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Kuva: Katriina Ekola

äin voi todeta – viimeinen ADHD-liiton oma lehti, ja 30-vuotisjuhlavuoden viimeinen tervehdys liiton toimistolta. Kolmekymmentä
vuotta on lyhyt aika ihmiselämässä, mutta pienelle liitolle se on jo
saavutus. Paljon on ehtinyt tapahtua niin liitossa kuin yhteiskunnassakin.
Elämme mielenkiintoisia ja ehkä jopa hieman epämiellyttäviä aikoja. Epävarmuus monilla eri osa-alueilla heijastuu toimintaan.

Olemme paljon puhuneet asenteista ja niiden merkityksestä. Asenne on pieni
asia, jolla on suuri merkitys. Adhd-viikon seminaarissa lokakuussa asennetta
pohdittiin monelta eri kantilta. Jokainen luennoitsija nosti fokukseen luottamuksen, kohtaamisen merkityksen ja kuuntelemisen tärkeyden. Asenne on
avain on ollut vuoden 2019 merkittävä slogan, joka tulee näkymään myös
jatkossa liiton toiminnassa. Vaikka asenneilmapiiri on suomalaisessa yhteiskunnassa koventunut, olen kuitenkin sitä mieltä, että siihen voi vaikuttaa
omalla esimerkillä ja tavalla toimia. Se on meidän kaikkien vastuulla.
Olemme saaneet lukea uudesta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten
kehittämisohjelmasta. Siinä luvataan, että jatkossa tähdätään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä
siirretään ennaltaehkäisevään työhön. Tarpeisiin vastataan ihmislähtöisesti ja
tarpeenmukaisesti yhdestä paikasta. Hoitoon pääsy viikossa turvataan. Nämä
ovat lupauksia, jotka toteutuessaan helpottavat huomattavasti ihmisten arkea.
Olemme liitossa saaneet usealta taholta palautetta, että palvelupolkujen sekavuus, toimimattomuus ja pirstaleisuus aiheuttavat ongelmia, eivätkä asiat
hoidu. Ihmiset ovat myös epätasa-arvoisessa asemassa kotipaikkakunnasta
riippuen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön palvelujärjestelmän yhdenvertaisuuden, perusoikeuksien toteutumisen ja kestävän kustannustason turvaamiseksi.
Jotta pysymme aktiivisesti mukana ympäristössä tapahtuvissa muutoksissa,
meidän pitää olla nopeita, joustavia ja kekseliäitä. Tiedämme jo nyt, että vaikuttavuuden näyttäminen tulee olemaan yksi toiminnan peruspilareista. Se
takaa meille tulevaisuudessa rahoituksen ja toiminnan kehittämisen resurssit.
Liiton toiminnalle on suuri tarve ja kysyntä. Meidän on vastattava siihen!
Kiitos tästä vuodesta! Ensi vuonna tapaamme uuden, tuhdin lukupaketin
myötä.
Lopuksi haluan lainata Nina Halonen-Malliarakista: ” Kun hyvää dippaa
hyvään, syntyy vielä parempaa!”
Nina Hovén-Korpela, ADHD-liiton toiminnanjohtaja.
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p uheenjohtajalta

Kuva: Klaus Karkian kotialbumi

Kiitos ja näkemiin

P

äätös tarkoittaa jonkin päättymistä. Vuosi saa päätöksensä vuodenvaihteessa, ja avoimena ollut asia ratkaistaan päätöksellä. Päätös johtaa seurauksiin: yksi asia loppuu, jotta jokin uusi voi alkaa.
Päätöksillä ohjaamme omaa elämäämme ja muokkaamme ympäristömme
tulevaisuutta.

ADHD-liitossa tehdään päätöksiä monella tasolla. Ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, jonka seuraavaan kokoontumiseen on vielä viikko, kun kirjoitan tätä palstaa marraskuun puolivälissä. Yksi kokouksessa päätettävistä
asioista on uuden puheenjohtajan valinta, sillä minun kauteni tehtävässä saa
päätöksensä yhdessä vuoden 2019 kanssa. Tämän viimeisen puheenjohtajan
palstani haluan käyttää päätösten pohtimiseen.
Teemme päivittäin lukemattomia päätöksiä, joista suurin osa on pieniä, lähes
merkityksettömiä. Osa on hieman isompia, enemmän harkintaa vaativia, ja
vielä osa sellaisia, että tiedämme niillä olevan kauaskantoisia seurauksia. Joskus osaamme arvioida päätöksen seuraukset varsin hyvin, mutta mukana on
aina myös epävarmuutta, sillä tietomme ja taitomme eivät koskaan ole täydellisiä. Aina tulee vastaan jotain, mitä emme ole osanneet ottaa huomioon.
Joskus käy niin, että päätös johtaa seurauksiin, joita emme olisi toivoneet.
Joskus väärän päätöksen tekeminen pelottaa niin, ettemme saa tehtyä päätöstä lainkaan. Onhan totta, että päättämällä kulkea yhtä tietä, päätämme samalla jättää vaihtoehtoiset polut kulkematta. Ainoa varma tapa välttää kaikki
sudenkuopat ja karikot on, ettei koskaan mene minnekään eikä tee mitään.
Ihan hyvä ratkaisu – paitsi jos haluaa koskaan saavuttaa mitään.
Errare humanum est – erehtyminen on inhimillistä. Päätöstä ei voi arvioida
lopputuloksen perusteella. Emme me arvioi vuottakaan sen perusteella, miten
uudenvuodenaaton juhlat sujuvat. Päätöksen laatua ei määritä seuraus vaan
tekotapa: hyvä päätös huomioi käytettävissä olevan tiedon ja asiantuntijuuden sekä noudattaa varsinaiseen asiaan ja päätöksentekoprosessiin liittyviä
periaatteita. Tai yksinkertaisemmin: hyvä päätös on huolella tehty. Joskus
asiat silti menevät pieleen, ja silloin ainoa oleellinen kysymys on, voiko
tilanteesta oppia jotain. Jos voi, opi – jos ei, siirry eteenpäin.
Olen syvästi kiitollinen, että olen saanut hoitaa tätä tehtävää, joka on ollut
vaativa, mutta samalla erittäin antoisa. Olen oppinut paljon ja antanut sen,
mikä annettavana oli. Nyt on aika siirtyä eteenpäin.
Päätän tekstini terveisiin uudelle hallitukselle: pyrkikää tekemään hyviä
päätöksiä – älkää täydellisiä, sillä ne eivät tule koskaan valmiiksi. Tehkää
parhaanne, enempää ei kukaan odota.
Klaus Karkia, puheenjohtaja, ADHD-liiton hallitus
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PUHELINNEUVONTA

maanantaista torstaihin klo 9–11

Toimiston väki on
joulutauolla ja
puhelinneuvonta

Puh. 040 541 7696

KIINNI

23.12.2019
–6.1.2020
Kuva: Katriina Ekola

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

ADHD-liitto ry
puh. 050 354 4325
adhd@adhd-liitto.fi

Tiedottaja
Katriina Ekola
puh. 050 330 7883

adhd-liitto.fi
facebook.com/adhdliitto
instagram.com/adhdliitto

Järjestöpäällikkö
Virvatuli Ryynänen
puh. 050 373 7455

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@adhd-liitto.fi
KESKUSTOIMISTO
Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki

Suunnittelija
(yhdistystoiminta)
Katariina Berggren
puh. 050 378 0707

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

Suunnittelija (vertais- ja
kokemusosaajatoiminta)
Tuuli-Maria Lehtinen
puh. 050 438 3633

Tiedottaja
Jari Hämäläinen
puh. 045 636 1842

Oppisopimusopiskelija
Heidi Palin
puh. 050 512 8860

POHJOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kansankatu 53, 90100 Oulu
Suunnittelija (vertais- ja
kokemusosaajatoiminta)
Elina Seppänen
puh. 050 309 6556
Suunnittelija
(yhdistystoiminta)
Piia Haukilahti (äitiysvapaan sijaisuus)
puh. 045 657 8720
Suunnittelija
(sopeutumisvalmennus)
Marjo Hodju (äitiysvapaan sijaisuus)
puh. 050 400 6478
ADHD-liitto ry c/o Arffman
Kauppakatu 40–42, 70110 Kuopio
ADHD-LIITON HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA 1.1.2020 alkaen

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.

Aslak Rantakokko
puh. 040 778 2677
puheenjohtaja@adhd-liitto.fi
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ADHD-liiton hallitukselle uusi puheenjohtaja
Uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin
Piia Heinävaara ja Pekka Sormunen, varajäseneksi
Maija-Leena Kivimäki. Onnea valitulle!
ADHD-liitto kiittää väistyvää puheenjohtajaa Klaus
Karkiaa hänen hienosta panoksestaan lähes kolmen
vuoden ajalta!

Kuva: Katariina Berggren

ADHD-liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä 23.11.2019.
Aslak Rantakokko valittiin liiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuosille
2020–2021. Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija, työskentelee Suomen
Vanhempainliiton Oulun toimipisteessä.

Palukka
Kuva: Outi

Vasemmalta oikealle: Arja Havilo, Pekka Sormunen,
Maija-Leena Kivimäki, Heini Jalkanen, Lilja Lepistö,
Enni Kesonen, Reijo Hämäläinen, Piia Heinävaara,
Tuomas Aarni, Karoliina Polvi ja Klaus Karkia.

D-liito

kokko, ADH

Aslak Ranta
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Kuva: Katriina Ekola

PALJON UUTTA,

jotain tuttua

Tervehdys kaikille! Kuten eräs yhteistyökumppani hauskasti totesi: ”Sinä olet tehnyt comebackin!”, niin on siinä hitunen totuuttakin mukana. Osa saattaa muistaa minut Porina-projektin
tiimoilta, jolloin Kaisa Humaljoen kanssa käynnistimme ja kehitimme vertaisryhmätoimintaa
valtakunnallisesti Helsingistä ja Kuopiosta käsin.
Viisi vuotta tässä välissä vierähti nopsaan työ- ja
opiskeluelämän ulkopuolella olevien nuorten ja
aikuisten parissa eli sain olla mukana kehittämässä kantasuomalaisille ja maahanmuuttajataustaisille nuorille heidän tarvitsemiaan tukimuotoja.
Nuoret olivat ihan parhaita arkielämän opettajia
ja toivottavasti osaan hyödyntää saamiani oppeja
myös tässä nykyisessä työtehtävässä!
Tuttua on siis se, että tulen edelleen työskentelemään ADHD-liiton tehtävissä täällä Savon sydä-

messä. Paljon uutta tuo minulle tehtävänkuva eli
yritän suurella innolla ottaa haltuun Henna Niskalan jättämiä isoja saappaita hänen äitiyslomansa
sijaisena. Onneksi minulla on aisaparina Tuuli
Korhonen, jonka tukeen ja asiantuntemukseen
voi luottaa tilanteessa kuin tilanteessa! Tuttua oli
myös se tunne, miten lämpimästi minut on vastaanotettu liiton työryhmään ja tuttuihin verkostoihin. Innolla myös odotan uusia kohtaamisia,
tuttavuuksia ja työskentelyä sopeutumisvalmennuksen parissa. Ollaan yhteyksissä ja tapaamisiin
mm. erilaisten kurssien merkeissä!
Yhteistyöterveisin,
Marjo Hodju
suunnittelija, ADHD-liitto ry
marjo.hodju@adhd-liitto.fi.

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

ADHD-liitto 30 vuotta
Vuosi 2019 on ADHD-liiton 30-vuotisjuhlavuosi!
Juhlavuoden kunniaksi liitossa on ollut
käynnissä Asenne on avain -kampanja,
jossa on pyritty nostamaan esiin positiivisen asenteen merkitystä sekä kumoamaan
adhd:hen liitettyjä myyttejä ja uskomuksia.
Kampanja on näkynyt mm. Facebookissa
ja Instagramissa, jossa julkaistaan vuoden
loppuun mennessä liiton kokemusosaajien
avulla 30 myyttiä adhd:stä. Liiton verkkosivustolla ja Facebook-sivulla julkaistaan
joulukuussa joulukalenteri, johon on voinut
osallistua omalla taiteellisella työllään.
Alkuvuodesta julkaistiin video, jolla liiton
puheenjohtaja Klaus Karkia ottaa kantaa
myyttiin: Onko adhd:tä olemassa?
Adhd-viikon seminaari 10.10.2019 käsitteli
eri asiantuntijoiden voimin kohtaamisen
merkitystä. Seminaari striimattiin ja sitä
seurattiin ympäri Suomen.
Murra sinäkin adhd-myytti!
#asenneonavain
#oivallaadhd

Onnea 30-vuotias ADHD-liitto!
Voit halutessasi antaa rahalahjoituksen
30-vuotiaalle ADHD-liitolle
Danske Bank: FI42 8000 1771 0101 97
Nordea: FI31 1262 3000 1124 04
Osuuspankki: FI59 5780 1020 0144 97
8
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Adhd-lehden viimeinen numero

– uusi lehti aloittaa vuonna 2020

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi viimeistä Adhdlehteä. ADHD-liiton Adhd-lehti ja Aivoliiton
Kielipolku-lehti yhdistävät voimansa ensi vuoden alussa ja tarjoavat lukijoilleen uuden, sisällöltään ja sivumäärältään entistä laajemman yhteislehden.

vuodessa, ja sen levikki on 8000 kpl/ numero.
Lehden tilaushinta on 40 euroa/vuosikerta. Mikäli olet Adhd-lehden tilaaja, tilauksesi jatkuu automaattisesti uuden lehden merkeissä. Jos haluat
peruuttaa tilauksesi, voit tehdä sen osoitteeseen
adhd@adhd-liitto.fi.

