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P ä ä K i r j o i t u s

Hyvät lukijamme

Oikein aurinkoista kevättalvea 
liiton toimistosta Malminkar-
tanosta ja oikein hyvää uutta 

vuotta kaikille lukijoille minunkin 
puolesta. 

Kevättalvi on lähtenyt liikkeelle 
vauhdilla. Ensimmäiset sopeutumis-
valmennuskurssit alkavat ja koulu-
tukset ovat myös lähteneet käyntiin. 
Uudet työntekijät niin sopeutumis-
valmennustoiminnassa kuin Oulun 
toimistossakin ovat löytäneet oman 
paikkansa ja hallituskin on jo ensim-
mäisen kerran kokoontunut. Toiminta 
on täysillä käynnissä!

Liiton toiminnassa vuosi 2015 
tarkoittaa sopeutumisvalmennuksen 
avotoiminnan kehittämistä, vapaa-
ehtoistoiminnan kartoittamista ja ke-
hittämistä sekä strategiatyön aloitta-
mista ja loppuun saattamista vuosille 
2016–2018. Tänä vuonna liitto tulee 
myös isännöimään Pohjoismaista 
ADHD-kokousta kesäkuussa. Ko-
koukseen tulee osallistujia kaikista 
Pohjoismaista. Ajatusten ja ideoi-
den vaihto on yleensä kokouksissa 
vilkasta. Tulemme näkymään myös 
muun muassa Terveydenhoitajapäi-
villä, Kuntoutuspäivillä ja syksyksi 
suunnitellaan omaa Adhd-seminaaria 
ammattilaisille. Parisuhdeasiat ovat 
myös hyvin suosittuja luennon tai 

koulutuksen kohteita nyt. Myös mui-
ta tapahtumia on, joissa ADHD-liitto 
on mukana. Lisää näistä löytyy liiton 
nettisivuilta.

Kokemusosaaja- ja vertaisohjaaja-
toiminta jatkuu yhä näkyvämmin 
liiton toiminnassa ympäri Suo-
men. Molemmat projektit näi-
den teemojen osalta loppuvat 
vuonna 2015 ja tuleekin ole-
maan haaste saada resurssit 
riittämään toiminnan yllä-
pitämiseksi. Kysyntä mo-
lemmista on suuri ja tarve 
kasvava.

Toimintaympäristön muuttuessa 
uskon, että järjestötoiminnan rooli 
tulee muuttumaan tulevaisuudessa.  
Tämä vaikuttaa myös toimintatapoi-
hin. Toimintakulttuurit ovat usein 
rakennettu ”tämä tiedetään” tai ”best 
practice” -periaatteille, vaikka mei-
dän pitäisi olla joustavia, ketteriä, 
tiedostaa epävarmuus ja olla nöyriä 
sekä empaattisia. Järjestömaailmassa 
ja yhdistysmaailmassa pitää joka päi-
vä oppia uutta, iloita onnistumisista 
ja olla rohkeita, kun epäonnistutaan. 
Yhteistyöllä, dialogilla ja luottamuk-
sella rakennetaan yhteistä tulevai-
suutta. Siihen tarvitaan meitä kaikkia 
ja erityisesti kentältä tuleva palaute 
on liitolle elintärkeää, jotta voidaan 

kehittää asiakaslähtöisiä palveluita. 
Tulemmekin tekemään vuoden 2015 
aikana sekä yhdistyskyselyn että jä-
senkyselyn, joilla toivotaan palautet-
ta ja kehittämisideoita teiltä kaikilta.

Odotamme jännityksellä myös ai-
kuisten Käypä hoito -suosituksia. Työ 
aloitetaan vuonna 2015, jos rahoitus 
ryhmän työskentelylle järjestyy. Tä-
mä olisi enemmän kuin tervetullut 
ohjeistus kentälle ja tuki myös mei-
dän toiminnalle. Pidetään peukkuja!

Toivotan kaikille lukijoille oikein 
aurinkoisia kevätpäiviä!

Nina Hovén-Korpela
toiminnanjohtaja

ADHD-liitto ry
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P u h e e n j o h t a j a n P ö y d ä n ä ä r e l t ä

Niin pyörähti käyntiin uusi vuosi 
ja uudet haasteet. Ensimmäinen 
kuukausi uutena ADHD-liiton 

hallituksen puheenjohtajana on taka-
na, ja jo nyt voin sanoa, että tulossa on 
kaksi hurjan mielenkiintoista vuotta. 
Tunnen olevan erittäin etuoikeutettu 
päästessäni tutustumaan liittoon ja 
sitä kautta adhd-oireisten ja heidän 
läheistensä elämään tästä näkökul-
masta. Jo ensimmäisten viikkojen 
aikana on tuttuna pitämäni maailma 
avartunut ihan uudella tavalla. Paras-
ta kaikesta on ollut huomata, kuinka 
paljon adhd-oireisten asema on yh-
teiskunnassa parantunut ja kuinka 
arvokasta ja upeaa työtä tekevät sekä 
liiton työntekijät että jäsenyhdistyk-
sissä toimivat vapaaehtoiset. Paljon 
on vielä tehtävää, mutta isoja askelia 
on myös eteenpäin otettu. Siksi halu-
an tämän palstatilan käyttää kiittääk-
seni. 

Kiitos Sinulle adhd-teinin äiti, jo-
ka et anna periksi vaan pidät nuoresi 
puolta. Sinun ansiostasi koulu osaa 
suhtautua tähän kirjainyhdistelmään 
tulevaisuudessa paljon paremmin. Ja 
minkä vaikutuksen teetkään teinii-
si – vielä aikuisenakin häntä kantaa 
tieto siitä, kuinka kovasti Sinä jaksoit 
häneen kaikkien vaikeuksienkin kes-
kellä uskoa.

Kiitos sinä adhd-aikuinen, joka kä-
vit työterveyshoitajalla, terveyskes-
kuslääkärillä, työterveyslääkärillä, 
psykiatrilla ja mielenterveyshoitajalla 
ennen kuin sait lähetteen erikoissai-
raanhoitoon.  Sinun sinnikkyytesi an-
siosta aikuisen adhd tunnistetaan nyt 
terveysasemallasi entistä paremmin. 
Kiitän Sinua myös siitä, että kerroit 
diagnoosistasi avoimesti työpaikalla-

si. Rohkaisit käytöksellä-
si niin itseäsi kuin työka-
vereitasi.

Alakouluikäisen adhd-
lapsen vanhemmat, kiitos 
että jaksatte! Te taistelit-
te lapsellenne oikeuden 
saada tukea koulunkäyn-
tiin. Aikaisessa vaiheessa 
oikein kohdennettu tuki 
varmistaa, että lapsenne 
saa vahvat juuret ja kan-
tavat siivet. Ansiostanne 
koulussanne käytetään 
nykyään varhaisen tuen 
mallia.

Kiitos Sinulle lasten-
suojelun sosiaalityönte-
kijä, perheneuvolan te-
rapeutti, neuvolan terveydenhoitaja, 
joka suhtauduit väsyneeseen adhd-
oireiseen äitiin ja hänen kahteen pie-
neen vauhtiveikkoonsa inhimillisesti 
ja apua tarjoten. Sinä ymmärsit, ettei 
kyse ole huonosta vanhemmuudesta. 
Näit läpi pyykkivuoren, että tarvetta 
on tuelle, ei tuomitsemiselle.

Suuri kiitos Sinulle yhdistyksessä 
toimiva vapaaehtoinen, vertaistuki-
ryhmää vetävä vertainen, luentoja ve-
tävä ammattilainen, hallituksen jäsen.  
Ilman Sinun panostasi niin moni jäisi 
yksin ja ilman tukea. Kiitos siitä, että 
seuraat sydäntäsi. Olet valmis laitta-
maan itsesi ja vapaa-aikasi likoon ja 
haluat edistää adhd-oireisten ja hei-
dän läheistensä hyvinvointia. Teet 
mittaamattoman arvokasta työtä, kii-
tos siitä!

Sinä liiton työntekijä toimistolla, 
kursseilla ja ryhmissä. Kiitos, että 

olet mukana. Yksikään työntekijä ei 
tee työtään pelkän palkan takia vaan 
jokainen teistä on mukana täydestä 
sydämestä. Kiitos siitä!

Sinä, joka luet tätä lehteä: kiitos, 
että olet kiinnostunut. Omalta osalta-
si olet mukana levittämässä tietoa ja 
poistamassa harhaluuloja. Kiitos että 
välität.

Tämän porukan kanssa, eteen ja 
rinnalla on helppo tehdä työtä täy-
dellä höyryllä!

Kiittäen ja iloiten,
Minna Lindeqvist

hallituksen puheenjohtaja
ADHD-liitto ry

P.S: Käykääpä vilkaisemassa mitä 
kaikkea tämä porukka on saanut ai-
kaan ja mitä kaikkea onkaan tulossa. 
Tietoa löytyy kurkistamalla ADHD-
liiton nettisivuille ja tykkäämällä lii-
tosta Facebookissa.

Uusi vuosi uudet haasteet
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l i i t t o i l m o i t t a a

Lähde Holiday Club -lomalle kylpylään tai 
vuokraa loma-asunto

ADHD-liiton jäsenet saavat 15 % alennuksen seuraavista Holiday Club -kohteista:

Saimaa hotelli, Villas ja loma-asunnot
Tampereen Kylpylä hotelli ja loma-asunnot
Katinkulta hotelli, Villas ja loma-asunnot
Kuusamon Tropiikki hotelli, Villas ja loma-asunnot
Salla hotelli ja loma-asunnot
Saariselkä hotelli ja loma-asunnot
Ylläs Saaga hotelli ja chalets

Loma-asuntokohteet: Airisto, Rönnes, Ähtäri, Hannunkivi, Punkaharju, Pyhä, Ruka, 
Pyhäniemi, Tahko, Himos, Levi ja Ellivuori

Hotellissa hintaan sisältyvät majoitus ja aamiaiset.
Loma-asunnoissa, Villas-asunnoissa ja Ylläs Chaletissa pyyhkeet, vuodevaatteet ja 
loppusiivous. Loma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa minimimajoitus 2 vrk, Ylläs 
Chaletissa 3 vrk.

Varaukset www.holidayclub.fi tai 030 68 600, 
Käytäthän varatessasi koodia: ADHD15

Vuoden 2014 Adhd-aarteet

ADHD-liitto ry valitsi jälleen 
vuoden Adhd-aarre tittelin 
saajat. 2014 oli ADHD-liiton 

25-vuotisjuhlavuosi ja juhlavuoden 
kunniaksi Adhd-aarre tittelin saaneita 
oli neljä henkilöä. Adhd-aarre tittelin 
saajat valitaan vaihtuvin kriteerein, 

mutta yhteistä kaikille valituille on 
se, että he ovat jollain tapaa kunnos-
tautuneet adhd-asian ja tietoisuuden 
eteenpäin viemisessä. Vuoden 2014 
Adhd-aarteet ovat psykiatri Sami 
Leppämäki, Yle  TV2 Naurun ta-
sapaino -ohjelman tuottaja Markku 

Mastomäki, erityisopettaja Timo Lat-
sa ja  yhdistysaktiivi Kirsi Kiilakoski.

Suuri kiitos kaikille palkituille hei-
dän merkittävästä uurastuksestaan 
adhd-asian eteenpäin viemisessä ja 
tietoisuuden lisäämisessä. 

Vasemmalla: 
Timo Latsa sai 
tunnustuksen 
Eijsveikeet ry:n 
sihteeriltä Enni 
Kesoselta

Oikealla: 
ADHD-liiton 
toiminnanjohtaja 
Nina Hovén-
Korpela ojensi 
diplomin Sami 
Leppämäelle
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Olen aloittanut tammi-
kuun alussa perheva-
paan sijaisena kuntou-

tussuunnittelijan tehtävissä. 
On ollut mukava tulla ADHD-
liittoon töihin. Työ on innosta-
vaa ja mielenkiintoista. Odotan 
innolla kursseja ja kohtaamisia 
kursseilla!

Koulutukseltani olen sai-
raanhoitaja (amk) ja terveys-
tieteiden maisteri. Sairaanhoi-
tajana olen työskennellyt hyvin 
erilaisissa elämäntilanteissa 
olleiden ihmisten kanssa. Olen 
työskennellyt niin lasten-, 
nuorten- kuin aikuispsykiat-

rian aloilla. Järjestötyön kokemusta 
minulla on työskentelystä Suomen 
Punaisella Ristillä psykososiaalisen 
tuen parissa. Tehtäviini kuului järjes-
tää muun muassa erilaisia henkiseen 
tukeen liittyviä koulutuksia.    

Työn vastapainoksi voimia arkeen 
minulle antavat läheiset, luonto sekä 
erilaiset kulttuurielämykset erityisesti 
teatteri ja musiikki. 

Mukavaa kevättä ja kursseilla ta-
vataan!

Kaisa Parviainen
kuntoutussuunnittelija

ADHD-liitto ry

Olen aloittanut 26.1.2014 AD-
HD-liiton Pohjois-Suomen 
alueen järjestösuunnittelijana. 

Ennen ADHD-liittoon siirtymistä 
olen työskennellyt A-Kiltojen Lii-

tossa järjestökoordinaattorina sekä 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry:ssä hankekoordinaattorina. Näiden 
työtehtävien myötä järjestötoiminta, 
verkostotyö ja paikallisyhdistysten 

tukeminen ovat tulleet tu-
tuiksi. Työssä saatua koke-
musta täydentävät Jyväsky-
län yliopistossa suoritetut 
opinnot kansalaisyhteis-
kunnan asiantuntijuuden 
maisteriohjelmassa. 

Vapaaehtoistoiminta on 
erittäin lähellä sydäntä-
ni ja olen opiskeluajoista 
lähtien ollut mukana muun 
muassa ystävätoiminnassa, 
vertaisryhmäohjaajana ja 
viimeisimpänä olen käynyt 
lukemassa sanomalehtiä 
muistisairaille vanhuksille 
vanhainkodissa. Vapaaeh-
toistoimijoiden tekemän ar-
vokkaan ja tärkeän työn tu-
keminen on mielestäni yksi 
keskeisimmistä järjestöjen 
tehtävistä ja haluan työs-

kennellä tämän asian tukemiseksi. 

