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Kuva: Piia Mikkonen

Supervoima?

O

letteko koskaan miettineet, missä adhd loppuu ja ihminen alkaa?
Minkälaisia olisitte ilman oireitanne? Minä olen viime aikoina asiaa pohtinut. Mitä persoonassani olisi toisin? Pitäisinkö edelleen
eläimistä enemmän kuin ihmisistä? Ärsyyntyisinkö yhtä helposti ja ymmärtäisinkö oikean ja vasemman, jos minulla ei olisi adhd:täni? Ehkä ja ehkä.
Saisinko asiat tehtyä loppuun ilman rönsyjä tai olisinko kärsivällisempi ilman
supervoimaani? En tiedä ja jos olisin, niin voinko tämän supervoiman vaihtaa
johonkin hyödyllisempään, lentäminen vois olla kivaa.

Välillä olo on kuin nykyaikaisen friikkisirkuksen päätähdellä. ”Hei, olen
Johanna ja minulla on adhd.” En siltikään ole poikkeuksellisen luova, kotini
ei ole kaaoksessa, itseasiassa neurooseistani johtuen päinvastoin, minulla ei
ole päihdeongelmaa ja osaan olla myös hiljaa, en ole edes erityisen vilkas.
Olen kaikesta huolimatta tappavan tavallinen. Olenko siis epäonnistunut
adhd-ihmisenä? Ehkä joku addiktio pitäisi ainakin hankkia, ettei uskottavuus katoa. No on minulla useampi ammatti onneksi esiteltäväksi, niin ja
impulsiivinen luonne.
Jossain vaiheessa omaan supervoimaansa tottuu. Sitä oppii käyttämään tai
sen kanssa oppii jotenkin elämään. Oppii sietämään omia omituisuuksiaan.
Välttelemään elokuvissa käyntiä, koska on ärsyttävää istua hiljaa paikallaan jonkun muun määrittämän ajan. Ja entä jos leffa on huono? Menemään
kauppaan sunnuntai-iltana hetkeä ennen sulkemista, koska silloin siellä ei ole
muita. Ja ehdottomasti ei aloita uutta kirjaa illalla, koska nukkuminenkin on
ihan tarpeellista. Opetellessa voi syntyä raunioita. Raunioista löytyy menetettyjä mahdollisuuksia: keskenjääneitä opintoja, kadotettuja ihmissuhteita
ja huonoja valintoja. Jos hyvin käy, uudisrakennus on parempi.
Yhtä asiaa supervoimassani vihaan ylitse muiden. Sitä, että se siirtyy verenperintönä eteenpäin. Mikään ei ole kamalampaa kuin katsoa vierestä lapsensa joutumista voiman pimeälle puolelle. Kun hetkessä eläminen tarkoittaa
huomisen unohtamista. Kun kaikki, mikä vaatii itsekuria tai tylsyyden sietoa,
jätetään tekemättä. Kun jokainen päivä, jolloin lapsesi ei vahingoita itseään
tai muita, on onnistunut päivä, ja tulevaisuudelta toivot vain, että lapsesi
olisi elossa vielä jouluna. Ehkä näinä mustina hetkinä pitää muistaa oman
menneisyyden rauniot. Missä kaikessa on itse rämpinyt ja läpi päässyt. Ja
toivoa, että lapsi on perinyt myös selviytyjän geenin.
Niin, kyllä lentäminen olisi kivempaa.
Johanna Anttonen
Johanna on aikaisemmin toiminut ADHD-liiton hallituksen puheenjohtajana
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p uheenjohtajalta

Kuva: Klaus Karkian kotialbumi

Saaria suunnittelemassa

Y

hdistysten, toimiston ja hallituksen väki kokoontui pohtimaan mennyttä ja tulevaa liiton sääntömääräisessä kevätkokouksessa, joka
järjestettiin huhtikuussa Riihimäellä. Kokous sujui mallikkaasti, ja
oli ilahduttavaa nähdä paikalla niin kokeneita kokousedustajia kuin aivan
uusia tulokkaitakin. Hienoa, että yhdistysten toiminta innostaa mukaan uusia
aktiiveja, ja on samalla sellaista, että mukana halutaan pysyä pitkään! Niin
kokemusta kuin tuoreita näkemyksiä tarvitaan.

Ennen varsinaista kokousta järjestettiin tulevaisuustyöpaja, jossa pohdimme
sitä, millainen olisi adhd-ihmisen unelmien saari. Millainen yhteiskunta olisi,
jos se olisikin suunniteltu adhd-ihmisten tarpeiden pohjalta? Kuten arvata
saattaa, kävimme aiheesta polveilevia, värikkäitä ja ennen kaikkea erittäin
antoisia keskusteluita, joissa toistuivat usein tietyt teemat: tukea ja ymmärrystä pitäisi olla enemmän, tiukkoja aikatauluja vähemmän. Erioikeuksia ei
kaivattu, vaan tasavertaista mahdollisuutta osallistua ja menestyä.
Kun visioimiamme saaria vertaa nyky-yhteiskuntaan, ei voi kuin todeta, ettemme ole aivan vielä perillä. Vaikka matkaa onkin paljon jäljellä, niin yksi
askel kerrallaan se pisinkin taival kuljetaan. Monta tärkeää rajapyykkiä on
myös jo ohitettu: adhd ei ole enää yhtä kuin Vaahteramäen Eemeli, tietoisuus
lisääntyy kouluissa ja työpaikoilla, hoitovaihtoehtoja on enemmän kuin ennen. Kyllä ne saaret siellä horisontissa siintävät.
Merkittävä edistysaskel on ollut sen ymmärtäminen, ettei adhd katoa savuna
ilmaan, kun kynttilät puhalletaan kakusta kahdeksantoistavuotissyntymäpäivänä. En ole edes pysynyt laskuissa, miten monta kertaa olenkaan kuullut
sen saman tarinan, jossa peruskoulu on rämmitty läpi mitenkuten, mutta
aikuisuuden myötä omat selviytymiskeinot ovat loppuneet kesken. Nykyään
apua ja tukea on onneksi saatavilla, vaikka adhd olisikin jäänyt lapsuudessa
tunnistamatta.
Ihmisten asenteisiin on vaikeaa vaikuttaa, ja varmaankin juuri siksi sillä saralla on vielä paljon tekemistä. Aikuisen adhd on usein siinä mielessä näkymätön asia, ettei sen tuomia haasteita voi kuka tahansa samalla tavalla
todeta kuin vaikkapa kipsatun jalan kohdalla. Siksi onkin tärkeää, että asiasta
puhutaan ja siten tehdään se näkyväksi. Asenteet muuttuvat vähitellen, kun
huomataan, miten paljon adhd-ihmisiä lopulta onkaan ja miten paljon hyötyä
heidän erityispiirteistään voikaan oikeanlaisessa ympäristössä olla.
Minun unelmien saarellani kaikki voisivat hyödyntää kykyjään ja oikeutetusti kokea itsensä tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa. Erityispiirteet ja niiden
tunnistaminen olisivat arkipäiväisiä asioita, joihin ei liity minkäänlaista negatiivista arvolatausta. Kenenkään ei tarvitsisi salata omaa erilaisuuttaan,
vaan se nähtäisiin rikkautena. Ja ehkä ne aikataulutkin voisivat olla vähän
joustavampia.
Millainen sinun unelmien saaresi olisi?
Klaus Karkia, puheenjohtaja, ADHD-liiton hallitus
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Danske Bank: FI42 8000 1771 0101 97
Nordea: FI31 1262 3000 1124 04
Osuuspankki: FI59 5780 1020 0144 97

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

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

Järjestöpäällikkö
Virvatuli Ryynänen
puh. 050 373 7455

Oppisopimusopiskelija
Heidi Palin
puh. 050 512 8860

Suunnittelija
(yhdistystoiminta)
Katariina Berggren
puh. 050 378 0707

POHJOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kansankatu 53, 90100 Oulu

Toiminnanjohtaja
Nina Hovén-Korpela
puh. 045 636 1841

Suunnittelija
(sopeutumisvalmennus)
Tuuli Korhonen
puh. 045 657 7876

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

Suunnittelija
(sopeutumisvalmennus)
Henna Niskala
puh. 050 400 6478
Suunnittelija (vertais- ja
kokemusosaajatoiminta)
Tuuli-Maria Lehtinen
puh. 050 438 3633

2/ 2 0 19

Kuva: Katriina Ekola

20.6.–11.8.

Suunnittelija (vertais- ja
kokemusosaajatoiminta)
Elina Seppänen
puh. 050 309 6556
Suunnittelija
(yhdistystoiminta)
Piia Haukilahti
(äitiysvapaan sijaisuus)
puh. 045 657 8720
ADHD-LIITON HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA
Klaus Karkia
puh. 040 778 2677
puheenjohtaja@adhd-liitto.fi
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ASENNE on avain

ADHD-liitto kampanjoi ennakkoasenteita vastaan
Adhd-oireiset henkilöt törmäävät valitettavan
usein erilaisiin ennakkoasenteisiin ja vääriin
uskomuksiin. ADHD-liitto haluaa ASENNE on
avain -kampanjallaan luoda positiivista asenneilmapiiriä adhd:n ympärille. Liitto pyrkii kampanjan voimin korjaamaan vääriä uskomuksia,
jotta jokainen adhd-oireinen voisi tulla kohdatuksi omana itsenään, ilman ennakkoluuloja

ja epäilyksiä. Liitto haluaa samalla muistuttaa
kaikkia positiivisen ja arvostavan kohtaamisen
merkityksestä.
Ensimmäinen kampanjavideo julkaistiin toukokuussa. Video käsittelee uskomusta, ettei adhd:tä
ole olemassa. Käy katsomassa ja tykäämässä!

