäätelyn pulmien, erityisesti aistiyliherkkyyksien tuoman kuormituksen ymmärtäminen.
Kun lapsen keskushermosto kuormittuu liikaa,
aiheuttaa se stressireaktion. Jatkuva kuormitus
ylläpitää kohonnutta keskushermoston valmiusja valppaustilaa. Tämä ylikuormitus näkyy lapsen käyttäytymisessä ja itsesäätelyssä herkästi
haastavana käyttäytymisenä, taistele tai pakene
-reaktioina, toisilla myös vetäytymisenä ja jähmettymisenä.

Tuntoyliherkkä lapsi ja vaatteet
Huomioi lapsen mieltymykset (vältä inhokkeja)
esimerkiksi vaatteiden materiaalien, mallien, saumojen ja kiinnityssysteemien suhteen.

Aistisäätely ja syömisen pulmat
Kun lapsi reagoi yliherkästi aistimuksiin, suurimmat pulmat voivat tulla esiin suun alueella aistimusten käsittelyssä. Yliherkästi reagoivat lapset
ovat usein valikoivia syöjiä, herkkiä ruoan koostumukselle, ulkonäölle, lämpötilalle, maulle ja
hajulle. Heillä on yleensä herkkä yökkäysrefleksi ja he huomaavat pienetkin muutokset tutussa
ruoassa. Monesti aistiyliherkät lapset välttelevät
koskemasta ruokaan, eivät vie sormiaan tai tavaroita suuhunsa vauva- ja taaperovaiheessa kuten
ikäkauteen kuuluvaa olisi.
Suun alueen aistimuksiin alireagoivat lapset eivät
yleensä ole tarkkoja ruoan maun tai koostumuksen suhteen. He saattavat suosia voimakkaita makuja ja joskus syödä ruoaksi kelpaamattomiakin
asioita. Usein aistimuksiin heikommin reagoivat
lapset vievät sormiaan ja tavaroita suuhunsa tavallista pidempään. Syödessään he saattavat ahtaa suunsa liian täyteen ruokaa. Heillä on usein
puutteellinen yökkäysrefleksi ja he saattavat kuolata pitkään vauvaiän jälkeen.

Leikkaa pesu- ja kokolaput pois vaatteista. Alusvaatteet voi pukea päälle nurinpäin, jolloin saumat eivät paina.
Kuivausrumpu pehmentää vaatteita, ja huuhteluaineen käyttö sopii joillekin.
Hikoilun tuntemus on monelle tuntoyliherkälle
lapselle hyvin epämiellyttävä, jolloin tulee kiinnittää huomiota sopivaan pukeutumiseen. Ei liikaa vaatetta etenkään paljon liikkuvalle lapselle.
Lupa kotioloissa olla vähissä vaatteissa.
Ennakoi tulevaa, esimerkiksi siirtymistä tulevan kauden vaatteisiin, tekemällä lapsen kanssa
sopimus lämpötilasta, milloin toppavaatteisiin
siirrytään. Mittari kertoo, milloin on aika siirtyä
talvivaatteisiin. Pidä seuraavan sesongin ja myös
uudet vaatteet esillä ajoissa ja tarjoa mahdollisuutta kokeilla ja tutkailla niitä.
Jotkut lapset hyötyvät painevaatteiden ja painotuotteiden, kuten painoliivin, -peiton tai sylipainon, käytöstä toimintaterapeutin arvion pohjalta
ja ohjeistuksella.
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Miten tukea aistiyliherkkää lasta,
jolla on syömisen pulmia?
Esimerkkejä:
Tee syömistilanne lapselle turvalliseksi ja miellyttäväksi
yhteiseksi hetkeksi. Säännöllisyys ja ennakoiminen on
hyödyllistä myös ruokailuissa.
Lasta ei saa pakottaa syömään epämiellyttävänä
kokemaansa ruokaa. On hyvä pitää tarjolla aina
jotain, mitä tietää lapsen syövän.
Lapsi voi hyötyä ympäristön ärsykkeiden rajaamisesta
(rauhallinen tila).
Vireystilan huomioiminen – on hyvä, että lapsella on
nälkä, mutta verensokeri ei ole päässyt laskemaan liian
alas, lapsi ei ole liian väsynyt tai ylikierroksilla.
Valikoivasti syövän ja aistiyliherkän lapsen ruokavalion
laajeneminen ja laajentaminen on usein hidasta. Ruokavalion laajentamisessa voi lähteä tutuista mauista ja
koostumuksista, hakea samanlaista suutuntumaa
omaavia ruokia.

Miten auttaa aistimuksiin
alireagoivaa lasta?
Aistimuksiin alireagoiva lapsi tarvitsee vahvoja
aistimuksia pysyäkseen vuorovaikutuksessa ja
meneillään olevassa asiassa. Hän hyötyy rikastetusta, vireyttä lisäävästä toiminnasta. Hyödyllisiä voivat olla esimerkiksi erilaiset voimakkaat
aistituntemukset kuten keinuva liike, musiikki tai
visuaaliset houkuttimet. Lapsi voi tarvita alkuun
pääsemiseen ohjaamista kädestä pitäen, jotta lapsen oma aktiivinen toiminta käynnistyy.
Lapsi voi olla tietämätön ympäristön mahdollisuuksista. Hän voi vaikuttaa vetäytyvältä ja
omiin ajatuksiinsa uppoutuvalta, jolloin hän ei
lähde tutkimaan ympäristöään. Tällöin aikuinen
voi olla aloitteellinen ja houkuttaa lasta tutkimaan ympäristöä. Hidastempoisen lapsen kohdalla aikuisen on hyvä malttaa toistaa leikkiä ja
odottaa lapsen reaktioita. Kun lapsi reagoi ja on
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aloitteellinen, on tärkeä huomata aloitteet, eli
saattaa lapsi tietoiseksi pysähtymällä yhteisen
kokemuksen äärelle.
Aistimuksiin alireagoiva lapsi voi tarvita aikuista
suojaamaan loukkaantumiselta, jos hän ei reagoi
esimerkiksi kivulle normaalisti tai osaa erotella
ruoan lämpötilaa.

Miten huomioida aistimushakuista
lasta arjessa?
Aistimushakuinen lapsi hakee voimakkaita ja
pitkäkestoisia aistimuksia, on esimerkiksi usein
jatkuvassa liikkeessä, törmäilee, hyppii ja vie
esineitä tai asioita suuhun tavallista kauemmin.
Aistimushakuisen lapsen on vaikea säädellä aistimusten hakemista, ja hän menee herkästi ylikierroksille. Aistimushakuiset lapset nauttivat usein
jännityksestä ja ovat riskialttiita. Heidän rajoittamisensa voi aiheuttaa voimakasta kiukkua.
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Miten tukea aistimushakuista lasta?
Esimerkkejä:
Liikehakuinen lapsi hyötyy liikunnasta, fyysisen ja
rauhallisemman tekemisen vuorottelusta, sillä liikkuminen
jäsentää ja rauhoittaa.
On hyvä mahdollistaa lapselle fyysistä tekemistä
(pöytätason) tehtävien tai vaikka kauppareissun
lomassa – kantamista, tuomista, viemistä, työntämistä,
vetämistä yms.
Napakka kosketus ja hieronta voi auttaa
rauhoittumaan tehtävien äärelle.
Apuvälineet auttavat monia: mm. hypistelylelut, painotuotteet, aktiivityyny/jumppapallo, jumppanauha
”poljettavana” tuolin tai pöydän jalkojen välissä,
purutuotteet, ”purkka tai porkkana" läksyjä tehdessä.
Rentouttavat ja rauhoittavat keinot nukkumaan mennessä,
kuten jalkojen ja selän hieronta, sylissä rauhallisesti keinuttelu, painavan peiton käyttö.
Ideoi, sovella ja kokeile erilaisia keinoja yhdessä lapsen
kanssa.