Vapaa-aikani kuluu perheen ja 
harrastusten parissa. Perheeseemme 
kuuluva Muisto-koira toimii hyvänä 
lenkkikaverina ja huolehtii samalla 
siitä, että liikun päivittäin aktiivises-
ti. Pelaan myös salibandya naisten 
III divisioonassa ja harjoitukset sekä 
pelipäivät pitävät kalenterin kiireise-
nä. Urheiluharrastusten vastapainoksi 
tykkään lukea paljon. 

Uusi työtehtäväni on erittäin mie-
lenkiintoinen ja innostava. Monipuo-
liseen työnkuvaani sisältyy jäsen-
yhdistysten tukemista, neuvontaa ja 
ohjausta, koulutuksia sekä erilaisten 
tapahtumien järjestämistä. Odotan 
innolla, että pääsen tutustumaan jä-
senyhdistystemme väkeen. Toivotan 
kaikille oikein ihanaa ja aurinkoista 
kevättä!

Teksti Katja Suni, 
järjestösuunnittelija, ADHD-liitto ry

l i i t t o i l m o i t t a a

Katja Pohjois-Suomen järjestösuunnittelijaksi

Kaisa kuntoutussuunnittelijaksi
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P o r i n a-n u r K K a

Porina-nurkka

Tervehdys hyvä yhdistysväki ja vertaisryhmien vetäjät

Julkaisemme kevään aikana liiton kotisivuilla uuden vertaistukiosion. Osioon olisi tarkoitus kasata kat-
tavasti tietoa vertaistuesta, asiaan liittyvistä koulutuksista ja tilaisuuksista sekä tärkeimpänä tiedot ver-
taisryhmistä koko Suomen laajuudella. Pyytäisinkin teitä toimittamaan minulle tiedot jo toimivista ja 

aloittavista ryhmistä 13.3. mennessä, jotta ne kerkeävät julkaisuun mukaan heti alusta lähtien. Pyydän jo 
samalla, että myös jatkossa päivittäisitte liittoon tiedot ryhmistä ja ilmoittaisitte uusista alkavista ryhmistä. 

Keväisin terveisin
Ilkka Nygrén

nygren.ilkka@gmail.com
puh. 040 777 1207

Porina-projektin viimeinen toi-
mintavuosi on käynnistynyt 
mukavalla tohinalla. Olen saa-

nut työparikseni Ilkan täksi kevääksi, 
kiva juttu! Viimeiseen vuoteen kuu-
luu olennaisesti raportointi, joka on 
käynnissä mm. tiedon keruuna viime-
vuoden toiminnasta. Pyydänkin kaik-
kia yhteistyökumppaneita, joita olen 
jo lähestynyt tai jotka pian saavat ar-
viointipostia, palauttamaan arvioinnit 
mahdollisimman kattavasti. Arvioin-
nin kerääminen voi tuntua työlääl-

tä, mutta on kuitenkin tärkeä viesti 
rahoittajallemme RAY:lle työmme 
tuloksista ja tärkeydestä. Kiitokset 
jo etukäteen kaikille palautteensa an-
taville!

Vertaisryhmät ovat käynnistyneet 
aktiivisesti uuteen toimintakauteen 
eri puolilla Suomea. Uusia aikuisten 
ryhmiä on käynnistynyt Oulussa ja 
Kuopiossa ja uusia adhd-oireisten 
puolisoiden vertaisryhmiä Turussa 
ja Tampereelle. Tsemppiä ryhmäoh-

jaajille ja mukavia 
porinoita jokaiseen 
ryhmään!

Kaisa Humaljoki
projektipäällikkö

puh. 050 438 3633
kaisa.humaljoki@adhd-liitto.fi

www.facebook.com/porina

Vuoden 2015 vertaistukiohjaajien koulutusviikonloppu on 26.–27.9 Jyväskylässä. Paikalle kutsumme 
uudet ja konkariohjaajat, merkatkaapa siis kalentereihin tämä vuoden kohokohta. Koulutuksen järjes-
tämme tutusti kolmikantana eli yhdessä Autismi- ja Aspergerliiton sekä Aivoliiton kanssa. Kuopiossa 

alkaa ohjaajakoulutus maaliskuussa, se järjestetään paikallisesti useiden eri liittojen kanssa. Ilmoittautumi-
nen on sinne parhaillaan käynnissä, joukolla Kuopion seudun jäsenet mukaan!

Adhd ja parisuhde -vertaistukitapahtumat saavat jatkoa myös tänä vuonna. Seinäjoella pariskuntien 
tapahtuma on la 21.3. klo 12–16 Seinäjoen seurakuntakeskuksessa (ilmoittautuminen seinajoki@vaa-
sanadhd.com tai Tuula Palovuori p. 050 090 1628). Helsingissä pariskunnat tapaavat toisensa la 11.4. 

klo 12–16 ADHD-liiton toimitiloissa (ilmoittautuminen kaisa.humaljoki@adhd-liitto.fi, puh. 050 438 3633).
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Selkokielisen tekstin rinnalle 
ovat ilmaantuneet selkovideot 
ja -animaatiot sekä selkokieliset 

kuvasarjat. Kirjojen siirtyessä hiljal-
leen digitaaliseen muotoon tarvitaan 
myös selkokielisiä e-kirjoja. Noin 
kymmenen prosenttia suomalaisista 
hyötyy selkokielestä. Tässä ryhmässä 
on mukana vanhuksia, erityistä tukea 
tarvitsevia maahanmuuttajia ja hen-
kilöitä useista eri vammaisryhmistä.

Kehitysvammaliitossa on ollut 
vuoden 2013 huhtikuusta alkaen 
käynnissä projekti Selkoilmaisu ar-
jen tukena, joka tuottaa ohjeistuksen, 
miten selkoaineistoa tehdään uusilla 
tekniikoilla. Projektissa on tehty use-
ampia selkovideoita, -animaatioita 
sekä selkokielisiä kuvasarjoja ja kak-
si e-kirjaa. Uusimmat juuri julkaistut 

videot ovat turvallisuuteen liittyviä: 
Palovaroitin sekä Hätänumero 112. 
Harjaa hampaat näin -3D-animaatio 
kertoo yksinkertaisella tavalla, miten 
pidät huolta hampaittesi terveydestä. 

Selkovideo on usein lyhyt, siinä 
käsitellään yhtä helposti hahmotetta-
vaa kokonaisuutta ja ääntä ja kuvaa 
tuetaan teksteillä.  Rytmi on rauhalli-
nen jättäen tilaa hitaammillekin oppi-
joille. Joskus aihe voi olla vaikeakin, 
silloin selkeä video voi auttaa asian 
ymmärtämisessä. 

Kuvasarjojen tekeminen on myös 
yksinkertainen ja helppo tapa tuottaa 
selkoaineistoa nettiin. Papunet-verk-
kopalvelussa on tuotettu kuvakirja-
työkalu Papuri, jonka avulla kuka 
tahansa voi tehdä kuvakirjoja mistä 

tahansa aiheista. Kirjaan voi lisätä 
kuvia ja tekstiä, ääntä ja pieniä vide-
on pätkiä. 

Kehitysvammaliitossa järjestetään 
koulutuksia, jotka opastavat sovelta-
maan selkoilmaisua uusiin tekniikoi-
hin. Koulutukset ovat avoimia kaikil-
le aihepiiristä kiinnostuneille.

Linkit julkaistuihin uudenlaisiin 
selkoaineistoihin ja koulutuksiin 
löytyvät sivulta www.papunet.net/
selkoilmaisu/

Lisätietoja: 
projektipäällikkö Hannu Virtanen, 

puh. (09) 3480 9236, 
hannu.virtanen@kvl.fi

Selkokielen uudet tuulet
Maailma muuttuu ja selkokieli sen mukana. Enää ei riitä, että tuotetaan selkokielistä tekstiä tai 
puhetta, vaan nykyisin tarvitaan monenlaista selkoilmaisua.

u u t i s i a m u i l t a
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ADHD-kokemusosaajaprojektin 
terveiset

Kun luet tätä, on ADHD-liiton en-
simmäinen kokemusosaajakou-
lutus pilotoitu ja joukossamme 

on monta uutta kokemusosaajaa lisää-
mässä adhd-tietoisuutta. Onneksi ol-
koon uusille kokemusosaajillemme. 
Koulutus herätti paljon kiinnostusta, 
ja valitettavasti pilottikoulutukseen 
pystyttiin ottamaan vain rajallinen 
määrä osallistujia. Mutta hakemus-
ten määrä ja tiedustelut koulutuksista 
osoittavat sen, että olemme oikealla 
asialla järjestämässä adhd-kokemus-
osaajien koulutusta, ja uusille koulu-
tuksille on tilausta.

Adhd-kokemusosaaja 
-pilottikoulutus

Näitä terveisiä kirjoittaessa on 
adhd-kokemusosaajakoulutuksen pi-
lotointi vielä parhaillaan meneillään. 
Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 
ohi ja toinen lähiopetusjakso vielä 
edessä. Pilottikoulutus järjestetään 
Vaasassa yhteistyössä mm. Vaasan-
seudun ADHD-yhdistyksen ja Vaasan 
aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, jos-
ta tulee myös toinen kouluttajamme, 
erityisopettaja Seija Harlin. Koulu-

tuksen osallistujat ovat ADHD-liiton 
jäsenyhdistysten jäseniä eri puolilta 
Suomea.

Osa osallistujista on ollut muka-
na ideoimassa ja suunnittelemassa 
miten koulutusta rakennettaisiin ko-
kemuskoulutusverkoston peruskou-
lutusmallin pohjalta adhd-henkilöille 
sopivaksi. Olimme yhdessä suun-
nitelleet mm. koulutuksen sisältöjä, 
toiminnallisia osuuksia ja aikatauluja, 
sekä varautumista vastaamaan adhd-
oireisten tarpeisiin mm. selkeästi jä-
sennellyllä koulutuskokonaisuudella, 
selkeällä ohjeistuksella, opetuksella 
ja materiaaleilla, riittävillä tauoilla 
sekä stressileluilla, jotka olivatkin 
ahkerassa käytössä. Lärumilta saim-
me lainaksi pallotyynyjä ja -liivejä. 
Koulutukselle myös perustettiin ma-
teriaalipankiksi ja keskustelufooru-
miksi oma Facebook-ryhmä.

Ensimmäisessä koulutusjaksossa 
osallistujat pitivät ennakkotehtävänä 
valmistamansa esitykset omista yh-
distyksistään. Esityksiä oli mukava 
seurata ja antaa palautetta siitä, mi-

ten hienosti 
omista yh-
distyksistä 
kuulijoille 
kerrottiin. 
ADHD-liiton ko-
kemusosaajat ovat aina myös oman 
yhdistyksensä sekä liiton edustajia. 
Kokemusosaajat ovat lisäksi oman 
ryhmänsä asiantuntijoita ja edusta-
jia, joten aiheenamme oli myös adhd-
asiatieto.

Lähtökohtana kokemusosaaja-
toiminnassa on kuitenkin kokemus-
kouluttajuus, oman tarinan kertojana 
toimiminen esim. sosiaali- ja terveys-
alan koulutusyksiköissä, joissa koke-
mustietoa käytetään muuta opetusta 
täydentämässä. Kokemuskouluttaja 
pitää omaan kokemustietoonsa poh-
jaavia puheenvuoroja tai osallistuu 
muulla tavoin tulevien ammattilais-
ten opetukseen tai jo ammatissa toi-
mivien koulutukseen. Aiheinamme 
olivatkin vuorovaikutus ja esiintymi-
nen, oppiminen, opettaminen ja ope-
tuksen erilaiset kohderyhmät. Kuu-
limme myös kokeneen kokemusosaa-
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jan puheenvuoron, ja työskentelimme 
luentojen, alustusten, keskustelujen, 
harjoitusten ja paritehtävien avulla.

Oman tarinan rakentaminen 
käynnistyi Vaasan aikuiskoulutus-
keskuksen opiskelijoiden käydessä 
haastattelemassa osallistujia. Haas-
tattelu auttoi tulevia kokemusosaajia 
jäsentämään omia kokemuksiaan, ja 
antoi kuvan, mitä kokemusosaaji-
en halutaan kertovan. Oman tarinan 
työstämistä jatkettiin mm. aikaja-
nalla. Välitehtävässä osallistujat 
suunnittelevat oman esityksensä ja 
pitävät harjoitusesiintymiset oman 
paikkakuntansa kokemuskoulutuksen 
opetusyksikköverkostoon kuuluvassa 
oppilaitoksessa.

Toisessa lähiopetusjaksossa ai-
heina on mm. kokemusosaajana toi-
mimisen käytännön asiat, rakentava 
palaute, kokemusosaajan voimavarat 
ja oman kokemusosaajatoiminnan 
arviointi, sekä hahmottamisaiheinen 
osuus, jonka meille pitää Niilo Mäki 
instituutin Hahmottamisen kuntoutus 
-hankkeen Suvi Ylönen. Koulutuk-
semme päättyy näyttökoepäivään, 
jolloin myös juhlistamme uusia koke-
musosaajiamme kakkukahvien kera.

Adhd-kokemusosaajakoulutus on 
ensimmäinen laatuaan ja pilottikou-

lutuksen ensimmäisen jakson palaute 
oli suurin osin positiivista, ja saimme 
myös hyviä kehittämisehdotuksia ja 
ideoita jatkoa ajatellen. Myös Vaasan 
aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijat 
olivat tyytyväisiä ja kiittivät haastat-
teluista He kokivat ne tarpeellisina 
omien opintojen tueksi ja tiedon li-
säämiseksi. Kiitos kaikille osallistu-
jille, yhteistyökumppaneille ja kaikil-
le koulutuksen suunnittelussa, järjes-
tämisessä ja sen mahdollistamisessa 
mukana olleille tahoille.

ADHD-
kokemusosaajaverkosto

Projektissa muodostetaan  
ADHD-liitolle kokemusosaajaver-
kosto, johon kuuluvat kokemus-
osaajakoulutuksen tai jonkin muun 
kokemuskoulutuksen käyneet adhd-
oireiset henkilöt ja heidän läheisensä 
(esim. puoliso, vanhempi tai sisarus). 
Muun muassa kokemuskoulutus-
verkoston alueelliset ohjausryhmät 
järjestävät koulutuksia, joihin myös 
meidän liittomme jäsenillä on mah-
dollisuus päästä. Seuraa tiedotusta 
netissä.