Uusi yhteislehti sisältää tietoa adhd:stä sekä puheen- ja kielenkehityksestä. Lehdessä on myös
asiaa perheiden arjen sekä opiskelun ja työelämän tueksi. Uusi lehti ilmestyy neljä kertaa

Toivotamme Sinulle hyviä ja mielenkiintoisia
lukuhetkiä uuden lehden parissa!
Toimitus

Lehtihistoriaa
Kurkistimme toimituksessa Adhd-lehden historiaan vuosina 1990–2019 ja poimimme vanhoista lehdistä muutamia juttuja mukaan tähän viimeiseen lehteen. Pääsemme katsomaan muun muassa ensimmäisen lehden pääkirjoituksen vuodelta 1990. Viereinen tunnus "Adhd-lehti 1990–2019" on merkkinä
poiminnasta aikaisemmasta Adhd-lehdestä.
Lehti alkoi ilmestyä vuonna 1990 ja oli alkuun nimeltään MBD-lehti. Lehden nimi vaihtui vuonna
2003 Adhd:ksi – samalla kun MBD-liitto vaihtui ADHD-liitoksi. Lehdellä on ollut monia tekijöitä,
liiton toiminnanjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja päätoimittajana, tiedottaja toimitussihteerinä.
ADHD-liiton hallituksen puheenjohtaja on pitänyt pj-palstaa. Lisäksi mukana on ollut suuri joukko
muita kirjoittajia ja lehdentekijöitä: itse adhd-oireisia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään, liiton
kursseilla mukana olleita, vertaistoimijoita, kokemusosaajia, yhdistysväkeä, eri alojen asiantuntijoita,
liiton yhteistyökumppaneita sekä liiton omaa henkilökuntaa.
Toimitus kiittää kaikkia lukijoita ja tekijöitä yhteisistä vuosista! Adhd-lehden historia on hieno, mutta
nyt on tullut aika tehdä yhteistyötä toisessa muodossa.

Adhd-lehti
1990–2019
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Adhd-lehti
1990–2019

Hyvät MBD-lasten vanhemmat
ja muut lukijat!

MITÄ ON MBD?
Näin kysytään tässä ensimmäisessä MBD-liiton lehdessä. Sen, mitä
MBD on lääketieteellisessä merkityksessä, jätän – niin kuin kuuluukin jättää – lääkäreiden ja ammattiihmisten vastattavaksi. Mitä MBD
on perheelle ja lapsillemme, on
taas ihan toinen asia.

sen, että oli olemassa keinoja
auttaa lastamme. Siihen kuluisi vuosia – vaikkemme sitä heti
ymmärtäneetkään – luulimme kai
että "purkki pillereitä apteekista ja
kaikki hoituisi". Näinhän ei kuitenkaan käynyt, ja sen tietävät kaikki
vanhemmat.

Poikamme sai MBD-diagnoosin
n. 13 vuotta sitten. Se oli silloin
koko perheelle ja lähiomaisille
täysin vieras käsite. Itse koin sen
jonkinlaisena harvinaisena "kummajaisena", jolle ei olisi mitään
tehtävissä. Silloin todella tuntu siltä kuin maailma kaatuisi niskaan ja
kaikki pysähtyisi siihen. Tuolloin
ei MBD:stä liiemmälti kirjoiteltu
eikä puhuttu julkisuudessa, joten koimme olevamme aivan yksin näiden ihmeellisten kirjainten
kanssa, jotka olivat poikamme vaikeuksien ja ongelmien "nimi".

Vuosia kestäneen hyvän ja onnistuneen kuntoutuksen sekä erilaisten
terapiamuotojen ansiosta poikamme on tänä päivänä aivan tavallinen, yhteiskunnassamme hyvin
pärjäilevä 17-vuotias nuori mies.
Tosin hänellä on joitakin oireita,
joista hän ei ehkä koskaan pääse,
mutta nekin ovat vuosien varrella
lieventyneet ja hän osaa suhtautua
niihin myönteisesti.

Onneksemme saimme pian todeta, ettemme olleet ainoita tämän
diagnoosin saaneita kuten myös

Pelkkä kuntoutus ei lapsillemme
riitä. He tarvitsevat myös perheen
sataprosenttisen tuen ja ymmärryksen. Ensimmäinen askel lapsen
auttamisessa on se, että me vanhemmat hyväksymme ja myönnämme sen tosiasian, että lapsessamme on "jokin vialla" jo silloin
kun omat hälytyskellomme alkavat
soida. Tosiasioiden pakoilu ja mahdollinen turha häpeily ei lastamme
auta – päinvastoin se vain huonontaa tilannetta ja kallista aikaa menee hukkaan.
MBD-lapsen kanssa eläminen on
todella raskasta ja vaatii perheeltä
sellaisia voimavaroja, joita ei uskoisi itsestään löytyvänkään. Me
vanhemmatkin tarvitsemme tukea
ja apua. Omalta osaltani olen saanut ehkä suurimman avun muilta
vanhemmilta. Tuolloin 13 vuotta
sitten sain kuulla MBD-lasten van-
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hempien keskusteluryhmästä, jonka käynnistäjä ja vetäjä oli Märta
Tikkanen. Menin mukaan siihen ja
muita vanhempia tavattuani saan
suureksi osaksi kiittää heitä siitä,
että itse jaksoin vaikeimmatkin
ajat. Muiden vanhempien kokemukset jopa lohduttivat ja samalla
pystyimme neuvomaan toinen toisiamme miten toimia jokapäiväisissä ongelmatilanteissa. Pidänkin
tätä hyvin tärkeänä vanhempien
terapiamuotona.
Tämä vanhempainryhmä perusti
sittemmin Suomen ensimmäisen
MBD-yhdistyksen. Tästä asiat
ovat kehittyneet hyvään suuntaan.
Olemme saaneet kunnioitettavan
määrän alueyhdistyksiä ympäri
Suomea sekä kaiken lisäksi oman
liiton. Eikä tässä kaikki. Kädessäsi
on nyt MBD-liiton oman lehden
ensimmäinen numero!
Toivotan liitolle, lehden toimitukselle ja kaikille alueyhdistyksille
onnea ja menestystä niiden arvokkaassa työssä. Samalla toivon kaikille vanhemmille voimia ja uskoa
tulevaisuuteen.
KEVÄTTERVEISIN
Paula Husman

Adhd-lehti 1990–2019
3/92

2/93

1/1994

3/1996

2/1999

3/2000

3/2000

3/2003

3/2004

4/2004

1/2005

2/2009

2009 Juhlalehti

2/2012

1/2014

1/2015

1/2016

1/2018

2/2018

3/2018

1/2019

MBD-liiton oma lehti, MBD-lehti, alkoi ilmestyä vuonna 1990, vuosi liiton perustamisen jälkeen. Ensimmäiset
lehdet olivat sisäsivuiltaan mustavalkoisia, lehdissä oli satunnaisesti kaksivärisiä sivuja, esim. lasten ja nuorten sivut. Ensimmäisissä lehdissä kansi oli musta–valko–keltainen. Ensimmäinen nelivärinen kansi nähtiin MBD-lehden
numerossa 2/1999. Adhd-nimisenä lehti alkoi ilmestyä numerosta 3/2003 alkaen, ja siinä oli nelivärinen kansi ja
muutamia nelivärisiä sisäsivuja. Vuonna 2006 Adhd-lehti vaihtui kokonaan neliväriseksi. Kansissa on käytetty
vaihtelevasti henkilö-, maisema- ja luontokuvia. Vuosina 2015–2018 kantta kuvitti Terhi Kakkonen, nykyisen
lehden sarjakuvan piirtäjä. Viimeisenä ilmestymisvuotena 2019 kannessa palattiin jälleen valokuviin. Vuonna
2009 ilmestyi 20-vuotisjuhlalehti, ja vuonna 2014 lehtien kansissa oli mukana 25-vuotisjuhlamerkki. Lehti on ollut
mitoiltaan lähes samankokoinen vuosien varrella, pieniä eroavaisuuksia on mahtunut lehden melkein 30-vuotiseen
historiaan. Ensimmäinen lehti 1/90 oli 16-sivuinen, ja tämä viimeinen lehti sisältää 40 sivua. Ohessa on kavalkadi
lehden kansista vuosien takaa – mukaan on valittu kansia, joissa on tapahtunut jokin muutos.

>>>STAKESIN JA OPETUSHALLITUKSEN VIRALLINEN

YLEISNIMI
OIREISTOLLE

MBD

jonka syyt voivat olla moninaiset

Adhd-lehti
1990–2019
MBD-lehti 2/1995,
sivut 8–9

Vaikka MBD-termi on jäänyt pois kansainvälisestä tieteellisestä kirjallisuudesta ja
tautiluokituksesta, se on silti vakiintunut
Suomessa tavalliseen kielenkäyttöön.
MBD on yleisnimi oireistolle, jonka syyt
saattavat olla moninaiset. MBD-diagnoosi
voidaan tehdä lapsen oireiden perusteella riippumatta niiden lääketieteellisestä syystä.

N

äin voidaan tiivistää STAKEsin ja Opetushallituksen virallinen kannanotto
MBD:hen. Toki uunituoreessa julkaisussa
käsitellään MBD:tä laajemminkin. 52-sivuinen
MBD-asiantuntijaopas ottaa kantaa MBD:hen
monesta eri näkökulmasta, joihin voitte tutustua
lehden seuraavilla sivuilla. Oppaan on toimittanut
Merja-Maaria Turunen.
Stakes ja Opetushallitus ovat koonneet työryhmän
alan asiantuntijoista, joka on työstänyt virallista
kannanottoa kaksi vuotta. Työryhmässä ovat vaikuttaneet mm. ylilääkäri, työryhmän pj. MerjaMaaria Turunen, vt. ylitarkastaja Tarja Kupari,
erikoissuunnittelija Marja Anttila, dosentti Marit
Korkman, dosentti Katarina Michelsson, johtava psykologi Tytti Riita, johtaja Marie-Louise
Tapper, ylitarkastaja Pirkko Virtanen, ylilääkäri
Veli Ylitalo. Suomen MBD-liitto ry:tä ovat työryhmässä edustaneet Kristiina Valkama ja Antti
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KANNANOTTO MBD:HEN<<<
Teirikko. "Se on pienestä kiinni"
-opas julkistettiin virallisesti lehdistötilaisuudessa 8.5.95.

Tarkentunut tieto jakaa
MBD:n vielä tarkempaan
ryhmittelyyn
MBD-oiretyhmän diagnoosiin
kuuluu elimellisen vaurion tai
toimintahäiriön osoitus tai epäily.
MBDdiagnoosi voidaan tehdä jo
pelkästään lapsen oireilun perusteella, oireiden lääketieteellisestä
syystä riippumatta.
MBD on siis yleisnimi oireistolle,
jonka syyt voivat olla moninaiset.
Tarkentunut neuropsykologinen
tieto on johtanut myös MBD:n tarkempaan kuvaukseen, diagnosointiin ja ryhmittelyyn.
Oireisiin katsotaan kuuluvan mm.
tarkkaavaisuushäiriöitä ja/tai ylivilkkautta, motorisen koordinaation vaikeuksia, hahmotushäiriöitä, kielellisiä erityisvaikeuksia,
oppimisvaikeuksia sekä ongelmia
sosiaalisessa kanssakäymisessä ja
käyttäytymisessä.

Jokainen MBD-lapsi on
ainutlaatuinen
MBD:lle on tunnusomaista, että
henkilö kärsii useammasta kuin
yhdestä erityisvaikeudesta. Koska on olemassa useita erilaisia
erityisvaikeuksia ja MBD-lapsilla
on niitä lisäksi eri yhdistelminä,
MBD-oireyhtymä ilmenee varsin
vaihtelevin muodoin.
Lisäksi oireita voi olla keskushermoston monella eri toiminta
alueella. Oireiden esiintyminen ja
niiden vaikeusaste vaihtelee eri
lapsilla ja vieläpä samalla lapsella
eri ikäkausina. Joskus oireet voivat
vaihdella tilanteesta ja hetkestä toiseen. Jokainen MBD-lapsi on yksilönä ainutlaatuinen.

MBD:stä kärsii yksi oppilas joka luokassa

ongelmallisen nuoren tukemisessa
ja ohjauksessa on keskeinen.

Tutkimusten mukaan MBD:stä
kärsii noin 5–6 % lapsista; keskivaikeina häiriöinä kärsii noin
kaksi prosenttia ja vaikeina 1–2
% lapsista. Esimerkiksi viisivuotiaita MBD-lapsia on noin 3 500.
Käytännössä tämä merkitsee, että
esim. 200 oppilaan ala-asteen koulussa on kymmenen MBD-oireista
kärsivää lasta – keskimäärin yksi
joka luokassa.

Osa MBD-lapsista kärsii nuoruusiässä pitkäaikaisista psyykkisistä
häiriöistä. Masentuneisuus ja persoonallisuuden kehityshäiriöt, joskus jopa psykoottiset oireet, ovat
yleisiä. Ongelmallisimpia ovat
nuoret, joilla on jo varhaisessa vaiheessa käytöshäiriöitä ja ongelmia
sosiaalisessa elinympäristössä.

MBD-lapsen erityisvaikeuksien
taustalla voidaan olettaa olevan
useita vaihtoehtoisia ja samanaikaisia syitä tarkasteltaessa lapsen
esitietoja ja tutkimustuloksia. Perinnölliset tekijät, jossakin keskushermoston kehitysvaiheessa
syntyneet vauriot, keskushermoston rakenteen poikkeavuudet tai
aivojen biokemialliset tai sähköiset
toimintahäiriöt voivat olla syynä
MBD:hen. Neurologisten syiden
suora osoittaminen tai esille saaminen on vielä mahdotonta.
Suurimmalla osalla MBD-lapsista
etiologiaan vaikuttavat useat eri
tekijät. Myös ympäristötekijöillä
ja psykososiaalisilla tekijöillä on
vaikutusta. Perheen psykososiaaliset tekijät voivat puolestaan vaikeuttaa lapsen oireita.

Yksilönä hyväksyminen
on keskeistä MBD-lapsen
tulevaisuutta ajatellen
On vaikea ennustaa, miten MBDlapsi pärjää aikuisena. MBDnuorten elämäntilanteen kehittyminen
vaihtelee hyvin usein. Kaksi kolmesta selviää MBDoireiden säilymisestä huolimatta kohtuullisesti
ja pystyy hallitsemaan tarpeellisen
elämässään. Vanhempien ja sosiaalisen elinympäristön merkitys
vaikeasti hyväksyttävän ja joskus
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Joidenkin tutkimusten mukaan 60
% MBD-lapsista sai käytöshäiriödiagnoosin ja 25 %:lla oli aikuisina asosiaalisia oireita ja suuria
vaikeuksia elämänsä hallinnassa.
Tämän seurauksena nuoresta voi
tulla asosiaalinen ja rikollisesti
käyttäytyvä.