Aikuiset ja ympäristön
tuki avainasemassa
Lapsi, jolla on itse- ja aistisäätelyvaikeuksia, tarvitsee aikuisen tukea tavallista enemmän, intensiivisemmin ja kauemmin. Lapsen suotuisan kehityksen turvaaminen lähtee ympäristön aikuisista, heidän oman toimintansa merkityksen oivaltamisesta sekä tarvittavan tiedon, ymmärryksen ja
toimivien keinojen saamisesta. Kukin vanhempi,
lapsen verkoston aikuinen ja lapsen kaveri hahmottavat maailmaa oman järjestelmänsä kautta
olettaen myös muiden kokevan ja aistivan maailmaa kaltaisellaan tavalla. Sen vuoksi tarvitaan
tietoa ja ymmärrystä aistiärsykkeiden erilaisesta
kokemisesta ja poikkeavasta tulkinnasta.
Ympäristön ymmärryksen lisääminen ja ohjaaminen on ensisijaisen tärkeää. Läsnäolevilla kohtaamisilla ja uteliaisuudella voidaan selvittää, miltä
maailma oireilevan lapsen näkökulmasta näyttää.

Tämä prosessi on tutkimusmatka niin kyseisen
lapsen kokemuksiin kuin jokaisen omaan kokemusmaailmaan. Mahtavaa onkin, kun niin lapsi,
vanhemmat kuin työssään lapsen kanssa toimivat
ihmiset löytävät keinoja arkeen ja saavat onnistumisia toimivan arjen mahdollistamiseksi.

Lisätietoa
Berggren, K. ja Hämäläinen, J. (toim.) 2018.
Adhd-käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä.
http://www.sity.fi/
Artikkelin kaltainen blogiteksti on julkaistu
tukeavanhemmille.fi -sivustolla:
http://www.tukeavanhemmille.fi/blogi/2018/11/19/voiko-aististelyn-vaikeudet-selittadhd-oireisen-lapsen-itsestelyn-haasteita.
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Kaiken antoi maailmaan

tullessaan tuo pieni kullannuppu
Näin luki kortissa, jonka saimme mieheni kanssa vanhemmiltani, kun esikoisemme syntyi. Vaikka tiesin vanhempieni olevan oikeassa, en vielä osannut
aavistaa, kuinka oikeassa he tulisivat
olemaan.
Mistä kyse?
Olemme tavallistakin tavallisempi perhe. Ydinperhe, jossa on kaksi työssäkäyvää aikuista, 8- ja
12-vuotiaat koululaiset ja koira. Arki perheessämme on myös tavallista, meidän perheelle tavallista. Lopetin perheemme vertaamisen ja peilaamista toisiin perheisiin jo vuosia sitten.
Elämme nepsy-perheen arkea, sillä esikoisellamme on diagnosoitu sekä adhd että autismikirjon
häiriö. Olemme eläneet tätä arkea tietoisesti jo
yli seitsemän vuotta ja kehitelleet noina vuosina
meidän perheelle toimivat tavat ja rutiinit.
Helppoa se ei ole aina ollut. Eteen on tullut niin
alamäkiä, suruja, pettymyksiä kuin myös huimia
nousuja, iloja ja onnistumisia. Ennen diagnoosia syytin paljon itseäni ja taitojani vanhempana.
Mietin mitä me teemme tai mitä olemme tehneet
väärin. Olemmeko oikeasti vain surkeita vanhempina. Myös lapsi tunsi itsensä muita huonommaksi ja oudoksi. Haasteille löytynyt selitys on
auttanut koko perhettämme ymmärtämään.
Äitinä en koe adhd-piirteitä sairautena tai vammana vaan pikemminkin ominaisuutena. Toki
se tuo omat lisämausteet arkeen. On ollut silmiä avaavaa seurata, kuinka tiettyihin tapoihin
ja käyttäytymismalleihin jumiutunut tämä yhteiskunta on. Erilaisuutta ei uskalleta hyväksyä,
koska se on itselle tuntematonta aluetta ja siksi
myös pelottavaa.

Vanhemmuus ja arki perheessä
Meillä on oltava päivittäiset rutiinit, joita meidän on noudatettava, koska muutokset eivät ole
helppoja käsitellä esikoisellemme. Struktuuri tuo
myös turvallisuutta ja helpottaa toimimista arjen
haasteissa. Opimme myös hyvin varhaisessa vaiheessa, että mikään ei ole itsestään selvää ja harmaan sävyjä
mustan ja valkoisen välillä ei
olekaan, vaikka niin olimme
luulleet.
Äitinä minun on oltava valmiina ohjaamaan,
motivoimaan, auttamaan
ja kannustamaan 24 tuntia vuorokaudessa, koska
koskaan ei tiedä, milloin
tyttäreni stressikuppi täyttyy, joku aistiyliherkkyys
saa hänet voimaan pahoin
tai keskittyminen hajoaa
täysin.
Tyttö ei hahmota kunnolla
aikaa, joten minun on toimittava myös kellona ja varmistettava, että aikaa on riittävästi, koska kiire tuo tullessaan entistä enemmän haasteita. Samaan aikaan meidän
on muistettava antaa yhtä paljon huomiota myös toiselle lapsellemme ja kuunnella
hänen huoliaan ja tarpeitaan.

Suurin voimavara
Omasta mielestäni perhe on suurin voimavaramme. Perheenä pidämme yhteisistä hetkistä kiinni.
Vaikka ruokapöydässä istuminen saattaa olla jos-

Pysy tuollaisena kuin olet.
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Perhepotretti.

"Se että huomaa
toisen ponnistelevan
ja yrittävän tosissaan,
motivoi myös muuta
perhettä yrittämään
kovemmin."

kus haasteellista, pyrimme silti syömään päivällisen yhdessä. Pöydässä ei tarvitse välttämättä olla
pidempään kuin sen ajan, mikä kaikilla menee
kertoessaan mikä päivässä on ollut
parasta. Teemme myös yhdessä asioita, joista tiedän molempien lasteni pitävän
esim. piirtämisestä.
Vaikka esikoisemme
on jo lähestymässä
teini-ikää, haluaa
hän silti omien sanojensa mukaan
viettää aikaa ”outojen vanhempiensa” kanssa.
Vaikka vanhemmuus meidän tilanteessamme saattaa vaatia paljonkin
voimavaroja, tunnen
samalla silti itseni
onnekkaaksi. Harvalle
vanhemmalle on annettu
tällainen mahdollisuus tutustua lapseensa, hänen ajatustapaansa, tunne-elämäänsä ym.
niin läpikotaisin kuin mitä minulle
ja miehelleni on suotu.
Olen myös kiitollinen tukiverkostosta,
mikä perheemme ympärillä on. Saamme
korvaamatonta tukea vanhemmiltani ja sisaruksiltani. He näkevät esikoisessamme sen
saman sydämellisen, aidon ja puheliaan tytön,
jonka me vanhemmatkin näemme.

Vanhempani mahdollistavat myös sen, että me
saamme mieheni kanssa hengähdystaukoja ja aikaa toisillemme.