Valtakunnallisen Adhd-kokemus-
osaajaverkoston tarkoituksena on ko-
kemustiedon kautta lisätä ja levittää 
tietoa adhd:stä. Tavoitteena on, että 
verkoston osaamista hyödynnetään 

eri tahoilla, ja ADHD-liitto tukee ko-
kemusosaajia ja ylläpitää verkoston 
toimintaa projektin päätyttyä. Koke-
musosaajien tehtävänä on lisätä eten-
kin ammattilaisten adhd-tietämystä.

Huomio! Keräämme edelleen tie-
toja aikaisemmin koulutetuista ko-
kemusosaajista (kokemuskouluttaja, 
kokemusasiantuntija, kokemustutki-
ja, kokemusarvioija jne.) Mikäli ha-
luat omat tietosi ADHD-liiton koke-
musosaajarekisteriin, niin ilmoita tie-
dot Essille (essi.jantti@adhd-liitto.fi).

Ps. Mikäli haluat jakaa omia ko-
kemuksiasi elämästä adhd:n kanssa 
kirjallisessa muodossa, lähetä nyt 
tarinasi Vaasanseudun ADHD-yhdis-
tyksen tekeillä olevaan adhd-kirjaan. 
Lisätietoja kirjasta saat yhdistyksen 
vastuuhenkilöiltä.

 
Teksti: Essi Jäntti, 

ADHD-kokemusosaajaverkosto 
käyntiin! ADHD-liitto ry 
essi.jantti@adhd-liitto.fi 

puh. 050 378 0707 
www.facebook.com/adhd.kokemus-

osaajaprojekti 

Kokemuskoulutusverkosto: 
www.kokemuskoulutus.fi

a d h d-K o K e m u s o s a a j a v e r K o s t o K ä y n t i i n!  -P r o j e K t i
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Koulun tulisi antaa oppilaille 
mahdollisuus monipuoliseen 
kasvuun, osallisuuteen, oppi-

miseen ja terveen itsetunnon kehitty-
miseen, jotta he voivat hankkia elä-
mässä tarvitsemiaan tietoja, taitoja 
ja saada valmiudet jatko-opintoihin. 
Nykyinen koulukulttuuri on kuiten-
kin ollut pitkään ongelmakeskei-
nen ja oppilaiden käyttäytymistä ja 
tunne-elämää on monesti arvioitu 
ongelmien ja heikkouksien näkökul-
masta. Opettajilta puuttuu edelleen 
käytäntöjä, miten huomioida oppi-
laiden myönteinen kehitys, varsinkin 
puhuttaessa erityisen tuen oppilaista. 

Kun on keskitytty parantamaan 
heikkouksia ja oppilaasta käytetty 
kieli on ongelmakeskeistä, opettajan 
ja vanhempien voi olla vaikea nähdä 
lapsen parhaita puolia, toimivimpia 
kykyjä ja vahvuuksia. Oppilaalle 
voi koitua psyykkisiä seuraamuksia, 
jos heikkoihin osa-alueisiin tai tai-
topuutteisiin kiinnitetään jatkuvasti 
huomiota, ja oppilas kokee olevan-
sa oireidensa kanssa kelvoton ilman 
esiintuotuja vahvuusalueitaan. Tämä 
voi edelleen johtaa alisuoriutumiseen 
ja negatiivisen käsityksen muodostu-
miseen itsestään usealla elämän osa-
alueella.  

Minäkäsityksen ja 
itsetunnon tärkeys

Persoonallisuuden keskeisin ra-
kenne on minäkäsitys, joka syntyy 
vähitellen, kun oppilas oppii tark-
kailemaan itseään – muun muassa 
millaiset ovat minun taitoni, kykyni, 

tunteeni, vahvuuteni ja heikkouteni. 
Koska koulu ja oppiminen ovat lähes 
päivittäin läsnä lapsen elämässä, on 
koulunkäynnin sujuminen yksi mer-
kittävimmistä lapsen elämään vaikut-
tavista tekijöistä. Myönteinen palaute 
koulussa ja kotona kannustavat oppi-
lasta yrittämään sekä muodostamaan 
realistista kuvaa oppimisestaan, mikä 
samalla kohottaa itsetuntoa. Oppilaat 
mieltävät sekä osaamisensa että tu-
kitarpeensa pääasiallisesti kouluai-
neiden kautta ja olisikin tärkeää, että 
oppilaita ohjattaisiin lopputuloksen 
sijaan jo varhaisessa vaiheessa arvi-
oimaan omaa toimintaansa; huomion 
tulisi kohdistua yrittämiseen ja hyvi-
en valintojen tekemiseen ja positii-
visen sisäisen puheen kehittymiseen 
(vrt. ”Ei kannata yrittää, en kuiten-
kaan onnistu.” ”Nyt tsemppaan ja 
varmasti osaankin.”)

Heikoimmilla olevien lasten ja 
nuorten hyvinvointiin vaikuttaa en-
sisijaisesti heidän kokemuksensa 
olevansa yksilöinä merkityksellisiä 
ja arvokkaita, mikä vähentää masen-
nusta sekä tulevaisuuden näköalatto-
muutta. Vahvuusperustainen opetus, 
joka perustuu oppilaan vahvuuksien 
esiin nostamiselle, arvioinnille ja nii-
den järjestelmälliselle opetukselle, 
voi olla parasta tukea mitä ammatti-
ihmiset voivat oppilaalle tarjota. Ad-
hd-oireinen oppilas pystyy opiskele-
maan yhtä pitkälle kuin ikätoverinsa, 
mikäli hänen oppimistaan tuetaan ja 
itsetuntoaan vahvistetaan asianmu-
kaisin tukitoimin.

Kohti vahvuusperustaista 
opetusta positiivisen 
pedagogiikan keinoin
Opettajien toiminnalla on iso merkitys oppilaidensa luonteen sekä vahvan itsetunnon kehittymi-
seen. Oppilaiden kasvua kohti hyvää ja toimivaa elämää tulee kouluissa tukea monipuolisesti ja 
myös moniammatillisesti.

Erja Sandberg

Kaisa Vuorinen
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Perinteiset lääketieteelliset luoki-
tusjärjestelmät (kuten ICD ja DSM) 
keskittyvät siihen, mikä henkilössä 
on vialla, ja samalla jättävät ottamatta 
kantaa yksilön vahvuuksiin. Adhd-oi-
reisia pidetään perinteisesti ajateltuna 
oppilaina, joiden on vaikea keskittyä 
tehtäviin ja istua paikoillaan oppi-
tunnin ajan. Impulsiivisesti toimivat 
oppilaat ovat monesti häiriöherkkiä 
ulkopuolisille ärsykkeille, ja myös 
akateeminen alisuoriutuminen on 
yleistä. Häiriön kanssa liitännäiset 
psykiatriset ja neurologiset sairaudet 
sekä oppimisvaikeudet ovat yleisiä ja 
tuovat omat haasteensa opiskeluun. 

Positiivinen pedagogiikka
Suomeen on rantautunut uusi pe-

dagoginen suuntaus, positiivinen pe-
dagogiikka, joka painottaa oppilai-
den vahvuuksia sekä onnellisuuteen 
tähtäävää, oppilaita kannattelevaa 
hyvinvointia riskien kartoittamisen 
ja ongelmakeskeisyyden sijaan. Po-
sitiivisen psykologian tieteenalaan 
kuuluva suuntaus korostaa henkilön 
hyvää elämää ja keskittyy kehittä-
mään yksilön vahvuuksia. Tieteen-
ala tarjoaa tutkittuun tietoon nojaa-
via pedagogisia malleja. Positiiviset 
luonteenpiirteet, kuten toiveikkuus, 
sinnikkyys ja optimismi ennakoivat 
parempaa selviytymistä elämässä ja 
ovat myös merkittävässä asemassa 
esimerkiksi sairastumisen tai vam-
mautumisen kuntoutusprosessissa. 

Positiivisen psykologian tavoite 
ei ole kieltää negatiivisia tunteita ja 
yksilön pahoinvointia, vaan opettaa 
tunnistamaan vahvuuksia ja tunteita. 
Näiden kautta hyvinvointi kasvaa ja 
elämästä tulee mielekkäämpää, koska 
ihmisillä on luontainen tarve korjata 
heikkouksiaan. Tukea tarvitsevien 
oppilaiden näkökulman vaihto tai-
topuutteista vahvuusperustaiseen 
opetukseen, auttaa oppilasta arvosta-
maan itseään ja luo paremman poh-
jan itsetunnolle, joka on merkittävä 
tekijä oppimiselle ja tulevaisuudessa 
selviytymiselle.

Suuntauksessa opettajan fokus on 
luokkahuoneen interventioissa, joissa 
opetetaan muun muassa sinnikkyyttä 
kohdata haasteita ja sitoutuneisuutta 
koulutyöhön. Vahvuuksia ja onnelli-
sen elämän rakennuspalikoita, kuten 
kykyä olla kiitollinen ja taitoja solmia 

hyviä ihmissuhteita, tulee järjestel-
mällisesti opettaa koulussa, koska ne 
ennaltaehkäisevät oppilaiden masen-
nusta ja lisäävät tyytyväisyyttä joh-
taen parempiin oppimistuloksiin sekä 
kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Monia 
tehokkaita positiivisen psykologian 
interventioita on jo saatavilla koulu-
jen käyttöön.

Älykkyydeltään normaalit mutta 
taidoiltaan tarkkaamattomat ja im-
pulsiiviset oppilaat eivät pysty hyö-
dyntämään maksimaalisesti taitojaan 
koulussa. Moniproblematiikan takia 
on tarkoituksenmukaista katsoa myös 
adhd-oireisia henkilöitä positiivisen 
psykologian näkökulmasta tukien 
heidän vahvuuksiaan ja itsetuntoaan. 
Akateemisten vahvuuksien lisäksi tu-
lisi tunnistaa myös sosioemotionaali-
sia vahvuuksia useasta ympäristöstä, 
niin koulusta, kodista kuin harrastus-
piireistäkin. Tunnistamalla ja kehittä-
mällä oppilaiden vahvuuksia voidaan 
ennaltaehkäistä ja välttää oireiden 
mukaista riskikäyttäytymistä. 

Vahvuudet
Jokaisella ihmisellä on vahvuuk-

sia; ne tulee löytää ja tunnistaa it-
sessään sekä toisissa ihmisissä. Vah-
vuuksia voi kehittää käyttämällä niitä 
aktiivisesti. Esimerkiksi rohkeutta 
voi kehittää tekemällä rohkeita teko-
ja. Luoteenvahvuudet määritellään 
ihmisen myönteisiksi ominaisuuk-
siksi. Ne näkyvät tunteissa, käytök-
sessä ja ajatuksen tasolla. Vahvuuk-

sien tunnistamiseen ja nimeämiseen 
liittyy itsessään jo hyvin myönteinen 
lataus. Etenkin oppilaat, joilla on eri-
tyisen tuen tarpeita, tarvitsevat tietoa 
omasta osaamisestaan ja omista vah-
vuuksistaan oppiakseen ohjaamaan 
omaa toimintaansa, kokeakseen on-

nistumisia ja oppiakseen sitä kautta 
arvioimaan ja arvostamaan itseään 
myönteisesti. 

Lukuisat tutkimukset osoittavat, 
että vahvuuksiin keskittyvillä oh-
jelmilla on vaikutusta oppilaan hy-
vinvoinnille ja menestykselle nyt 
ja myöhemmin hänen elämässään. 
Keskittyminen oppilaan vahvuuk-
sin luo vahvan perustan oppilaan ja 
opettajan sekä kodin väliselle myön-
teiselle vuoropuhelulle. Monesti las-
ten menestystä koulussa ja elämässä 
arvioidaan liiaksi sen mukaan, miten 
hän pärjää kouluaineissa, kokeissa 
tai, miten hän erottuu toisista lapsis-
ta. Kuitenkin huomiota tulisi kiin-
nittää yhä enemmän lapsen hyvään 
luonteeseen ja siihen, osaavatko lap-
semme tehdä hyviä asioita, kuten ol-
la vastuuntuntoisia ja hyviä ystäviä. 
Vahvuuksiin keskittyminen ja niiden 
arvostaminen, saa aikaan lapsissa 
hyvän luonteen kehittymistä, joka on 
yhteydessä onnellisuuteen ja hyvin-
vointiin. 

Vahvuuksia koskevissa tutkimuk-
sissa korostuu seikka, että vahvuu-
tensa löytäneet nuoret ovat onnelli-
sempia, terveempiä ja sosiaalisesti 
kyvykkäitä. Hyvä luonne on positii-
visen psykologian keskeinen tutki-
muskohde. Luonnetta voi muokata 
harjoittamalla hyveitä, eli tekemällä 
moraalisesti hyviä tekoja. Hyveet ja 
vahvuudet ovat helmiä lapsissa, joita 
tulee jatkuvasti nostaa esille ja aut-

”Moniproblematiikan takia on 
tarkoituksenmukaista katsoa myös adhd-oireisia 
henkilöitä positiivisen psykologian näkökulmasta 

tukien heidän vahvuuksiaan ja itsetuntoaan.”
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taa kehittymään edelleen. Kaikilla 
oppilailla on vahvuuksia, kuitenkin 
he tarvitsevat tukea niiden tunnis-
tamiseen sekä vahvuuksien käytön 
kannustamiseen monenlaisissa tilan-
teissa. On tärkeää, että lapselle mer-
kitykselliset ihmiset, kuten opettajat 
huomaavat lapsen vahvuuksia, sillä 
vahvuus vahvistuu eritoten silloin, 
kun se huomataan ja sen käyttämises-
tä annetaan tunnustusta, jolloin myös 
lapsen itsetunto ja itseluottamus li-
sääntyvät. Erityisen tuen oppilaiden 
näkökulmasta vahvuuksilla voi aja-
tella olevan aivan erityinen merkitys, 
sillä niiden tietäminen ja aktiivinen 
käyttäminen kasvattavat lapsen hen-
kistä resurssia ja kykyä toipua ja py-
syä toimintakykyisenä vaikeuksien ja 
epäonnistumisien kohdatessa. 