Käy katsomassa ensimmäinen kampanjavideomme!
ADHD-liiton verkkosivuilla
https://adhd-liitto.fi/adhd-liitto-kampanjoi-ennakkoasenteita-vastaan
ADHD-liiton Facebook-sivulla
https://www.facebook.com/adhdliitto.
Millaisia ajatuksia video herätti sinussa? Voit lähettää ajatuksiasi: adhd@adhd-liitto.fi.

ADHD-liiton Asenne on avain -kampanjatunnus.
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Uskallatko olla myytinmurtaja?

Uskallatko olla
myytinmurtaja?
ADHD-liiton Facebook-sivulla ja
Instagram-tilillä on kevään aikana
murrettu adhd:hen liittyviä myyttejä.
Myyttien murtamista jatketaan myös
syksykaudella. Kampanja sisältää yhteensä 30 myyttiä, joita adhd-oireiset
murtavat omalla kokemusäänellään.

Jätä jälkesi ADHD-liiton
joulukalenteriin!
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.
Joulukuussa julkaisemme Facebook-sivuillamme joulukalenterin. Kunakin
päivänä avautuu luukku, josta paljastuu jokin taideteos, joka tuo esille
asenteen merkitystä.
Osallistu kalenterin tekemiseen: maalaa, piirrä, valokuvaa, sävellä, kirjoita
runo tai tee jollain muulla tavalla oma taiteellinen työsi. Voit itse valita
toteutustavan ja tyylin.
Toimita taideteoksesi osoitteeseen henna.niskala@adhd-liitto.fi.
Toivomme, että teokset olisivat meillä viimeistään 30.9.2019.
Joulukalenteri on hyvä mahdollisuus saada näkyvyyttä lahjakkuudellesi, sillä
luvallasi julkaisemme teoksesi yhteydessä nimesi ja haluamasi yhteystiedot.

KUKKAAN PUHJENNUT
adhd voimavaraksi kaaoksen jälkeen
Adhd-diagnoosin saaminen aikuisiällä aiheutti 25-vuotiaalle
Henna Niemiselle suuren kriisin. Vertaistukiryhmä, aviopuoliso,
lapsuuden perhe ja ystävät ovat olleet tärkeänä tukena tiellä
rikkinäisyydestä kohti eheyttä ja itsensä hyväksymistä. Kaaoksen
keskeltä on noussut esiin aito, rehellinen, elämäänsä
tyytyväinen aikuinen nainen.

TEKSTI KATRIINA EKOLA KUVAT OUTI MÄHÖNEN, SEURAAVAN SIVUN KUVA JUSSI PUURI

H

ersyvä nauru ja iloisuus
täyttävät kirjaston pienen
kokoushuoneen. Laulaja–
lauluntekijä Henna Nieminen on
ajanut aamulla kotoaan Lapinjärveltä Helsinkiin keväisen aurinkoisessa säässä. Hennan päivään
kuuluu pari eri haastattelua, ja
saan mahdollisuuden aloittaa päivän haastattelut. Juttelemme reilun
parituntisen hänen elämästään ja
suuresta intohimostaan musiikista. Henna on julkaissut keväällä
uuden kappaleensa Sä näät mun
kyyneleeni, joka kuvaa hänen tuntojaan adhd-diagnoosin saamisen
aikoihin.
– Sä näät mun kyyneleeni -teksti
syntyi vuonna 2017 suuressa kaaoksessa, kun tuntui, ettei kukaan
ymmärrä minua – en edes minä
itse. Olin terapiassa joutunut tunnustamaan ja tunnistamaan elämäni kipupisteitä ja haasteita. Kappale kuvaa epämääräisyyttä, ristiriitaa, naurun varjoa: naurun takana
kaikki ei olekaan hyvin.
– Haluan kappaleella ja videolla
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herättää ajatuksia siitä, että ihmiset lopettaisivat itsensä sättimisen
ja itsensä paineistamisen siitä, että
pitäisi olla jotain tai jonkinlainen.
Toisaalta toivon, että pysähdyttäisiin aiheen äärelle ja mietittäisiin,
aiheutanko itse jollekin paineita.
Usein nähdään, että toisella voi
mennä huonosti, mutta hänen ohitseen kuljetaan nopeasti, ei keskitytä katsomaan kultakerroksen
sisään, ei keskitytä siihen, miksi
toinen itkee.

Piano otti vastaan
vaikeitakin tunteita
Henna muistelee lapsuuttaan. Hän
ilmaisi jo hyvin pienenä, mitä haluaa tehdä isona.
– Isäni oli kanttori ja hän kuoli ollessani 4-vuotias. Olen silloin jo
sanonut, että minäkin haluan kanttoriksi. Äiti opetti minulle nuotit, ja
tein pianotunneille omia sävellyksiäni. Kuudennella luokalla soitin
ensimmäisen messuni. Olin silloin
sanonut kanttorille, että ”Mä kuule osaan soittaa tuon messun, anna
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mä säestän.”. Hän antoi! Hän soitti
itse bassoa ja minä säestin pianolla.
Siihenpä jäin sitten koukkuun!
– Lapsuudessani kävin kyläkoulua, jossa omaa ikäluokkaani oli
kolme oppilasta lisäkseni, ja minä
olin ainoa tyttö. Kouluympäristö
oli spesiaali, mutta kyllä minun
oli vaikea pysyä paikallani, olin
ylivilkas, huolimaton, vaatteita jäi
kouluun ja unohdin tavaroita kavereille. Olin temperamenttinen ja
kävin ylikierroksilla. Kotona olin
riidanhaluinen sisarusteni kanssa.
– Erityisesti yläasteella minua
kiusattiin, ja jouduin vaihtamaan
luokkaa. Olin erilainen, olin musikaalinen, olin poikatyttö, enkä
yhtään naisellinen. Olin kristitty ja
kun ilmaisin sen koulussa, jouduin
silmätikuksi. Lukiossa etsin itseäni, kuka olen, mihin kuulun, onko
elämälläni mitään käyttöä.
– Sisarukseni puhuivat aina, että
kun Henna on tuommoinen taiteilija, puhelias ja hänellä on vuolas
tarve ilmaista itseään. Moni adhd-

"Olen rehellinen,
aito aikuinen nainen.
Olen onnellinen ja
tyytyväinen
omaan elämääni.
Osaan ja voin pyytää
apua muilta."

piirre vain kuitattiin tuolla "taiteilijalla". Äiti tuki minua hirveän
paljon, hän oli tosi hyvä äiti. Hän
oli kuuden lapsen yksinhuoltaja
ja kasvatti minua varmaan koko
ajan kuin erityislasta. Hän huolehti järjestelmällisesti aamupaloista,
vaatteista ja varmisti, että kaikki
tarvittava oli mukana pianotunneille. Ylioppilaskirjoituksia varten
muutin kotiin puoleksi vuodeksi,
ja äiti auttoi minua lukemaan kirjoituksiin.
– Äiti on kertonut, että hän tunnisti
soittotavastani millä tuulella olen.
Kun olin vihainen, läiskin pianoa
ja purin siihen aggressiivisuutta ja
muita tunteita. Menetin monesti
hermoni ja lähdin ovet paukkuen
pihalle. Maltin menettäminen on
isoin juttu, minkä muistan lapsuudesta ja sen, että pelkäsin nukahtamista ihan hirveästi. Edelleen
nukkumaanmeno on päivän raskaimpia juttuja, kun en meinaa
saada unta.
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Adhd-diagnoosi aiheutti
kriisin
Lukion jälkeen Henna muutti omilleen, ja silloin elämänhallinnan
vaikeudet alkoivat lisääntyä.
– Piti alkaa huolehtia itsestä, hoitaa kotia ja laskuja. Kanttoriopintojen aikana elämäni oli sekaisin
ja elämänhallintani aivan hukassa.
Kaikki stressasi, opintoja oli rästissä, enkä jaksanut aamulla lähteä
kouluun. Olisin halunnut hoitaa
asiat paremmin, mutten kyennyt.
Olin monta kertaa keskeyttämässä
koulun, mutta äitini sai minut jatkamaan opintoja.
– Havahduin siihen, että elämäni
on sellaisessa pisteessä, ettei siitä
enää selviä. Olin siskoni luona yötä
ja luin jotain blogitekstiä. Rupesin
itkemään ja sanoin siskolle, että
tämä on ihan kuin minun elämästäni, tarvitsenkohan jotain apua.
Puhuimme adhd:stä pitkälle aamuyöhön, ja siskoni sanoi, että oli
aina tiennyt, että mulla on varmaan
adhd.
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– Aamulla piti mennä tenttiin, eikä
siitä tentistä mitään tullut. Puhuimme tilanteestani opettajan kanssa,
ja hän kysyi ihmetellen, että eikö
sulla Henna ole adhd-diagnoosi ja
lääkitys siihen kunnossa. Hän soitti siitä saman tien lääkäriajan, lähti
itse mukaan ja istui siellä kanssani!
Siitä alkoi oireiden tutkiminen ja
lopulta adhd-diagnoosin saaminen.
– Suurkiitos opettajalleni, että
hän vei minut lääkäriin syksyllä
2016! Sain adhd-diagnoosin alkuvuodesta 2017 – puolen vuoden
tutkimisen jälkeen eli aika nopeasti. Minulle oli hirveä kriisi, kun
asiaa ruvettiin selvittämään. Olin
terapiassa koko ajan tosi vihainen
siitä, että miksei tätä huomattu aikaisemmin. Moni asia, joista olin
syyttänyt itseäni tai joita olin hävennyt, selittyi diagnoosin avulla.
Terapiassa ja vertaistukiryhmässä
olen sitten oppinut hyväksymään
monia asioita.
– Terapiassa mietimme asioita,
joita minun pitää saada kuntoon ja
miten voin ne saavuttaa. Karsimme

elämästäni asioita ja mietimme terapeutin kanssa, mitä haluan elämälläni tehdä ja mihin haluan
aikaani käyttää. Itse kiteytän terapiatyöskentelyn
siten, että mietin ensinnäkin niitä asioita, joista
pidän itsessäni ja joita korostan jatkossa. Toisena mietin niitä asioita, joista en pidä itsessäni ja
miten voisin niitä muuttaa. Mietin myös asioita,
joista en pidä itsessäni, ja joille en voi tehdä mitään – niitä olen opetellut hyväksymään.
– Alkuun diagnoosi oli minulle järkytys, hävettäväkin asia. Nyt myöhemmin ajattelen, että adhd:n
myötä olen saanut paljon hyvää, se tekee minusta
juuri minut.