Rakastan sinua juuri tuollaisena!
Nykyään minusta tuntuu, että lapsemme erityispiirteet ovat enemmän muiden ongelma kuin
meidän ja heilläkin vain tietämättömyyttä adhdoireita kohtaan.
Monet saattavat edelleen leimata tyttömme lapselliseksi, näsäviisaaksi, heikoksi tai tottelemattomaksi. Ennen se häiritsi perhettämme, mutta
ei enää. Me tiedämme mitkä ovat tyttäremme
vahvuuksia ja näemme hänen kehittyvän kaiken
aikaa omaan tahtiinsa. Suurin työmme on kuitenkin pitää tytön itsetunto hyvänä.
Olen ADHD-liiton ja vertaistuen avulla päässyt
tutustumaan moniin ihaniin ihmisiin. Juuri nämä
ihmiset ovat saaneet minut ymmärtämään, että
minun ei tarvitse pelätä tulevaisuutta. Lapseni
tulee kyllä pärjäämään elämässään!
Tietenkin hän tarvitsee vielä apuamme mm. ihan
arkipäiväisessä omantoiminnan ohjauksessa ja
tunteiden säätelyssä. Elämämme on vuoristorataa hyvine ja huonoine ajanjaksoineen, mutta
yhdessä opimme koko ajan lisää. Se että huomaa
toisen ponnistelevan ja yrittävän tosissaan, motivoi myös muuta perhettä yrittämään kovemmin.
Tyttäreni on aidosti juuri sellainen kuin hän on,
ja minä rakastan häntä juuri tuollaisena kuin hän
on!
Jenni-kokemusosaaja, kuvat perhealbumista

Adhd on opettanut

luontevaan äitiyteen
TEKSTI KATRIINA EKOLA

Kahden teinin arjessa on toisinaan hyviä päiviä, toisinaan taas asiat eivät mene
ollenkaan hyvin. Entäpä, jos teinikuohunnan lisäksi adhd ja add aiheuttavat perheeseen arjen haasteita? Kahden lapsensa kanssa elävä Rea kertoo äitiydestä ja siitä,
miten adhd on opettanut armollisuutta vuosien varrella. Ei tarvitsekaan olla täydellinen oppikirjaäiti.

R

ea muistelee ajatuksiaan äitiydestä esikoisen syntymän aikoihin.

– Olin 25-vuotias, kun esikoistyttäreni
syntyi. Ystävilläni ei ollut lapsia, minulla itselläni ei ollut sisaruksia, eikä suvussa ollut pieniä
lapsia, minulla ei siis ollut vertailupintaa lapsiperheen arkeen. Halusin olla oppikirjaäiti omille
lapsilleni. Mutta elämä ei menekään aina niin
kuin haluaa, Rea naurahtaa.
– Näin jälkikäteen ajateltuna adhd on tuonut hyvällä tavalla armollisuutta itseä kohtaan. Jos en
tee asioita samalla tavalla kuin naapurissa tehdään, se ei tarkoita, ettenkö olisi hyvä äiti. Adhd
on opettanut vuosien varrella tosi paljon ja tämä
on ollut hyvä oppimismatka. Kaiken ei tarvitse
olla koko ajan täydellistä, kun se ei vaan voi olla
sitä.
– Itselleni on ollut suurin oivallus, että on enemmän kuin ok mennä välillä siitä mistä aita on matalin. Jos se helpottaa koko perheen yhdessäoloa
ja ilmapiiriä, että lapsi saa syödä omassa huoneessaan, niin tehdään välillä niin. Kun lapset olivat pienempiä ja leikkivät enemmän, totesimme
iltaisin siivoustilanteessa, että kun tästä siivoamisesti ei kerta kaikkiaan tule mitään, niin antaa
olla. Mitään pahaa ei tapahdu, jos lelut ovat siinä
lattialla yön yli.
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Haastavia tilanteita ja
päähänpistoja
Perheen esikoistytär Ada on 15-vuotias ysiluokkalainen. Hänellä todettiin add noin kolme
vuotta sitten. Hänen pikkuveljensä Matias, melkein 14-vuotias nuori mies, sai adhd-diagnoosin
7-vuotiaana ekaluokkalaisena. Siirtymätilanteet
ovat olleet perheelle haastavia.
– Erityisesti aamut ovat vaihtelevia. Kiirehtiminen aiheuttaa sen, että tyttären toiminta voi hidastua puolella tai jokin väärä sana voi aiheuttaa
jumitilanteen. Joskus on ollut niin haastava tilanne, että poika on lukkiutunut vaatehuoneeseen.
On ollut pakko todeta kouluun, että tänään on
huono päivä, eikä poika tule kouluun ollenkaan.
Terapiassa ja kuntoutuksessa käyminen on edistänyt Matiaksen oman toiminnan ohjausta. Hän
on oppinut hallitsemaan tunteitaan ja tunteiden
purkauksiaan.
– Sisarukset ovat erilaisia. Ada rakastaa rauhallisuutta ja sitä, että asiat tehdään rauhassa. Hän
voi uppoutua omiin mielenkiinnon kohteisiinsa
tuntikausiksi. Matias on impulsiivisempi ja se aiheuttaa konflikteja. Adan on ollut vaikea kestää
veljensä poukkoilua ja sitä, ettei toinen voi pysyä koko ruokailua ruokapöydässä vaan hyppää
hakemassa jotain koko ajan. Sisaruussuhteitakin
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on käsitelty kuntoutuksessa, ja siitä on ollut apua
meille.
– Arkemme on kekseliäitä yllätyksiä täynnä. Muroja voi löytyä vaatekaapista tai vessan peiliä on
pesty hammasharjalla. Impulsiivisia päähänpistoja tulee, ja se tietysti äitinä ottaa välillä päähän,
välillä naurattaa, että miten tuota mielikuvitusta
riittääkin!
– Aikaisemmin meidän piti suunnitella ja ennakoida kaikki todella tarkkaan. Emme voineet
noin vain lähteä vaikka pyöräilemään, sillä tilanteesta piti tarkkaan tietää etukäteen, mihin mennään, miksi mennään. Nykyään voimme jo lähteä
autoilemaan yhdessä, pistää musiikin soimaan ja
molemmat teinit tuntuvat myös pitävän yhteisistä
ajeluistamme.

Arjen hallinnan keinoja
Oman ajan ottaminen aina kun se on mahdollista,
on auttanut Reaa äitinä arjen haasteiden keskellä.
– On tärkeä oppia saamaan ilonsa arjen pienistä
hetkistä. Liikunta ja pienet omat hetket antavat
voimaa arkeen. Teen jonkin
verran työmatkoja ja kuuntelen junamatkoilla äänikir"Jos en tee
joja, se auttaa irrottautumaan
arjesta. Kodin askareita tehasioita samalla
dessä voi myös laittaa luurit
tavalla kuin
korville ja kuunnella hyvää
musiikkia.
naapurissa

tehdään,
se ei tarkoita,
ettenkö olisi
hyvä äiti."

– Ystävät on tosi tärkeä tukipilari. Lasten isä auttaa
omalla tavallaan, kun lapset
ovat täysin hänen vastuullaan
vuorollaan. Hän asuu tässä lähellä ja kuljettaa lapsia myös
harrastuksiin ja käy esim.
Matiaksen kanssa uimassa ja
metsäretkillä. Vanhemmiltani
olen saanut paljon apua, ja meillä käy kotona tukihenkilö, jonka kanssa poika harrastaa liikuntaa.
He ovat käyneet kiipeilemässä ja laskettelemassa,
ovat leiponeet kotona, tekevät läksyjä ja lukevat
kokeisiin. Hänestä on ollut meille valtavasti apua.