MBD-lapsen on korjattava puuttuvat taitonsa
MBD-nuorten on sopeuduttava elämään toimintahäiriöidensä kanssa.
Heidän on opittava korvaamaan
puuttuvia taitojaan sellaisilla, joita
hallitsee. Moni kärsii kömpelyydestä, lukemisen, laskemisen ja
hahmottamisen vaikeuksista sekä
psykososiaalisista häiriöistä.
Aikuisena vaikeudet muuttuvat.
Nuori aikuinen voi edelleen tuntea
väsymystä ja uupumusta erityisesti yksitoikkoisissa ja henkistä
ponnistusta vaativissa tehtävissä.
MBDnuoret vaihtelevat työpaikkoja useammin kuin muut.
MBD-lapsen suotuisa kehitys
edellyttää erityisvaikeuksien huomioon ottamista, asianmukaisen
erityisopetuksen järjestämistä.
Lapsi tarvitsee kokonaisvaltaista
kehityksen tukemista, tarvittaessa
lastenpsykiatrisen hoidon turvin.
Paras ennuste onkin niillä normaalilahjaisilla lapsilla ja nuorilla,
jotka saavat psykososiaalista tukea
perheeltään.
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ADHD-liitto 30 vuotta

Muistikuvia matkan varrelta
TEKSTI LIISA VIRKKUNEN

C

laes Andersson aloittaa omat muistelmansa seuraavasti: ”Muistelmissa on
se vika, että niissä valehdellaan niin
pirkuleesti!”
Rohkeasti lupasin poimia muistikuvia liiton
30-vuotistaipaleelta niiltä osin, kun liiton polku
on omaani ristennyt ja miten asiat muistan. Minunkin muistini voi värittää ja koristella asioita,
siispä te, jotka muistatte/tiedätte toisin, ”älkää
ampuko muistelijaa”.
Kaikki alkoi 1980-luvun alkupuolella. Sairaaloihin alkoi tulla lisääntyvästi lähetteitä lapsista,
jotka eivät selvinneet muiden lasten tavoin. Kömpelöitä, vilkkaita, keskittymättömiä lapsia, joilla
oli usein myös hahmotusvaikeuksia. Puhuttiin
MBD:stä.
Lasten aktiiviset vanhemmat perustivat vanhempainyhdistyksiä, niin myös Ouluun, jonka yhdistykseen päädyin mukaan jo varhaisvaiheessa
toimessani kaupunkiin perustetun MBD-pkl:n
lääkärinä ja oireilevan lapsen vanhempana. Oulunseudun aktiivinen yhdistys järjesti jo varhaisessa vaiheessa sopeutumisvalmennuskursseja
niin lapsille kuin perheillekin, kurssitoiminta tuli
minullekin tutuksi.

Kattojärjestö paikallisyhdistyksille
Paikallisyhdistysten lisääntyessä tarvittiin kattojärjestö, ja MBD-liitto perustettiin 1989. Aluksi
työntekijöitä oli vain yksi, sittemmin sopeutumisvalmennuskurssien siirtyessä liiton vastuulle liitto sai toisen palkatun työntekijän, kuntoutussihteerin. Samoihin aikoihin tulin mukaan liittoon
kuntoutuksen asiantuntijana Oulun yhdistyksen
aktiivisen puheenjohtajan ja liiton hallituksen
jäsenen ujuttamana. Myöhemmin tulin myös
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kuntoutusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja hallitukseen, kun hallitus muodosti valiokuntia työntekijöiden tueksi.
Kun liiton toiminta laajeni, toiminnanjohtaja alkoi tuntua välttämättömältä ja hänet saatiinkin.
Toiminnanjohtajan ja hallituksen ensimmäisten
yhteistyövuosien ajalta opin ennen muuta sen,
että selkeä vastuunjako ja tehtävänkuvat niin
hallitukselle kuin palkatuille työntekijöille ovat
välttämätön edellytys kitkattoman yhteistyön
sujumiseksi. Yhteistyön alkuvuosina myrskysi
välillä reippaastikin, hallitustyön ammattilaisia
kun emme olleet. Toiminnanjohtajia liitolla on
ollut useita, jokaisella oma merkittävä osuutensa
liiton kasvussa ja kehityksessä. Vastuunjaon tarkistaminen voisi kuitenkin olla hyväksi edelleen
silloin tällöin.
Vuosien mittaan liitto on saanut lisää työntekijöitä, eri alojen osaajia ja toimenkuvat ovat monipuolistuneet.
Oulu sai aluesihteerin, liitto tiedottajan, jonka
työstä hienona esimerkkinä on edessänne aukeava Adhd-lehti, lajinsa viimeinen ennen yhdistymistä Aivoliiton lehden kanssa. Nykyisin alueilla
toimivia työntekijöitä, tiedottajia, projektityöntekijöitä sekä toimistotyötä tekeviä henkilöitä on
jo useita.

Projektit tärkeässä asemassa
Projektit ovat olleet alusta asti uraauurtavia vaikuttajia alan tietouden levittäjinä sekä oireisten ja
heidän omaistensa tukena. Hyvänä esimerkkinä
ensimmäisistä merkittävistä projekteista on Kuopion nelivuotinen Verkkoprojekti: kuntoutusohjaajan ja erityisopettajan yhteistyönä toteuttama
ohjaustyö kouluissa MBD-lasten hyväksi. Muis-
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Vuoden 1997 hallituksen jäseniä. Kuva: ADHD-liiton arkisto.

taakseni projekti toteutettiin yhteistyössä KYS:n
kanssa. Projektin päätyttyä toimintamallin laajentamista kunnalliseksi pohdittiin, taisi kuitenkin kaatua kustannuksiin.

MBD ja adhd
MBD-diagnoosi oli monessa mielessä hankala:
diagnoosista, hoidosta ja kuntoutuksesta ei ollut
yksimielisyyttä. Liiton teettämän valtakunnallisen kyselyn mukaan diagnostiset kriteerit, jopa
diagnoosit ja hoitolinjat, vaihtelivat suuresti valtakuntamme eri kolkissa.
MBD:stä tuli adhd ”Amerikan malliin”. Oireyhtymän kriteerit ja oirekokonaisuus muuttuivat
aika lailla. Tarkkaavaisuushäiriö ja ylivilkkaus
nousivat keskeisiksi, oireyhtymän määrittely tarkentui ja lääkehoito tuli Suomeenkin yhä
vahvemmin hoitoon mukaan. Kuitenkin selkeä
toimintapolku adhd-lapsellekin oli yhä liian riippuvainen asuinkunnasta.

Valtakunnallista vaikuttamistyötä
Liitto kokosi nk. konsensustyöryhmän, asiantuntijoista koostuvan ryhmän, joka pyrki löytämään
yhteisiä toimintalinjoja ja lopulta suosittamaan
lastenneurologi- ja lastenpsykiatriyhdistysten
rinnalla Käypä Hoito -suosituksen laatimista.
Suositus valmistui 2007 ja on sittemmin laajentunut koskemaan myös nuoria.

Kuntoutustoiminta on vakiintunut keskeiseksi
osaksi liiton tehtävää, kurssit ja kuntoutusryhmät ovat monipuolisia, asiantuntevia ja kiiteltyjä. Liiton kuntoutuksen hyväksi tekee työtä tällä
hetkellä jo useita työntekijöitä ja asiantuntijoita.
ADHD-liitoksi muuttunut kattojärjestömme on
ollut valtakunnallisesti merkittävä vaikuttaja
adhd-aikuisten asioiden ajamisessa jo uraauurtavien ”aikuisprojektiensa” kautta. Viime vuosien
vahvoina vaikuttajina mieleeni tulevat keskusteluryhmät, Pannu porisemaan -projekti sekä
lukuisat aikuisille suunnatut sopeutumisvalmennuskurssit.
Adhd-aikuiset itse ja liiton asiantuntijuus ovat
suuresti vaikuttaneet aikuisten Käypä Hoito -suosituksen laatimiseen. Suositus valmistui viime
vuonna. Vuosien saatossa liitosta on tullut selkeä
vaikuttaja ja vuorovaikutteinen toimija niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, niin kasvokkain
kuin sosiaalisessa mediassa. Pohjoismainen yhteistyö oli tiivistä jo liiton alkuvuosina, nykyisin
yhteyksiä on koko Eurooppaan.
30-vuotias, vireään aikuisikään ehtinyt liitto: onnittelen ja toivotan virtaa, mutta myös malttia,
innovaatioita, mutta myös harkintaa, rohkeutta,
mutta myös varautumista haasteisiin matkalla
seuraavalle vuosikymmenelle!
Kirjoittaja on toiminut aikaisemmin ADHDliiton hallituksen puheenjohtajana.
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Neljä kirjainta selittää kaiken

O

len 46 vuotta ajatellut, että elämäni on samanlaista
kuin muilla ihmisillä. Asiat
tapahtuvat päällekkäin, eivät peräkkäin. Ainoa ero muihin on ollut
ulkopuolisuuden tunne. Luulin,
että se johtuu siitä, että ollessani
10-vuotias perheeni muutti Oulusta Haukiputaalle. Oulu oli jo silloin iso ja Haukipudas pieni kunta
kaupungin kainalossa. Mielessäni
jouduin paikkaan, johon en koskaan täysin mahtunut. Sen jälkeen
minusta tuli ulkopuolinen – ainakin uskoin niin.
Isäni sanoi, että elämässä pitää opiskella. Olen ylioppilas, merkonomi,
medianomi, tradenomi ja filosofian
maisteri. Lisäksi olen suorittanut yhden lisäoppisopimuskoulutuksen sekä
tietojenkäsittelyn perusopinnot.
Yhteiskunta tukee opiskelua, ja se
pitää käyttää hyväksi. Olen opiskellut opintotuella, valtion takaamalla
opinto-lainalla, aikuiskoulutustuella,
äitiyspäivärahalla sekä kotihoidontuella. Lapsivapaat ovat valtion armeliaita käsiä äideille, jotka ymmärtävät
opiskella.
Työelämään olen suhtautunut yhtä
avoimesti. Olen ollut tarjoilijana, freelancer-toimittajana, myyjänä nappikaupassa, kirjakaupassa ja ruokakaupassa,
ohjaajana leikkikentällä, sairaala-apulaisena, pakkaajana ja lastenhoitajana.
Lisäksi olen ollut kouluttajana, tiedottajana, toimittajana, sijoittumisen
ohjaajana ja opettajana peruskoulussa.
Poikkeavan työhistoriastani tekee se,
että en ole poiminut mansikoita enkä
siivonnut.
Puolisoni Valtsu sai työpaikaltaan kiiltävän kellon, koska hän on palvellut samaa
työnantajaa 20 vuotta. Kysyin häneltä,
miksi minulla ei ole tuollaista kelloa. Hän
väitti, että kahden vuoden työsuhteita ei
palkita – ainakaan kelloilla.
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Mielestäni työelämän palkinnot
kuuluvat niille, jotka kelpaavat
monelle työnantajalle. Valtsuni
on kelvannut vain yhdelle. Mitä
palkittavaa siinä on? Samoin ajattelen usein eronneista. He ovat
kelvanneet monelle, minä vain
yhdelle. Voiko sellaisesta olla
ylpeä? Valtsu on minulle toteemipaalu, karusellin keskiosa ja hoijakan keskellä oleva keppi. Elämässäni
on siis jotain pysyvää.
Pari vuotta sitten usko normaaliin alkoi horjua. Tuskailin, miten suomen
kielen kouluttajan työhön voi kuulua
raportointilomakkeita. Huomasin heti,
että ne eivät sovi minulle. Excel-tytöt
ovat erikseen. Lomakkeisiin piti laskea
opiskelijapäiviä eri aikajaksoilta. Esimieheni kannusti minua keskittymään ja
niin tein. Hankin itselleni kuulosuojaimet
ja keskityin. Sulkeuduin huoneeseen.
Ovessa oli valmiina lapseni kirjoittama PÄÄSY KIELLETTY -kyltti.
Ilmeisesti kuulosuojaimet olivat vialliset, koska lomakkeet menivät yhä
väärin. Minua alkoi epäilyttää. Kaksi
vuotta joka kuukausi sama lomake ja
aina mietin, miten tämä täytetään. Tein
adhd-testin netissä. Se on elämässäni
ainoa testi, josta olen saanut lähes täydet pisteet. Ainakin luulin niin.
Kävelin omin jaloin työterveyshuoltoon. Sielläkin sain adhd-testistä lähes täydet pisteet. Sen jälkeen etenin
lomakkeesta toiseen. Minä täytin
lappuja ja sairaanhoitaja haastatteli.
Lääkäri oli kuitenkin epäileväinen.
Voiko olla adhd, jos käy koulut loppuun ja saa pyykit narulle? Silloin
kirjaimia oli vain add. Sain yliaktiivisuudesta täydet pisteet ja impulsiivisuudessa jäin niukasti hopealle.
Neuropsykologi nosti kissan pöydälle –
minulle tuli tunne, että hän vain tuhlasi
testipapereita, vaikka tiesi jo vastauksen. Osasin jo odottaa adhd-diagnoosia,
mutta kaupan päälle tuli myös huono
hahmottaminen.
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Äitini kysyi, miten liki 50-vuotiaille
annetaan tuollaisia diagnooseja? Ehkä
kuitenkin on asioita, joille ei ole ikärajaa. Äiti nousi tuolista ja kaivoi kaapista kolme kakkulapiota, jotka olin häneltä lainannut. Äitini kiitti niistä, vaikka
palauttamani kakkulapiot eivät olleet
samoja, jotka hän oli minulle lainannut.
Hän räpläsi kahvoja ja sanoi, että hänen
lapioissaan on kuvioita ja kahvan päässä
rinkuloita.
Sitähän elämäni on. Asiat menevät
maaliin, mutta lopputulos jää aina hiukan vajaaksi. Mennään laajasti pintaa
pitkää. Neljä kirjainta ja kaikelle on
selitys.
Teksti ja kuva Jaana Wunsch
Kirjoittaja on oululainen suomen
kielen kouluttaja, joka pohtii elämää
adhd:n kanssa.

Adhd-lehti
1990–2019

Adhd-lehti 2/2016, sivu 9

Miten kohtaan adhd-oireisen asiakkaan?