Vahvasti omana itsenään
Lapsuuden yksinäisyys ja kiusaaminen ovat väistyneet, nyt Hennan elinpiirissä on paljon ihmisiä
ja tukea.
– Vertaisryhmä oli valmennustyyppinen, elämänhallintaan liittyvä ryhmä. Oli ihanaa, kun kaikki
tiesivät mistä puhutaan. Oli ihana tunne, kun joku ymmärsi. Kun kuunteli toisia, niin tuli tunne
kuin olisi kuunnellut omaa elämäänsä. Parisuhde

on tärkeä; aviomieheni kannustaa ja tukee minua monissa asioissa. Hän tuo myös hyvin esiin
minun heikkouteni. Olemme monissa asioissa
vastakohtia – hän tasapainottaa elämääni ja saa
minut välillä myös pysähtymään ja lepäämään.
Adhd-diagnoosi auttoi myös avioliitossamme –
saimme molemmat lisää ymmärrystä, työkaluja
ja kärsivällisyyttä. Äitini ja sisarusteni kanssa
meillä on lapsuuden tapaan vieläkin päivittäinen
yhteys. Ollaan semmoinen porukka, että jos joku tarvitsee apua, niin mennään porukalla auttamaan. Seurakuntayhteys ja siellä olevat ihmiset
ovat minulle myös todella tärkeä tukiverkko, jutellaan ja tsempataan toisiamme viikoittain.
Miten Henna kuvailee itseään tällä hetkellä, kun
terapia on antanut uusia voimavaroja ja keinoja
haasteiden hallitsemiseen?
– Olen tosi energinen, iloinen ja tehokas, silloin
kun on jokin asia, mihin pitää tarttua. Olen rehellinen, aito aikuinen nainen. Olen onnellinen
ja tyytyväinen omaan elämääni. Minun ei tarvitse
enää hävetä, vaikka on jotain osa-alueita, joissa olen surkea tai en osaa niitä. Viikkosiivouslistoista huolimatta olen surkea kodinhoidossa.

Osaan ja voin pyytää apua muilta
– vaikka siivoukseen. En yritä enää
miellyttää ketään, ja se on ollut vapauttavaa.
– Siskoni on kuvannut muutosta
sanomalla, että ”on ollut ihana seurata sivusta, miten arka, epävarma
ja huonovointinen nainen on nyt
puhjennut kukkaan”.

Mieluisia töitä
– Yläasteesta lähtien tein kesätöissä kanttorin hommia ja musiikkiopintojen ohessa koko ajan. Valmistuessani kanttoriksi tein näitä
töitä kaksi vuotta. Tajusin diagnoosin saamisen jälkeen itseäni
etsiessä, että olin vähän jumittunut
lapsuudenajan haaveeseen. Tajusin
että olen luova ja projektihenkinen,
mikä ei sovi kovin hyvin kanttorin työhön. Siinä on aika tarkkaan
määritelty, mitä työhön kuuluu:
messut, hautaukset, kuorot ja on
aika vähän mahdollisuuksia ylimääräisille töille.
Hennan työ on nyt hyvin monipuolista. Hän johtaa gospel-kuoroa, säveltää, sanoittaa, sovittaa ja tuottaa
omaa musiikkiaan, konsertoi, vierailee tilaisuuksissa ja hänellä on
omia piano-oppilaita.
– Perustin toiminimeni jo 2014,
mutta terapia auttoi saamaan elämäni sellaiseen pisteeseen, että
uskalsin alkuvuodesta jättäytyä
kokopäiväiseksi freelanceriksi.
Olen nyt pystynyt elämään sellaista elämää yrittäjänä, mistä oikeasti
nautin. Jokainen päivä on erilainen
ja tapaan paljon ihmisiä, nautin
valtavasti tästä mahdollisuudesta!
Nyt tuntuu, että olen oman elämäni
johdossa – heikkouksieni kanssa.
Myös usko tuo minulle elämään
vakaan ja lujan luottamuksen, että
asiat järjestyvät.
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– Freelanceriys sopii minulle, sillä teen mielelläni töitä yksin ja
omalla tavallani. Näen asiat hyvin visuaalisesti ja haluan tehdä
pienenkin työn sydämellä, vaikka
aina en onnistukaan tekemään sitä
huolellisesti. Adhd tarkoittaa minulle tietynlaista spontaaniutta ja
rohkeutta tarttua tilanteisiin, empaattisuutta ja luovuutta. Innostun
asioista ja lähden helposti mukaan
tapahtumiin ja projekteihin.
– Rutiinit ja ajanhallinta haastavat
minua. Adhd kadottaa jotenkin
ajantajun. Minun on suunniteltava
huolellisesti päivät etukäteen, siirtymäaikoja unohtamatta, ja merkittävä tekemiset kalenteriini. Jos en
merkitse kalenteriini itselleni ruokailuaikoja, unohdan syödä. Suunnittelemme usein mieheni kanssa
yhdessä kalenteriani. Olen palkannut siskoni hoitamaan yritykseni
markkinointia ja viestintää, lisäksi
minulla on kirjanpitäjä. Heistä kaikista on aivan korvaamaton apu, ja
se mahdollistaa minulle tämän nykyisen tilanteen.

Musiikki palvelutehtävänä
Henna on musiikin monitaiteilija, ja erilaisia projekteja on tähän
ikään mennessä ennättänyt kertyä
runsaasti. Hän oli mukana tekemässä lasten musiikki-DVD:tä
Iloita nyt saan, jonka tuotoilla tuettiin Myanmarin orpokotia. Henna
on julkaissut kaksi omakustannelevyä, vuonna 2014 Isän askelissa ja
vuonna 2018 ilmestyneen Tahdon
sinulle laulaa. Vuoden 2019 alussa
Kouvolassa näyteltiin nuorisomusikaalia Tuhlaaja, joka oli Hennan
projekti, yhdessä 30 nuoren kanssa. Hän on julkaissut omalla YouTube-tilillään videopäiväkirjoja,
joissa hän kertoo vinkkejä levyntekoprosessiin liittyen.
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– Itselläni ei ollut tarpeeksi tietoa
levyn tekemisestä ja haluan nyt jakaa tietojani ja kokemuksiani muille. Tykkään startata asioita ja olla
vähän pioneerihenkinen.
Henna on kiinnostunut ihmisäänen
rajallisuudesta ja mahdollisuuksista: voiko yhdestä ihmisestä lähteä
niin paljon eri ääniä, että se kuulostaisi kokonaisuudelta?
– Olen julkaissut viisi a cappella
-videota, joissa laulan itse kaikki
äänet. Ja videolla laulaa ainakin
viisi minua! Olen innoissani videoista, toivottavasti voin tehdä näitä
lisää! Syksyllä on tulossa a capella
-cover Juha Tapion kappaleeseen
Väsyneet maan, ja hankin juuri
Loop Station -laitteen, jolla voin

Sä näät mun kyyneleeni
Säv. San. Sov. Henna Nieminen
Kylmällä lattialla, unelmat toteuttajaa vailla
Revittynä, palasina, lasiastiat pirstaleina.
Siivoan ne maton alle.
Illalla koittaa tyhjyys, mielessä yksinäisyys
Pään sisällä äänet kuiskaa, aina mun mokat muistaa.
Vaivun unen rajamaille.
Sä näät mun kyyneleeni, katsot suoraan sisimpääni.
Luulet, että liioittelen, mut tää on totta tiedän sen.
Sä näät mun kyyneleeni, muttet huomaa sydämeeni.
On jäänyt muisto muista, se kertoo kivusta,
kun seuraan elämääni sivusta.
Naurun varjo täyttää talon, mielessäni näät syttyneen palon,
kun kerron tulevasta, jostain paljon suuremmasta,
ja katson itse ikkunasta.
Onnellinen vai onneton, tiedänkö edes mitä onni on.
Vuoristorataa kaahailen, ottaisko joku jarrupolkimen.
Kun en enää jaksa.
Aitona arvostakaa, kultakerros kovettaa.
En ohjia kiinni saa, voisko totuus mut vapauttaa.

livenä toteuttaa yhden naisen a capella -covereita.
Kaaos on väistynyt – Hennan elämässä on nyt runsaasti valoa ja
iloa, suunnitelmia.
– On kiva herätä aamuisin. Voin
herätä onnellisena ja mennä nukkumaan onnellisena. Olen kiitollinen uskosta, joka tuo sisältöä
elämääni, perheestä, terveydestä,
ystävistä. Minulla on olo, että olen
rakastettu ihminen. Minulla on lahjoja ja palvelupaikka – ne yhdistyvät nyt tavalla, jolla voin auttaa
ihmisiä. Elämälläni on merkitystä!

http://hennanieminen.fi
YouTubessa Henna Niemisen videopäiväkirjat levyntekoprosessista.