– Joustava työaika on mahdollistanut mm. terapiakäynnit päiväaikaan ja huonona päivänä lapsen
hakemisen pois koulusta kesken päivää. Tämä
on todella iso juttu minulle, ja se auttaa osaltaan
jaksamaan. Olisin paljon stressaantuneempi, jos
olisin tarkasti kiinni tietyssä työajassa tai puhelin
pitäisi jättää pukukaappiin töiden ajaksi.
Tekniikka on muutenkin otettu perheen arjen
avuksi.
– Meillä on perheen sisäinen WhatsApp-ryhmä,
jossa voin kysellä kuulumisia tai esim. mitä syödään tänään. Jääkaapin ovessa on perhekalenteri,
johon on merkitty lasten isän työvuorot ja omat
työmatkani. Ja kännykän muistutustoiminto on
myös osoittanut hyödylliseksi!
– Vuosi sitten näin ilmoituksen ADHD-liiton
Facebookissa puhelimitse tapahtuvasta vertaisvanhempitoiminnasta. Innostuin siitä, sillä olisin
itse tarvinnut aikoinaan vertaistukea toisilta samoja asioita kokeneilta vanhemmilta ja perheiltä.
Olen nyt toiminut vuoden ajan vertaisvanhempana. Juttelemme puhelimessa niistä asioista, jotka
tuettavassa perheessä ovat juuri silloin ajankohtaisia. Vertaisvanhempitoiminnassa mukana oleminen voimaannuttaa myös minua!
– Adhd edellyttää, että vanhempana jaksan itse
olla aktiivinen ja tiedän, mistä hakea arjen tukikeinoja. Koen, että olemme saaneet kunnalta
paljon apua, mutta se on vaatinut sen, että olen
itse jaksanut etsiä tietoa, kysyä ja kyseenalaistaa.
Olemme kulkeneet pitkän tien tähän nykyiseen
pisteeseen. Tällä hetkellä on suhteellisen tasaista ja tuntuu, että koko ajan mennään parempaan
suuntaan. Olemme edistyneet ja hioutuneet toimivaksi kolmikoksi. Nykyään minulla on vahva
tunne siitä, että selviydymme.
Lisätietoja ADHD-liiton vertaisvanhempitoiminnasta: https://adhd-liitto.fi/tukea/vertaistuki/
vertaisosaaja/
Katso myös lehden takasivun ilmoitus vertaisvanhempitoiminnasta.

Rea kiittää myös työnantajaansa joustavuudesta.
Töitä on mahdollista tehdä etänä ja tarpeen tullen
kokoustaminen onnistuu kotoa käsin.

1/ 2 0 19

17

Sarjakuva: Terhi Kakkonen

Tuetut lomat
voimaa vertaisuudesta
OMATOIMISILLE AIKUISILLE
Härmän Kylpylä 29.8.–1.9.2019
Hakuaika päättyy 29.5.2019
LAPSIPERHEILLE
Kuortaneen Urheiluopisto, 13.–18.10.2019
Hakuaika päättyy 13.7.2019
Lomia voi hakea MTLH:n verkkosivuilta osoitteessa mtlh.fi.
Lisätietoja
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry
puh. 010 2193 460, arkisin klo 9–13.
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Isäpuolet erityislapsiperheissä

– kokemuksia, ajatuksia ja tunteita

ISYYDESTÄ
TEKSTI SATU MÄKINEN

Parisuhde on aina koetuksella, kun perheeseen syntyy erityistä tukea tarvitseva
lapsi. Mutta entäpä, jos erityislapsi ei
olekaan oma, biologinen lapsi, vaan
puolison lapsi?
Kysyin tämän kysymyksen erityislasten isäpuolilta. Jaoin linkin kyselyyn Facebookin erityislasten vanhemmille tarkoitetuissa vertaistukiryhmissä, ja kyselyyn vastasi yhteensä 43 isäpuolta
ympäri Suomen. Vastaajista suurimmalla osalla
oli lapsipuolinaan tarkkaavaisuushäiriöisiä tai
käytöshäiriöisiä lapsia.

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisina
isäpuolet kokevat arjen uusioperheessä, jossa
puolisolla on erityislapsia. Halusin selvittää isäpuolten kokemukset ja ajatukset erityislapsista,
jotka eivät ole heidän biologisia eivätkä adoptiolapsiaan.
Tutkimus isistä on ylipäätään vähäistä verrattuna äitien tutkimukseen, saati sitten tutkimus isäpuolista. Erityisperheistä on runsaasti tutkimusta,
mutta se keskittyy lähinnä sellaisiin perheisiin,
missä molemmat vanhemmat ovat biologisia tai
perheessä on vain yksi vanhempi, useimmiten äiti. Tällä tutkimuksella halusin tuoda erityislasten
isäpuolten äänen kuuluviin.

Analyysi
Etsin isäpuolten vastauksista erilaisia merkitysyksiköitä, joita löysin yhteensä 29 erilaista. Mer-

kitysyksiköt tarkoittavat tässä sitä, miten monta
erilaista asiaa löysin isäpuolten vastauksista,
kuten ”vietämme joka päivä aikaa yhdessä” tai
”olen harkinnut eroa”. Merkitysyksiköt ja niiden
määrät on esitetty tarkemmin alempana olevissa
kuvioissa.
Jaoin vastaukset kolmeen yläkategoriaan, mitkä
olivat osallisuus ja ajankäyttö, kiintymys sekä
jaksaminen erityisessä arjessa. Jokainen näistä
yläkategorioista sisälsi kaksi alakategoriaa. Yläkategoria osallisuus ja ajankäyttö sisälsi alakategoriat yhteinen aika ja osallistuminen hoitoon.
Kiintymys sisälsi alakategoriat suhde lapseen ja
ajatuksia erityisyydestä. Jaksaminen erityisessä
arjessa sisälsi alakategoriat erilainen elämä ja
ero.

Tulokset
Ylivoimaisesti suurin osa isäpuolista osallistuu
erityiseen arkeen tavalla tai toisella ja viettää
suuren osan vapaa-ajastaan puolisonsa erityislasten kanssa. Samoin suurin osa koki, että puolison
erityislapset ovat kiintyneet häneen, pitävät häntä
isänään ja tottelevat häntä. Erityislapsi koettiin
suurimmaksi osaksi rakkaana ja tärkeänä, ja isäpuolet olivat valmiita ottamaan itse selvää puolisonsa erityislapsen diagnooseista, jotta voisivat
olla paremmin tukena arjessa. Suurin osa isäpuolista koki arjen normaalina arkena ja erityislapsen antavan hänelle paljon. Vain äärimmäisen
harva isäpuoli oli pohtinut puolisosta eroamista erityislasten vuoksi. Osa eroa pohtineista oli
pohtinut eroa parisuhdeongelmien vuoksi, muttei
kuitenkaan lasten vuoksi.
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Vain yksi isäpuoli kertoi, ettei pysty osallistumaan ja viettämään aikaa erityislapsen kanssa,
koska erityislapsen diagnoosi estää sen. Isäpuoli
kertoi vastauksessaan, ettei tiedä, miten kommunikoida kuurosokean lapsen kanssa, ja siksi hän
ei pysty olemaan lapsen kanssa tai hoitamaan
häntä.

Isäpuolet olivat valmiita osallistumaan sopeutumisvalmennuskursseille ja päästämään perhetyöntekijät kotiinsa. Vaikka arki välillä saattoi
tuntua haasteelliselta, suurin osa kertoi, että lapsen erityisyys antaa enemmän kuin ottaa, ja on
opettanut isäpuolta näkemään maailman toisin.
Vain hyvin harvat kokivat lapset raskaiksi ja arjen
äärimmäisen raskaaksi.
Vietetään aikaa
päivittäin yhdessä
(25)

Kuvio 1. Osallisuus ja ajankäyttö.