Ajatuksia työtä välittäville tahoille
TEKSTI SAULI SUOMINEN KUVAT PEXELS.COM

Ei ole käsikirjaa, joka opettaisi kohtaamaan tarkkaavuushäiriöistä asiakasta. Jos kohtaamisessa fokusoimme erilaisuuteen, tulemme vain vahvistaneeksi asiakkaan ulkopuolisuuden tunnetta. Kohtaamisessa asiakas on aina täysivaltainen kansalainen.
Yhdessä asiakkaan kanssa voi pohtia sitä, miten diagnoosi vaikuttaa elämään, miten
oireita ylläpitäviin ja vahvistaviin ympäristötekijöihin voidaan vaikuttaa ja mikä vahvistaisi asiakkaan itsetuntoa ja elämänhallintaa.
Viime aikoina uutisissa on ihmetelty adhd-oireisten lasten määrän
kaksinkertaistumista lyhyen ajan
sisällä. Tämä on herättänyt monenlaisia ajatuksia. Voiko oireiden
lisääntyminen johtua esim. lasten
ruutuajan lisääntymisestä, onko
normaaliuden määrittely kaventumassa ja onko kysymys medikalisaatiosta? Näihin kysymyksiin ei
ole saatavissa yksioikoista vastausta, vaan se riippuu tarkastelunäkökulmasta. Varsinaista adhddiagnoosia paljastavaa testiä ei ole
– diagnoosi tehdään aina yksilön
käyttäytymistä arvioimalla.
Historiallisesti katsoen tarkkaavuushäiriö kuuluu normaalisti ja
selvästi poikkeavalla tavalla toi-

mivan neurologisen järjestelmän
harmaaseen välivyöhykkeeseen.
Tällä harmaalla välivyöhykkeellä
tehtävä työ on tärkeää, koska hyvillä perheen ja yksilön tukitoimilla voidaan merkittävällä tavalla
vaikuttaa häiriön ennusteeseen.
Myös tarkkaavuushäiriön nykytutkimuksessa on painotettu, että oireet tulisi nähdä yhteydessä siihen
ympäristöön, jossa ne esiintyvät.
Kuntoutuksen osalta on tutkimuksissa tähdennetty, että se on yksilöllinen prosessi, jonka tulisi lähteä
liikkeelle siitä elämäntilanteesta tai
niistä olosuhteista, jossa asiakas
elää. Kohtaamisen teemaa ajatellen edellä kirjoitettu tarkoittaa, ettei huomiota pitäisi kiinnittää vain
oireilevaan yksilöön, vaan myös
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huomioida ympäristö ja olosuhteet,
joissa oireet ilmenevät.

Kohtaamisesta
Omat ajatuksemme asiakkaasta, jonka kanssa työskentelemme
vaikuttavat ratkaisevasti siihen,
miten me häntä lähestymme. Jos
ajattelemme, että ongelma on asiakkaassa ja hänen vaikeuksissaan,
ei tämä voi olla vaikuttamatta kohtaamiseen. Ajatuksemme välittyvät
joko suoraan sanomisistamme tai
epäsuorasti elekielestämme tai
muusta käyttäytymisestämme. Ihminen rakentuu ja hänet rakennetaan niissä suhteissa, joissa hänet
kohdataan. Jos hänet nähdään ainoastaan sairautensa voimattomana
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uhrina, tuotetaan stigmatisaatiota
(leimautumista). Leimautuminen
tarkoitta tässä tapauksessa, että
ihminen menettää uskonsa omaan
pärjäämiseensä.
Liikkeelle on lähdettävä siitä, että asiakas on toimintakykyinen,
täysivaltainen kansalainen, joka
on kykenevä päättämään omista
asioistaan. Silloin on todennäköisempää, että hän myös toimii tämän näkemyksen mukaisesti.
On totta, että diagnoosin tekoon
tarvitaan luettelo oireista, kuntoutumiseen tai toipumiseen luettelo
vahvuuksista ja voimavaroista.
Tutkimuksien mukaan tarkkaavuushäiriöiset henkilöt kantavat
oireensa eri tavalla. Toisille diagnoosi on suuri helpotus – en olekaan saamaton, laiska tai tyhmä.
Toisille se voi olla leima: en tule
saavuttamaan sitä, mikä minulle
on tärkeää. Tästä syystä on merkityksellistä keskustella siitä, mitä
diagnoosi yksilölle tarkoittaa.

Työntekijän
suhtautuminen
Työntekijän omalla suhtautumisella on siis suuri merkitys siihen,
miten asiakas suhtautuu omiin vaikeuksiinsa. Toivon tunne tarttuu,
mutta samoin epätoivon tunne.
Suhtautuminen näkyy asenteessa
ja kehonkielessä. Jos työntekijän
tukemisen keinot ovat loppumassa, on ehkä hyvä kutsua asiakas
mukaan pohtimaan vaikeaa tilannetta ja yhdessä miettiä etenemisen
vaihtoehtoja.
On hyvä muistaa, että emme suoraan voi vaikuttaa toiseen, voimme
vaikuttaa vain itseemme ja omaan
käyttäytymiseemme. Huolehdi siitä, että olet kaikissa kohtaamisissa
avoin, kunnioittava, läpinäkyvä ja
rehellinen. Avoin tarkoittaa suoraa puhetta ja pohtimista yhdessä
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asiakkaan kanssa. Kunnioittaminen tarkoittaa asiakkaan
varauksetonta hyväksymistä,
vaikka hänen tekemisiään ei
hyväksyisikään. Läpinäkyvyys
on oman järjestelmän päätöksenteon avaamista. Rehellisyys
tarkoittaa suoraa puhetta, vaikka se ei aina miellyttäisikään.
Huonosta kohtelusta ei kukaan
ole hyötynyt, suorasta puheesta
aika moni.

Onko vastuuttaminen
ymmärrystä tärkeämpi?
Olisi hyvä muistaa, että erilaisuuden tai adhd-oireisen asiakkaan
kohtaamisessa ei ole olemassa
mitään käsikirjaa. Itse asiassa,
jos sellainen olisi, se tarkoittaisi
asiakkaan kohdalla, että hänen
kanssaan toimittaisiin toisin kuin
muiden ns. normaalien kanssa. Tämä tarkoittaisi asiakkaan
määrittämistä epänormaaliksi
(ja työntekijän siis normaaliksi!) Tästä asetelmasta seuraisi
epätasa-arvoinen kohtaaminen,
jonka pohjalta on vaikeaa rakentaa luottamusta.
Myös asiakkaan liiallinen ymmärtäminen voi olla pahasta.
Ymmärrämme miksi hän ei pärjää, miksi hän ei saa elämäänsä
raiteilleen jne. Tämä voi johtaa
siihen, että asiakkaasta tulee
ymmärtämisen kohde, henkilö,
jonka ei oleteta kantavan täyttä
vastuuta itsestään. Käytännössä tämä voi tarkoittaa toisen
luokan kansalaisuutta. Vain
toimiva yhteistyösuhde kertoo
meille, koska asiakasta on syytä ymmärtää ja koska vastuuttaa. Jos onnistumme asiakkaan
kanssa yhdessä pohtimaan hänen tilannettaan ja miettimään
erilaisia etenemisen vaihtoehtoja, rakennamme myös kohtaamisen, jossa asiakas kokee
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itsensä kuulluksi, tärkeäksi ja päätäntävaltaiseksi.

Häpeän ansa
Tämän vuoden Nordic Business
Forumissa joku yhdysvaltalainen
luennoitsija tutki häpeän merkitystä ihmisen onnistumiselle. Hänen
viestinsä oli yksiselitteinen: jos
ihminen joutuu tuntemaan häpeää,
hän ei voi onnistua. Varsin usein
juuri neuropsykiatrisesti oireileva
asiakas joutuu kokemaan häpeää
asioidessaan. Asiat etenevät liian
nopeasti, ei muisteta mitä pitää
tehdä, ei hahmoteta kokonaisuutta
jne. Häpeän välttämiseksi ei kysytä tai varmisteta asioita. Ollaan
ihan kuin kaikki olisi hanskassa.
Tuotetaan kuvaa yhteisestä onnistumisesta, ja työntekijäkin ajattelee, että tämähän luistaa hyvin.
Asiakas voi myös toimia toisella
tavalla, hän ryhtyy ylimieliseksi tai röyhkeäksi. Tämäkin antaa
työntekijälle toimintamahdollisuuden. Tuotahan minun ei tarvitse kuunnella! Tässäkin tilanteessa
olisi syytä muistaa, että häpeän
vastatunne on röyhkeys. Röyhkeys
ei ole merkki muusta kuin suuresta epävarmuudesta ja näin siihen
tulisi suhtautua. Jos siis haluat onnistua asiakastyössäsi, tee kaikkesi
sen puolesta, jotta ihmisen ei tarvitsisi tuntea häpeää.

Kun asiakkaalla on adhdtyyppisiä oireita
Seuraavat asiat voivat auttaa sinua
tukemaan ja auttamaan neuropsykiatrisesti oireilevaa asiakasta.
Niistä on varmasti hyötyä myös
muiden asiakkaiden kanssa. Varmista, että tila, jossa tapaat asiakasta, on rauhallinen ja vapaa erilaisista ärsykkeistä. Aina kannattaa
edetä asia kerrallaan ja kysymyksin varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt. Voit myös kysyä, miten
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asiakas on jonkun asian ymmärtänyt tai mitä tämä hänelle tarkoittaa.
Asiakas ei luultavimmin ajattele,
että pitäisit häntä vähä-älyisenä.
Erilaisissa ristiriitatilanteissa kannattaa aina ottaa syyt omille tai
edustamansa järjestelmän niskoille: ”Kun tämä järjestelmä on vaan
niin vaikeaselkoinen. En aina itsekään tahdo muistaa, miten tässä
edetään”.

Jokainen asiakas on
yksilö
Jokainen asiakas tulisi kohdata yksilöllisesti. Esim. ymmärtämisen ja
muistamisen tavat ovat hyvin yksilöllisiä, ja siksi ne tulisi selvittää
jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Ymmärtämisen apuvälineitä,
kuten fläppitaulua ja muistiinpanoja, kannattaa käyttää, ja yhdessä
tehdyt muistiinpanot tarvittaessa
antaa asiakkaalle mukaan. Älä
kuitenkaan jatkuvasti vaihda apuvälineitä vaan toimi rauhallisesti
asiakasta kuunnellen.
Yllä olevat esimerkit kertovat siitä,
miten tärkeää kohtaamisen merkitys on. Kohtaamalla asiakas selvitetään, kuka tämä ihminen on, mikä
on hänen tilanteensa, mikä hänelle
on tärkeää ja mitkä hänen tarpeensa ovat. Vasta tämän jälkeen voidaan edetä työvaiheeseen. Jos tämä
ns. ykkösvaihe sivuutetaan tai se
jää kokonaan käsittelemättä, ei tapaaminen tahdo onnistua, ainakaan
jos on kysymyksessä vähänkin vaikeammin hoidettava asia.

Toisen ymmärtämisestä
Jos joudut hoitamaan asiaa, joka
sinusta tuntuu haasteelliselta, on
hyvä varata siihen tarpeeksi aikaa,
ehkä jopa puolitoista tuntia. Varmista myös, että odotuksenne tapaamisesta ovat samansuuntaisia.
Tapaamisessa emme voi vaikuttaa
toisen asenteisiin. Meidän omiin
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KUKA? Sauli Suominen
Olen vuosina 2016–2018 toiminut ADHDliiton ja Vammaisten lasten tukisäätiön
Vahti-hankkeessa, jossa tavoitteena oli vammaisten henkilöiden työelämäkynnysten
madaltaminen. Minun roolikseni lankesi
varsin nopeasti työtä välittävien tahojen,
kuten työvoimahallinnon, ohjaamoiden ja
nuorisotyöntekijöiden kouluttaminen adhdoireisen asiakkaan kohtaamisessa. Koulutus
toteutettiin yhdessä Autismisäätiön kanssa.
Kouluttajan rooli sopi minulle hyvin,
olinhan tutkinut ja luennoinut adhdoireyhtymästä. Samoin olen kolmen
vuosikymmenen ajan toiminut mielenterveydellisesti ja neuropsykiatrisesti
oireilevien lasten vanhempien sopeutumisvalmennuskursseilla perhe- ja ryhmätyöntekijänä.
Näkökulmaa asiakkaan kohtaamiseen on
syntynyt myös Suomen palveluohjausyhdistyksestä, jonka perustajajäsen ja
puheenjohtaja olen. Asiakaslähtöisyyden
ymmärtämistä olen vahvistanut haastattelemalla vaikeassa elämäntilanteessa olevien
asiakkaiden palvelukokemuksia.
Kotisivuni ovat saulisuominen.fi-osoitteessa. Palveluohjaukseen voit tutustua vierailemalla yhdistyksen Facebook-sivulla tai
palveluohjaus.fi-osoitteessa.

asenteisiimme voimme kuitenkin vaikuttaa. On syytä muistaa, että oma asenteemme kertoo kaikista
eniten onnistumisen mahdollisuuksista. Toki toisella
osapuolella on omakin vastuunsa, mutta työntekijän
vastuu kohtaamisen onnistumisesta on suurempi.
Asiakkaalle on voitava välittää tunne, että hän on
tullut kuulluksi. Se ei tietenkään toteudu sanomalla, että ymmärrän sinua. Se voi sen sijaan onnistua,
jos pyydät asiakasta selittämään asioita, joita et ole
ymmärtänyt: ”Sanoit että…”, ”Tarkoititko että…”,
voivat olla sopivia apukysymyksiä. Voit myös suoraan toistaa asiakkaan ilmaisuja ja pyytää häntä selittämään lisää. Parhaiten olet ymmärtänyt silloin,
jos olet auttanut asiakasta rakentamaan koosteisen
kertomuksen tilanteestaan ja itsestään. Pitää muistaa,
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että mikä tahansa kertomus on parempi kuin vain
katkelmia sieltä täältä.
Toisen kuulluksi tuleminen ei tarkoita, että ollaan
samaa mieltä asioista. Jotkut asiakkaat ovat todenneet minulle, että heillä oli niin hyvä suhde johonkin
työntekijään, että uskalsivat olla eri mieltä ilman pelkoa suhteen kariutumisesta.