Olen mielelläni Minä

V

astaanottohuoneen seinäkello tikittää. Koputtaa tärykalvoa kuin kiinalaisen vesikidutuksen raskas
pisara otsalla. Samaista kelloa
olen kuunnellut jo kuukausia,
ja aina se riipii mun sielua yhtä
paljon. Lääkärini ei kuulemma
kuule sitä. Eikä ilmastoinnin hurinaakaan – olen kysynyt.

Neuropsykiatrini tuijottaa näyttöään, ja lausuu rutiininomaisella äänenpainollaan lauseita, joista rekisteröin tuttuja termejä: diagnostiset kriteerit...
oirekuva... välittäjäainevirtaus... lääkityskokeilu...
ryhmäterapia... adhd. Mikään näistä ei ole shokki
tai yllätys. Kotona kasvaa loistava joukko omaa
geeniperimääni, kuusi loistavaa lapsikultaa, joista
neljällä tällä hetkellä tiivis setti vahvasti periytyvää
neuropsykiatrista ominaisuutta, adhd, tourette ja asperger.
Lääkäri vahvisti puollon lääkekokeiluun, sillä tulevana opiskelijana riski opintojen keskeytymisestä on
suuri. Tunnen itseni, olen pyörinyt tässä karusellissa
liian kauan. Ammatista ammattiin, pätkätyöstä toiseen, loparit tuolta ja potkut täältä. Kaikkea osaan
vähän, mitään en voi kutsua omakseni. En ole malttanut kiinnittyä yhteenkään työhön tai opintoon, sillä
motivaationi kuolee hyvin lyhyessä ajassa. Se kuihtuu nälkään, kun olen saanut irti kaiken, kun mitään
uutta ei ole luvassa. Silloin yleensä katoan.
Perustin ison perheen, jossa jatkuva varpaillaan
olo ja mukavuusalueen ulkopuolella piipahtelu on
minulle ominaista. Lasteni ominaisuuksista löysinkin itseni, enkä ilman lapsiani istuisi kirjoittamassa
adhd:stä. Vaeltaisin todennäköisesti edelleen tuolla
jossain ajatellen, että olen huonompi kuin muut.
Viallinen, kun en näe pidemmälle, sokea tulevaisuudelle, eläen vain tätä hetkeä. Tänään tiedän, että
minun tehtäväni täällä ei ole miellyttää muita, pyrkiä
samaan kuin kaikki, elää kuten valtavirta.
Pärjätäkseni tänne saakka, 37-vuotiaaksi suurperheen äidiksi aikatauluineen ja vastuineen, olen alitajuisesti selviytynyt varaamalla kaikkeen ylenpalttisesti aikaa. Kohtuuttoman paljon, jos näin voisi
sanoa. En edes tiedostanut tätä itse, ennen kuin ympäristö ryhtyi huomauttelemaan ja ihmettelemään,

kuinka herään puoli kuudelta aamulla, jos minun pitää olla kohteessa kymmeneltä aamupäivällä?

Ympäristön hahmottaminen ja tarkkaavuuteni on
hyvin murenevaa. Ajokorttia en koskaan voi hankkia, sillä liikenne sisältää liikaa muuttuvia, eläviä
elementtejä sekä ympäristön havainnointia potenssiin kymmenen. Tämä haaste on tuonut eksymisen
ja tuskanhien rinnalle myös matalan kynnyksen
seikkailuun. Vääriin busseihin ja juniin jatkuvasti
hyppääminen, oikean ja vasemman sekoittaminen,
on ajanut minut paikkoihin, joihin en olisi muutoin
mennyt. Olen löytänyt ihania kahviloita, pikkukujia
sekä arkkitehtuurista iloa silmälle lähestulkoon ainoastaan eksymällä!
Heikko työmuisti saa aikaan mielikuvan älykkyyden
uupumisesta, vaikka tämä ei pidä lainkaan paikkaansa – adhd:n yksi viheliäimmistä oireista on olematon
työmuisti. Itse joudun toistamaan opeteltavaa asiaa
triplasti kauemmin kuin muut. Perusarkiset toiminnot, etenkin vastenmieliset, ovat suuri urakka. Ponnistus Mount Everestille tai ainakin Salla-tunturille.
Näitä motivaatiota tappavia toimintoja ovat laskujen
maksut, kotityöt, tärkeiden päivämäärien muistamiset
hälytyksistä huolimatta (vanhempainillat, hammaslääkärit, harrastemenot) ja jopa ruoanvalmistus – ellei
se satu olemaan intohimon ja hyperfocuksen kohde.
Perhe-elämässä ja parisuhteissa adhd on yhtenä päivänä huikea voimavara ja kannatteleva elementti,
toisena päivänä ruoska, joka piiskaa vereslihalle. Se
koettelee rakkautta ja perhesuhteita, mutta tuo kumpaankin tavanomaista enemmän valoa, väriä, näkökulmaa sekä elämänmakua ilman suodattamia.
Vanhemmuus on omalta osaltani ainakin hyvin suoraa ja sensuurivapaata – en kykene äitinä naamioimaan tai säätelemään tunteitani kovin hyvin. Reaktioni on usein puhdas ja välitön, riippumatta paikasta
ja tilanteesta. Tällä hetkellä olen iloinen, että lapseni
kertovat minulle asioita. Olen jokseenkin kartalla
myös ikävissä asioissa.
Nyt aikuisena olen liikaa kaikkea. Liian vähän, liian
kovaa, liian nopeasti. En voi kuitenkaan olla liikaa
Minä, sillä silloinhan vuotaisin yli reunojen. Olen
mielelläni Minä. Aikuinen, adhd-nainen.
Mommy Be Good
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SUURIA TUNTEITA
Tunteella-kurssilla
TEKSTI TIIA TUOMAINEN JA AAPO HEINONEN KUVA JANNE PARRI

O

lemme Aapo ja Tiia, lappilaistunut pariskunta Rovaniemeltä. Yhteistä arkea
olemme eläneet jo viiden vuoden ajan.
Vuosi sitten, keväällä 2018, saimme varmistuksen omille epäilyksille, ja Aapo sai adhd-diagnoosin. Diagnoosin saaminen oli meille molemmille helpotus, sillä moni asia loksahti tuolloin
kohdilleen.
Osallistuimme ADHD-liiton järjestämälle Tunteella-kurssille marraskuussa 2018. Saimme
lääkäriltä lähetteen kurssille, koska adhd-oireet
vaikuttivat kuormittavasti erityisesti yhteiseen
arkeemme päivittäin monin eri tavoin. Lääkäri
kirjasi lähetteeseen myös puolison tarpeen kurssille, sillä adhd kuormitti tuolloin myös Tiian
arkea. Suurimpia haasteita arjessamme oli im-
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pulsiivinen rahankäyttö, arkiaskareiden, kuten
siivoamisen, hoitaminen, sekä Aapon pakottava
tarve tehdä asiat ainoastaan oman pään mukaan.
Kurssi toteutettiin viime marraskuussa Härmän
Kylpylässä. Emme ehtineet miettiä kurssia juurikaan kiireisen arjen keskellä ennen kurssille
lähtöä, mutta junamatkalla pohdimme, mitä odotuksia meillä on tulevaa viikkoa kohtaan. Emme
tienneet, mitä odottaa, sillä emme oikein osanneet odottaa mitään. Junamatkalla mietimme, oliko meidän sittenkään hyvä idea lähteä ja mitä jos
emme saisikaan kurssilta mitään. Jännitys alkoi
selkeästi hiipimään.
Kurssille osallistui meidän lisäksemme neljä
pariskuntaa, joista toisella pariskunnan osapuo-
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lella oli todettu adhd. Kurssin osallistujat olivat
kaiken ikäisiä ja kotoisin eri puolilta Suomea. Jo
kurssin ensimmäisenä iltana olo oli hieman epätodellinen, sillä ensimmäistä kertaa koimme kuuluvamme adhd:n tiimoilta johonkin joukkoon.
Aikaisemmin emme olleet edes osanneet pohtia sitä, miten meidän parisuhteemme poikkeaa
neurotyypillisten ihmisten parisuhteesta, mutta
huomasimme kurssilla samaistuvamme muihin
pariskuntiin voimakkaasti. Ikäeroa vanhimman
ja nuorimman kurssille osallistuneiden henkilöiden välillä oli lähes 50 vuotta, mutta koko viikon
aikana sitä ei huomannut. Adhd todella yhdisti
kaikkia kurssille osallistujia.

Vertaistukea molemmille
Kurssilla pohdittiin muun muassa sitä, minkälaisia tarpeita eri parisuhteen osapuolilla voi olla,
parisuhteen käsitettä ja elämän eri parisuhteiden
vaikutuksia tähän hetkeen. Viikko oli raskas,
mutta antoisa. Tutustuimme omaan itseemme
paremmin pohtien lapsuuden ajan perhettä ja
omien vanhempien välistä parisuhdetta. Vaikka
teemat olivat ajoittain melko raskaita ja haasteellisia, kurssin ohjaajien ote oli koko ajan ratkaisukeskeinen ja positiivinen. Kurssin aikana tuntui
ajoittain siltä kuin eläisi omassa kuplassa, sillä
“ulkomaailma” tuntui erittäin kaukaiselta.
Saimme kurssilta todella paljon, ja sillä on ollut
iso merkitys meidän tämän hetkiseen arkeen. Vertaistuen merkitys kurssin aikana nousi äärimmäisen tärkeäksi asiaksi. Pohdimme kurssilla erään
pariskunnan kanssa sitä, kuinka hauskat kommellukset naurattavat muiden kertomana, mutta
omalle kohdalle sattuessa nauru on ajoittain aika
kaukana. Kurssilta saimme molemmat vertaistukea, mikä oli erityisesti adhd-oireisen puolisolle
merkityksellistä. Adhd:stä puhuttaessa saatetaan
ajoittain unohtaa adhd-oireisen puolison merkitys arjen pyörittäjänä. Meidän parisuhteemme
kohdalla suurimmat haasteet liittyivät tavallisen
arjen pyörittämiseen ja arjessa jaksamiseen.
Onnellisen elämän yksi isoimpia edellytyksiä
on se, että voi elää hyvässä suhteessa toisiin
ihmisiin. Monille parisuhde on yksi elämän tärkeimpiä ihmissuhteita. Kurssilla ymmärsimme
molemmat, kuinka paljon adhd-oireet ovat vaikuttaneet juuri meidän parisuhteeseemme. Tämä
oivallus toi meille molemmille suurta helpotusta,

sillä ymmärsimme, että parisuhteemme kipukohdat eivät johtuneet siitä, että olisimme toisillemme epäsopivat. Parisuhteemme haasteet johtuivat
suurimmalta osin hoitamattomasta adhd:stä ja
sen aiheuttamista oireista.