Joskus tehdään
jotain
(10)

Yhteinen
aika

Ei vietetä
yhteistä aikaa
(3)
Hyvin
harvoin
(5)

Osallisuus ja
ajankäyttö

Osallistuu
kaikkeen
(25)

Osallistuminen
hoitoon

Ei osallistu
laisinkaan
(8)
On mukana
kuntoutusjaksoilla
(4)
Osallistuu
joskus
(6)

Pohdinta
Tutkimuksen aihetta pohtiessani mietin pitkään,
saanko tarpeeksi tutkittavia, jos teen tutkimuksen
erityislasten isäpuolista. Omaan tuttavapiiriini
tällaisia henkilöitä ei juuri kuulu, ja oletin, ettei
isäpuolia kiinnosta vastaaminen, vaikka heitä jostain Facebookin syövereistä löytäisinkin. Olettamukseni osoittautui täysin vääräksi.
Sain nämä 43 vastausta yhden vuorokauden aikana. Lopulta jouduin lukitsemaan kyselyn, etten
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hukkuisi aineistotulvaan. Monet isäpuolet kommentoivat Facebookissa aloituksiani kertomalla,
miten paljon he arvostavat sitä, että heidätkin
otetaan huomioon ja myös heitä halutaan kuulla.
Isäpuolet kokivat jäävänsä äitien varjoon ja kokivat, etteivät hoitavat ja kuntouttavat tahot ota
heitä laisinkaan huomioon.
Vaikka isäpuolten huomioonottamisessa onkin
parantamisen varaa, on silti ilo huomata, miten
omistautuneita isäpuolet suurimmaksi osaksi
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Ovat kiintyneet
toisiinsa
(31)

Kuvio 2. Kiintymys.

Eivät ole
kiintyneet
(2)
Suhde
lapseen

Suhde
vaihtelee
(7)
Suhteen rakennus
kesken
(2)
Suhdetta ei voi luoda
lapsen vamman takia
(1)

Kiintymys

Lapset ovat
ihania
(12)
Tuo
jännitystä
(2)
Lapset ovat haitaksi
Ajatuksia
erityisyydestä

ja rajoittavat elämää
(1)

Välillä raskasta, mutta
lapset silti ihania
(16)

Kaikki on kiinni
kasvatuksesta
(1)
Lapset ovat
hankalia
(11)

ovat puolisonsa erityislapsille. Suurin osa haluaa
aidosti puolisonsa lapsen parasta ja myös puolison parasta. Monille erityislapsille isäpuoli on
ainoa läheinen isähahmo, jota myös kutsutaan
isäksi, ja isäpuoleen on syntynyt lämmin ja luottamuksellinen suhde. Ja koska olen ehdottomasti
sitä mieltä, että kasvavalla lapsella, erityisellä tai
normaalilla, ei voi ikinä olla liian montaa turvallista aikuissuhdetta, ehdotankin, että yhteiskunnan pitäisi entistä paremmin tukea isä- ja äitipuolia heidän arvokkaassa roolissaan esimerkillisenä
ja turvallisena aikuisena.
Yritin etsiä aikaisempaa tutkimusta erityislapsiperheiden isä- tai äitipuolista, mutta en löytänyt
mitään. Löysin kyllä uusioperheistä tutkimuksia
runsaasti, mutta kaikki tutkimukset koskivat perheitä, missä ei ole mukana erityislapsen tuomia
haasteita.
Olenkin vakaasti sitä mieltä, että tämä aihe kaipaa
kipeästi lisää tutkimusta. Isäpuolet ovat halukkai-

ta osallistumaan tutkimukseen ja arvostavat sitä,
että heitä kuunnellaan. Uskoisin, että äitipuolet
olisivat myös yhtä halukkaita. Tutkimuksen avulla voitaisiin kohdentaa sellaisille uusioperheille,
missä on erityislapsia, tiettyjä palveluita jo varhaisessa vaiheessa, jotta perhe-elämä pysyisi tasaisena eivätkä lapset menettäisi isähahmoa, eikä
äiti puolisoa, joka myös jakaa erityislapsiperheen
raskaan arjen taakan. Tämän tutkimukseni mukaan tällaisia perheiden kaipaamia palveluita
ovat mm. parisuhdeterapia, lastenhoito ja vanhempien yhteisen ajan mahdollistaminen sekä
neuvontaa ja ohjausta isä- tai äitipuolelle tavoitteena ymmärtää puolison erityislapsen haasteita
paremmin.
Satu Mäkinen, FM
Ammatillinen erityisopettaja, aineenopettaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Erityispedagogiikan pääaineopiskelija Turun
yliopistossa

1/ 2 0 19

21

Kuulemme ADHD-liitossa adhd-oireisten lasten vanhempien väsymyksestä, huolesta,
hoidon riittämättömyydestä ja avun saamisen vaikeudesta. Kuulemme toki myös
mahtavista hoitopoluista ja tuesta koko perheelle. Hoitoa ja tukea siis on, mutta ei
aina kaikille, kaikkialla ja vieläpä oikea-aikaisesti.
TEKSTI TUULI KORHONEN

STRATEGIA - vanhempainohjauskurssilta

vahvistusta vanhemmuuteen
ADHD-liiton työntekijät vierailivat vuonna 2012 Tukholmassa Karoliinisen instituutin alaisessa ADHD-keskuksessa. Tuolloin kuulimme ensi kertaa sikäläisestä
adhd-oireisten lasten vanhemmille kehitetystä Strategivanhempainohjauskurssista. Kyseessä oli käsikirjapohjainen, ryhmämuotoinen menetelmä, joka oli kustannustehokas, lyhytkestoinen ja helposti toteutettavissa.
Strategi-menetelmä oli hyväksi havaittu ja ympäri kuningaskuntaa levinnyt. Tuhannet ruotsalaiset vanhemmat pääsivät Strategi-kurssille saman tien, kun lapsi
sai diagnoosin. Kurssi toimi kivijalkana, jonka päälle
rakennettiin tarvittaessa muita kuntoutustoimia. Osalle
jopa pelkkä Strategi-kurssi oli riittävä hoito. Mietimme
haikaillen ja tunnustan, itse myös hiukan kadehtien, miten saisimme Suomeen samankaltaisen toimintamallin.
Katariina Berggren (vas.), Agneta Hellström, Tuuli
Korhonen ja Henna Niskala iloitsevat uusista koulutetuista
Strategia-ohjaajista vuoden 2018 ohjaajakoulutuksessa.
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Haaveesta totta
Aikaa vierähti muutama vuosi, ajatukset ja haaveet kypsyivät, kunnes vuonna 2014 oli aika ryhtyä tositoimiin!
Otin yhteyttä Strategia-vanhempainohjausmenetelmän
ruotsalaiseen kehittäjään Agneta Hellströmiin ja sovin lähteväni Tukholmaan kurssin ohjaajakoulutukseen. Koulutuksen jälkeen saimme menetelmän äidiltä
luvan kääntää ja muokata kurssin materiaalia Suomen
olosuhteisiin sekä järjestää pilottikurssin Suomessa
vuonna 2015. Vastaanotto menetelmälle oli rohkaiseva, vanhemmat kokivat kurssin merkityksellisiksi ja
antoivat kannustavaa palautetta. Käärimme siis hihat,
kouluttauduimme lisää ja järjestimme kursseja muutaman työntekijän voimin. Jotta Strategia-kurssit olisivat
yhä useamman vanhemman saavutettavissa, tarvitsimme lisää ohjaajia. Oli aika ottaa seuraava askel ja saada
maahamme ohjaajakoulutus!
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Strategia-menetelmä
Strategia on psykoedukatiivinen, käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä. Se on kehitetty
vanhemmille, joilla on adhd-diagnoosin
saanut lapsi. Strategia-menetelmästä on
kaksi versiota: lasten (4–12-vuotiaiden) ja
nuorten (13–17-vuotiaiden) vanhemmille.
Kurssin tavoitteena on tiedonvälityksen
(psykoedukaation) ja vertaistuen avulla
lisätä vanhempien ymmärrystä siitä, mistä
adhd:ssä on kyse, antaa valmiuksia arjen tilanteisiin ja tietoa yhteiskunnan tukimuodoista. Tavoitteena on vahvistaa vanhempien
itseluottamusta ja auttaa heitä löytämään
omia ongelmanratkaisuja ja soveltamaan
kurssilla saatua tietoa.