Erityisoppilaiden vahvuuksien 
esille saaminen on hyvin arvokasta, 
koska heidän akateeminen osaami-
sensa voi olla muita vähäisempää tai 
se jää ongelmakeskeisen oireilun ja 
puheen alle. Koulussa tulisikin yhä 
enemmän keskittyä ongelmapuheen 
sijaan taitopuheeseen, kuten ”en osaa 
olla hiljaa tunnilla”, ”harjoittelen viit-
taamisen taitoa”. Taitojen harjoittelun 
tueksi tulisi yhä enemmän tuoda op-
pilaan omia ydinvahvuuksia, joiden 
käyttäminen energisoi ja tuottaa 
myös flow-kokemuksia. Uusien tai-
tojen oppiminen vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa antaa tilaisuuden tar-
kastella kaikkien ryhmän oppilaiden 
vahvuuksia, jolloin vähenee myös 
vertailun tarve toisiin, koska kaikil-
la oppilailla on vahvuuksia ja kaikki 
vahvuudet ovat arvokkaita ja opetel-
tavissa olevia. 

Vahvuuksista puhuminen sekä nii-
den kirjaaminen erilaisiin pedagogi-
siin asiakirjoihin on merkityksellistä 

sekä oppilaalle että hänen perheelleen 
ja se voi toimia voimaannuttavana 
työkaluna. Myös erilaisissa verkosto-
tapaamisissa olisi tärkeä tuoda esille 
lapsen vahvuuksia ja lähteä pohti-
maan tukitoimia jo hyvin toimivien 
asioiden tutkimisella ja lisäämisellä 
arjessa, koulussa ja kotona. Koska sa-
nat luovat todellisuutta ja määrittele-
vät vahvasti sitä, millaisena oppijana 
lapsi itsensä näkee ja kokee, on aikui-
silla kaikissa tilanteissa vastuu siitä, 
millaista tarinaa he lapsesta kertovat. 
Vahvuuksiin ja onnistumisiin keskit-
tymällä on mahdollista lähteä raken-
tamaan lapsesta aivan uudenlaista, 
myönteistä tarinaa. Tämä narratiivi 
tukee lapsen minäkuvan kehittymis-
tä ja kasvua kohti omat vahvuutensa 
tunnistavaa ja niitä aktiivisesti hyvän 
elämän rakentamiseksi käyttävää on-
nistujaa, joka on vahvasti itse oman 
elämän keskiössä luomassa tälle ta-
rinalle jatkoa. 

Opettajille työväline 
luonteenvahvuuksien 
kartoittamiseen

Positiivisen pedagogiikan opetta-
jan työväline VIA (Values In Action) 
-vahvuusmittari on Pennsylvanian 
yliopistossa positiivisen psykologi-
an keskuksessa kehitelty, luonteen-
vahvuuksiin ja hyveisiin painottunut 
mittari,  joka luotiin mielenterveyden 
käsikirjaksi vastapainona mielen sai-

rauksien käsikirjalle (DSM). Mittari 
on suomennettu Helsingin yliopiston 
erityispedagogiikan yksikössä vuon-
na 2013, minkä jälkeen suomalaista 
versiota on testattu ala- ja yläkouluis-
sa tukea tarvitsevilla oppilailla.

VIA-mittari on luokiteltu kuuteen 
osa-alueeseen, jotka ovat viisaus, 
rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmu-
kaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. 

Osa-alueisiin sisältyy lisäksi 24 tar-
kempaa luonteenvahvuutta. Mittarin 
tarkoituksena on saada kontekstista 
riippumatonta tietoa luonteenvah-
vuuksista, tehdä vahvuudet näkyväk-
si yksilön parhaita puolia korostaen 
sekä edistää vahvuuksien käyttöä 
jokaisella elämänalueella parempaan 
hyvinvointiin tähdäten.

Positiivinen pedagogiikka vah-
vistaa adhd-oppilaiden minäpysty-
vyyttä, jonka vaikutuksesta on vahva 
tieteellinen näyttö akateemiseen mo-
tivaatioon, onnistumisen kokemuk-
siin, menestykseen sekä positiivisiin 
uskomuksiin. Käyttäytymisen positii-
vinen vahvistaminen ja vahvuuksien 
tunnistaminen ovat merkittäviä teki-
jöitä koulumenestykseen sekä siihen 
miten hyvä oppilas-opettaja suhde 
on, joten vahvuuskeskeistä pedago-
giikkaa voidaan suositella käytettä-
väksi myös suomalaisissa kouluissa.

Teksti: 
Erja Sandberg, KM, 

erityispedagogi, tohtorikoulutettava 
Helsingin Yliopisto

Kaisa Vuorinen, KM, 
erityisluokanopettaja, tohtorikoulu-

tettava Helsingin Yliopisto

Kuvat: Kuvaverkko
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”Vahvuuksista puhuminen sekä niiden 
kirjaaminen erilaisiin pedagogisiin asiakirjoihin 
on merkityksellistä sekä oppilaalle että hänen 

perheelleen ja se voi toimia voimaannuttavana 
työkaluna.”
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1.6.2015 voimaan tuleva laki-
muutos saa aikaan sen, että 
vammaisetuuksia myönnettäes-

sä arvioidaan nykyistä selkeämmin 
hakijan tuen tarvetta.  Samalla eri 
vammaisetuuksien myöntäminen yh-
denmukaistuu.

Kelan maksamia vammaisetuuksia 
ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 
16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja 
eläkettä saavan hoitotuki sekä ruoka-
valiokorvaus. Ruokavaliokorvausta 
lukuun ottamatta Vammaisetuudet 
on porrastettu kolmeen tasoon haki-
jan tuen tarpeen mukaan (perustuki, 
korotettu tuki, ylin tuki).

Jatkossa 16 vuotta täyttäneen pe-
rusvammaistuen voi saada ilman 
sairaudesta aiheutuvia erityiskustan-
nuksia. Se voidaan myöntää sairau-
den tai vamman aiheuttaman haitan 
perusteella. Uusina tuensaajina pe-
rusvammaistuen piiriin voivat päästä 
esimerkiksi nuoret, joilla mielenter-
veyden häiriö aiheuttaa olennaista 

haittaa, mutta ei nykylain tarkoitta-
mia erityiskustannuksia. 

Etuudet voidaan myöntää 
pidemmäksi ajaksi

Vammaisetuuksia ei voi enää saa-
da pelkästään erityiskustannusten 
perusteella. Tukien myöntäminen 
edellyttää aina vammasta ja sairau-
desta aiheutuvaa haittaa tai avun, 
ohjauksen tai valvonnan tarvetta. 
Erityiskustannukset voivat korottaa 
tuen määrän perustuesta korotetuksi 
tueksi. Erityiskustannuksia voivat ol-
la esimerkiksi kotipalvelu-, lääkäri-, 
lääke- ja kuntoutuskulut, jotka hakija 
maksaa itse.

Koska tukien saaminen ei välttä-
mättä edellytä kustannusten osoit-
tamista, Kela voi myöntää vam-
maisetuudet nykyistä pitemmäksi 
ajaksi ja entistä useammin toistaisek-
si. Muutoksen myös uskotaan koh-
dentavan vammaisetuuksia nykyistä 
oikeudenmukaisemmin ja yhdenver-
taisemmin.

Mikä muuttuu?
- Alle 16-vuotiaan vammaistuen pe-
rusteet säilyvät ennallaan.
- 16 vuotta täyttäneen perusvam-
maistuki ei enää edellytä erityiskus-
tannuksia.
- 16 vuotta täyttäneen korotettua ja 
ylintä vammaistukea sekä eläkettä 
saavan hoitotukea ei voi enää saada 
pelkästään erityiskustannusten pe-
rusteella. Hoitotukea myönnettäessä 
arvioidaan aina avun, ohjauksen ja 
valvonnan tarvetta sekä 16 vuotta 
täyttäneen vammaistuessa lisäksi 
sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa 
haittaa.
- Erityiskustannukset voivat korottaa 
vammaisetuuden määrän vain korote-
tun tuen tasolle. 
- Muutoksen koskevat 1.6. tai sen 
jälkeen alkavia uusia vammaisetuus-
päätöksiä.
- Ennen lainmuutosta myönnettyjen 
vammaisetuuksien maksu jatkuu an-
netun päätöksen mukaisena seuraa-
vaan tarkistukseen asti.

 Kelan tiedote 4.2.2015

Lakimuutos yhtenäistää vammaisetuuksien myöntämisperusteita

u u t i s i a m u i l t a
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Adhd-liitto järjesti keskusteluti-
laisuuden Pikkuparlamentissa 
26.1.2015. Asiantuntijapuheen-

vuorojen lisäksi tilaisuuden paneeli-
keskustelussa keskityttiin pohtimaan 
adhd:n hoitoa ja sen ongelmia sekä 
yhteiskunnallisesti että yksilön ja per-
heiden kannalta. 

Tilaisuuteen osallistui noin 50 hen-
keä. Mukana tilaisuudessa oli AD-
HD-liiton henkilökunnan ja jäsenten 
lisäksi kuntien päättäjiä, opetustoi-
men edustajia sekä terveydenhuollon 

ja sosiaalihuollon henkilökuntaa. Ti-
laisuuden moderaattorina toimi Bar-
navårdsföreningenin toiminnanjohta-
ja Pia Sundell. 

Tilaisuuden avasi kokoomuksen 
kansanedustaja Kari Tolvanen, joka 
kertoi alustuksessaan mielenterveys-
poliittisen neuvottelukunnan psyyk-
kisen hyvinvoinnin ohjelmasta. Oh-
jelman tavoitteena on ennaltaehkäistä 
nuorten syrjäytymistä, joka on sekä 
taloudellisesti että inhimillisesti kes-
tämätöntä yhteiskunnalle. 

Kielteisyyden kierre poikki

ADHD-liiton hallituksen asian-
tuntijajäsen lastenlääkäri Liisa Virk-
kunen korosti puheenvuorossaan, että 
tärkeintä adhd-oireisten lasten hoi-
dossa on havaita ongelmat ja tarjota 
tukea ajoissa, ennen kuin kielteinen 
minäkuva vaikuttaa lapsen elämän-
laatuun. 

– Lapsilla hyvän hoidon merkitys 
on suurin, koska heillä on koko elä-
mä edessään. Jos lapsi saa jatkuvasti 

Adhd:n hyvä hoito – toteutuuko se 
Suomessa?
Adhd-liiton keskustelutilaisuudessa eduskunnassa pohdittiin adhd:n hyvää hoitoa sekä lapsen, 
vanhemman että yhteiskunnan näkökulmasta.
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negatiivista palautetta, koulu menee 
huonosti ja kaverisuhteet epäonnistu-
vat, hänelle muodostuu itsestään kiel-
teinen käsitys. Hyvä hoito katkaisee 
kielteisen kehän, Virkkunen totesi. 

Adhd:n hyvä hoito tukee parhaim-
millaan lapsen kehitystä ja toiminta-
kykyä sekä ehkäisee liitännäisoireita. 
Kaikille lapsille on tärkeää olla hy-
väksytty. Lapselle on myös tärkeää 
oppia ja onnistua.

Virkkunen totesi puheenvuoros-
saan myös, että sen lisäksi, että hoita-
maton adhd on kallista elämänlaadun 
kannalta, se on kallista myös talou-
dellisesti yhteiskunnalle. 

Adhd:n hoito Suomessa ja 
muualla 

TAYS:in lastenpsykiatrian klini-
kan apulaisylilääkäri Leena Pihlakos-
ki kertoi adhd:n hoidosta Suomessa 
ja muissa Pohjoismaissa. Ei-lääkkeel-
lisistä hoidoista parhaat kokemukset 

on hänen mukaansa 
saatu vanhempai-
nvalmennuksesta. 
Noin 80 prosenttia 
lääkehoitoa saavista 
adhd-oireisista hyö-
tyy lääkehoidosta.

Pihlakoski myönsi, 
että adhd:n hoidossa 
on valtakunnallisesti 
eroja ja horjuvuutta. 
Käypä hoito -suosi-
tuksessa suositellaan 
tukitoimien aloitta-
mista tarvittaessa jo 
ennen kuin lapsi on 
saanut adhd-diag-
noosin. Jos lapsella 

on pulmia kotona tai koulussa, hän-
tä tuetaan muokkaamalla aikuisten 
avulla ympäristöä sellaiseksi, että hän 
pystyy toimimaan siinä.

Koululääkäri kohtaa adhd:n 
usein

Tuusulan koulu- ja neuvolalääkäri 
Anneli Ignatius kertoi adhd-asioiden 
parissa työskentelyn olevan niin mer-
kittävä osa hänen työtään, että arveli 
niiden vievän jopa 15 prosenttia työ-
ajasta. Ignatius esitteli tilaisuudessa 
Tuusulan kunnan uudistettua adhd-
mallia. 

Ignatiuksen mukaan Tuusulassa 
herättiin siihen, että adhd:hen liittyviä 
ongelmia ei havaita tarpeeksi ajoissa, 
tukitoimet ovat kirjavia ja palveluissa 
on päällekkäisyyksiä. Kunnassa kehi-
tettiin adhd:n hoitomalli, jossa lisät-
tiin koulutusta ja yhteistyötä opettaji-
en kanssa. Ei-lääkkeellisiä tukitoimia 
parannettiin.

Tuusulassa on myös käytössä Tu-
run yliopiston Lastenpsykiatrian tut-
kimuskeskuksessa kehitetty Voima-
perheet-toimintamalli, jonka avulla 
seulotaan kaikki nelivuotiaat. Noin 
15 prosenttia jää seulaan tarkkaavai-
suusongelmien vuoksi. Perheitä val-
mennetaan internetin ja puhelimen 
avulla. 

Miten välttää palveluiden 
jonot? 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-
veyspiiri EKSOTE:n integroitujen 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
ylilääkäri Juha Kemppinen antoi esi-
merkin aikuis-adhd:n tehokkaasta 
diagnosoinnista ja terveyspalveluiden 
saatavuuden parantamisesta. 

EKSOTE:ssa on tehty mielenter-
veys- ja päihdepalveluiden uudistus, 
jossa toiminnot yhdistettiin yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä ai-
kuisten adhd-arvioon pääsee suo-
raan, kun ennen jonotus kesti 3–11 
viikkoa. Jonojen purkamisen lisäksi 
EKSOTE:ssa on säästetty uudistuk-
sen avulla Kemppisen mukaan viisi 
miljoonaa euroa.