Paremmaksi tiimiksi
Saimme jakaa Härmän Kylpylän turvallisessa
ympäristössä kaiken mieltä painavan, ja mikä
tärkeintä, saimme ymmärrystä osaksemme. Viikkoon mahtui paljon naurua, itkua ja voimaantumisen tunnetta. Saimme kurssilta myös ystäväpariskunnan, jonka kanssa olemme pitäneet yhteyttä. Kurssin suurin anti oli kuitenkin se, että
huomasimme kotiin lähtiessä olevamme entistä
parempi tiimi. Saimme kotiin viemiseksi paljon
uskoa, toivoa ja luottamusta siihen, että parisuhteemme onnistuu. Aapo ymmärsi olevansa onnekas, että hänen puolisoltaan Tiialta löytyy suuri
määrä ymmärrystä, rohkeutta ja lujapäisyyttä.
Tiia ymmärsi, että vaikka osa adhd-piirteistä

"Saimme kotiin viemiseksi
paljon uskoa, toivoa
ja luottamusta siihen,
että parisuhteemme
onnistuu."
haastaa arkeamme, tuo se paljon lisää mielekkyyttä ja yllätyksellisyyttä jokaiseen päivään.
Tällä hetkellä arkemme on huomattavasti tasapainoisempaa. Kurssin anti näkyy arjessamme
päivittäin. Muutamia käytännön vinkkejä, joita
saimme kurssilta, olemme siirtäneet myös omaan
arkeemme. Erityisesti arjessamme näkyy kuitenkin kurssilla löydetty ymmärrys ja armollisuus
toista ja itseämme kohtaan. Olemme oppineet toimimaan yhdessä tiiminä paremmin, eikä adhd-oireet haasta arkeamme samalla tavalla enää. Tällä
hetkellä adhd näyttäytyy enemmän positiivisena
voimavarana kuin haasteena ja epäonnistumisena
eri arjen toiminnoissa. Tärkeimpänä ohjenuorana
arjessamme on se, että yhteisen hyvän rakentaminen on paljon tärkeämpää kuin oikeassa oleminen. Yhteistä hyvää rakennamme edelleen.
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k irj aes itte l y

N eP s yt

Erityistä elämää
toimittanut Essi Jäntti ja Riitta Savinainen, Karisto Oy 2018

”Tärkeimpänä olet opettanut minulle, että minun on ymmärrettävä
mitä tunnen, jota voin ymmärtää
mitä sinä tunnet. Minun on hallittava itseäni, jotta voin auttaa
sinua hallitsemaan itseäsi. Minun
on opeteltava sairautesi perusteet,
jotta osaan ohjata sinua. Minun on
muutettava itseäni, käsityksiä ja
tapojani, jotta sinä voit ja saat olla
oma itsesi. Koska olet täydellinen
juuri sellaisena kuin olet. Rakkaudella äiti”
Näin kirjoittaa nimimerkillä
”9-vuotiaan adhd-lapsen äiti” ajatuksistaan ja hienoista oivalluksistaan vanhempana.
Nepsyt – Erityistä elämää -kirja antaa äänen neuropsykiatrisesti oireilevan ihmisen tai hänen läheisensä
omalle tarinalle, omille kokemuksille. Diagnoosien ja oirekuvien
takaa nousee koskettavia tarinoita,
kokemuksia, tunteita ja elämänmakuista arkea. Suurin osa tarinoista
kuvaa selviytymistä, onnistumista
ja oivalluksia. Vaikeudet siivittävät omaa kasvua – itsetuntemus
vahvistuu, kärsivällisyys ja kiitollisuuskin omaa elämää kohtaan
lisääntyvät. Muutamista tarinoista
välittyy epätoivoa, epäluottamusta
ja suuttumusta siitä, ettei saatu tukea tai kohtelu palveluissa koettiin
epäkunnioittavaksi.
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Kirjan toimittajat Essi Jäntti ja
Riitta Savinainen ovat halunneet
kirjan lisäävän ymmärrystä neuropsykiatrisesti oireilevien ihmisten moninaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta kasvatus-, sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kirja on tehty ja soveltuu
erinomaisesti myös vertaistueksi
oireisille ja heidän läheisilleen.

ta osuu ja uppoaa. Voiko olla niin,
että erilaisuuden ja erityisyyden
hyväksymisen ja tunnistamisen
esteenä onkin ajatus tai oletus, että
meidän kaikkien apparaatit toimisivat samalla tavoin ja kokisimme,
aistisimme ja tuntisimme asiat
hyvin samankaltaisesti? Tarvitaan
tietoa ja kokemuksia erilaisuudesta
sekä erilaisuuden sanoittamista.

Kirja on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, teemaan. Ensimmäisessä
Minussa on kaikki kohdallaan -osiossa puheenvuoron saava lapset ja
lasten kokemukset erityisyydestä.
Toisessa Minä en ole diagnoosieni summa -osiossa käsitellään
kasvua lapsuudesta nuoruuteen ja
kohti aikuisuutta. Kolmas Tahdon
tehdä omaan tapaan kuvaa nepsyperheiden elämää ja parisuhdetta.
Loppuosaan on koottu tietopaketit neuropsykiatrinen-käsitteestä, Tourettesta, autismikirjosta,
adhd:stä, nepsy-henkilöiden tukemisesta ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Useista tarinoista kumpuaa diagnoosin saamisen tärkeys itselle
sekä toive siitä, että oirekuva olisi
tunnistettu varhaisemmin.

Useammassa tarinassa kuvataan
yksilön tai läheisen pyrkimystä ja
yritystä itse muuttua ja muuttaa
omaa elämää ”normaaliksi”, saada arki toimimaan kuten muilla.
Moni onkin huomannut, että oma
tai läheisen tapa elää, nähdä maailma, kokea ja tuntea on arvokas.
Nimimerkki Keijukainen kuvaa
osuvasti: ”Lapsena kuvittelin, että
kaikkien maailma on samanlainen
kuin minun.” Keijukaisen pohdin-
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Nimimerkki ”Erityinen nainen
vm-77” kirjoittaa seuraavasti:
”Diagnoosin saaminen oli ja yhä
on minulle rakas ja tärkeä asia, se
auttoi minua ymmärtämään itseäni, elämääni ja toimintatapojani
paremmin sekä erilaisia haasteitani, jotka eivät johtuneet niin ikään
minusta vaan siitä, että minulla on
adhd. Piirre ja ominaisuus, joka
joissakin asioissa hyvien puoliensa
lisäksi, haastaa minut ja toimintani. Itseni hyväksyminen ja armollisempi suhtautuminen itseeni alkoi
diagnoosista”.
Tutkimustiedon rinnalla kokemustiedolla on paikkansa – se esittelee
ihmisen diagnoosien takaa.
Katariina Berggren

Kuva: Katriina Ekola

Työllistymisen tuentarpeet selville
– Ohjaten uralle -työkalu auttaa kohdentamaan palveluita
TEKSTI SIMO LIIKANEN

T

yönhaussa tai työelämässä tukea tarvitsevan on ollut tähän saakka haastavaa
löytää apua sen selvittämiseen, millaista
tukea hän tarvitsee, eikä siihen ole ollut työkalua.
Työ- ja toimintakyvynarviointiin on olemassa
monenlaisia selvitystyökaluja, joista osaa on voinut käyttää itsenäisesti. Palveluverkostosta löytyy myös useita palveluntarjoajia, joilla on valmius antaa tukea tarvitseville ohjausta. Työnhaun
tuentarpeen selvittämiseen ei ole ollut työkalua.
Usein on ollut haastavaa kohdentaa ohjausta
juuri niihin elämän osa-alueisiin, joita tarvitaan
pärjätäkseen työnhaussa ja työelämässä. Tämä
tunnustettiin myös Ammattiopisto Spesiassa.
Siellä ammattiin valmistuvien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauksessa oli kokeiltu
useita erilaisia työllistymisen tuentarpeen tunnistamisen keinoja haastatteluista ja strukturoituihin
kyselylomakkeisiin.

Uusi työkalu käytännön tarpeisiin
Spesian uraohjaaja Satu Kataja sai kumppanikseen Kuntoutussäätiön kehittämispsykologi Minna Parkkilan, jonka kanssa ryhdyttiin kehittämään työkalua, jolla selvitetään tarvetta työnhaun
tukeen. Pohjan kehittämistyölle antoi Sosiaali- ja
terveysministeriön rahoittama Fokus-kokeilu, joka oli osa hallituksen OTE – Osatyökykyisille tie
työelämään -kärkihanketta.