Strategia-menetelmä leviää
Kollegani Henna Niskala tarttui toimeen ja vuonna 2017
oli maamme ensimmäinen ohjaajakoulutus. Kouluttajaksi
saapui Agneta Hellström. Sali oli täynnä innokkaita kurssilaisia, jotka eivät antaneet ruotsinkielisen koulutuksen olla
esteenä osallistumiselle. Iloksemme kollegamme Katariina
Berggren oli paikalla murtamassa kielimuuria sujuvalla tulkkauksellaan.
Nyt olemme järjestäneet kaksi ohjaajakoulutusta ja maassamme on jo n. 70 koulutettua ohjaajaa. Kolmen viimeisen
vuoden aikana ADHD-liitto on järjestänyt yhteensä 12 Strategia-kurssia, joille on osallistunut 316 vanhempaa. Kurssien
maine tuntuu kiirivän eteenpäin, saamme yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kyselevät kursseja ja ammattilaisilta, jotka
kyselevät ohjaajakoulutusta. Seuraava ohjaajakoulutus onkin
marraskuussa, käy katsomassa kotisivuiltamme tarkemmin!

Strategia-kurssi rakentuu viidestä tapaamiskerrasta. Jokainen kokoontuminen
kestää kolme tuntia kahvitaukoineen.
Ryhmäkoko voi vaihdella, kurssilaisia voi
olla 8–30 henkeä. Kurssin sisältönä ovat
ohjaajien alustukset, pienryhmäkeskustelut ja rooliharjoitukset. Tapaamiskertojen
teemat ovat:

Paljon on siis jo tehty, moni vanhempi on saanut tukea vanhemmuuteensa Strategia-kurssilta ja menetelmä on lähtenyt
leviämään ADHD-liiton ulkopuolisiin organisaatioihin tavoitteemme mukaisesti. Seuraavaksi tavoittelemme kouluttajaoikeuksia, jotta saisimme järjestettyä ohjaajakoulutuksen
kokonaan suomenkielisenä.

1. Perustietoa adhd:stä
2. Vanhemman rooli ja perheen arki
3. Menetelmiä positiivisen käytöksen
tukemiseksi
4. Välineitä ongelmakäyttäytymisen
ehkäisemiseksi ja hallintaan
5. Yhteisön tukiverkostot ja palvelut.

Vanhempainohjausmenetelmät ovat osa psykososiaalista
hoitoa. Käypä hoito -suosituksessa kerrotaan strukturoidun
vanhempainohjauksen vähentävän lapsen adhd-oireita ja
parantavan vanhemman toimintakykyä. Vanhempainohjausmenetelmien tavoitteena on parantaa vanhempien taitoja
lapsen käyttäytymisen ohjaamiseksi ja tukea vuorovaikutusta
perheessä. Vanhempainohjaus toteutetaan yleensä ryhmäohjauksena siihen suunnitellun käsikirjan mukaisesti. Vanhempainohjausohjelmat perustuvat kognitiivis–behavioraalisiin
ja sosiaalisen oppimisen teorioihin. Suurin osa vanhempainohjausmenetelmistä on suunniteltu lasten uhmakkuus- ja
käytösongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Osaan ohjelmista sisältyy adhd-psykoedukaatiota. Suomessa tunnettuja ja käytettyjä vanhempainohjausohjelmia ovat muun muassa Incredible
Years (Ihmeelliset vuodet), Voimaperheet-verkko-ohjelma
sekä pienille ylivilkkaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
suunnattu Perhekoulu POP. Strategia-menetelmä poikkeaa
muista maassamme käytetyistä menetelmistä, koska se on
kehitetty erityisesti juuri adhd-diagnosoitujen lasten vanhemmille

Strategia-ohjaajakoulutus
Strategia-kurssien ohjaajina voivat toimia
vain menetelmän ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. Kouluttajien edellytetään
työskentelevän lasten- tai nuorisopsykiatrian aloilla, kouluterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa tai muissa paikoissa, joissa
hoidetaan ja ohjataan adhd-oireisia lapsia
ja heidän perheitään. Kouluttajilta edellytetään kokemusta adhd-oireisten kanssa
työskentelystä. Koulutus kestää kaksi päivää ja tämän jälkeen koulutukseen osallistunut on oikeutettu järjestämään Strategiavanhempainohjauskursseja.
ADHD-liitto ry toimii yhteistyössä ruotsalaisen menetelmän haltijan kanssa (sinus.
se) kouluttaessaan lasten kurssin ohjaajia.

Mitä vanhempainohjaus on?

Lähde: ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä
hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama
työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017
käypähoito.fi. (Luettu 8.2.2019).
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Viivi Yli-Vikkelä on puuhakas ja kekseliäs orava. Se tykkää
tehdä montaa asiaa yhtä aikaa ja unohtaa välillä, mitä olikaan
tekemässä! Viivi rakastaa kaikenlaisia ratoja ja labyrintteja.
Hemmo Haaveilija pitää arvoituksista ja visailutehtävistä, joita
saa miettiä ja tuumata kaikessa rauhassa. Hemmo tarkkailee
mielellään luontoa ja ympärillä olevia tapahtumia.

Seuraa reittejä. Mitä Viivi löytää kuljettuaan reitit 1, 2 ja 3?

1

2

3

Hemmo tarkkailee mielellään luontoa. Keväisin se
odottaa, milloin lumi sulaa niin paljon, että viime
vuoden pähkinäkätköjä voi lähteä etsimään. Se
kirjoittaa huomioitaan ja havaintojaan muistiin
vihkoonsa.
Tarkkaile sinäkin luontoa. Merkitse muistiin
viikon ajan joka päivä ulkona oleva lämpötila tai
oliko sadepäivä vai paistoiko aurinko. Halutessasi
voit tehdä saman tarkkailun ensi vuonna samaan
aikaan ja vertailla havaintojasi!
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Puuhapajasivut: Katriina Ekola

Hemmolla on laatikollinen kirjaimia. Hänestä on hauskaa
muodostaa kirjaimista sanoja. Auta Hemmoa muodostamaan 15 luontoon liittyvää sanaa.
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A A H A
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K G Ö Y M N G A L A F

L
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A E N Ä A A L Y

A K X I A N A
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Z O A N S K A

A I A Y

A A Z P

A V N E T E B

V A J Ä

R V I Ä Å S A N A L A

A S K A A R N A A A M H I L
Y

K
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Mitä sinä
tykkäät tehdä?
Mistä sinä pidät?
Kirjoita paperille!
Silloin kun tuntuu,
ettei ole mitään
tekemistä, niin
listasi voi
ehkä auttaa.
Jos runosuontasi
alkaa kutittaa,
niin kirjoita
listaa apuna
käyttäen
oma runo!

Tykkään uistella,
tykkään luistella,
heittää noppaa,
keittää soppaa,
maalata seinää,
paalata heinää,
kummuilla pompata,
rummuilla kompata
nyppiä, hyppiä, heilua,
nyplätä, hyplätä, keinua,
virkata ja sorvata,
hetken ehken lorvata.
– Viivi Yli-Vikkelä –
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Mitä Vahti-hanke opetti ?

TEKSTI SAULI SUOMIN EN PIIRROS VAHTI-H ANKE

ADHD-liitto osallistui vuosien 2016–2018 aikana Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiön, hallinnoimaan Vahti-hankkeeseen.
Hankkeen pääasiallisena rahoittajana toimi
STEA. ADHD-liiton lisäksi hankkeen yhteistyökumppanina toimi Autismisäätiö. ADHD-liitto
valitsi osapäiväisen hankkeen työntekijäksi valtiotieteiden lisensiaatti Sauli Suomisen, joka tuntee tarkkaavuushäiriön sekä käytännön työn että
tutkimuksen kautta.
Hankkeen kohde- tai asiakasryhmänä oli kolme tahoa. Ensinnäkin työnantajat, yritykset ja
työyhteisöt, toiseksi työtä välittävät tahot kuten
TE-toimistot, Ohjaamot sekä muut vastaavaa
työtä tekevät yhteisöt. Kolmantena osapuolena
hankkeessa oli vammaiset tai muuten toimintarajoitteiset henkilöt, jotka osallistuivat hankkeen
suunnitteluun ja toteutukseen. Heidän toivottiin
saavan myös työkokemusta ja vahvistavan asemaansa työmarkkinoilla.