Lopuksi
Kun työssämme tapaamme haastavassa tilanteessa
olevia asiakkaita, saatamme usein huomata toivovamme, että asiakas muuttuisi, esim. ettei hän käyttäisi päihteitä, kävisi töissä, hoitaisi asuntoaan paremmin tai mitä vain. Vaikeassa elämäntilanteessa
oleva asiakkaamme havaitsee tämän heti ja kokee
sen ei-hyväksytyksi tulemisena. Asiakkaan meidän
mielestämme huono käyttäytymien saattaa asiakkaalle itselleen olla hyvinkin tärkeää. Se ylläpitää
elämän säännöllisyyttä ja sen rakenteita. Ilman näitä
asiakkaalla ei ehkä olisi mitään kiinnekohtia elämässään.

"... jos ihminen
joutuu tuntemaan
häpeää, hän ei voi
onnistua."

Asiakastyössä
ei tulisi suoraan vaikuttaa
asiakkaaseen,
vaan yhdessä
hänen kanssaan vaikuttaa
myönteisellä tavalla niihin rakenteisiin ja sosiaalisiin
suhteisiin, jotka ylläpitävät vaikeuksia. Kun rakenteet muuttuvat asiakasta paremmin tukeviksi ja hyvää arkea kannatteleviksi, myös asiakas voi muuttua.
Nykyään puhutaan paljon vaikeuksien juurisyiden
löytämisestä. Joskus se voi olla ihan paikallaan. Voi
olla helpottavaa ymmärtää, ettei olekaan saamaton ja
laiska. Samoin diagnoosi voi auttaa hoitojen järjestymisessä. On kuitenkin hyvä tietää, ettei juurisyitä
aina tarvitse löytää. Ihmistä voi auttaa myös sillä,
että hänelle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi.
Jokainen toipuminen perustuu yksilölliseen polkuun.
Mitään ennalta määrättyä polkua ei ole olemassa.
Jokainen polku luodaan yhdessä jonkun toisen ihmisen kanssa. Juuri sinä voit olla se toinen ihminen.
Ja lopuksi, ellei sinulla ole mitään antaa tilalle, älä
ainakaan ota ihmiseltä mitään pois.
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Turvasana "BANAANI"
ADHD-liiton Voimaa arkeen -kurssi Kalajoella
TEKSTI JA KUVAT KIRSI HUOTARI

Oli jännitystä ilmassa, kun porukkaa odoteltiin
paikalle. Alkuun hieman katselua ja miettimistä,
mitä tästä syntyy, kun äkkiseltään katsoi, kuinka
erilaisia ihmisiä paikalle saapui.

Lämmin yhteishenki
Hyvin pian syntyi kuitenkin lämmin yhteishenki, joka tuntui siltä, kuin olisi aina ollut porukan
kanssa heittämässä mitä erilaisimpia ajatuksia
ilmoille. Tästä juontaa otsikon nimi. Säännöistä,
jotka kehiteltiin, jotta ryhmä toimisi. Sen voinee
melkein automaationa ajatella, ettei yhdessä asiassa tulla pysymään kumminkaan, koska pitäähän sitä nyt asiat selittää niin, että tulee se koko
kokonaisuus, vaikkakin lentäisi sivuteitä pitkin.
Aikaahan se söisi, ja kurssilla ei muuta talsittaisi,
kuin niitä sivupolkuja, joten turvasanaakin huudeltiin ajoittain. Se palautti oravat taas asiaan,
hetkeksi ainakin.
Monia näkökulmia tuli erilaisille asioille ja tunne, että samoja probleemeja on muillakin. Et
ole ainoa outona joukossa mukana, vaan voit

olla oma itsesi ilman syrjintää ketään kohtaan.
Oravat kokoontuessaan, kun noin yleensä ottaen
onnistuvat missä vaan. Hotellin muut vieraat ja
henkilökuntakin varmasti tunnistivat porukkamme… Naurua ja erilaisia juttuja riitti, asiaa kun
asiaa kävimme läpi, välillä hurtilla huumorilla,
välillä intensiivisemmin, antaen tilaa kaikille persoonille.
Ehkä huomasimme sen, ettemme ole ainoita
”sähläreitä”, vaan meitä on monia. Huojentavaa
nähdä, kun toiset tekevät samaa, mitä itse päivittäin. Emme ole muotidiagnoosi, vaan meille
jotkut asiat ovat vaikeampia kuin joillekin toisille, mutta keksimme myös keinoja, millä pärjätä
tässä hektisessä maailmassa. Toisten tarinoista ja
selviytymiskeinoista opimme uutta, ja kenties arkeen päätyy keinoja, joita kävimme läpi.

Itsensä näköinen ja kokoinen arki
Kurssin antina muistiini jäi, ettei kannata heti
lyödä hanskoja tiskiin ja luovuttaa, vaan kannattaa kokeilla ja säätää apukeinoja sopimaan omaan
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arkeen. Kannattaa pilkkoa asiat tarpeeksi pieniin
osiin, eikä haalia kaikkea kerralla ja todeta, ettei
nyt onnistunut taas tämäkään. Tärkeää on myös
muistaa arkea suunnitellessa, että tekee siitä itsensä näköisen. Kukaan muu kuin sinä et elä elämääsi. Jos koti on suorittamista ja puurtamista,
valitse taistelusi. Ketään ei oikeasti kiinnosta se,
onko sänkysi petaamatta, syötkö pahvilautasilta
tai onko sinulla pinoja kotona. Et suorita elämääsi kenellekään ulkopuoliselle, se on sinua varten.
Työtähän se vaatii muokata ajatuksiaan ja priorisoida arvojaan ja soveltaa niissä, missä se on
tarpeen.

Mukavia kurssimuistoja
Ihan mahtava ryhmä ja kurssi sekä tietenkin vetäjät, jotka meitä täällä ohjastivat ja jaksoivat keksiä
ja muokata ohjelmia kaikille sopiviksi. Kiitokset
myös kokemusasiantuntijalle, joka kertoi samoja
asioita, mitä arjessaan on kokenut, mihin varmas-
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ti suurin osa ryhmäläisistä pystyi samaistumaan.
Lääkärinkin puheenvuoro oli mielenkiintoinen,
vaikka itse en kaikkea allekirjoittaisikaan. Tästäkin näkee, miten erilaisia ihmisiä on, ja mistä itse
kukin saa eväitä elämäänsä – kaikkien mielipiteet
ja puheenvuorot mahtuivat tähän porukkaan mukaan. Hotellin työntekijätkin ansaitsevat oman
kiitoksensa jaksaessaan iloisesti ohjeistaa, milloin ketäkin eksyvää kurrea, joka ei aina kartalla
välttämättä pysynyt.
Suosittelen kursseja lämpimästi. Rohkeasti mukaan porukkaan! Voit yllättyä iloisesti ja saada
elämään uusia ystäviä ja eväitä. On nimensä
mukaisesti ollut Voimaa arkeen -kurssi. Uusilla
ideoilla, eteenpäin elämässä, soveltaen ja muistaen, ettei kaikki muutos tapahdu heti, vaan vaatii
aikaa ja soveltamista omaan arkeen sopivaksi.
Nauttikaamme niistä pienistä hetkistä ja muistakaamme myös palkita itsemme – niistä pienistäkin onnistumisista.
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Adhd ja yläaste – mihin pitää pystyä

K

yllä tässä iässä pitää jo
osata... Kyllä tämän ikäinen jo hallitsee... Kyllä
kuuluu tämän ikäisen jo pystyä...
Ja vanhempi raapii päätään. Kun
ei selkeästi pysty. Teini lakkaa
pyytämästä apua: "vain tyhmä"
kysyy neljättä kertaa samaa asiaa.
Opettaja näkee laiskuutta ja välinpitämättömyyttä: läksyjä ei merkitä, kirjojen sivut
ammottavat tyhjyyttään. Opiskeluvälineiden puuttuminen on jo sääntö. Oppilas ei saavu tunneille ajoissa,
poistuu koulusta kesken päivän. Istuu pulpetin ääressä huppu päässä, kännykkä kourassa, eikä kunnioita
koulun sääntöjä. Kieltäytyy työskentelemästä, niskuroi, uhmaa auktoriteetteja ja saa otsaansa vaikean oppilaan näkymättömän leiman. Ei kunnioitusta, ahkeruutta, kiinnostusta omaan oppimiseen eikä ilmeisesti
käytöstapojakaan.
Vanhempi tuntee jokaisesta puhelimen kilahduksesta
muljaisun vatsassaan. Oliko se tuntimerkintä vai viesti
koulusta? Tekemättömiä koulutöitä kasaantuu, pyyntöjä ja kehotuksia tukiopetuksiin satelee. Äiti räpsii
screenshotteja teinille läksyistä ja kyselee tuntimerkinnöistä. Muistuttaa kokeista, kyselee sanoja.
Tukiopetus on aina myöhään, koulupäivän päätteeksi. Hyvä kun teini kykenee pitämään itsensä kasassa
koulupäivän, sillä lääkityskään ei usein puolta päivää
pidempään tuo vastetta. Kuormitus näkyy raskaana
varjona lapsen ympärillä: koulun jälkeen ei usein ole
voimia enää mihinkään. Ollapa ala-aste, oma luokka
ja ohjattu oppimisen polku.
Yläkoulu on vastuuta, oman toiminnan ohjausta. Useita luokkia, vaihtuvia opettajia, tunnuksia ja muuttuvia
jaksoja. Läksyt löytyvät omasta Wilmasta, jonne teini
on saanut tunnukset. Mutta ne eivät toimi, "salasana
virheellinen".
Mä olin hyvä koulussa tai luulin niin. Kuudennella
sain kiitettäviä, vaikken lukenut koealueita – en pysty sisäistämään tekstiä tai sitten en muista mitä olen
lukenut. Mutta se ei haitannut viime vuonna. Osasin, kun mulle näytettiin. Tiesin, koska se kiinnosti.
Nyt en pysy perässä, olen hidas, muut ovat kappaleita edellä. Opettele ulkoa. Tee monisteet. Monisteet
ovat kasa ryppyistä ruttua repun pohjalla. Pitää päästä

pois. Kaikki tekee jo jotakin, näytän idiootilta. Mä pääsen pois, ja tiedän miten.
Teini kaivaa luurin esiin, ja kuulee, kuinka edestä kuuluu "puhelimet pois". Puhelin pysyy kädessä. Pian teini
poistetaan luokasta, eikä mikään tai kukaan pyydä jäämään kouluun ylipäätään: huppu päähän ja ulos rakennuksesta. Viesti äidille: "Mä lähen himaan, mua ahdistaa
täällä".
Teini kaatuu kotona sänkyyn. Loppupäivä on puuroa,
kaverit soittelevat, mutta koulu vei voimat kuin viemäri saippuavedet. Teini yrittää kirjautua Wilmaan, mutta
salasana ei vieläkään toimi. Turha kai se on yrittää,
oon jo liian jäljessä, enkä pysty istumaan tukiopetuksissa. Tukehdun siellä. Tämän ikäisen pitäisi pystyä jo.
Mun pitäisi osata jo. Motivaatio on kuollut nälkään ja
näivettynyt: tehtävämassan alta ei näy palkinto. Aloittaminen on turhaa, kun lopputulos on liian kaukana.
Yläaste ei vie neuropsykiatrisia ominaisuuksia pois.
Oirekuva ei pyyhkiydy, vaan murrosikä voi joko muuttaa oirekuvaa tai jopa pahentaa sitä. Motorinen levottomuus voi hiipua, mutta tarkkaavuuden sekä tiedon
sisäistämisen pulmat voivat iskeä vasten kasvoja kovempaa kuin alakoulussa. Vastuun ottaminen omasta
koulupolusta on monelle adhd-nuorelle vaikea ja
kuormittava vastus arjessa, sillä työmuisti ja motivaatiokeskus tekevät vastarintaa. Yläasteella on vapauksia
edetä omassa tahdissaan kunhan etenee – portti täyteen
tekemättömyyteen, koska kukaan ei vahdi siinä vierellä.
Tukea tarvitaan. Tukea, pilkkomista, soveltamista ja aikaa
sekä suullista ja kirjallista ohjaamista. Näyttämistä.
Kertomista uudelleen ja uudelleen. Vahvuuksien huomaamista. Koealueiden kaventamista. Kokeiden suorittamista osissa ja mahdollisuutta tehdä eri tilassa, jos
ärsykkeet häiritsevät keskittymistä. Tukea koulupäivän
sisälle, ei sen ulkopuolelle – tukiopetus iltapäivällä on
kuormittava tekijä, rankaisua omasta kyvystä oppia toisella lailla. Väsyneet aivot eivät vastaanota tietoa, eikä
muistijälki tallennu optimaalisesti.
Oppiminen tapahtuu parhaiten, kun tunnistetaan yksilölliset rajat, vahvuudet ja keinot oppia. Aina siihen
ei tarvita hurjia resursseja vaan informaatiota ja selkeyttä. Onnistumista, sopivasti haastetta ja sovellettua suorittamista. Adhd kulkee mukana läpi elämän
– yläasteellakin.

Mommy Be Good
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SUPERVOIMA. Usko itseensä, usko siihen, että on hyväksytty. Minä olen hyvä!

SUPERVOIMAT valokuviksi
TEKSTI ELINA KIPINÄ OULUN SEUDUN ADHD-YHDISTYS KUVAT ISABEL ANDERSSON

Syksyllä 2018 ideoimme Juuli Rautasiiven
kanssa valokuvausprojektia, jonka avulla saisimme tuotua adhd:n positiivisia puolia esille. Supervoimani oli pyörinyt jo aiheena muissakin projekteissamme, joten luonnolliseksi jatkoksi tuli
Adhd-supervoimani-valokuvausprojekti. Kuvien
tarkoituksena olisi rikkoa yleisiä ennakkoluuloja
adhd:stä, antaa tietoja ja lisätä ymmärrystä. Antaa ihmisille ajatuksia, joiden kautta oivaltaa mitä
adhd oikeastaan on.
Starttasimme projektin helmikuussa hakemalla
valokuvaajan ja valokuvattavat. Valokuvaaja Isabel Andersson (Isabel Andersson Photography)
oli innokas tekemään yhteistyötä kanssamme.