Kehittämistyössä yhdistettiin Kuntoutussäätiön
tutkimusosaaminen ja Ammattiopisto Spesian
vuosien käytännön kokemus tukea tarvitsevien
ohjaamisessa. Selvitystyökalussa pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja katsaus erilaisiin
tilanteisiin, missä asiakas saattaisi tarvita tukea.
Lopullisella työkalulla voidaankin tarkastella tarpeita arjessa, työssä, työympäristöissä sekä erilaisissa tilanteissa työpaikalla. Työkalun avulla
voidaan tarkastella myös voimavaroihin sekä tulevaisuuteen ja työnhakuun liittyviä tuentarpeita.

Henkilöstö ja opiskelijat kiittivät
Työkalua kehitettiin ja testattiin käytännössä
Keski-Uudellamaalla Spesian, Seurakuntaopiston, Keudan ja Hyrian tukea tarvitsevien opiskelijoiden pilottiryhmillä. Sekä oppilaitosten ohjaushenkilöstö että opiskelijat kokivat työkalun
varsin hyödylliseksi.
Ohjaushenkilöstö koki, että kyselyä käyttämällä
päästiin nopeasti nostamaan esiin ne työnhakuun
ja työntekoon liittyvät alueet, joihin tukea tuli
kohdentaa.
Opiskelijoiden mielestä kysely auttoi miettimään
työnhakuun ja työntekoon liittyviä elämän osaalueita. Heidän mielestään kysely auttoi oivaltamaan omia kykyjä ja rajoituksia paremmin. ”En
varmasti olisi osannut ottaa puheeksi kaikkia
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näitä työllistymiseen liittyviä asioita ilman kyselyä”, eräs pilottiopiskelija kertoi palautteena
kokemuksistaan.

Tarkoitettu keskustelutyökaluksi
Kysely on kehitetty erityisesti ammatillisten
opintojen päättymisen nivelvaiheeseen tukea
tarvitseville opiskelijoille. Se ei kuitenkaan anna
valmiita ratkaisuja erilaisista tarvittavista ohjauksen jatkotoimista. Kysely osoittaa kuitenkin
selkeät tuentarpeen alueet, joihin ohjaava ammattilainen etsii sopivat työkalut tai menetelmät
haasteiden korjaamiseksi. Monesti tukea voidaan
tarvita myös verkostokumppaneilta.
Oppilaitosympäristössä tällaisia kumppaneita saattavat olla esimerkiksi nuorille suunnatut
Ohjaamot, joista on saatavilla monenlaista tukea

kynnyksettömästi. Työelämässä oleville tuki voi
kanavoitua tarkoituksenmukaisemmin ottamalla
tulosten perusteella yhteyttä työterveyteen, joka
voi auttaa työpaikalla tapahtuvissa järjestelyissä.
Myös TE-toimistoista voi löytyä erilaisia ohjausja tukipalveluja esiin nousseisiin kysymyksiin.
Viime vuosina koulutetut työkykykoordinaattorit
voivat myös olla avuksi erilaisia tukiratkaisuja
mietittäessä. Työkykykoordinaattoreita on koulutettu esimerkiksi työpaikoille sekä henkilöstöhallintoon ja monenlaiseen ohjaustyöhön.
Työkalu on parhaimmillaan oppilaitosympäristössä ja ohjatusti toteutettuna. Se voi myös auttaa
itse tehtynä nostamaan esiin sellaisia tuentarpeen
osa-alueita, jotka eivät muutoin olisi nousseet
mieleen. Adhd-oireisilla henkilöillä arkeen ja
työpaikkaan liittyvät kyselyn osat voivat selkeyttää ongelmatilanteiden tuentarvetta.

Tutustu Ohjaten uralle -kyselyyn ja sen käyttöohjeisiin

Tie työelämään -sivustolta, https://tietyoelamaan.fi,
jonne on koottu kattavasti itseopiskelumateriaalia erilaisista tukipalveluista.

Erja Jormalainen Oulun seudun adhd-yhdistyksestä testasi
Ohjaten uralle -työkalua ja vastasi muutamaan Adhd-lehden toimituksen esittämään kysymykseen.
1. Mitä mieltä olet Ohjaten uralle -kyselystä?
Kyselylomakkeen ulkoasu on hyvä ja selkeä. Hyvin pilkotut
kysymykset auttavat jaksamaan keskittyä lomakkeeseen
eikä tule hypittyä riveillä. Itse olisin kaivannut jokaisen
osion loppuun pienen kohdan, mihin pystyisi kommentoimaan ja tarkentamaan vastauksia tarvittaessa. Koska vastausvaihtoehdot ovat ”Helppoa”, ”Vaikeaa” ja ”siltä väliltä”,
ne ovat todella laajat. Toisaalta, jos vastaaja vastaa esimerkiksi, että on vaikeuksia, kysely palvelisi paremmin, kun
vastaaja joutuisi pohtimaan, mitkä erityisesti ovat vaikeita
ja kirjottaisi ne kommenttikenttään.
2. Auttavatko kysymykset hahmottamaan omaa tilannetta
adhd-oireisena?
Arkikysymykset ovat hyviä, mutta jos mietin esimerkiksi itseäni, niin hoidan kyllä itsenäisesti omat asiani, mutta eri
asia on, kuinka tunnollisesti tai ajallaan ne tulee hoidettua.
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Tai ”riittävästi rahaa” on väärä kysymys – muotoilisin kysymyksen ennemminkin niin, että taloudenhoito tai rahankäyttö on hallinnassa ja maksan laskut ajallaan. Toisaalta
lisäkysymyksenä voisi olla kysymys, että onko perinnässä
tai ulosotossa laskuja.
Työkysymykset ovat ihan ok. En osaisi toisaalta itse vastata,
tarvitsisinko apuvälineitä töihin tai jaksanko (onko mahdollista paremminkin) työskennellä kahdeksan tuntia viitenä
päivänä viikossa. Ja ehkä miettiä adhd-oireiselle sitä vaihtoehtoa, että onko säännöllinen työaika parempi vai esim.
2- tai 3-vuorotyö. Esimerkit tarkentavat hyvin kysymyksiä.
3. Millaista hyötyä koet kyselystä olevan adhd-oireisen
kannalta?
Kysymykset voi auttaa hahmottamaan tilannetta. Toisaalta
adhd-oireisella voi olla vääristynyt kuva itsestä tai vaikea
arvioida omaa tilannettaan. Olisi tärkeää, että kyselyä täyttäessä olisi apuna joku ammattilainen ja kysely käytäisiin
lopuksi yhdessä läpi. Ehkä lomakkeen kylkeen saisi työkaluja tai vinkkejä siitä, mistä voisi lähteä selvittämään ja hakemaan apua niihin omiin haasteisiinsa.
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ADHD-liitto hakee lisää uusia vapaaehtoisia mukaan

VERTAISVANHEMPITOIMINTAAN
MITÄ TARKOITTAA?
Vertaisvanhempi on toimintaan koulutuksen saanut
vapaaehtoistoimija. Vertaisvanhempi omaa arvokasta,
omakohtaista kokemusta arjesta adhd-oireisen lapsen
vanhempana tai isovanhempana. Tätä kokemusta hän
hyödyntää toimiessaan vertaisena lyhytkestoisissa,
etäyhteyksin (puhelin, Skype tai sähköpostitse)
tapahtuvassa yhteydenpidossa.
Kahdenkeskisen vertaisuuden tärkeimpiä elementtejä
ovat kuunteleminen, omien hyvien käytännön kokemusten
jakaminen ja arjessa eteenpäin kannustaminen toisen
yksilöllisyyttä kunnioittaen.
TOIMINNASTA KIINNOSTUNEILTA TOIVOMME:
 Olet sinut itsesi kanssa ja sopeutunut lapsesi tai
lapsenlapsesi oirekuvaan.

Koulutus:
24.9. klo 17.30–19 aloitus
etäyhteyksin (Skype)
28.–29.9. koulutuspäivät
Oulussa
3.10. klo 17.30–19 päätös
etäyhteyksin (Skype)

Koulutus on osallistujille
maksuton, sisältäen ohjelmanmukaiset ruokailut ja
ulkopaikkakuntalaisille
majoitus kahden hengen
huoneissa hotellissa 28.–29.9.

 Sitoutumista koulutukseen ja aidon kiinnostuksen
tehtävässä toimimiseen.

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

TARJOAMME SINULLE:

Kiinnostuitko?

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

Hae mukaan viimeistään 1.9.
ADHD-liiton osoitteessa
www.adhd-liitto.fi/tapahtumat

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

Osallistujavalinnoista
ilmoitetaan viikolla 36.

 Elämänmyönteistä ja positiivista asennetta.
 Riittävän suuret korvat ja sopivan kokoisen suun.

Mukaan yhdistykseen!
Kokemuksia yhdistystoiminnasta
KUVAT JARI HÄMÄLÄINEN

Mikä yhdistystoiminnassa vetää kymmenet vapaaehtoiset mukaan toimintaan? Mikä ihmisiä innostaa ja motivoi yhdistyksen toiminnassa?
Kysyimme asiaa Riihimäen kevätkokouksessa
mukana olleilta. Saimme seuraavanlaisia vastauksia ja pohdintoja. Kiitos vastauksistanne ja
kiitos, että olette innokkaasti mukana yhdistystoiminnassa.

Kysymykset:
1. Nimi
2. Yhdistys, jossa olet mukana
3. Millainen tehtävä sinulla on yhdistyksessä?
4. Mikä tehtävässä haastaa sinua?
5. Mikä tehtävässä tuottaa sinulle iloa?
6. Mitä haluaisit oppia?
7. Mikä motivoi sinua osallistumaan
yhdistyksesi toimintaan?

1. Sanna Pettersson
2. Lapin ADHD-yhdistys
3. Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
4. Yhdistystoimijoiden vähyys, tehtävien kasaantuminen ja
Lapissa erityisesti pitkät välimatkat.
5. Keskustelut vertaisten kanssa ja heidän kokemuksiensa
kuuleminen.
6. Sanomaan ei.
7. Haluan lisätä tietoutta adhd:stä ja auttaa ihmisiä pärjäämään ahdh:n kanssa.