Taustaa
Vamlaksen kohderyhmänä ovat kaikki vammaisryhmät, kun taas ADHD-liitto toimii lähinnä
tarkkaavuushäiriön parissa. Hankkeessa tämä ei
tuottanut ongelmaa, koska työelämässä tarvitaan
tietoa ihmisen kyvyistä, vahvuuksista ja motivaatiosta, ei niinkään vaikeuksista. Eräässä ruotsalaisessa tutkimuksessa onkin osuvasti todettu,
että suhteessa työelämään tarkkaavuushäiriöstä
kärsivät muodostavat kaksi ryhmää. On työelämässä toimivia, jotka kokevat häiriönsä lähinnä
luovana piirteenä, josta työelämässä voi olla hyötyä. Toisen ryhmän muodostavat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, jotka kokevat oireensa
lähinnä haittana ja ongelmana, joka on este työn
saamiselle.
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Työnantajat, joilla ei ole kokemusta vammaisista
tai muuten toimintarajoitteisista henkilöistä, saattavat suhtautua erilaisuuteen varauksella. Vammaisuuden vaikutuksesta työsuorituksiin ei ehkä
edes uskalleta kysyä. Usein tehdäänkin nk. varma
valinta. Koko työyhteisö on tällaisten valintojen
jälkeen hyvin samankaltainen. Tämä voi tuottaa
vaikeuksia erilaisten asiakkaiden tai muutospaineiden kohtaamisessa.
Hankkeen aikana havaittiin, etteivät asenteet olekaan päällimmäinen ”kompastuskivi”. Työnantajat tarvitsevat tietoa, palveluita ja konkreettisia
työkaluja vammaisia tai muuten toimintarajoitteisia henkilöitä rekrytoidessaan. Kohtaamattomuuden ongelmat eivät useinkaan edes liity
työantajiin. Keskustelussa työnantajien kanssa
kävi ilmeiseksi, että vammaiset tai osatyökykyiset eivät useinkaan edes hae avoinna olevaa työpaikkaa. Näin ollen heitä ei myöskään kohdata
työhaastattelussa.

Usein ongelmana toimimattomat
käytännöt, ei niinkään asenteet
TE-toimistolla on omat lakiin ja asetuksiin perustuvat työtehtävänsä, jotka eivät aina jousta erilaisessa työmarkkina-asemassa olevan henkilön
kohtaamisessa. Asiat jonkun asiakkaan kanssa
on saatava kuntoon mahdollisimman nopeasti,
jotta tilastot olisivat kunnossa. Henkilölle, jonka
elämän perusasiat eivät ole kunnossa, saatetaan
tarjota toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotka ovat vääriä eivätkä toimi. Seurauksena voi olla uusi epäonnistuminen, jonka seurauksena työllistymisen
edellytykset vain heikkenevät.
Työnhakijan tilanne voi monessa suhteessa olla
mutkikas. Neuropsykiatrisista häiriöistä kärsi-
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vällä henkilöllä voi olla repussaan
monta epäonnitumista ja itseluottamus on heikoilla. Työtä tai opiskelupaikkaa ei edes uskalleta hakea.
Henkilö, joka on koko elämänsä
ollut ammattiavun kohteena, on
ehkä tottunut olemaan avun kohteena ja saattaa kysyä vain mitä
annettavaa työelämällä on hänelle.
Hän ei ymmärrä kysyä itseltään,
mitä minä työntekijänä voin antaa.
Työnantajien mukaan asenne ja
motivaatio onkin työn hakemisessa
kaikkein tärkeintä.

ADHD-liiton rooli Vahtihankkeessa
Vamlaksen, ADHD-liiton ja Autismisäätiön yhteisissä tapaamisissa
sovittiin jo alkuvaiheessa siitä,
että liitto ja säätiö osallistuisivat
kouluttajina työllisyysalan toimijoille suuntautuviin koulutuksiin.
Kohderyhmänä olivat TE-toimistot, Ohjaamot, välityömarkkinat

ja kolmannen sektorin toimijat,
työllisyyshankkeiden ja kaupunkien työllisyyspalveluiden työntekijät. Hankkeen aikana järjestettiin
Etelä-Suomen alueella yhteensä
43 koulutusta, johon osallistui 599
työntekijää. Kouluttajina toimivat
ADHD-liiton työntekijän lisäksi
psykologi Mari Huhtiniemi Autismisäätiöstä.
Aamupäivien aikana koulutuksessa käsiteltiin neurokognitiivisia
häiriöitä ja niiden vaikutuksia kohtaamiseen. Iltapäivien aikana käsiteltiin erilaisuuden kohtaamista ja
sen vaikuttavuutta. Hankkeen aikana järjestettiin myös palveluohjaukseen suuntautuvia koulutuksia.
Koska työllisyyspalvelut olivat
muutoksien edessä, koulutukset
osuivat oikeaan saumakohtaan.
Koulutuksia pidettiin asiantuntevina ja käytännön asiakastyötä
vahvistavina. Koulutettavilta saatu palaute voidaan hyvin tiivistää
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erään koulutettavan ja hankkeeseen osallistuneen kommenttiin:
"Hanke on ollut käyttökelpoinen
lisä TE-toimistojen, Ohjaamojen
ja muiden toimijoiden ns. perustoimintaan. Asiantuntijat ovat oppineet, kuinka ohjata autismikirjon
asiakasta / adhd-oireista asiakasta
töihin ja koulutukseen.”
Hankkeen tuloksena syntyi palvelukonsepti, jota työllistämispalveluiden työntekijät voivat hyödyntää
asiakkaiden työllistymisen tukena.
Siitä voi olla apua myös rekrytoijille monimuotoisen ajattelun ja
toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Lisätietoa esteetonrekrytointi.fi-sivustolta. Hanketta on
esitelty myös ADHD-liiton vuonna
2018 julkaistussa uudessa ADHDkäsikirjassa. ADHD-liitto julkaisee
hankkeeseen liittyvän työnantajille ja työn välittäjille suuntautuvan
esitteen kevään aikana.
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Itä-Savon Puatti ry

ottaa hommansa tosissaan
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TEKSTI JUTTA PELTONEN-HANNUS KUVAT MARKO SAIRANEN JA ITÄ-SAVON PUATTI RY

Mitä toimintaa Puatti tarjoaa tällä
hetkellä?
Meijän toimintaan kuuluu vertaisryhmä adhd-aikuisille, erityislasten vanhempien vertaisryhmä,
virkistystoimintaa/jäsentapaamisia, myö tehhään
yhteistyötä eri tahojen ja yritysten kanssa. Myös
sairaanhoitopiirin kanssa tiivistä yhteistyötä on,
ja monessa touhussa ollaan mukana. Savonlinnan
kaupungin vammaisneuvostossa ollaan mukana.
Sit myö käyvvään tappaamassa liittojen ja yhistysten immeisiä pitkin Suomee.

Mitä haluaisitte yhdistyksenä
toteuttaa?

Miten vanha yhdistys on ja mistä
nimi on tullut?

Meijän vahvuus on ehottomasti halu auttoo ja helepottoo immeisten arkee. Diagnoosi ei ole este
ellee vua siitä se vasta alakaa. Mahtavan Katin
(ent. puhheenjohtaja ja sihteeri) työtä on ollu ilo
jatkoo. Hän teki meille uppeen ison työn eli historiikin meijän lapsuusajalta. Meillä on hirmusen
ihana hallitus, joka keksii milloin mitäkin ideoita.