Kaikille omat supervoimat
Ensimmäisessä tapaamisessa pohdimme supervoimiamme, joiden ideoiminen ei suinkaan ollut
helppo homma. Osa oli aivan hukassa tai epäröi. Työstimme supervoimiamme yhdessä, keskustelimme niistä ja pyörittelimme ne oikeaan
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muotoonsa. Kun supervoimat oli selvät, aloimme suunnitella kuviamme. Luovuus otti meistä
vallan, ja jouduimme välillä laskeutumaan todellisuuteen ja miettimään, mikä ideoistamme
on oikeasti mahdollista toteuttaa. Kuuden omia
supervoimiamme kuvaavan kuvan lisäksi suunnittelimme neljä ryhmäkuvaa, joissa rikomme
käsityksiä ja tuomme esiin rohkeutta ja yhdessä
vaikuttamisen tärkeyttä.
Kuvauspäivä osui kesän ensimmäiseksi ihanaksi
hellepäiväksi. Kuvattavana oli helppo olla vaikka
aikaisempaa kokemusta ei ollutkaan. Isabella oli
rauhallinen kuvaaja ja antoi hyvin aikaa. Muut
kannustivat ja antoivat ohjeita vieressä. Tunnelma oli iloinen, hieman jännittynyt.
Kun kuvat saatiin katseltaviksi, oli innostuksen
ja ihastuksen lisäksi ilmassa epäröintiä. Kuvaako kuvani tarkoitustaan, mitä muut ajattelevat ja
olenko kuitenkaan hyvä? Kuitenkin epävarmuus
itsestä oli alkanut hiljentyä hiljalleen projektin
myötä. Se ei ollut vahvin huutava voima vaan
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ENNAKKOLUULO. Älä anna ennakkoluulojen vaikuttaa käsitykseen ihmisestä.

se antoi jo tilaa ajatukselle siitä, että kyllä, minä olen hyvä. Tämä todella on supervoimani, ja
minä uskallan sanoa sen ääneen. Jännitystä lisäsi
myös omien kasvojen antaminen adhd:lle.

Näyttely Oulun
kaupunginkirjastossa
Näyttely oli esillä syksyllä Oulun kaupunginkirjastossa. Saimme toiveen näyttelyn laittamisesta
kiertoon ja paljon positiivista palautetta. Kyynelehdin liikutuksesta lukiessani vieraskirjan viestejä.
Projekti oli erittäin tunteita herättävä. Opin paljon itsestäni ja uskallan katsoa itseäni positiivisesti. Minulla on haasteita, mutta minulla on
voimavaroja, jotka pitävät minut pystyssä myös
huonoina hetkinä.
On suuri onni, että on mahdollisuus olla mukana
vaikuttamassa ja saada siitä itselleen samalla niin
paljon. Vaikka kaiken arjen kiireen keskellä tekee
vapaaehtoistyötä, antaa se itselle niin paljon voimaa, että sitä jaksaa tehdä entistä innokkaammin.
Tällä hetkellä suunnittelemme näyttelyn kiertoa.
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NÄEN LAATIKON ULKOPUOLELLE.
Halu katsoa asioita eri tavalla ja rohkeutta
tehdä asioita uudella tapaa.
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Sarjakuva: Terhi Kakkonen
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Aadasta kasvoi Nepsytic
TEKSTI JA KUVA VIRVATULI RYYNÄNEN

Olipa kerran Aada

…josta kasvoi Nepsytic

Aada syntyi syksyllä 1994 Kouvolassa, tuli toivottuna maailmaan,
joka oli erilainen. Matkan varrella
Aada opetteli tunnistamaan tarpeensa, löytäen myös vahvuutensa. Taitojensa karttuessa Aada sai
rohkeutta kokeilla myös uudenlaisia toimintatapoja. Vuosien varrella Aada huomasi uusia kirjon
värejä, ja kutsui muita samanlaisia
mukaansa. Nyt Aada on jo täysiikäinen ja tarjoaa tukea monelle
ihmiselle.

Joukko ihmisiä perusti yhdistyksen, kun he halusivat yhdessä ajaa
tärkeinä pitämiään asioita. Vuosien varrella yhdistyksen toiminta
muotoutui jäsentensä näköiseksi.
Yhdistyksen löysi entistä useampi, jonka omaa tai läheisen elämää
kosketti jokin neuropsykiatrinen
oirekuva. Vastatakseen paremmin
kasvaneisiin tarpeisiin, yhdistys
päätti päivittää toimintaansa ja
laajentaa toiminta-aluettaan. Tähän liittyen yhdistys uudisti sääntönsä ja vaihtoi nimensä näköisek-

seen. Näin yhdistyksestä tuli Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys –
Nepsytic ry.
Uudistusten tarpeet ovat nousseet
pääosin jäseniltä ja aiemman toiminta-alueen ulkopuolelta tulevien yhteydenottojen pohjalta. Neuropsykiatrisen diagnoosin saaneilla
henkilöillä on usein muitakin samanaikaisesti esiintyviä liitännäisoireita tai erityispiirteitä. Tämä
oli yksi syy nimen muutokseen,
josta yhdistyksen puheenjohtaja
Kata Salmi kertoo: ”Yhdistyksen

Aada ry:n kesäretki Särkänniemeen 3.8.2019
TEKSTI KATA SALMI

Vuosien ajan Aada ry :n kesäretkikohteena on ollut toiminnallinen Harjun
Oppimiskeskus Oy, jossa on ollut tarjolla ratsastusta, kalliokiipeilyä, rantasaunaa ja tietysti mukavan rentoa yhdessäoloa. Harjussa mukana on ollut
aina noin 20 osallistujaa.
Saamamme palautteen ja toiveiden mukaan lähdettiin miettimään jotain uutta
kohdetta. Nyt uudella ja onnistuneella

konseptilla tämän kesän retki Särkänniemeen toteutui erittäin onnistuneesti. Retkeä oli rahoittamassa entinen Kaslink Foods, nykyinen Fazer,
joka myös tarjosi välipalan retkelle osallistujille.
Osallistujia oli 43, mukana myös uusia aadalaisia. Aada on huomioinut EU:n vammaiskortin
retkillään, ja toivoo muidenkin yhdistysten ja
järjestöjen ottavan asian huomioon tapahtumia
järjestettäessä ja kohteita mietittäessä.
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"Äiti, voidaanko tulla
ensi kesänäkin,
kun mulla on täällä
niin hyvä olla?"

toimintaan on osallistunut esimerkiksi OCD- ja
Tourette-oireisia ihmisiä perheineen, ja nyt heidät
huomioidaan myös säännöissä. Sääntöuudistus
avaa ovia myös uusille yhteistyömahdollisuuksille muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.”
Yhdistyksen uudistuessa mm. nettisivut, logo ja
muu materiaali päivitetään. Tämä vaatii aikaa ja
malttia, koska kaikki tapahtuu vapaaehtoistyönä.
Sääntöjä uudistamalla saadaan mm. hallintoon
keveyttä ja toimintaan joustavuutta, jolloin jää
energiaa toiminnan toteuttamiseen. Kata kertoo
uudistuksen tuovan intoa myös puheenjohtajalle:
”On hienoa olla osana ja mukana kehittämässä
yhdistystä, joka tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa
entistä useammalle”.
Tekemisen halu ja toiminnan palo tulee jäseniltä.
Katan puheessa vilahtaa termi ”rakkaudesta lajiin”, kun hän kertoo yhdistyksen toiminnoista.
Niistä voi koota vireän yhdistystoiminnan vinkit:
vaikuttamista ja viestintää, vertaisuutta ja virkistystä ja ennen kaikkea välittämistä ja vapaaehtoisuutta.

Yhdistystoiminta antaa
paljon Kata Salmelle
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Mikä yhdistystoiminnassa on tuonut sinulle
eniten iloa? Uudet ystävät, yhteinen tekeminen

2

Asia, jonka olet oppinut yhdistystoiminnassa?
Verkostoitumisen
Mieluisimpia tehtäviäsi yhdistyksessä? Vertaisryhmäohjaajana olen mielipuuhassani. Puheenjohtajan roolissa saan organisoida ja vaikuttaa,
se on ehkä myös luonteelleni ominaista.

3

4

5

INFO
Monelle tiedon saaminen, yksittäiseen tapahtumaan osallistuminen tai
toisten tapaamisen mahdollisuus on
tärkeää. Yhdistyksessä toimiminen
on aina vapaaehtoista, joten osallistua voi oman tilanteensa mukaan.
ADHD-liiton jäsenyhdistysten toimintaan voi tutustua mm. ADHDliiton verkkosivuilla.

1

6

7
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Jos haluat ottaa rennosti, mikä yhdistyksen
toiminta on siihen paras? Retket
Merkityksellisiä vaikuttamisen paikkoja?
Julkisen sektorin tilaisuudet ja puheenvuorot,
jonne on kutsuttu jakamaan tietoa yhdistyksestä
ja sen toiminnasta. Toritapahtumat ja feissaus.
Yhdistystoiminnan hienoja hetkiä?
Kun olemme saaneet olla hyväntekeväisyyskohteena. Esim. Sergei Haukan hyväntekeväisyysuinnin ja Impedanz tuningin hyväntekeväisyystapahtuman tuotoilla järjestetty toiminta.
Paras palaute? Ensimmäistä kertaa toimintaamme osallistuva, erittäin impulsiivinen alakouluikäinen lapsi tuli retkelle äitinsä kanssa
siinä pelossa, että aiheuttavatko pahennusta.
Paluumatkalla äiti totesi olevansa levänneempi kun pitkään aikaan, koska lapsella oli ollut
seuraa retkellä. Tähän lapsukainen totesi äitiään
silmiin katsoen: ”Äiti, voidaanko tulla ensi kesänäkin, kun mulla on täällä niin hyvä olla?” –
ei sen parempaa palautetta voi saada.

VIREÄ 40-VUOTIAS!

Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys juhlii merkkivuottaan
TEKSTI TANI SALOMÄKI KUVA ARJA HAVILO

Laulasmaanretkellä
pääsiäispupu
piilotti
suklaamunia
maastoon, josta
lapset saivat
niitä etsiä.
Aikuisille
tarjottiin
leivoskahvit
40-vuotisjuhlan
kunniaksi.

V

uosi 2019 on Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistyksen juhlavuosi – takana on
jo 40 vaiherikasta vuotta. Yhdistyksen
perustivat vuonna 1979 joukko helsinkiläisvanhempia MBD-oireisten lasten ja heidän perheidensä tueksi. Vuosien varrella MBD-oireyhtymä on kadonnut tautiluokituksesta, ja nykyään
puhutaan adhd:stä ja add:stä, mutta yhdistyksen
perusajatus ei ole muuttunut. Helsingistä lähtenyt
yhdistyksen toiminta-alue on laajentunut myös
muualle pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle.
Yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut vuosien
varrella 100 ja 700 välillä, ja tällä hetkellä jäseniä on noin 300.

Lapset ja nuoret keskiössä
Lapsille ja nuorille järjestettävää toimintaa on aina pidetty yhdistyksessä tärkeänä. Heille on järjestetty mm. uimakouluja sekä liikunta- ja palloilukerhoja. 1990-luvun loppupuolella toimi usean
vuoden ajan myös nuorten kahvila, joka tarjosi
nuorille oman keskustelufoorumin ja aktiivista
toimintaa. 2000-luvun alussa kahvilan toiminta
muutti muotoaan nuorten ryhmäksi, joka järjesti
retkiä ja tapahtumia. Yhdistykseen perustettiin
1990-luvulla nuorille sählykerho, jonka toiminta
jatkuu edelleen. Sählyryhmä tarjoaa oireisillle
kouluikäisille lapsille ja nuorille matalan kynnyksen paikan harrastaa liikuntaa kannustavassa
ilmapiirissä.

Perinteitä ja uusia tapahtumia
Vuonna 2019 pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys on järjestänyt 40-vuotisen juhlavuoden
kunniaksi lukuisia tapahtumia. Perinteisesti ke-

väisin on järjestetty viikonlopun perheretki, joka
tänä vuonna järjestettiin neljän päivän matkana
Laulasmaan kylpylään Viroon. Kylpyläreissuun
huhtikuussa osallistui 34 aikuista ja lasta.
Vuonna 2019 jäsenperheiden nuorille on järjestetty retki Megazone-peliin 3. marraskuuta. Retkelle
osallistui 15 nuorta. Lisäksi yhteistyönä jääkiekkoseura HIFK:n kanssa 20 nuorta sai ilmaiset liput
HIFK–Lukko-jääkiekko-otteluun 20. marraskuuta.
Jäsenperheiden vanhemmille on ollut tapana järjestää virkistystä kulttuuririentojen muodossa. Tänä vuonna vanhemmille tarjottiin puoleen hintaan
lippuja musikaaliin A Miracle – Night With Queen.
Vanhempien virkistysiltaa vietettiin Kulttuuritalolla 15.11.

Vapaaehtoisten aktiivisuus kantaa
Yhdistyksen vertaistukiryhmät ovat kokoontuneet
vuoden aikana mm. Espoossa. Vertaistukiryhmien
toiminta perustuu vapaaehtoisten vetäjien aktiivisuuteen, ja ADHD-liitto tukee vertaistukiryhmien
vetäjiä pitämällä kursseja ja tapaamisia.
Yhdistyksen toimintaa pyörittää käytännössä hallitus, johon kuuluu vuonna 2019 kahdeksan vapaaehtoisaktiivia. Hallituksen sääntömääräisten
asioiden lisäksi hallitusjäsenet mm. järjestävät
yhdistyksen tapahtumia ja retkiä, koordinoivat
vertaistukiryhmiä, ylläpitävät Facebook- ja kotisivuja, huolehtivat tiedotuksesta ja yhteistyöstä
ADHD-liiton ja eri yhteistyötahojen kanssa. Hallituksen toimintaan kaivataan uusia aktiiveja – tervetuloa mukaan toimintaan!
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Voimaa arkeen -kurssit

adhd-oireisille aikuisille, 60 € / hlö, (ma–pe, täysihoito)
20.–24.4. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio. Hakuaika päättyy 2.3.
8.–12.6. Hotelli Alba, Jyväskylä. Hakuaika päättyy 2.3.

Tunteella-kurssi

parisuhteessa eläville adhd-oireisille henkilöille ja heidän puolisoilleen, 60 € / hlö, (ma–pe, täysihoito)
11.–15.5. Imatran kylpylä, Imatra. Hakuaika päättyy 2.3.

Strategia-kurssi

vanhemmille, joilla 13–17-vuotias adhd-diagnosoitu lapsi, 20 € / hlö, (5 arki-iltaa)
4.2., 11.2., 25.2., 3.3. ja 10.3. klo 17–20, Helsinki. Hakuaika päättyy 6.1.