Moni adhd-aikuinen hakeutuu ar-
vioon, kun lapselle on tehty diagnoosi 
ja vanhempi tunnistaa itsellään samo-
ja oireita kun lapsellaan.  

Teksti Sini Sorainen ja 
Laura Helenius, Cocomms

Katso tallenne tilaisuudesta vi-
deona ADHD-liiton verkkosivuilta 
ajankohtaista-osiosta. 

Adhd:n hyvä hoito – toteutuuko se 
Suomessa?
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Ryhmän oli tarkoitus alkaa 
kuudella osallistujalla, mutta 
elämätilanteet lapsiperheissä 

ovat toisinaan haastavia ja äkillisesti 
muuttuvia, joten lopulta ryhmä ko-
koontui kolmen osallistujan voimin. 
Ryhmä oli pieni, mutta siitä muodos-
tui tiivis ja voimaannuttava yhteisö. 
Kohderyhmäksi päätin ohjaajana va-
lita välillisesti adhd-taustaiset lapset, 
koska diagnosoitujen lasten kanssa 
toimiminen on antanut minulle mah-
dollisuuden nähdä ja ihailla heidän 
energian ja mielikuvituksen mää-
rää ja laatua, kehon sisäistä rytmiä. 
Uskon, että ekspressiivisen taideil-
maisun avulla erilaisuus saa mah-
dollisuuden voimaantua ja tulla näh-
dyksi juuri sellaisena kuin tekijä sen 
haluaa ulospäin näyttää. Mielestäni 
adhd-diagnosoitujen lasten vanhem-
mat hyötyvät kokemuksesta, jolla he 
voivat vahvistaa näitä ajatuksia las-
ten arjessa omalla olemisellaan, ryt-
millään, joka on maustettu luovalla 
kokemuksella.

Ryhmä kokoontui ADHD-liiton 
uusissa tiloissa Malminkartanossa 
kerran viikossa, yhteensä kymmenen 
kertaa. Voimauttavan olemisen -ryh-
män alkuperäinen tavoite oli etsiä 
ja löytää kunkin osallistujan omaa 
kehollisuutta ja kehollista rytmiä 
suhteessa itseen ja muihin. Mutta 
niin kuin ekspressiivisessä taideil-
maisussa usein käy, muuttui myös 
tämän ryhmän tavoite osanottajien 
tarpeisiin mukautuen. Ryhmäläiset 
toivoivat tapaamisilta vahvistusta 
luovaan olemiseen, rauhassa ja liik-
keessä. Arvioimattomuus oli koko 
ryhmän yksi perusolemus. Se tun-
nuttiin hyväksyvän ja siitä pidettiin 
kiinni, koska arvioinnilla ei niinkään 

ole merkitystä ekspressiivisessä tai-
deilmaisussa. Eikä tekemisiä pyritty 
analysoimaan, vaan se tapahtui, mikä 
oli tapahtuakseen.

Mitä ryhmätapaamiset sitten piti-
vät sisällään? Olemista, kokeilemista. 
Liikettä, paikallaan oloa, hiljaisuutta. 
Musiikkia, ääntä. Kuvan tekemistä. 

Jokaisen tapaamisen tavoite muok-
kautui aina viikon aikana sopivaksi 
syventämään jokaisen osallistujan 
olemista taiteen kanssa ryhmässä ja 
arjessa. Pääpaino tekemisessä oli ta-
paamisten aikana, joskin ryhmäläiset 
saivat joitakin pieniä tehtäviä myös 
arkeen vietäviksi. Yhdellä tapaami-
sella osallistujilla oli heidän lähei-

Voimauttavan olemisen -ryhmä
Voimauttavan olemisen -ryhmä oli vertaisryhmä, jossa käytettiin ekspressiivistä taideilmaisua 
voimauttavana ja terapeuttisena välineenä.  Ryhmään osallistui adhd-diagnosoitujen lasten 
vanhempia.
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sensä mukana. Tällöin he saivat teh-
dä läheisten kanssa yhteisen kuvan. 
Ohjaajan näkökulmasta on aina suuri 
ilo ja kunnia seurata yhteisen olemi-
sen lähtökohtia ja muokkaantumista 
pienestä jännityksestä yhteiseen te-
kemiseen. Kyseinen tapaaminen sai-
kin kiitosta ja jäämiä kunkin perheen 
arkeen. Lisäksi kokeilimme pientä 
voimauttavan valokuvauksen osiota, 
jossa pyrittiin vahvistamaan osallis-
tujien omaa kokemusta kuvattavana 
olemisesta ja nähdyksi tulemisesta. 

Ryhmän sisältö oli ekspressiivistä 
taideilmaisua oman olemisen vahvis-
tamiseksi, oman kehollisen rytmin 
etsintää ja sanatonta olemista itsessä 
ja vuorovaikutuksessa. Olemista het-
kessä ilman pakkoa ja ilman arvioin-
tia tai analysointia. Luottamusta sii-
hen, että tekeminen johdattaa omien 
oivallusten äärelle ajan kanssa. Näin 
olen ohjaajaopiskelijana itse saanut 
olla ja kokea nyt kohta kolmen vuo-
den ajan. Ryhmäohjaus sisältyy kol-
mannen, eli viimeisen vuoden ohjaa-
jaopintoihini. Itselleni ryhmäohjaus 
muodostui hyvin merkitykselliseksi 
kokonaisuudeksi ja opettajaksi ohjaa-
juuteen. Minun opiskelu ekspressii-
visen taideilmaisun ohjaajaksi alkoi 
oikeastaan aika lailla ihan sattumalta. 
Kiitos kuuluu kollegalleni töissä. Hän 

ehdotti vuoden kestävää orientoivaa 
opintojaksoa, minkä jälkeen en enää 
pystynyt yksinkertaisesti lopettamaan 
opiskelua ja ekspressiivisen taideil-
maisun käytäntöön tutustumista. Nyt 
olen opiskellut kaksi ja puoli vuotta 
ja opiskeluaika on mennyt vauhdilla. 
Kiinnostukseni ekspressiivistä tai-
deilmaisua kohtaan perustuu pitkälti 
sen monipuolisuuteen. Siinä on läs-
nä kaikki taiteen lajit, vaikka kuvan 
tekeminen on yksi sen vahvimmista 
ilmaisun keinoista. Erityisesti itse ko-
kemani arvioimattomuuden voima te-
kemisessä sai minut jatkamaan opis-
keluja ensimmäisen vuoden orien-
toivan opintojakson jälkeen. Myös 
kehollisuus ja kehollinen ilmaisu 
ovat nousseet tärkeiksi osa-alueiksi 
opiskeluni aikana. Ideana ekspressii-

visessä taideilmaisussa on pro-
sessin kulku ja itse prosessiin 
luottaminen. Ajatus siitä, että se 
mitä prosessin aikana tapahtuu, 
kuuluukin tapahtua. Taiteen eri 
lajeja käytetään tässä menetel-
mässä päällekkäin ja lomittain 
sekä erillään toisistaan. Liike, 
ääni, draama ja kuvan tekemi-
nen ovat pääosassa jokaisen 
tekijän omaa polkua. Ekspres-
siivisen taideilmaisun kehittäjiä 
ulkomailla ovat Shaun McNiff 
ja Paulo Knill. Suomessa yksi 
merkittävä uranuurtaja on Heidi 
Kukka, joka toimii opintoryh-
mäni kouluttajana.

Ryhmäläiset tuottivat pro-
sessin aikana onnistumisen ja 
heittäytymisen kokemuksia, 

uskallustakin. Kiitosta sai juurikin 
arvioimattomuus ja oman ajan mer-
kitys arjessa. He myös kokivat, että 
saivat olla ryhmässä avoimesti juu-
ri sellaisia kuin ovat. Ryhmäläisten 
palaute prosessin lopussa oli koko-
naisuudessaan myönteistä ja he toi-
voivatkin ryhmälle jatkoa. Ryhmästä 
oli tullut osallistujille jokaviikkoinen 
harrastus, jossa sai olla itsekseen ja 
toteuttaa juuri itseään. Osallistujien 
mukaan ryhmä toimi omien ajatuksi-
en ja toimintamallien muokkaajana. 
He saivat uusia näkökulmia ja olemi-
sen muotoja ihan tavalliseen arkeen. 
He kokivat saaneensa olla ryhmässä 
juuri sellaisina kuin kussakin hetkes-
sä olivat.

Jatkossa toivon, että voin edel-
leen kehittyä ohjaajana erilaisuuden 
voimavarojen tukijana ja kehollisen 
ilmaisun mahdollistajana. Haluan an-
taa erilaisille ihmisille onnistumisen 
kokemuksia ja muuttaa vääränlaisia 
kokemuksia uudelleen onnistumisik-
si. Haluan tuoda näkyväksi arvioi-
mattomuuden ideaa ja sen voimaa. 
Haluan löytää väyliä luovaan ja ke-
holliseen kertomiseen, niin että sillä 
on voimauttava vaikutus, että keholli-
suudesta tulee osa syvempää minuut-
ta ilman sanojakin.

Haluan kiittää ryhmän osallistujia 
ja ADHD-liittoa, että ryhmä toteutui. 
KIITOS!

Teksti ja kuvat Kaisa Mattila
ekspressiivisen taideilmaisun 

ohjaaja, KM
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Oppilaan erityistarpeiden 
huomioiminen

Olemme tottuneet ajattelemaan, et-
tä fyysisen ympäristön muokkaami-
nen on tasa-arvon toteuttamista. Yk-
sinkertaisimmillaan voidaan ajatella, 
että pyörätuoliluiska, hissi ja auto-
maattisesti avautuvat ovet takaavat 
kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet 
opiskeluun. Nämä ovat näitä tarvitse-
valle oppilaalle luonnollisesti hyvin 
tärkeitä ja välttämättömiä, mutta es-
teettömyys on paljon laajempi asia.

Esteettömyys lähtee 
asenteista

Kun ajattelemme esteettömyyttä, 
joudumme ajattelemaan myös erilai-

suutta. Erilaisuus meissä tai muissa 
voi olla mitä tahansa, mutta yhteis-
kuntamme ja vallalla oleva ihmiskä-
sitys määrittää sitä aina kuitenkin jol-
lakin tavalla. Erilaisuus voi olla myös 
sisäinen näkymätön tila tai kokemus 
ja jokaiselle hyvin henkilökohtainen. 
Siitä syystä emme voi määrittää eri-
laisuutta vain ulkoisten näkyvien 
merkkien tai poikkeavan käyttäyty-
misen perusteella perusteella.

Oppilaiden erityistarpeiden huo-
mioiminen lähtee asenteista. Siitä, et-
tä näemme oppilaat yksilöinä ja hei-
dän yksilölliset tarpeensa. Tarvitaan 
myös pohdiskelua, tietoa, ymmärrys-
tä, suunnittelua ja konkreettisia teko-

ja. Usein tarvitaan myös taloudellisia 
panostuksia. 

Pyörätuolia käyttävä oppilas tar-
vitsee ennen kaikkea fyysisen ym-
päristön suunnittelua ja muokkausta, 
mutta on lukematon määrä muitakin 
tarpeita, jotta tasa-arvoinen opiskelu 
voi toteutua. Autistinen oppilas voi 
tarvita äänieristetyn ja visuaalisesti 
rauhallisen tilan. Hän voi tarvita kom-
munikaation apuvälineitä tai muita 
apuvälineitä, aina kuvista sähköisiin 
apuvälineisiin saakka. Joku oppilas 
pystyy opiskelemaan vain pienryh-
mässä ja toinen voi tarvita aina, tai 
tietyissä tilanteissa henkilökohtaista 
ohjaajaa. Joidenkin oppilaiden opis-

Esteetön oppiminen
Esteetön oppiminen on asia, johon jokaisella oppilaalla tulisi olla oikeus. Se on tasa-arvoa ja 
yhdenmukaisuutta toteuttava ajatus ja sen pitäisi koskea jokaista opiskelevaa lasta ja nuorta 
mahdollisista olemassa olevista esteistä huolimatta. Erityistarpeiden havaitseminen ja toteami-
nen ovat vasta alku, todellinen tasa-arvo voi toteutua vasta kun suunnitelmat muuttuvat näky-
viksi ja konkreettisiksi.
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kelun toteutuminen voi vaatia kaikkia 
näitä ja lisäksi paljon muuta. 

Esteetöntä oppimista 
Aurinkovuoren koulussa

Erityiskoulut alkavat olla historiaa 
vähitellen Suomessa. Malli, johon 
pyritään ja joka toteutuu jo monessa 
kunnassa, on että erityiskoulu sulau-
tetaan osaksi yleisopetuksen koulua 
ja oppilaat integroituvat yleisopetuk-
seen. Tosin erityisluokkia ja pienryh-
miä kouluissa edelleen on ja tulee tu-
levaisuudessakin varmasti olemaan.

Asikkalassa jouduttiin muuta-
ma vuosi sitten sulkemaan silloinen 
Vääksyn koulu home- ja sisäilmaon-
gelmien takia. Kuten monessa muus-
sakin kunnassa joutuivat oppilaat 
ja henkilökunta jatkamaan työtään 
parakkikoulussa. Kaksi vuotta eva-
kossa antoi kuitenkin riittävästi ai-
kaa vanhan koulun purkuun ja uuden 
koulun rakentamiseen. Tällöin syntyi 
myös päätös kunnassa toimivan eri-
tyiskoulun lakkauttamisesta ja sen 
liittämisestä osaksi tulevaa koulua. 
Uusi koulu sai nimen Aurinkovuoren 
koulu. Koulu on rakennettu hienolle 
paikalle Aurinkovuoren retkeily- ja 
ulkoilumaastojen kupeeseen.

Suunnitteluvaiheessa ja koulun vä-
hitellen rakentuessa, oli lähtökohtana 
esteetön oppimisympäristö kaikille 
oppilaille. Suunnittelutyöryhmä pyr-
ki huomioimaan myös erityisoppilai-
den tarpeet jo heti rakennusvaiheessa. 
Silloinen erityiskoulun rehtori kuului 
työryhmään ja myös erityisopettajien 
mielipiteitä kuunneltiin suunnittelus-
sa.