Reijo Hämäläinen.
1. Reijo Hämäläinen
2. Etelä-Savon ADA ry
3. Puheenjohtaja
4. Tehtävässä minua haastaa monet asiat, tärkeimpänä yritykset vaikuttaa oireisten ja heidän läheistensä
elämänlaadun parantamiseksi. Yhdistystoiminnan rutiinit
työllistävät ja pitävät ajan hermolla tehokkaasti, hakemusten ja selvitysten teko ei vähäisimpänä.
5. Iloa tuottaa huomata toimintamme olevan ainakin
ajoittain merkityksellistä,
tapahtumien järjestämisestä saatu palaute tuntuu hyvältä.
6. Haluaisin oppia saamaan ihmiset vakuuttuneiksi yhdistykseen kuulumisen olevan hyvä juttu. Yhdessä olemme
enemmän.

Sanna Pettersson.

7. Minua motivoi toimimaan yhdistyksessä vaikuttamismahdollisuudet ja oma erityinen murrosikäinen rokkimies.
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1. Erja Jormalainen
2. Oulun seudun ADHD-yhdistys ry
3. Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtaja sekä vertaistukivastaava
4. Ehkä suurin haaste on se, että aika on hyvin rajallista
itsellä, ja tyypillisenä adhd:na tulee haalittua hommia
liiaksi asti. Onneksi olen oppinut tiedostamaan jo vähän
omat voimavarat, ja hallituksessa on hyviä tyyppejä, joille
delegoida. Toinen haaste ehkä yleisesti, että paljon on
muutoksia ja muuta tullut lyhyessä ajassa (gdpr, verotus
yms.) ja näihin reagoiminen. Välillä ihan hirvittää, kuinka
paljon tietotaitoa yhdistystoiminnassa olevalla vapaaehtoisella saisi olla.
5. Vertaistukivastaavana, kun saa olla vrt. ohjaajien tukena
ja käynnistää uusia ryhmiä ja kun hyvää tulosta saa aikaan.
Puheenjohtajana iloa tuottaa erityisesti hyvä hallitusporukka ja onnistuneet kokoukset sekä meidän aktiiviset
jäsenet.
6. Kärsivällisyyttä.
7. Mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja järjestämään
toimintaa omalla alueella. Yhdistystoiminta on näiden
vuosien aikana antanut todella paljon: oma osaaminen on
kehittynyt ja kokemusta tullut paljon erilaisista asioista,
joista on hyötyä työelämässä. Ja CV:ssä vapaaehtoistyöllä
on iso merkitys. Lisäksi on päässyt tutustumaan moniin
ihmisiin ja löytänyt hyviä ystäviä.

Marica Kuukka (vas.) ja Ina Hurskainen.
1. Marica Kuukka
2. ITUA ry
3. Hallituksessa, jokapaikanhöylä
4. Ei oikeastaan mikään
5. Saan tehdä vapaaehtoistyötä huipputyyppien kanssa.
6. Kärsivällisyyttä
7. Yhdistyksen ihmiset, hyvä porukka, josta saa itsekin
energiaa. Sekä tietenkin se, että voi olla muiden tukena ja
tuomassa iloa ja apua.
1. Ina Hurskainen
2. Itäisen Uudenmaan ADHD- ja autismiyhdistys ITUA ry /
Östra Nylands ADHD och Autism spektrun förening ITUA rf
3. Puheenjohtaja
4. Syvälle juurtuneita asenteita ja ennakkoluuloja on joskus vaikea kohdata rakentavasti – ne menee helposti ihon
alle ja niiden murtaminen vaatii luovuutta ja sinnikkyyttä.
Onneksi sitäkään työtä ei tarvitse tehdä yksin.

Erja Jormalainen.

5. Parasta on nähdä työnsä konkreettisia vaikutuksia, kun
kouluissa ja päiväkodeissa vahingolliset käytännöt vaihtuvat rakentaviin ja vertaistuki löytää kohderyhmänsä.
6. Haluaisin löytää lisää itselleni sopivia keinoja vaikuttaa
laajemmassa mittakaavassa, esimerkiksi valtakunnallisella tasolla nepsy-ihmisten palveluihin ja tietoisuuden
lisäämiseen.
7. Yhdessä tekeminen; yhteisön voima on valtava eikä
mitään tarvitse tehdä naama rutussa. Kaikki kuopat ja
aallonharjat kohdataan yhdessä.
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1. Hanna-Maria Mäkelä
2. Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry
3. Yhdistyksen puheenjohtaja, tosin huomisessa vuosikokouksessa en aio jatkaa pj:nä, joten jatkossa vain
hallituksen jäsen.
4. Meillä on iso yhdistys ja paljon jäseniä, mutta aktiivisia
toimijoita vain vähän. Työmäärä on ollut suuri.
5. Mukavat yhdistyskaverit ja tietenkin aina, jos onnistutaan palvelemaan tai auttamaan jäsenperheitä.
6. Hahmottamaan koko pk-seudun palvelurakenteen ja
kaikki mahdolliset tahot, joista jäsenet voisivat saada apua
ja iloa.
7. Mahdollisuus olla apuna ja tukena adhd-oireisille ja
heidän perheilleen.

Minja Jylhä-Ollila.
1. Minja Jylhä-Ollila
2. Pohjois-Karjalan adhd-, autismi- ja dysfasiayhdistys
Aksoni ry.
3. Toimin tällä hetkellä puheenjohtajana ja sihteerinä.
4. Laajalla alueella toimivalla kolmikantayhdistyksellä
on paljon toimintoja, joten kokonaisuuden hallinta on
työlästä. Toimintaa on tarve kehittää vahvemmin, mutta
helpommin organisoiduksi. Perustehtävien lisäksi kehittämistyö vie aikaa, kun kehitellään ja otetaan käyttöön
uusia työvälineitä. Myös oma neurokirjolaisuus tuo omat
haasteensa esimerkiksi aikataulujen hallinnan kanssa.

Hanna-Maria Mäkelä (vas.) ja Arja Havilo.
1. Arja Havilo
2. Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry
3. Tällä hetkellä toimin sihteerinä.
4. Vanhan tietokoneen tilalle tarvitsisin uuden.
5. Kaikki ne ihmiset ja perheet, jotka olen kohdannut.
Siitä, että olemme onnistuneet tuomaan iloa ja onnistumisen kokemuksia. Paljon uusia ja vanhoja ystäviä, joita ei
muuten kohtaisi koskaan, eikä missään..
6. Vaikka mitä.
7. Juuri nyt odotan innolla, että uudet henkilöt valtaisivat
yhdistyksen hallituspaikat. Toivoisin, että he malttaisivat
kuunnella konkaria sen verran, että jaksaisivat ainakin
yhden kaksivuotiskauden. Lähinnä siitä, että vapaaehtoistyöntekijän on muistettava pitää kunnon lomat kesällä ja
joulukuussa. Nämä ohjeet ovat minun edeltäjiltäni, niiltä
viisaammilta.
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5. Yhdessä tekeminen, verkostoituminen ja uuden oppiminen on antoisaa ja inspiroivaa. Onnistuminen sekä avuksi
oleminen esimerkiksi tapahtumissa ja teemaviikkojen
jalkautumisissa on palkitsevaa. Innostun saadessani jakaa
hyväksi kokemiani vinkkejä sekä mielenkiintoisista kohtaamisista. Tuntuu myös hyvälle saada olla mukana sellaisessa toiminnassa, johon koen minulla olevan annettavaa.
6. Haluaisin oppia lisää ainakin verkkoalustojen käytöstä
ja rahoitusasioista. Yhdistystoiminnassa riittää opittavaa.
Innostuminen laittaa välillä kärsivällisyyden koetukselle,
kun aikaa ja voimavaroja uuden oppimiseen on rajallisesti.
7. Sain tietää omasta neurokirjolaisuudestani vasta
aikuisena, joten olen jäänyt lapsuudessa, nuoruudessa
ja opiskeluaikana vaille riittävää ymmärrystä ja tukea.
Se teki elämästä raskasta. Sain vertaistoiminnasta tukea
ennen virallisen diagnoosin saamista ja haluan omalta
osaltani olla mahdollistamassa muille kepeämpää matkaa
oireisena. Tuntui luontevalta lähteä mukaan alueellisen
yhdistyksen toimintaan. Yhdistystoiminnan parissa tunnen
oloni kotoisaksi ja voin hyödyntää vahvuuksiani.
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Jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat 27.4. Riihimäelle ADHD-liiton kevätkokoukseen. Kokousasioiden lisäksi
pohjustimme myös liiton alkavaa strategiatyötä. Isot kiitokset kaikille osallistuneille tärkeästä panoksesta.
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Viivi maalaili nalleja. Etsi näistä kuvista seitsemän eroavaisuutta.

Viivi Yli-Vikkelä on puuhakas ja kekseliäs orava. Se tykkää tehdä montaa
asiaa yhtä aikaa ja unohtaa välillä, mitä
olikaan tekemässä! Hemmo Haaveilija
pitää arvoituksista ja visailutehtävistä,
joita saa miettiä ja tuumata kaikessa
rauhassa.

Hemmon kesälomavinkki:
pidä lintupäiväkirjaa!
Hemmon päiväkirjamekinnät jatkuvat.
Kesäisin se tarkkailee lintuja ja
kirjoittaa havaintojaan päiväkirjaansa.