Strategia-kurssi

vanhemmille, joilla 4–12-vuotias adhd-diagnosoitu lapsi, 20 € / hlö, (5 arki-iltaa)
31.3., 7.4., 14.4., 21.4. ja 28.4. klo 17–20, Helsinki. Hakuaika päättyy 2.3.

Tässä on ennakkotietoa kevään kursseista. Kursseja on tulossa lisää.
Seuraathan ilmoitteluamme! Lisätietoa saat sivuiltamme adhd-liitto.fi
tai kuntoutussuunnittelijoilta: Henna/Marjo puh. 050 400 6478 ja
Tuuli puh. 045 657 7876 tai kuntoutus@adhd-liitto.fi.

Sopeutumisvalmennuksesta

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

Kuva: pexels.com

Adhd & sopeutumisvalmennus, kevät 2020

Jutun kaltainen kirjoitus on julkaistu Keskipohjanmaa-lehdessä 15.9.2019.

Yhdistykset yhteiskunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan ADHD-yhdistyksen historiaa 2001–2013
ADHD-liitto, joka on vuonna 1989 perustettu etujärjestö, täyttää tänä vuona 30
vuotta. Keski-Pohjanmaan ADHD-yhdistys jätti toiminnallaan vahvat jäljet KeskiPohjanmaan seudulle osana liiton jäsenverkostoa.
TEKSTI JAIRI PALONEN

Keski-Pohjanmaan ADHD-yhdistys on perustettu vuonna 2001, ja yhdistys kuului osana
ADHD-liittoon. Yhdistyksen tehtävänä oli olla
paikallinen ja alueellinen vaikuttaja sekä saada
aikaan vuorovaikutuskeskustelua eri viranomaisten kanssa adhd:hen liittyvissä asioissa. Yhdistys järjesti tiedotus-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia eri viranomaisten kanssa yhteistyössä
ADHD-liiton sekä aluesihteerin kanssa. Yhdistyksen tehtävänä oli myös järjestää virkistys- ja
vertaistukitoimintaa yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen vireää toimintaa
Tarvetta yhdistyksen perustamiselle oli, koska
Keski-Pohjanmaan alue oli musta aukko ADHDliiton verkostossa. Tietämättömyys adhd-ongelmista oli vähäistä eri viranomaisilla, perheet joutuivat kohtaamaan ylitsepääsemättömiä asioita ja
uupumus sekä perheitten hajoaminen oli hyvin
yleistä. Meillä ongelmat ruuhkautuivat useille
"luukuille". Ei ollut toimivaa yhteistyöverkostoa,
vaan verkostoituminen tapahtui lähinnä poliisit,
rikollisuus, päihteet, huumeet sekä oikeuslaitosvankila. Kuten Keskipohjanmaa-lehti kirjoitti
5.9.2019: "20-vuotta sitten Kokkolalla roima
yliedustus Vaasan lääninvankilassa" – kaikki tämä maksoi yhteiskunnalle huomattavia summia.

Yhdistyksen toiminta lähtikin vireästi käyntiin
vuonna 2001, ja jäsenmäärä oli noin 150 henkilöä
parhaimmillaan. Toiminta oli aluksi yhteistyöverkoston luominen eri viranomaistahojen sekä
toimijoiden kanssa. Yhdistyksen alkutaipaleella
tein 12.3.2001 käsittelyssä olevaan valtuustoaloitteeseen lasten koulunkäynnin resurssien lisäämisestä. Mitä adhd-ongelmat hoitamattomana
vaikuttavat lapsen koulunkäyntiin, mitä resursseja pitää koulun vahvistaa, että lapsi selviää kouluopetuksesta, mitä ongelmia se tuo hoitamattomana aikuisiällä.
Kun ongelmat ja tieto oli puutteellista alueella, sain neuvoteltua Keski-Pohjanmaan johdon
kanssa koulutustilaisuuden järjestämisestä alle
kouluikäisten parissa työskentelevälle työntekijäverkostolle eli neuvola, päiväkoti/tarha, koulutoimi, sosiaalitoimi ym. Projekti sai nimen SIILIkoulutus, se toteutettiin kaupungintalolla ja tällä
projektikoulutuksella oli hyvin suuri merkitys,
kun tukitoimia perheille jatkossa alettiin rakentaa Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutuksen
kautta tietämys lisääntyi ja tieto miten ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin tehdä. Koulutuksen
järjestelystä vastasi Chydenius-Instituutti 2001
helmikuussa.
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Puheenjohtaja ADHD-liiton
hallitukseen
Yhdistyksen puheenjohtaja Jairi Palonen valittiin ADHD-liiton hallitukseen 23.11.2002 tehtävänä vastata liiton aikuisprojektiin liittyvistä
tehtävistä. Toimintaani kuului myös aikuisiän
AD/HD-tarkkaavaisuushäiriökoulutuksen järjestäminen liiton toimijoiden kanssa. Kokkolassa
tämä toteutui 5.11.2003 sosiaali- ja terveysalan
opistolla yhteistyössä ADHD-liiton aluesihteeri Anu Kippolan sekä Kirsi Saukkolan kanssa. Koulutuksen kohderyhmä oli peruskoulun
jälkeinen viranomaisverkosto, sosiaali-, työhallinto, ammattikoulu, tukityöverkosto, Kela, kriminaalihuolto, terveydenhoito ym. yhteensä noin
150 henkilöä. Tällä koulutuksella oli suuri merkitys tulevina vuosina koulun jälkeiselle viranomaisverkostolle ennaltaehkäisevän toiminnan
kannalta. Koulutuksessa oli luennoimassa Asko Niemelä, psykiatrian erikoislääkäri Oulusta.
Koulutuksen palautekyselyn mukaan tapahtuma
onnistui hyvin, keskiarvo 4,3 (maksimi 5), joten
koulutukseen oltiin tyytyväisiä. Siitä tulikin yhteistyömalli, juuri alkavalle Kokkotyö-säätiön
henkilökunnalle, joka oli mukana koulutuksessa.
Myös jatkokonsultointi saatiin käynnistettyä.
Näin saatiin valmiudet Keski-Pohjanmaan keskussairaalalle tunnistaa adhd-ongelmia. Tämä
helpotti tukitoimien rakentamista adhd-perheen
ympärille Keski-Pohjanmaan alueella.

Kävin eri poliittiset valtuustoryhmät läpi luennoimassa ennalta ehkäisevän tukityöllistämisen
tärkeydestä ja sain verkostosuunnitelmalleni
poliittisen kannatuksen. Kokkolan kaupunki
myöntää toimintaan vuosittaisen avustuksen, ja
muilta yhteistyötahoilta tulee lakisääteisiä rahoituksia Kokkotyö-säätiön toimintaan. Säätiö on
merkittävä toimija alueella ja on verkostoitunut
eri paikkakunnille vastaavalla toiminnalla. Yhdistys saavutti 2000-luvulla hyvin merkittävän
aseman yhdistyksien joukossa, ja yhteistyö eri
viranomaisten kanssa oli aktiivista, koulutus ja
tiedotustilaisuuksia järjestettiin eri viranomaisten
kanssa.

Toiminta jatkuu Vaasan
ADHD-yhdistyksessä

Lisäksi olen Yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan tiedonkeskittymä SILTA-yhteisöklubi (Kosti
Ry:n) perustajajäsen. SILTA toimii tiedon keskittymänä keräten ja jakaen tietoa yhdistysten toiminnasta esitteiden, tiedotteiden ja tapahtumailmoitusten muodossa. SILTA kehittää myös virtuaalista tiedon keskittymää. Tiedon keskittymän
tarkoituksena on helpottaa tiedon saatavuutta ja
keskittää vapaaehtois- ja yhdistystoiminnan tietoa
yhteen paikkaan. Avoin keskustelutilaisuus perustamisesta yhdistyksille järjestettiin 1.12.2003,
ja toimin hallituksessa muutaman vuoden.

Toiminta yhdistettiin 2013 Vaasan ADHDyhdistykseen, kun 13 vuoden puheenjohtajakauden jälkeen jatkajaa ei löytynyt. Toiminta jatkuu
Kokkolassa vertaistukitoimintana ja tapaamisena. Lopuksi suurena voimavarana oli monet
ADHD-liiton yhdistykset, vetäjät sekä jäsenet,
jotka jaksoivat puurtaa vuosikausia vapaaehtoistyötään. ADHD-liiton henkilökunta sekä liiton
hallitukset, yhteistyöverkostot sekä asiantuntijat, jotka alan tietokirjallisuudellaan olivat ajan
hermoilla ja loivat pohjan ADHD-liiton ja yhdistyksien toiminnalle.

Kokkotyö-säätiö tukemaan
työllistymistä

Yhteenvetona voin sanoa, että yhdistyksen johtaminen kasvatti minua ihmisenä ja opetti näkemään asioita eri näkökulmista.

Suuri henkilökohtainen saavutus oli saada aikaan
Kokkotyö-säätiö, joka on 1.11.2002 rekisteröity
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työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Perustamissopimuksen mukaan säätiö
aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia
henkilöitä, mukaan luettuna osatyökykyiset ja
mielenterveyskuntoutujat. Tälle kohderyhmälle
pyritään löytämään työpaikka, opiskelupaikka tai
muu elämänhallintaa tukeva ratkaisu. Säätiö tukee ja valmentaa ammatillisesti ja elämänhallinnallisesti sekä tarjoaa monialaisia ja mielekkäitä
työtehtäviä. Kokkotyö-säätiö, joka työllistää/
kouluttaa sekä valmentaa työelämään juuri niitä
ammattikoulun jälkeisiä mm. (adhd)-nuoria sekä
muita työttömiä, jotka eivät heti työelämään pääse, ja tukevat oman polun löytämiseksi.

Kiitollisena näistä vuosista:
Jairi Palonen, Kokkola
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Kokemusosaaja välittää käyttöösi

Adhd-lehti
1990–2019

kokemuksensa adhd:n värittämästä elämästä
Kokemusosaajalta kuulet aidon
tarinan adhd-oireyhtymän kanssa
elämisestä tai läheisenä olemisesta.
Kokemusosaajalla on omakohtaista tietoa, koulutus ja taustajärjestön
tuki kokemuksensa välittämiseksi
osaksi opetusta, koulutusta ja palveluiden kehittämistä.

Kokemusosaaja tiedon
lisääjänä
Aktiivisuus ja tarkkaavaisuushäiriö, adhd on kohtuullisen yleinen.
Tämän hetken arvioiden mukaan
noin 5%:lla suomalaisista on adhd-oireyhtymä. Yleisyydestä huolimatta oireyhtymään liitetään yhä
edelleen monenlaisia vääriin tietoihin pohjautuvia käsityksiä ja uskomuksia. Usein on niin, että adhdoireinen kokee, ettei tule kuulluksi
ja ymmärretyksi oireyhtymään liittyvien haasteiden kanssa. Toisaalta on myös iso joukko niitä, joiden
oireita ei ole vielä osattu tunnistaa
ja yhdistää adhd-oireyhtymään,
mikä puolestaan on merkittävä riski mm. syrjäytymiselle ja muiden
liitännäissairauksien syntymiselle.
Adhd-kokemusosaajat ovat omalta osaltaan edesauttamassa tietoisuuden lisäämisessä ja asenteiden
muuttamisessa kertomalla omakohtaisen kokemuksensa oireyhtymän kanssa elämisestä tai läheisenä olemisesta. Kokemusosaajat jakavat arvokasta tietoa oireyhtymän
mukanaan tuomista erityispiirteistä
ja -tarpeista sekä oireyhtymän vaikutuksista arkipäivään.

Kokemusosaajatoiminta
ADHD-liiton kokemusosaajatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa,
jossa henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta elämästä adhd:n

kanssa sekä koulutus kokemustensa välittämiseksi, käyvät pitämässä
puheenvuoroja erilaissa tilaisuuksissa. Kokemustietoa voi hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja
ammattilaisten täydennyskoulutuksessa täydentämässä muuta opetusta. Kokemustiedon tavoitteena
on syventää tulevien ja nykyisten
ammattilaisten osaamista antamalla tieteellisen tiedon rinnalle näkökulmaa adhd-oireisen tai heidän
läheisensä arjesta. Kokemustieto
myös syventää ammattilaisten ja
opiskelijoiden asiantuntemusta ja
tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen. Kokemusosaajia voi hyödyntää myös sosiaali-, terveys- ja
opetuspalveluiden suunnittelussa,
kehittämisessä ja arvioinnissa. Kokemuksellinen tieto tuo myös esiin
asiakaskokemuksen erilaisista palveluista ja niiden mahdollisista kehittämistarpeista ja täydentää näin
ammatillista näkökulmaa.

erilaisuudesta, diagnoosiin sopeutumisesta jne.
ADHD-liiton kokemusosaajia voi
tilata ja hyödyntää monipuolisesti
eri tilaisuuksissa; koulutuksissa,
kursseilla, messuilla, erilaisissa
työryhmissä tai median tarpeissa.
Liiton kokemusosaajatoiminnasta
vastaavat vapaaehtoistoiminnan
suunnittelijat Kaisa Humaljoki
(Etelä-Suomi) ja Elina Seppänen
(Pohjois-Suomi). Hyödynnä kokemustietoa ja tilaa adhd-kokemusosaaja ottamalla yhteyttä Kaisaan,
kaisa.humaljoki@adhdliitto.fi, p.
050 438 3633 tai Elinaan, elina.
seppanen@adhd-liitto.fi p. 050 309
6556. Kokemusosaajan tilaaja korvaa kokemusosaajalle mahdolliset
matkakulut sekä palkkion.
Kaisa ja Elina
Kuva: Katariina Berggren

ADHD-liitto välittää
kokemusosaajia
tilaisuuksiin, joissa
tarvitaan adhd-tietoutta
tai asiakasnäkökulmaa
ADHD-liitto on kouluttanut sekä
omana toimintanaan että yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
lähes 40 kokemusosaajaa eri puolelle Suomea. Kokemusosaajia
löytyy monenlaisista taustoista,
mm. maahanmuuttaja, sijaisäiti,
adhd-oireisen lapsen äiti tai isä,
eri-ikäisiä adhd-oireisia miehiä ja
naisia. Jokaisella kokemusosaajalla on omanlainen tarina kerrottavana. Kokemusosaajia voi pyytää
puhumaan myös eri teemoista, kuten kuntoutuksesta, parisuhteesta,
perhe-elämästä, vanhemmuudesta,
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Jäsenet ovat yhdistyksen tärkein voimavara
Mistä saisimme uusia jäseniä yhdistykseemme? Kuinka nykyiset jäsenet saisi aktivoitua toimintaan mukaan? Tässäpä kaksi kysymystä, jotka ovat ajankohtaisia ja tuttuja useimmille
yhdistystoimijoille.