Asioiden edetessä hankkeen pää-
arkkitehti selvitteli myös tulevien 
erityisoppilaiden tarpeita ja huomioi 
ansiokkaasti heidän tarpeitaan oppi-
misessa. Rehtorit halusivat rakentaa 
vahvan ja toimivan pohjan kaikille 
asioille ja hankkeen edetessä kou-
lujen henkilökunnat pitivät yhteisiä 
teema- ja pohdintapäiviä. Koulujen 
oppilaille järjestettiin myös tutustu-
mispäiviä, jolloin tutustuttiin tuleviin 

koulukavereihin ja vielä rakenteilla 
olevaan opinahjoon. Konsultoivat 
erityisopettajat kiersivät luokissa 
pitäen keskusteluhetkiä oppilaiden 
kanssa aiheesta ”mitä on erilaisuus”.

Kaikki valmistelutyö oli 
todella tarpeellista ja an-
toi henkilökunnalle val-
miuksia vastata myös 
vanhempien moniin ky-
symyksiin. Oppilaiden 
vanhempia mietitytti aluksi 
paljonkin se, miten erityis-
oppilaat ja yleisopetuksen 
oppilaat voivat opiskella 
saman katon alla. Pelkoja 
ja ennakkoluuloja oli sekä 
yleisopetuksen oppilaiden 
vanhemmilla että erityisoppilaiden 
vanhemmilla.

Syksyllä 2014 avautuivat uuden 
modernin Aurinkovuoren koulun 
ovet ja noin 250 oppilasta aloitti siel-
lä opiskelunsa. Rehtorimme Petri 
Haapaniemi johti jo aikanaan Vääk-
syn koulua, ja hänellä oli kokemusta 
ja näkemystä lähteä luotsaamaan tätä 
uutta ja modernia koulua. 

Koulumme toiminta-ajatuksena 
on: Kaikille yhteinen koulu, erilai-
suuden näkeminen ja kokeminen voi-
mavarana ja positiivinen kannustava 
oppimisympäristö. 

Aurinkovuoren koulu on suunni-
teltu Stress free ajattelun pohjalta eli 
oppimisympäristö on harmoninen ja 
stressitön. Koulun kokonaisilme sen 
jo kertoo. Värien harmonia, valoi-
suus, avaruus ja pehmeät materiaalit 
esimerkiksi lattioissa tekevät toimin-
taympäristöstä rauhallisen. Koulussa 
on useita tiloja, joissa voi rauhoittua, 
muun muassa pehmein värein ja ma-
teriaalein sisustettu kirjasto, aisti/
terapiatila, jossa voi kokea aistielä-
myksiä ja tehdä terapiaharjoituksia 
ja rauhallinen huone, jossa on lupa 
levätä ja jonne eivät ympäröivät ää-
net kantaudu. Koulumme pyrkimys 
on olla myös pölytön, joka merkitsee 
sitä, että siivoukseen panostetaan eri-

tyisen paljon ja materiaalit ovat sen 
mukaisia.

Toinen tärkeä koulumme teema on 
Liikkuva koulu. Koulun liikuntatilat 
on suunniteltu niin, että materiaalit, 

iso trampoliini, hyppymont-
tu, yms. antavat mahdol-
lisuuden hyvin erilaisten 

liikuntatuntien suunnitte-
luun. Ulkona on suuri te-
konurmikenttä, joka mah-
dollistaa ympärivuotisen 
monipuolisen ulkoliikun-

nan harjoittamisen, sekä 
seikkailumetsä, joka on 
rakennettu luontevasti 

ympäröivän metsän yhte-
yteen. Lisäksi on runsaasti 

keinuja ja kiipeilytelineitä. Koulus-
samme toteutetaan pitkiä oppitunteja 
tarvittavin tauoin ja vastaavasti aa-
mu- ja iltapäivällä on pitkät 30min. 
välitunnit, jolloin oppilaat pääsevät 
liikkumaan ja purkamaan energiaa. 

Kun liityimme yhteen kouluina 
ja meistä tuli kaikista Aurinkovuo-
ren koulun väkeä, oli luonnollisesti 
ilmassa vähän aikaa kysymyksiä, 
arveluja ja pelkojakin siitä, miten 
oppilaat alkavat suhtautua toisiinsa 
ja tuleeko kiusaamistilanteita. Peri-
aatteena on koulussamme ollut alusta 
asti, että kaikki aikuiset ovat samoilla 
linjoilla kasvatusasioissa. Mikäli on 
esim. kiusaamista, siihen puututaan 
välittömästi. Syyslukukauden mentyä 
voimme todeta, että avoimuus, en-
nakkoluulottomuus ja kaveruus ovat 
koulumme oppilaille täysin selviä 
asioita ja kiusaamista on ollut todella 
vähän. Nämä tapaukset on selvitetty 
nopeasti ja tilanteet ovat jääneet sii-
hen. Tuntuu että oppilaat ovat todella 
hienosti hitsautuneet yhteen ja näyt-
tää siltä, että kaikki kokevat olevansa 
tärkeitä ja tasa-arvoisia oppilaita Au-
rinkovuoren koulussa.

Teksti Pirkko Leskelä
erityisluokanopettaja, konsultoiva 

opettaja, Aurinkovuoren koulu

Artikkeli julkaistu Autismi-lehdessä 1/2015
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Myös yhdistystoiminnassa yh-
teistyöllä on tärkeä merkitys. 
Kaikkea ei välttämättä aina 

tarvitse tehdä yksin, vaan yhteistyös-
sä toisten yhdistysten, seurakunnan, 
kunnan tai oppilaitosten kanssa voi-
daan toteuttaa sellaista toimintaa, jo-
ta ei omin voimin pystyttäisi järjes-
tämään.

Yhteistyö on parhaimmillaan to-
della mahtavaa ja tuo mukanaan 
paljon uusia mahdollisuuksia oman 
toiminnan kehittämiseen ja virkis-
tämiseen. Kolikolla on kuitenkin 
kääntöpuolensa, ja aina yhteistyön 
tekeminen ei ole helppoa tai edes 

kannattavaa. Yhteistyön tekeminen 
vaatii myös aikaa ja resursseja, joten 
on tärkeää arvioida yhdistyksen pe-
rustehtävän, arvojen ja käytettävissä 
olevien resurssien näkökulmasta mil-
laisiin yhteistyökuvioihin on järkevää 
ja mahdollista lähteä mukaan.  

Oheiseen listaan on koottu muuta-
mia asioita, jotka on hyvä ottaa huo-
mioon yhteistyötä suunniteltaessa.

1. Yhteistyö edellyttää 
yhteisiä tavoitteita

Hyvä yhteistyö perustuu sille, että 
kaikki osapuolet ovat kiinnostuneita 
yhteistyön tekemisestä ja kaikki siitä 

myös hyötyvät. Yhteistyön edelly-
tyksenä on, että osapuolet löytävät 
kaikkia kiinnostavan tavoitteen, jo-
hon voidaan sitoutua ja jonka eteen 
yhteistyötä ryhdytään tekemään. Yh-
teinen toimintatapa on helpompi löy-
tää tavoitteen ollessa yhteinen.

2. Yhteistyölle täytyy varata 
riittävästi aikaa

Yhteisen tavoitteen löytäminen 
ja yhteistyön syventäminen eivät 
yleensä tapahdu sormia napsautta-
malla, vaan niiden syntyminen vaa-
tii runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä. 
Yhteistyössä onnistuminen edellyttää 
tutustumista yhteistyökumppaneihin, 

Yhteistyöstä virtaa 
yhdistystoimintaan
Yhteistyö on yksi nykypäivän hittisanoista. Yhteistyön nimiin vannotaan ja sen merkitystä koros-
tetaan. Eikä aivan suotta. On helppo löytää hyviä esimerkkejä siitä, miten onnistuneella yhteis-
työllä on saatu aikaan merkittävää hyötyä kaikille yhteistyöhön osallistuneille.

221/ 2 0 15



heidän toimintaansa ja toimintaperi-
aatteisiinsa. Näin syntyy luottamus 
toimijoiden välille, joka on välttämä-
töntä yhteistyön onnistumisen kan-
nalta. Esimerkiksi yhteistyötapaami-
sissa on hyvä huomioida, että kaikki 
eivät välttämättä tunne ADHD-yh-
distysten toimintaa tai ylipäänsä jär-
jestö- ja vapaaehtoistoimintaa. Näin 
ollen on hyvä varautua kertomaan 
omasta toiminnasta lyhyesti ja yti-
mekkäästi. Samalla on myös hyvä 
huomioida, että käytettävät käsitteet 
(kuten esimerkiksi vertaistuki) eivät 
välttämättä ole kaikille entuudestaan 
tuttuja ja myös niistä voi kertoa tar-
vittaessa tarkemmin. Näin voidaan 
vähentää epäselvyyksien syntymistä.

3. Kuunteleminen on 
tärkeää

Onnistuneen yhteistyön kannalta 
on tärkeää pysähtyä kuuntelemaan, 
mitä yhteistyökumppanilla on sa-
nottavanaan. Kaikilla yhteistyöhön 
osallistuvilla pitäisi olla tunne, että 
he ovat tulleet kuulluksi ja ymmär-

retyksi. Eriäviä mielipiteitä tai näkö-
kulmia ei kannata säikähtää, vaan ne 
ovat yleensä mahdollisuuksia uusien 
ja kiinnostavien toimintamallien ke-
hittämiseen. Yhteisen keskustelun 
avulla on mahdollista löytää kaikki-
en yhteistyötahojen kannalta toimivat 
ratkaisut. 

4. Yhteistyö edellyttää 
rohkeutta

Hyvä yhteistyö edellyttää avoi-
muutta ja myös rohkeutta tulla pois 
omalta mukavuusalueelta. Tämä ei 
ole aina helppoa. Mutta on hyvä pitää 
mielessä, että yhdessä saavutamme 
yleensä enemmän. Yhteistyötahoja 
pohtiessa kannattaa ajatella laaja-
alaisesti. Toisten neurologisten vam-
maisjärjestöjen lisäksi myös muut 
omalla paikkakunnalla toimivat sosi-
aali- ja terveysjärjestöt sekä kulttuu-
ri-, sivistys- ja liikuntajärjestöt voivat 
olla kiinnostuneita yhteistyöstä juuri 
teidän yhdistyksenne kanssa tarjoten 
yhdistystoiminnallenne uudenlaisia 
toimintamuotoja ja sisältöjä. 

5. 
Tiedottaminen 
on tärkeää

Aktiivisen ja avoi-
men viestinnän mer-
kitystä yhteistyölle ei 
voi riittävästi koros-
taa, se on yhteistyön 
ehdoton edellytys. 
Avoimen viestinnän 
kautta rakennetaan 
myös luottamusta yh-
teistyökumppaneiden 
kesken. Yhteistyö voi 
helposti vahingoittua, 
mikäli avoin viestintä 
epäonnistuu. Onnis-
tunut tiedottaminen 
tekee puolestaan toi-
mintaanne näkyväk-
si ja tunnetuksi sekä 
edesauttaa yhteistyön 
tekemistä. Aina on 
paikallaan miettiä 
uusia tapoja oman 
toiminnan markkinoi-
miseksi. Yksi hyväksi 

havaittu tapa on kutsua eri toimijoita 
vierailemaan ja tutustumaan oman 
yhdistyksen toimintaan, sillä henki-
lökohtainen kohtaaminen on usein 
avain onnistuneen yhteistyön aloit-
tamiseen.

Lähde: Häkkilä ja Tourula (2013), Järjestöt 
ja kunta hyvinvointia edistämässä 

Kun yhteistyön käynnistämistä 
aletaan suunnitella ihan toden teol-
la, on hyvä ensin pohtia tarkkaan 
kenen kanssa yhteistyötä lähdetään 
tekemään ja minkä vuoksi. Tässäkin 
asiassa vanha sananlasku hyvin suun-
niteltu on puoliksi tehty pitää paik-
kansa. Oheisessa listassa on joukko 
kysymyksiä, jotka toimivat hyvänä 
suunnittelutyön tukena, niitä voi 
pohtia yhdessä oman yhdistysväen 
kanssa.

• Millainen on hyvä yhteistyö-
kumppani meille?
• Olemmeko me hyvä ja tavoiteltu 
yhteistyökumppani?
• Ketkä meidän paikkakunnallam-
me ovat yhdistyksemme toiminnan 
kannalta tärkeitä yhteistyökump-
paneita?
• Pidämmekö näihin tahoihin aktii-
visesti yhteyttä?
• Tuntevatko toimintamme kannal-
ta keskeiset tahot yhdistyksemme 
toimintaa?
• Miten voisimme tiedottaa parem-
min toiminnastamme?
• Kenet voisimme kutsua kunnasta/
seurakunnasta/järjestöistä/oppilai-
toksista vierailemaan yhdistykses-
sämme?
• Millaisia uusia tapahtumia/tilai-
suuksia voisimme järjestää yhteis-
työssä toisten toimijoiden kanssa?

Innostusta yhteistyöhön sekä 
valoisaa yhdistyskevättä toivottaa,

Katja Suni 
järjestösuunnittelija

ADHD-liitto ry
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Kaipaatko tietoa adhd:stä, tukea ja uusia ystäviä?
Tule sopeutumisvalmennuskurssille!

ADHD-liiton sopeutumisvalmennus-
kurssit syksyllä 2015

Tunteella! -parisuhdekurssi adhd-oireisille aikuisille (5vrk)
Kurssi parisuhteessa eläville adhd-oireisille henkilöille ja heidän puolisoillensa
Aika: 7.-11.9.2015
Paikka: Kurssikeskus Högsand, Lappohja
Hinta: 60€ /hlö
Hakuaika päättyy: 31.5.2015

Parisuhdekurssin tavoitteena on lisätä tietoa adhd-oireiden vaikutuksista arkeen ja ihmissuhteisiin sekä 
tukea puolisoiden keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja.

Voimaa arkeen! -kurssi yli 30-vuotiaille adhd-oireisille aikuisille (5vrk) 
Aika: 28.9.-2.10.2015
Paikka: Kurssikeskus Högsand, Lappohja
Hinta: 60€ /hlö
Hakuaika päättyy: 31.5.2015

Voimaa arkeen -kurssi on aikuisten arjen- ja elämänhallinnan kurssi. Se on tarkoitettu yli 30-vuotiaille 
adhd-oireisille aikuisille. Kurssien päätavoitteena on vahvistaa kuntoutujien itsetuntemusta ja edistää 
heidän elämänhallinnan taitojaan. Kurssilla työstetään myös vuorovaikutustaitoja.