Myö täytettiin viime vuonna 15vee, eli melekonen murkkuikä on menossa. Puatti syntyi vuonna 2003, kun Itä-Savon MBD ja Savonlinnan
seuvun Dysfasiayhdistys ajautuivat tilanteeseen,
jossa olivat aktiiviset vähissä. Samalla yhistys
liitty Autismi- ja Aspergerliiton, Aivohalvaus- ja
dysfasialiiton (nykyinen Aivoliitto) sekä ADHDliiton jäseneks. Ollaan siis kolomikantayhistys.
Nimi tuli Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, siis alueellinen Itä-Savo, ja vene on savolaisittain puatti,
joten kaikki ollaa samassa venneessä eli samassa
puatissa. Synttäreitä vietettiin pitkäaikasen yhteistyökumppanin Tanhuvaaran urheiluopistossa, ja opisto tarjosi meille kakun. Samalla yhistys tarjos jäsenilleen kylpylävirkistyspäivän ja
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massut täyteen enne kotiin lähtöö. Kyllä kelepas
virkistyy!

Haluttas totteuttoo perustajien unelmoo suaha lissee liikuntatoimintoo meile ja yhteistyö- kumppaneita siihe. Tuua erityisryhmien asioita mahollisimma laajalti esile.

Yhdistyksenne vahvuus?

Mihin Puatti on tällä hetkellä
seilaamassa?
Puatti on keula kohti tuulta, vaikka välillä myrskyää eli hommoo on palajo. Välilä pittää ottoo
ja hengähtee. Asioila on tapana kuitennii järjestyy, kun antoo aikoo. Kaikkee ei vua voi kerralla
suaha, joten pikku hiljoo hyvä tulloo. Meilä on
varmasti syksyllä monta assiita selevänä ja suatu
tavotteet tehtyä. Puhheenjohtaja on niin hurah-
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Kuvassa Puatin hallituslaisia.
Kuvaaja: Marko Sairanen.

tanna esteettömmään viestintää,
että kuvat ja piirtäminen, kera
tukiviittomien tulloo tiälä tutuks
touhuks. Vissiin unissaankin
tekköö yhistyksen hommia. Samala opiskelloo koulunkäynnin
ohjaajan ammattitutkintoon,
että ossoo paremmin toimia.
Aktiiviset adhd:mme tekevät
myös töitä, että suahaa nuorten ja aikuisten asiat tiälä paremmalle tolalle, jos ei tänä
vuonna kaiikkee keretä, ni
ens vuonna lissee. Samoin
myös aktiiviset autismikirjon henkilöt tuovat heijän
asioitaan essiin. Mihis tässä
kiire on valamiissa mualimassa.
Meilä on pitkästä aikoo hallituksessa
kaikki liitot edustettuna, ja yhessä myö
tehhään, ollaan niin lähellä toisiamme.
Kipparina ohjaan positiiviseen suuntaa
Puattia, vähän niin kuin aistimuste aallokossa.

Itä-Savon Puatti ry
- perustettu 2003
- kolmikantayhdistys: Autismi- ja
Aspergerliitto, ADHD-liitto ja Aivoliitto.
Jos Puatti olisi mauste, mikä olisitte?
Suola (antaa makua elämään)
Entä mikä sarjakuvahahmo?
Lassi ja Leevi
Soitin?
Huuliharppu
Väri?
Turkoosi
Adjektiivi?
Touhukas
Maa, tuli vai ilma?
Tuuli
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jäs eny h distykse t

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
puheenjohtaja Joni Koskinen,
puh. 050 406 7068
jonikoskinen.message@gmail.com

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

Itäisen Uudenmaan ADHD- ja
autismikirjoyhdistys ITUA ry,
Östra Nylands ADHD- och
autismspektrums förening ITUA rf
Ina Hurskainen
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
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kaikki samankaltaisista oireista kärsivät
ovat tervetulleita. Kehittelemme myös
muuta toimintaa Lapin alueella, eli
tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Salon Seudun ADHD-yhdistys ry

Länsi-Uudenmaan Neuris ry

Satakunnan SAMDY 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

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.

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

– 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.fi
puheenjohtaja Tiina Laitinen,
tiina.laitinen@adhd-aikuiset.fi
Hallituksen tavoittaa osoitteesta:
hallitus@adhd-aikuiset.fi
Jäsenrekisteri: jasenasiat@adhd-aikuiset.fi
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
puheenjohtaja Essi Jäntti, essi.jantti@gmail.com
På svenska 040 594 2842
Korsholmanpuistikko 44, 65100 Vaasa
seinajoki@vaasanadhd.com, 050 090 1628
suupohja@vaasanadhd.com, 050 405 2136
kokkola@vaasanadhd.com, 050 594 2052
Olemme Facebookissa / Du hittar oss också
på Facebook.

Varkauden Seudun Nepsyt ry
www.wamdy.info
puheenjohtaja Tiina Ollonen, puh. 044 241 3536,
varkauden.nepsyt@gmail.com.
Jäsenasiat: nepsyt.jasenasiat@gmail.com
Ilmoittelemme yhdistyksen toiminnasta Sinun
Savo -lehdessä, Facebookissa ja yhdistyksen
verkkosivuilla.

jäs en y h d is ty k s e t

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 ADHDliiton jäsenyhdistyksiin kuuluville
31.12.2019 saakka lisäämällä
verkkokaupassa www.sirkulta.fi
alennuskuponkikenttään koodi
AD19.

ELLI Early
Learning Oy

Oulussa uusi suunnittelija
Olen aloittanut suunnittelijan työt
ADHD-liiton Pohjois-Suomen aluetoimistolla tammikuun alussa Katja
Sunin sijaisena. Olen nelikymppinen kahden kouluikäisen pojan äiti
ja avovaimo. Minulle rakkaita harrastuksia ovat liikkuminen ja luonnossa puuhailu. Osan vapaa-ajastani
vievät lasten harrastusten tukeminen
ja opiskelu. Keskeinen tehtäväni ADHD-liitossa on tukea jäsenyhdistyksissä tehtävää arvokasta työtä. Olen
mukana myös mm. edunvalvontatyöryhmässä.
Ensimmäiset päivät ja viikot ovat sujuneet perehtyessä ja toisaalta pienin
askelin töihin tarttuessa. Adhd-oireisten lasten, nuorten ja perheiden arki
on tullut minulle tutuksi toimintaterapeutin koulutuksessa ja aiemmissa
työtehtävissäni. Olen saanut pohtia
ratkaisuja arjen pulmatilanteisiin eri-

koissairaanhoidon, perheneuvolan
ja yksityisen yrityksen palkkalistoilla, esimerkiksi arviointeja, terapiaa ja moniammatillista perhekuntoutusta toteuttaen. Olen kohdannut ihania perheitä iloineen ja
suruineen myös Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kurssit ovat
opettaneet minulle ennen kaikkea
sen, miten paljon vahvuutta ja
sinnikkyyttä meistä kaikista voikaan löytyä! Vertaistuen ja tiedon
saamisen voimaannuttava ilo on
ollut koskettavaa nähtävää. Järjestötyöhön olen siirtynyt uteliaana
ja innokkaana uuden oppimiselle.
Ollaan yhteyksissä!
Piia Haukilahti
suunnittelija (järjestötoiminta)
puh. 045 657 8720
piia.haukilahti@adhd-liitto.fi

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
31.12.2019 saakka. Alennuksen
saat lisäämällä verkkokaupassa
kampanjakoodin "oivalla".
Etsi verkkokaupasta apuvälineitä
hakusanalla ”adhd”.
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