Uusien jäsenten hankinta sekä aktiivisten jäsenten määrä ovat yleisimpiä yhdistysten huolenaiheita
riippumatta siitä, mitä yhdistystä
edustaa. Nämä huolenaiheet nousevat selkeästi esiin vuoden 2014
Järjestöbarometrin tuloksissa. Keskeisin huolenaihe yhdistyksillä oli
henkilöiden saaminen yhdistyksen
luottamustehtäviin. Yhdistyksen
jäsenmäärä, jäsenten aktivointi
ja vapaaehtoistoimijoiden määrä
huolettivat myös yli puolta vastanneista yhdistyksistä. (Järjestöbarometri 2014, 25.) Vastaavasti
ADHD-liiton kesällä 2015 toteuttamassa jäsenyhdistyskyselyssä
jäsenyhdistyksemme nostivat keskeisiksi tulevaisuuden haasteiksi
aktiivisten jäsenten määrän sekä
uusien vapaaehtoisten rekrytoinnin. Olemassa olevien jäsenten aktivointiin kaivattiin myös kipeästi
uusia ideoita. Jäsenhankintaan ja
jäsenten aktivointiin liittyvät ky-
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symykset koskettavat laajasti koko
yhdistyskenttää, mutta mitä asialle
voisi tehdä?

Jäsenistä pitää huolehtia
Nykyiset jäsenet ovat yhdistyksen
tärkein voimavara ja heistä täytyy
muistaa huolehtia. Yhdistyksen
toiminnan tulisi olla mielekästä
ja motivoivaa, jotta ihmiset haluavat siihen osallistua. Siksi onkin
tärkeää aika ajoin arvioida onko
toimintamme tällä hetkellä sellaista, jota jäsenistö toivoo. Arviointia
varten ei tarvitse tehdä raskasta
kyselyä, vaan sen voi hoitaa hyvin
kevyestikin, esimerkiksi yhteisen
illanvieton merkeissä keskustellen. Tärkeää on, että jäsenistöä
kuunnellaan ja sen jälkeen myös
pyritään toteuttamaan niitä ideoita, jotka ovat toteuttamiskelpoisia.
Kun jäsenille tulee sellainen olo,
että he pystyvät vaikuttamaan yh-
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distyksen toimintaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä, sitouttaa
se myös osallistumaan aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan. Toimintaa suunnitellessa on kuitenkin
tärkeää pitää mielessä, että sen on
oltava aina yhdistyksen perustehtävän mukaista.
Jäsenistöstä huolehtiminen tarkoittaa myös sitä, että vastuu tapahtumien järjestämisestä tai luottamustehtävien hoitamisesta ei olisi aina
samoilla henkilöillä. Hoidettavia
tehtäviä voi pilkkoa pieniin osiin,
jolloin jokainen voi omalla pienellä
panoksellaan osallistua yhteisen tapahtuman tai tempauksen järjestämiseen. Luottamustehtävien osalta
hallitustyöskentelyyn osallistumisen kynnystä kannattaa pyrkiä
madaltamaan kaikin mahdollisin
keinoin. Hyvä perehdytys hallituksen työskentelyyn sekä hallitusjäsenten tehtäviin on erittäin tärke-
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ää, jotta uusi henkilö uskaltautuu
vastaanottamaan luottamustehtävän. Lisäksi hallitustyöskentelyn
mukanaan tuomaa byrokratiaa voi
yrittää minimoida mahdollisuuksien mukaan. Onko esimerkiksi
mahdollista tehdä kokouspöytäkirjojen, vuosikokouskutsujen,
toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen mallipohjat valmiiksi? Mallien ollessa valmiina, voi ne
helposti täydentää kunkin kokouksen tiedoilla ja vuosittain tehtävillä suunnitelmilla. Erityisen tärkeää on muistaa huomioida ja kehua
niin rivijäseniä kuin luottamushenkilöitäkin hyvin tehdystä työstä ja
hyvin järjestetyistä tapahtumista.
Pienikin kiitos saa hyvälle mielelle
ja motivoi osallistumaan yhdistyksen toimintaan aktiivisesti.

Markkinoi yhdistystä
Uusien jäsenten hankinnassa on
tärkeää kiinnittää huomiota oman
yhdistyksen toiminnan markkinointiin. Ilman hyvää markkinointia ihmiset eivät ole tietoisia
yhdistyksenne toiminnasta. Hyvännäköiset ja selkeät esitteet,
Facebook-sivut ja kotisivut ovat
hyvä käyntikortti ja niiden avulla
on helppo markkinoida omaa toimintaa. Markkinointimateriaalien
ja nettisivujen osalta huomiota
kannattaa kiinnittää siihen, että
yhdistyksen toiminnan tavoite ja
tarkoitus on selkeästi ilmaistu. On
helpompi osallistua toimintaan,
kun tietää mihin on lähdössä mukaan. Ajankohtaisten tapahtumien
ja yhdistyksen yhteystietojen tulisi olla aina ajantasaisia! Tähän
kannattaa kiinnittää huomiota ja
käyttää aikaa, sillä vanhat ja päivittämättömät tiedot antavat todella huonon kuvan yhdistyksen
toiminnasta. Uusien jäsenten hankinnassa toinen tärkeä pohdittava
seikka on miettiä kenelle markkinointia suunnataan? Suoraan ad-

hd-oireisille ja heidän läheisilleen
tapahtuvan markkinoinnin osalta
sosiaalinen media ja internet lienevät niitä tärkeimpiä viestintäkanavia. Kannattaa myös muistaa, että
kunnissa ja järjestöissä työskentelee paljon ammattilaisia, jotka
kohtaavat yhdistyksenne kohderyhmää. On siis tärkeää viestittää
myös heille yhdistyksenne toiminnasta, jotta he osaisivat ohjata asiakkaitaan toimintanne pariin. Tässä kohden selkeät ja hyvät esitteet
ovat toimivien nettisivujen ohella
tärkeä tiedottamiskanava. Lehtijutut toimivat myös hyvänä tiedottamiskanavana, joten paikallislehdet
kannattaa aina kutsua mukaan järjestämäänne tapahtumaan. Aina
lehdet eivät innostu juttuja kirjoittamaan, mutta sitä ei kannata jäädä
harmittelemaan pitkäksi aikaa, ehkä he tulevat mukaan seuraavalla
kerralla. Markkinoinnin osalta ei
kannata unohtaa perinteisen puskaradion merkitystä. Tässä kohden
vanha sanonta hyvä kello kauas
kuuluu pitää hyvin paikkansa. Eli
kun toimintanne on mukavaa ja innostavaa sekä sinne on helppo tulla mukaan, viesti siitä kulkee kyllä
nopeasti eteenpäin muille asiasta
kiinnostuneille. Olette siis itse paras käyntikortti oman toimintanne
osalta!

Toivota uudet jäsenet
tervetulleiksi
Jäsenhankinnassa olennaista on
myös sen huomioiminen kuinka uudet jäsenet otetaan vastaan
yhdistyksessä. Tämä on tärkeä ja
kriittinen kohta. Mikäli uusi jäsen
otetaan lämpimästi mukaan, hän
luultavimmin osallistuu toimintaan toisenkin kerran ja kertoo
mukavasta toiminnasta tuttavilleen. Mutta jos uusi jäsen ei koe itseään tervetulleeksi, hän tuskin tulee mukaan toista kertaa. Yhdistys
muodostaa osallistujilleen monesti
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tärkeän yhteisön, johon halutaan
kuulua ja olla mukana. On siis tärkeää huolehtia siitä, että jokainen
jäsen kokee olevansa tervetullut ja
tärkeä osa yhdistystänne.
Oheinen kysymyslista voi helpottaa jäsenten aktivointiin ja jäsenhankintaan liittyvien kysymysten
pohdintaa yhdistyksessänne:
- Vastaako toimintamme jäsenistön tarpeita?
- Pitäisikö meidän kokeilla uusia
toimintatapoja?
- Miten luottamustehtäviin perehdyttäminen meillä hoidetaan?
- Miten markkinoimme toimintaamme ja kenelle?
- Ovatko tärkeimmät markkinointimateriaalimme selkeitä ja yhdistyksemme tiedot aina ajan tasalla?
- Miten jäseniämme ja luottamushenkilöitä huomioidaan? Miten
voisimme huomioida heitä vielä
paremmin?
- Onko yhdistykseemme helppo
tulla?
Tärkeää on muistaa, että tässä artikkelissa esitettyjä asioita ei tarvitse kuitenkaan pohtia yksin, vaan
kaveriksi voi aina pyytää ADHDliiton järjestösuunnittelijoita. Yhdistysten tukeminen muun muassa
jäsenhankintaan ja jäsenten aktivointiin liittyvissä asioissa on keskeinen työtehtävämme ja tulemme
mielellämme mukaan suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa yhdessä teidän kanssanne. Yhdessä
voimme miettiä keinoja ja luoda
materiaaleja esimerkiksi markkinointiin, hallituksen työskentelyyn
ja tapahtumien suunnitteluun liittyen. Olkaa siis rohkeasti yhteyksissä meihin!
Teksti Katja Suni, järjestösuunnittelija (äitiysvapaalla), ADHDliitto ry.
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Hyvää joulua!
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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.

Viivin ja Hemmon serkku Olli on kadottanut joululahjapaketin! Olli lähetti tekstiviestillä kuvauksen: paketti on
kääritty pallokuvioiseen paperiin, siinä on punainen nauha
ja paketti on suorakaiteen muotoinen. Mikä alla olevista
paketeista on Ollin?
D
B

E

A

C
F

G

Miten koristenauha jatkuu nuolen suuntaan?
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Mitkä talveen liittyvät 10 sanaa Hemmo
on piilottanut kirjainten sekaan?

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

K E L

K

K A M

U A A A A A A N A S A K V A L
I A U A A A A K

A A A U A p A

B A A I

A A A B A U A

S A E A

Puuhapajasivut: Katriina Ekola

Iloista uutta vuotta!

T A P A T A L H A F A R A L A
I

B A A Q A U O A R A H A K A

M N K A

K A M H A S A H A K A

E X K L

N A I S A E A A A A A

T T A L

V I T A

K K I N A M A

R N U

L U M I

U K K O Ä Ä A

A S E L

A A A P

A A J Ä Ä K A

K

T A N T D V F G A K A V A I A
A S K A

C R N A A A A A A S A

A A A A A X S U

K S E T A O A

Kuka asuu tämän oven
takana? Piirrä asukas
ja kerro tarina!

4/ 2 0 19

37

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.

Rovaniemellä vertaistukiryhmää, jonne
kaikki samankaltaisista oireista kärsivät
ovat tervetulleita. Kehittelemme myös
muuta toimintaa Lapin alueella, eli
tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

www.neuris.fi
puheenjohtaja Arto Mäenpää,
puh. 040 575 8991.

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

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

Itä-Savon Puatti ry

Oulun seudun ADHD-yhdistys 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.

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.

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,
Otavankatu 5 A, 28100 Pori
puh. 044 346 0898
puheenjohtaja@samdy.info
jasenasiat@samdy.info

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.adhdpohjanmaa.fi
puheenjohtaja Hanna West
Korsholmanpuistikko 44, 2. krs., 65100 Vaasa
info@adhdpohjanmaa.fi.

Varkauden Seudun Nepsyt ry
https://nepsyt.yhdistysavain.fi
puheenjohtaja Tiina Ollonen, puh. 044 241 3536,
varkauden.nepsyt@gmail.com.
Jäsenasiat: nepsyt.jasenasiat@gmail.com
Ilmoittelemme yhdistyksen toiminnasta Sinun
Savo -lehdessä ja Facebookissa.

Lapin ADHD-yhdistys ry
www.lapinadhd.fi
lapinadhd@gmail.com
puheenjohtaja Berit Hakso
puh. 040 040 3019
Olemme Lapissa loppuvuodesta 2017
perustettu ADHD-yhdistys, jonka tavoitteena
on lisätä tietämystä tarkkaavaisuuden ja
keskittymisen häiriöistä. Pyöritämme
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www.pkseudunadhd.fi
puh. 044 980 9541, pkseudun.adhd@gmail.com
puheenjohtaja Anja Huovinen,
anja.huovinen@gmail.com
Facebook: Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys

Länsi-Uudenmaan Neuris ry

Neurokirjon ammattilaiset (NAM)
HYMY ry

Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry
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Joensuun seudun vanhempien
vertaistukiryhmä vuonna 2020
Ryhmä kokoontuu Perheentalolla
(Rantakatu 15, Joensuu) 27.1., 17.2.,
16.3. ja 20.4. klo 18–20.
Lastenhoito järjestetty, siihen ilmoittautumiset mielellään etukäteen:
joensuu@leijonaemot.fi.
Ryhmän tapaamiset ovat kuulumisten
vaihtoa, sovittuja teemoja ja tekemistä,
yhdessäoloa. Tervetuloa mukaan
toimintaan! Vetäjinä Eeva ja Hanna.
Ryhmä järjestetään Aksonin ja Leijonaemojen yhteistyönä.
Kysy lisää ohjaajilta:
joensuu@leijonaemot.fi.

Verkkokaffet
Yhdistystoimijoiden tiedon, tuen ja keskustelun
foorumi Verkkokaffet jatkuu vuonna 2020.
Alustavat päivämäärät ovat:
21.1.		
17.3.		
19.5.		

25.8.
6.10.
1.12.

Osa keskusteluista voi toteutua yhteistyössä
Autismiliiton ja Aivoliiton kanssa. Ota yhteyttä
ja kerro meille, mitä aiheita haluaisit yhteiseen
keskusteluun! Lisätietoja Piialta, Virvatulelta tai
Katariinalta.
Tule mukaan jakamaan kokemuksiasi ja
kuulemaan tietoa ajankohtaisista asioista!

Kuva: pexels.com

Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi- ja
dysfasiayhdistys Aksoni ry

ADHD-liitto toivottaa kaikille
Adhd-lehden lukijoille
hyvää ja rauhallista joulua!

Kuva: Katriina Ekola

Yhdistykset tiedottavat
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