Jyvä-kurssi, adhd-oireisten aikuisten (yli 18-v) ryhmä (kahdeksan iltapäivää)
Aika: ti 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11.ja 1.12.2015 klo 16.00–18.30
Paikka: ADHD-liiton toimisto, Pakarituvantie 4, Helsinki
Hinta: 20€/hlö
Hakuaika päättyy: 1.9.2015

Kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille, joilla on adhd-oireita. Tapaamiskerroilla käsitellään 
seuraavia asioita:
- Aikuisen adhd
- Hoitomuodot
- Elintapojen merkitys (ruokavalio, liikunta, uni ja stressi)
- Arjen struktuurit ja apuvälineet
- Diagnoosin saaminen aikuisiällä ‒ hyväksyminen ja muutos
- Adhd:n merkitys ihmissuhteissa
- Adhd ja työelämä
- Omat voimavarat

”Tajusin, että minulla on paljon 
vahvuuksia, vaikka niitä ei huomaa 

välttämättä ollenkaan arjen 
sähellyksen ja ”saamattomuuden” 

keskellä”

”Vertaistuen ja kurssin 
tarjoaman ohjeistuksen avulla 

tulevaisuus tuntuu paremmalle”

s o P e u t u m i s v a l m e n n u s K u r s s i t  2015

ADHD-liiton avomuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi
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s o P e u t u m i s v a l m e n n u s K u r s s i t  2015

Valintaperusteet ja ohjeet, 
kuinka hakea kursseille

Kuvat ADHD-liitto ry / kuntoutus

Emme edellytä adhd-diagnoosia 
ja kurssit on tarkoitettu sekä ad-
hd- että add-oireisille (ja heidän 

omaisilleen).

Kuntoutujavalinnoissa 
huomioidaan:
- adhd-oireet esim. toimintakykyä han-
kaloittavia tarkkaavuuden säätelyn, 
toiminnanohjauksen, oppimisen tai käyt-
täytymisen haasteita

- kuntoutustarve ja motivaatio kurssille

- etusijalla he, jotka eivät ole aikaisem-
min olleet adhd-oireisten sopeutumisval-
mennuskursseilla.

- ei ympärivuorokautisen tuen tarvetta

- ei akuuttia päihdeongelmaa

- kurssikohtaiset kriteerit, mm. parisuhde 
tai ikä. Ikärajat eivät ole ehdottomia, 
joten hiukan alle tai yli ikärajan olevat 
kuntoutujat voivat hakea kursseille.

Hakukäytännöt vaihtelevat 
kursseittain
Voimaa arkeen ja Tunteella-kurs-
sit: Täytä hakemuslomake, jonka 
löydät osoitteesta http://www.adhd-
liitto.fi/tukea/adhd-liiton-sopeutu-
misvalmennuskurssit/kursseille-ha-
keminen ja palauta se hakuajan päät-
tymisaikaan mennessä osoitteeseen 
Kuntoutus, ADHD-liitto ry, Pakari-
tuvantie 4, 00410 Helsinki. Lomak-
keen liitteeksi tarvitset korkeintaan 
vuoden vanhan lääkärinlausunnon, 
josta käy ilmi kuntoutujan vointi ja 
oireet. Kuntoutujavalinnat tekee AD-
HD-liiton kuntoutusvaliokunta. Näil-
le kursseille osallistujat voivat hakea 
Kelalta sopeutumisvalmennuskurssin 
ajalta kuntoutusrahaa ja matkakulu-
korvausta.

Jyvä-kurssi: Mikäli kiinnostuit kurs-
sista, ota yhteyttä kuntoutussuunnit-
telijaan joko soittamalla numeroon 
045 657 7876 tai 050 400 6478 tai lä-
hettämällä nimesi, osoitteesi ja puhe-
linnumerosi osoitteeseen kuntoutus@
adhd-liitto.fi. Kuntoutussuunnittelijat 
ovat sinuun yhteydessä kurssivalin-
taan liittyen.

Mistä lisätietoa?
Lisätietoa kursseista ja niil-
le hakemisesta löydät osoitteesta  
www.adhd-liitto.fi/kurssit2015. Jos 
sinulla on jotain kysyttävää, kuntou-
tussuunnittelijat auttavat mielellään 
sähköpostitse kuntoutus@adhd-liitto.
fi tai puhelimitse 045 657 7876 ja 050 
400 6478.
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Vaasanseudun ADHD-yhdistys kokoaa kirjan tarinoista, joissa adhd:n kanssa elävät ihmiset haluavat 
kertoa elämästään ja omasta arjestaan. Jos sinulta tai läheiseltäsi löytyy adhd, niin osallistu kirjahankkee-
seen kirjoittamalla tarinasi. Pienikin teksti riittää. Voit kirjoittaa tarinan esim. Wordilla, muistiolla, blogiisi 
netissä tai käsin paperille.

Tyylilaji ja tapa käsitellä teemaa ovat vapaasti valittavissasi. Tarinasi voi olla esseetyyppinen tai novel-
li… Tarinassasi valitset haluamasi lähestymiskulman ja voit keskittyä esim. yhteen päivään elämässäsi tai 
nostaa esille jotain elämäsi käännekohtia tai kertoa yleisellä tasolla arjestasi; iloista, suruista, onnistumisen- 
tai epäonnistumisen hetkistä – sinä itse valitset, mitä haluat kertoa. Voit esiintyä nimettömänä.

Lähetä tarina 31.3.2015 mennessä osoitteeseen essi.jantti@gmail.com tai Vaasanpuistik-
ko 17, 9 krs. 65100 Vaasa. Liitä mukaan lupalomake, joka löytyy osoitteessa: www.vaasanadhd.
com/?Ajankohtaista%3AADHD_kirja. Lomakkeessa on myös ohjeita ja tukikysymyksiä tarinan kirjoitta-
misen tueksi. Tarinoista kootaan Elämää ADHD:n kanssa -kirja, joka julkaistaan syksyllä 2015.

Kirjan avulla on tarkoitus jakaa tietoa adhd-henkilön ja läheisen arjesta; haasteista, iloista, suruista, 
toiveista, odotuksista, epäkohdista, selviytymiskeinoista... Ihmisten omakohtaiset tarinat antavat lukijal-
leen konkreettisen kuvan juuri siitä arkipäivän elämästä ja tilanteista, joten tarinat omalta osaltaan voivat 
parhaimmillaan auttaa myös palveluiden suunnittelussa ja kohdistamisessa.

Tartu siis tähän mahdollisuuteen ja ole omalta osaltasi tuomassa julki oireyhtymään liittyvää kokemuspe-
räistä tietoa. Tarinoilla on myös merkitystä vertaistuellisesti, sillä jokaisen ihmisen tarina on ainutlaatuinen 
ja nyt on mahdollisuus kertoa se myös toisille. Juuri sinun tarinasi voi antaa jollekin toiselle lohtua, uusia 
ideoita ja voimia tulevaisuuteen.

Toivomme saavamme tarinoita runsain mitoin – niiden kautta oireyhtymän runsas ja värikäs kirjo tulee 
tutummaksi myös muille!

 
Kirjaa voi jo tilata ennakkoon osoitteesta info@vaasanadhd.com. Ilmoita tilaajan nimi, kappalemäärä sekä 
toimitus/laskutusosoite. Tilaus toimitetaan kirjan painatuksen jälkeen kirjan ilmestymispäivänä. Laskutus 
tapahtuu kirjojen toimittamisen yhteydessä (kirja maksetaan vasta tällöin). Ennakkotilaushinta on 20 €/
kirja. Tämä ennakkotilaustarjous on voimassa 31.10.2015 saakka.

 
Lisätietoja: Essi Jäntti 

Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry 
puheenjohtaja 

info@vaasanadhd.com, 040 519 5899

•   V
aa

sa
ns

eu
dun ADHD-yhdistys ry  •   Vasanejdens ADHD-förening

 rf

Lähetä tarinasi Vaasanseudun ADHD-
yhdistyksen ADHD-kirjaan
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Laitan pyykit koneeseen. Imuroin-
ti jää kesken keittiöstä tulevan 
käryn vuoksi, kun unohdan, että 

olin laittamassa ruokaa. Piti vain viedä 
roskat välissä, mutta palatessani siel-
tä huomasin, että pitäisi imuroida, ja 
tartuin imuriin. Perunat ovat palaneet 
pohjaan ja huomaan, ettei ollutkaan 
makkaraa makkarakastikkeeseen. 
Tehdään sitten sitä makaroonimössöä 
siitä, mitä kaapista sattuu löytymään. 
Tyttö soittaa, että enkö tulekaan hake-
maan häntä ratsastustunnilta? Sanon, 
että olen tulossa, mutta unohdin sen 
hetkeksi. Lähtiessäni huomaan avain-
ten vieressä lojuvan kirjeen, joka piti 
viedä postiin jo viime viikolla, joten 
otan sen mukaan. Kotimatkalla kirje 
kuitenkin unohtuu ja jää autoon odot-
tamaan seuraavaa kertaa. Tyttö tuu-
maa, että taasko meillä on tätä maka-
roonimössöä. Eikö tänään pitänyt olla 
makkarakastiketta? Huomenna sitten, 

vastaan ja jatkan imurointia.

Mies tulee töistä ja kysyy, miksi 
roskapussi oli postilaatikon vieressä? 
Mietin hetken ja vastaan, ai niin, läh-
din viemään roskia ja huomasin pos-
tin jo tulleen. Päätin mennä sitä kaut-
ta, ja ilmeisesti unohdin roskapussin 
sitten postilaatikolle. No missäs posti 
on? Jaa-a… hetken etsittyäni löydän 
postit imurikaapista, minähän aloin 
imuroida tultuani sisään.

Imuroituani loppuun, päätän istah-
taa hetkeksi tietokoneelle ja kurkata 
adhd-vertaistukiryhmän Facebook-
sivuille. Osallistun muutamaan mie-
lenkiintoiseen keskusteluun, kunnes 
tyttöni sanoo, että äiti tuletko sano-
maan minulle hyvää yötä? Mitä, jo-
ko kello on niin paljon? Joo kello on 
kohta yhdeksän ja käyn sanomassa 
lapsille hyvät yöt.

Istumme mieheni kanssa hetken 
television äärellä ja päätämme syö-
dä iltapalaa. Sanon miehelle, että 
koneessa on puhtaita astioita, joten 
sieltä voi ottaa lautaset, johon mies 
tuumaa, että likaisiahan nämä on. Ai 
niin, taisin unohtaa laittaa sen päälle, 
mutta laitetaan se päälle sitten, kun 
on syöty. Olen sentään muistanut 
jotain tänään, pyykit on pesty. Mies 
kurkkaa ikkunasta ulos ja sanoo, että 
hyvä, kun on pesty, mutta ilmeisesti 
ne on yhä koneessa. Kurkkaan pihal-
le ja pyykkinaru on tyhjillään. Me-
nen kodinhoitohuoneeseen ja avaan 
pyykkikoneen. Huokaisen helpotuk-
sesta. Pyykit on kosteita, joten olen 
tosiaan muistanut pestä ne. Vien pyy-
kit narulle, ja onhan ne hiukan rytys-
sä, mutta sentään pesty, eikä kuivana 
koneessa, kuten toisinaan käy.

Teksti Jenni Uusitalo

Adhd-oireisen aikuisen arkea
e l e t t y ä e l ä m ä ä

Loma- ja kurssikeskus Högsandissa on jo pitkään järjestetty leirejä lapsille, joilla on erityistarpeita, ja niin 
myös ensi kesänä! Järjestämme yhteensä seitsemän lasten ja nuorten leiriä.    

Högsandia ympäröivä kaunis luonto, meri ja metsä luovat puitteet monipuoliseen toimintaan. Monitoimita-
lossa leikitään ja askarrellaan sekä pelataan pingistä, biljardia ja lautapelejä. Palloiluhallissa voi pelata muun 
muassa sählyä ja lentopalloa. 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan lasten erityistarpeet ja lasten toiveet. Tavoitteena on luoda jokaiselle 
monta onnistumisen hetkeä yhdessä kavereiden ja kokeneiden ohjaajien kanssa.

Leiriajankohdat: 1.-6.6. (lapset 7-11 v)
   8.-12.6. (lapset 7-11 v)
   6.-11.7. (nuoret 11-14 v)
   20.-25.7. (lapset 7-11 v)
   27.-31.7. (nuoret 11-14 v)
   27.-31.7.(lapset 7-11 v)

Lastenleirillä on paikkoja 12 ja nuortenleirillä 9.  

Lisätietoja ja hakemuslomakkeita: Beryl Ekegren puh. 019 541 0300; 040 750 6157; 
beryl.ekegren@bvif.fi, www.hogsand.bvif.fi
Barnavårdsföreningen i Finland r.f., LOMA- JA KURSSIKESKUS Högsand, Högsandintie 30
10820 Lappohja (Hanko)

Lasten- ja Nuortenleirit Hangon Högsandissa kesällä 2015
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Aisti  ry,  Turun seudun
autismi- ja ADHD-yhdistys

aistiyhdistys@gmail.com
www.aistiyhdistys.fi

Etelä-Savon 
ADHD-, Autismi- ja
Dysfasiayhdistys ry

Puheenjohtaja Tarja Lahdenperä 
puh. 040 557 3269  
es-ada@es-ada.com 
Löydät meidät myös Facebookista!

Hymy ry,  Kanta-Hämeen 
Asperger-,  autismi-,  dys-
fasia- ja ADHD-yhdistys

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

I tä-Savon Puatti  ry

puheenjohtaja Kati Sairanen 
puh. 050 542 8499
sairanen.kati@gmail.com
sihteeri Eija Myllys
puattiry@gmail.com

Tietoa yhdistyksen toiminnasta ja 
tapahtumista löytyy osoitteesta 
puattiry.blogspot.fi.

Keski-Suomen ADHD-
yhdistys ry

Puheenjohtaja Tapani Salonen
ta.sa59@tintti.net
sihteeri/jäsensihteeri, 
Päivi Pietiläinen
paivi.pietilainen@luukku.com 
www.keskisuomenadhd.com

Adhd-oireisten aikuisten ver-
taistukiryhmä maanantaisin 16.3., 
13.4. ja18.5.2015. Saunio-tila Mata-
rakatu 6 klo 18-20. Vetäjinä Marko 
Mäkinen ja Jonna Paatelainen Ovet 
sulkeutuu klo 18.