Viivin ja Hemmon ensimmäinen puuhapaja
oli edellisessä lehdessä. He ovat aivan
innoissaan omasta pajastaan ja haluavat
toivottaa tosi kivaa kesää kaikille näiden
uusien tehtävien myötä!
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Kuinka monta lintulajia sinä tunnet?
Tunnetko lintuja niiden äänen vai
ulkonäön perusteella? Merkitse
vihkoon kaikki eri linnut, joita havaitset
kesän aikana. Kuinka monta merkintää
sinulla on syksyllä?
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Puuhapajasivut: Katriina Ekola

Hemmo järjestelee kirjainpalikoitaan. Mitä kesään kuuluvia sanoja Hemmo
rakentelee palikoista? Mikä sana syntyy vaakariville, nuolen kohtaan?

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.
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VIHJEET
1. Rakennusaine kesäisin rannalla.
2. Hyvin kirkas ja häikäisevä.
3. Tuulella kulkee paremmin.
4. Herkku kakussa tai jäätelössä.
5. Näillä näkee kauas.
6. Kivat kesällä jaloissa.
7. Ei tarvitse olla koulussa, kun on tämä.
8. Helteellä täällä on paljon ihmisiä.
9. Ei häikäise, kun on nämä.
10. Isompi kuin tenniksessä käytetty.
11. Tämän päällä voi istua rannassa.
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Mukava
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Toimintapäivä Salossa
Tietoa ja kivaa yhdessäoloa
Salon seudun ADHD-yhdistys järjesti jäsenilleen maksuttoman toimintapäivän keväällä 2019.
Myös jäseniksi haluavat tai muut asiasta kiinnostuneet olivat tervetulleita. Salon seudun ADHDyhdistys on pieni jäsenyhdistys, joka haluaa tarjota jäsenilleen tukea, vertaistukea, informaatiota
ja kivaa toimintaa arkeen vaikka koko perheen
voimin.
Kevään toimintapäivä järjestettiin, koska jäsenistö toivoi lisää tietoa lääkkeistä, lisäksi hallitus
ajatteli tarjota perheille myös kivaa yhdessäoloa.
Toiveena oli myös saada näkyvyyttä ja lisää jäseniäkin mukaan toimintaan. Tässä onnistuttiin.
Ohjelmassa oli aistihuone, jossa pääsi keskittymään eri aisteilla tapahtuvaan havainnointiin
esim. haju, maku, kuulo. Askartelu- ja leikkihuone oli lasten ja vähän vanhempienkin suosikki.
Tarjolla oli informaatiota, esitteitä, kirjallisuutta
ja lainaksi sai esim. time-timerin ja painopeiton
kotiin kokeiluun. Jotta noin 30 osallistujaa jak-
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soi keskittyä, tarjolla oli myös pientä syötävää.
Syönnin lomassa yhdistyksen jäsenet ja muut
osallistujat vaihtoivat ajatuksia ja mietteitään,
vertaistukea rennossa muodossa.
Erikoislääkäri Liisa Laulan luento lääkehoidosta keräsi kiinnostuneen yleisön, joka osallistui
vilkkaasti keskusteluun. Luennolla kerrottiin
lääkehoidosta perusasioita ja miten lääkkeet
vaikuttavat keskushermostoon. Mietittiin myös
minkälaisia asioita adhd-lapsen vanhempien tulisi tietää, ja mitä kertoa lääkärille, jotta lääkitys
olisi mahdollisimman toimiva. Aikaa jäi myös
vanhempien kysymyksille. Lääkeluennolle tuntui olevan selvä tarve, siitä tuli hyvää palautetta.
Salon seudun ADHD-yhdistyksen hallitusta ilahdutti kävijämäärä ja aktiivinen osallistuminen.
Kiitos osallistujille ja tekijöille. Toimintapäiviä
tarvitaan!
Hallituksen puolesta Santeri Laula
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HopLop-sisäseikkailupuistot
HopLop tarjoaa edullisemman sisäänpääsyn arkisin ADHDliiton jäsenyhdistyksiin kuuluville. Sisäänpääsyn hinta on 12
€/lapsi, ja voit tuoda enintään viisi lasta kerralla etuhinnalla.
Etu ei ole voimassa koulujen loma-aikoina tai arkipyhinä. Voit
hyödyntää edun mainitsemalla kassalla tunnisteen ”HopLoppäivä”. Saat myös lisäedun, mikäli järjestät lapsesi syntymäpäivät HopLopissa. Jos juhliin osallistuu vähintään seitsemän
juhlijaa, niin synttärisankari juhlii ilmaiseksi. Edun voit hyödyntää ilmoittamalla varaamisen yhteydessä saman tunnisteen
”HopLop-päivä”.
Edut ovat voimassa 31.12.2019 asti. Etuja ei voi yhdistää muihin etuihin. Edut eivät valitettavasti ole voimassa Riihimäen ja
Rovaniemen HopLopeissa, www.hoplop.fi

ELLI Early
Learning Oy

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.

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”.

Tuotteista 10 %:n alennus ADHD-liiton
jäsenyhdistyksiin kuuluville 31.12.2019
saakka lisäämällä verkkokaupassa
www.sirkulta.fi alennuskuponkikenttään koodi AD19.
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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,
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 Topi Salmi,
yhdistys@keskisuomenadhd.com

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

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

Länsi-Uudenmaan Neuris ry
www.neuris.fi
puheenjohtaja Arto Mäenpää,
puh. 040 575 8991
(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 Minja Jylhä-Ollila,
minja.aksoni@gmail.com
Olemme myös Facebookissa.

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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Salon Seudun ADHD-yhdistys ry
https://adhdsalo.wordpress.com
puheenjohtaja Liisa Laula
adhdyhdistys@gmail.com

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.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
puheenjohtaja Tiina Ollonen, puh. 044 241 3536,
varkauden.nepsyt@gmail.com.
Jäsenasiat: nepsyt.jasenasiat@gmail.com
Ilmoittelemme yhdistyksen toiminnasta Sinun
Savo -lehdessä ja Facebookissa.

jäs en y h d is ty k s e t
Yhdistykset tiedottavat
Etelä-Savon ADA ry
Ennakkotietona ilmoitamme Etelä-Savon
ADA ry:n Virkistyspäivä on 24.8. Lahdenpohjassa. Lisäinfoa asioista: www.es-ada.
com.

Lauantaina 29.6. Klo 10– Retki Teijolle:
Matilda-järvelle. Kalastusta, pitkospuita
ja makkaranpaistoa. Ilmoittautumiset
23.6. mennessä: liisa.laula@gmail.com.
Tiistaina 13.8. klo 18–19 vertaistukiryhmä
Sytyn tiloissa.

Rentouttavaa kesää!

Kuva: Katriina Ekola

Salon Seudun ADHD-yhdistys

Uudet verkkosivut osoitteessa:
https://adhdsalo.wordpress.com/

Satakunnan SAMDY ry
SAMDYn UUSI VERTAISTUKIRYHMÄ
PORIIN: adhd/add (Nepsy) -nuorten
vanhemmat kokoontuu Yhteisökeskuksessa Otavankatu 5 A, joka kuukauden
2. maanantai klo 17.30–19.30. Kesäajan
ryhmät ma 8.7., 12.8. Keskustellaan, kahvitellaan, jaetaan vinkkejä miten pärjätä
teini-ikäisen nepsyn kanssa. Lisää tietoa
saa Katjalta: katjamakkonen@gmail.com
puh.050 360 6909.
HARJAVALLASSA:
NEPSY-vertaistukiryhmän tapaamiset
ma 1.7. ja 5.8. klo 17.30–19.0 (joka kuukauden 1. maanantai). Paikka: Harjavallan SPR:n tiloissa, Killankatu 1. Lisätietoja: Mervi 044 974 7628.
TULOSSA SYYSKAUDELLA:
Asiakkaan oikeuksien päivä to
10.10.2019
Paikka: SataEdu Ulvila.
Järjestäjä: Sata-sairaalan sosiaalipalvelut.
Koulutusta Satasairaalan Auditoriossa
pe 11.10.2019:
- Yhteistyössä SAMDY ry ja Satasairaala
- Kokopäiväkoulutus
- Maksuton tilaisuus, kaikille avoin
- Lounas omakustanteinen.
Luennoitsijoina: neuropsykologi Teija
Vähäsalo, toimintaterapeutti Sari Puputti,
puheterapeutti Hannele Merikoski.
Paikalla myös kaikkien kolmen liiton
edustajat (Autismiliitto, ADHD-liitto ja
Aivoliitto) sekä kirjamyyntiä ja kehittävien
pelien esittelyä. Tarkempi ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet lähempänä ajankohtaa SAMDYn kotisivuilta ja seuraavasta
Jäsentiedotteesta!

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

Adhd & sopeutumisvalmennus, syksy 2019
Tunteella-kurssi

parisuhteessa eläville adhd-oireisille henkilöille ja heidän puolisoilleen, 60€/hlö, (ma–pe, täysihoito)
Kuopio 14.–18.10. Kylpylähotelli Rauhalahti. Hakuaika päättyy 1.9.

Strategia-vanhempainohjauskurssi

vanhemmille, joilla 13–17-vuotias adhd-diagnosoitu lapsi, 20€/hlö, (5 arki-iltaa)
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)
Heinola 26.8., 2.9., 9.9., 23.9. ja 30.9. klo 17–20. Hakuaika päättyy 15.8.
Vaasa 3.9., 10.9., 17.9., 24.9. ja 1.10. klo 17–20. Hakuaika päättyy 15.8.
Helsinki 1.10., 8.10., 22.10., 29.10. ja 5.11. klo 17–20. Hakuaika päättyy 1.9.
Lisätietoa
kuntoutussuunnittelijat
Henna puh. 050 400 6478 ja Tuuli puh. 045 657 7876
tai kuntoutus@adhd-liitto.fi.

Kursseilta mukaan:
Tarkemmat kurssikuvaukset
ja hakuohjeet sivuiltamme
adhd-liitto.fi

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