Adhd-lasten vanhempien ver-
taistuki keskiviikoisin klo 18-20 
kokoustila SAUNIO Matarakatu 
6:ssa. 11.3., 15.4. ja 13.5.2015 Ryh-
män ohjaajana Marleena Heino mar-
leenah@gmail.com.

Keski-Suomen yhdistys on 
aloittamassa uusia vertaisryhmiä 
vuoden 2015 aikana. Jyväskylässä 
kokeillaan uutta ryhmää, adhd-

aikuisten vanhemmille. Kevään ai-
kana pyritään aloittamaan. Jämsään 
suunnitellaan adhd-lasten vanhem-
pien ryhmää, jos saamme edulliset 
tilat vertaisryhmälle. Kiinnostuneet 
voi ottaa yhteyttä Tapani Saloseen 
050 526 0426 tai ta.sa59@tintti.net

Kymenlaakson autismi-,
asperger-,  dysfasia- ja
ADHD-yhdistys AADA ry

Puheenjohtaja Kata Kaukiainen
kata.aada@gmail.com
kymenlaakson.aada@gmail.com 
www.kymenlaaksonaada.org

Lahden seudun 
ADHD-yhdistys ry 

Lahden seudun ADHD-yhdistys
puh. 040 415 0084
lahtiadhd@gmail.com

Länsi-Uudenmaan Neuris ry

www.neuris.fi
Puheenjohtaja Taina Lehtiö, puh. 
040 751 2658
Jäsenvastaava Kaisu Oksanen, 
(yhteys yhdistyksen sähköpostin 
kautta) Yhdistyksen sähköposti: 
lansiuudenmaan.neuris@yahoo.fi 

Lohjan Vanhempainryhmä: 
Tapaamispaikka: Toimintakeskus 
Harjula (Kullervonkatu 7, Lohja) 
Ajankohdat tiistaisin klo 18- 20 3.3., 
24.3. ja 5.5.2015. Ryhmän vetäjä: 
Eva Korhonen, puh. 040 593 0531 
tai evamariakorhonen@gmail.com

Kirkkonummen vertaisryhmä:
Masalan kirjasto, Sundsbergintie 

1, 02430 Masala. Ajankohdat ker-
ran kuussa maanantaisin klo 18–20 
9.3.2015, 13.4.2015 ja 11.5.2015 
Yhteyshenkilö: Anu Laajanen, puh. 
040 759 6814

Nuorisoryhmä Lohjalla:
Nuorisoryhmän kevään toimin-

taa suunnitellaan. Nuorisoryhmän 
toiminnasta voi kysellä tiina.oster-
berg@vihti.fi

Pyrimme käynnistämään toimin-
taa myös Vihti/Nummelan ja Raa-
seporin alueilla. Jos haluat aloittaa 
vertaisryhmän alueellasi, ole meihin 
yhteydessä! Lisäkysymyksissä ota 
yhteyttä puheenjohtajaan: Taina 
Lehtiö, puh. 040 751 2658, taina.
lehtio@variantti.fi

Oulun seudun 
ADHD-yhdistys ry

Puheenjohtaja Ano Mustonen, 
oulunadhd@gmail.com
puh. 040 833 4237

Oulu
AD(H)D-oireisten vertaistuki-

ryhmä, mimosa.palen@gmail.com
erja.jormalainen@gmail.com
Facebookissa: Pohjois-Suomen 

avoin AD(H)D-vertaistukiryhmä
Suljettu ADHD-oireisten vertais-

tukiryhmä. Ryhmä on toistaiseksi 
avoin. hapasa00@windowslive.com

ADHD-lapset Oulu- vertaistu-
kiryhmä. OulunseudunADHDlap-
set@hotmail.com

Raahe
Haastavien lasten vanhempi-

en- vertaistukiryhmä, vanhempi-
en keskustelu ryhmä ja lapsi & 
vanhempi-jumppa haastavatlapset.
raahe@gmail.com

Tornio
MERILAPIN ADHD-positiiviset 

ADHD-nuoret, -aikuiset ja AD-
HD-lapsiperheiden vanhemmat 
merilapin.adhd@gmail.com

Facebookissa: Merilapin adhd po-
sitiiviset -vt-ryhmä (suljettu) Pyydä 
päästä mukaan!! 

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

Puheenjohtaja Anne-Maarit 
Palviainen
annemaarit.palviainen@gmail.com, 
puh. 050 306 8261
sihteeri Noora Mikkonen
nmikkone@luukku.com, 040 412 
3792
www.aksoni.suntuubi.com

Tietoa eri toiminnoistamme ja 
tapahtumista löydät yhdistyksemme 
kotisivuilta  http://www.aksoni.sun-
tuubi.com/ ja suljetusta Facebook-
ryhmästämme.

Pohjois-Savon 
neurologiset erityis-
vaikeudet ja autismikirjo-
yhdistys Eijsveikeet ry

Tulliportinkatu 52, 70110 Kuopio
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puh. 044 721 1127 (ma klo 15-18, 
muulloin tekstiviestit tai sähköposti 
tuovat viestisi perille)
toimisto@eijsveikeet.fi  
www.eijsveikeet.fi
Puheenjohtajamme tavoittaa 
osoitteesta: 
puheenjohtaja@eijsveikeet.fi 

Vertaistukipuhelin, 044 757 9477. 
Jos haluat kysyä vertaistukiryhmistä 
tai yleensä vertaistuesta, voit soittaa 
tähän numeroon.

Pääkaupunkiseudun 
ADHD-yhdistys ry

Krapupolku 1, 00890  Helsinki
Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys 
/ Facebook
puh. 040 837 3679
Puheenjohtaja Arja Havilo
arja.havilo@kolumbus.fi
Jäsenrekisterinhoitaja  
Minna Hirvonen
adhd.espoo@gmail.com

KOKO PERHEEN KEVÄT-
RETKI Kisakallion urheiluopis-
tolle. Aika 10.-12.4.2015. Tarkempi 
retkiohjelma nähtävillä kevään 2015 
jäsenkirjeessä ja Facebook-sivuil-
lamme.               

Yhdistyksen vertaistukiryhmät 
ovat käynnissä. Ryhmien tapaamis-
ajat ja -paikat Facebookissa. 

Yhteyshenkilöt:
ESPOO lotta.hjelt(at)gmail.com
KESKI-UUSIMAA adhd.

vertaistuki(at)gmail.com 
KONTULA eeva.karppinen(at)

elisanet.fi
NURMIJÄRVI / Porina-ryhmä 
vertaiset.nurmijarvi@gmail.com 

tai Kaisa Humaljoki, ADHD-liitto, 
puh. 050 438 3633

PORVOO arja.havilo(at)kolum-
bus.fi tai p. 040 837 3679 

PUOLISORYHMÄ raisa.
kaikuvuo(at)gmail.com

Salon Seudun 
ADHD-yhdistys ry

Puheenjohtaja Erja Sandberg 
adhdyhdistys@gmail.com 
www.adhdsalo.fi

Seuraa yhdistystä www.adhdsa-
lo.fi ja tykkää meistä Facebookissa!

Satakunnan Autismi-, 
ADHD- ja Dysfasiayhdistys 
SAMDY ry

Toimisto: Satakunnan yhteisökeskus, 
Isolinnankatu 16, 28100 Pori, 
päivystysaika toimistolla 
sopimuksen mukaan 
www.samdy.info
puh. 044 346 0898
samdy@samdy.info
Tarkempia tietoja toiminnasta: 
www.samdy.info

Suomen ADHD-Aikuiset ry

Hallituksen tavoittaa osoitteesta 
hallitus@adhd-aikuiset.org
www.adhd-aikuiset.org
Tykkää meistä: www.facebook.com/
Suomen.ADHD.Aikuiset
Puheenjohtaja: Viola Partanen
Varapuheenjohtaja: Seija Kaarre
Sihteeri: Kaija Rasilo
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.
sukunimi@adhd-aikuiset.org 

Vaasanseudun 
ADHD-yhdistys ry - 
Vasanejdens 
ADHD-förening rf

www.vaasanadhd.com 
info@vaasanadhd.com
puh. 044 210 5959
På svenska 040 594 2842
Löydät meidät myös Facebookista / 
Du hittar oss också på Facebook

Yhdistyksen vuosikokous/Fö-
reningens årsmöte to 12.3. klo 18. 
Vaasanpuistikko 17, 9 krs. Vaasa. 

Adhd ja parisuhde -iltapäivä 
la 21.3. klo 12-16. Koulukatu 24, 
Seinäjoki. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen 11.3 mennessä: seinajoki@
vaasanadhd.com.

Adhd-perheleiri/familjeläger 
(kaksikielinen) 28.-29.3. Lepikon 
leirikeskuksessa. Osallistumismaksu 
20 €/jäsenperhe. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen 3.3. mennessä: info@
vaasanadhd.com.

Vertaistukiryhmät:
Vaasa: Vaasanpuistikko 17, 9 krs. 

info@vaasanadhd.com, 044 210 
5959 -Aikuisten ryhmä, to: 26.3., 
30.4., ja 28.5., klo 17-19 
-Vanhempien ryhmä (alle 15 v las-
ten) ma: 16.3., 13.4. ja 18.5., klo 17-

18.30 -Vanhempien ryhmä (yli 15 v 
lasten) to: 19.3. ja 16.4. klo 18.15-
19.45 -Svenskspråkig grupp, må: 
16.3., 13.4. ja 18.5., klo 17-18.30

Kauhajoki: Prännärintie 18 d 2. 
suupohja@vaasanadhd.com, 050 
405 2136 -Vanhempien ryhmä, ke: 
18.3., 15.4. ja 13.5., klo 17.30-19 

Kokkola: Antti Chydeniuksenka-
tu 49. kokkola@vaasanadhd.com, 
050 594 2052 -Vanhempien ryhmä, 
ma: 16.3., 13.4., 4.5. ja 25.5., klo 
19-20.30

Seinäjoki: Kauppakatu 1, 2 krs. 
seinajoki@vaasanadhd.com, 050 
090 1628 -Aikuisten ryhmä ja van-
hempien ryhmä

Varkauden Seudun 
Wamdy ry 

(Autismi-, ADHD- ja 
dysfasiayhdistys) 
Anita Rikalainen, puh. 040 7328 360
varkaudenseudun.wamdy@gmail.com

Adhd, Autismi, Asperger, Sli, 
Vertaisryhmä Kuoppakankaan työ-
keskuksella, Kuoppakankaankatu 
11, Varkaus. torstai 26.3., 23.4. ja 
21.5.2015 klo 17.30 - 19.30

Varkauden Tourette- ja OCD-
vertaisryhmä Vammeltalolla Ahl-
ströminkatu 12, Varkaus. Lauantai-
sin 14.3., 18.4. ja 16.5. klo 11-13

Sääntömääräinen vuosikokous 
5.3.2015 klo 18 Danske Bankin neu-
vottelutila Kauppakatu 48, käynti 
sivuovesta ja hissillä yläkertaan.

Vesijumppa tiistaisin 16.45-
17.45. Ilopisaran ala-altaalla Var-
kaudessa. Maksu 3€/kerta

Vekara Varkaus puuhapajat (8. 
- 14.6.2015) viikolla.  

Leiripäivä,  15.8.2015 Puurtilan 
seurakuntakodilla. Tietoja myöhem-
min! Kylpyläretki, tarkemmat tie-
dot myöhemmin! Talkoohenkilöitä 
tarvitaan Vekara Varkaus puuha-
pajoille (8. - 14.6.2015) viikolla ja 
Antti Tuisku konserttiin 24.10.2015.  
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä puh. 
040 732 8360

Liity jäseneksi ADHD-liiton 
jäsenyhdistyksiin osoitteessa 

www.adhd-liitto.fi
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KOKOUSKUTSU ADHD-LIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Sunnuntai 26.4.2015 klo 9 alkaen 
Valtakirjojen tarkistus klo 08.30 alkaen

Paikka: Hotelli Seurahuone Helsinki, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki
Käsiteltävät asiat: ADHD-liitto ry:n sääntöjen 9 § mukaiset asiat 

ADHD-liitto ry kutsuu kevätkokoukseen su 26.4.2015 ADHD-liiton jäsenyhdistykset, jotka voivat valita 
edustajansa kokoukseen valtakirjalla. ADHD-liitto kustantaa jokaisesta yhdistyksestä kahden kokousedusta-
jan matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan sekä kokoustarjoilut. Edustajille maksetaan myös 
yöpyminen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, mikäli he osallistuvat myös lauantain Puheenjohtaja- ja 
sihteeripäiville. Kokousmateriaali postitetaan suoraan kokoukseen ilmoittautuneille kokousedustajille.

PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIPÄIVÄ 25.4.2015
Tervetuloa ADHD-liitto ry:n jäsenyhdistysten PuSi-päivään Helsinkiin! Kutsu on tarkoitettu jäsenyhdistys-

ten puheenjohtajille tai muille luottamushenkilöille. Ohjelma alkaa lauantaina 25.4.2015 klo 12 ja päättyvät 
myöhemmin illalla. Seuraavana päivänä on ADHD-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous.

Paikka: Hotelli Seurahuone Helsinki, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki
Kustannukset: Liitto kustantaa yhdistyksen kahden edustajan osallistumisen ja mahdollisen majoituksen 

lauantai-sunnuntai välisenä yönä. Ilmoita majoitustarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä. Matkat korvataan 
julkisten kulkuneuvojen mukaan jälkikäteen noudattaen edullisuus periaatetta. 

Huom! Majoittuminen ja matkat kustannetaan siis yhteensä kahdelle yhdistyksen edustajalle oli 
kyseessä sitten kevätkokous tai PuSi-päivät.

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen sekä Puheenjohtaja- ja sihteeripäiville 3.4.2015 mennessä
osoitteeseen toimisto@adhd-liitto.fi. 
Lisätietoja saa Maria Uitolta puh. 050 373 7455.

ADHD-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
sekä Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät

ADHD-liitto järjestää Tampereella tilaisuuden, jonka avulla alueelle saataisiin uutta yhdistystoimintaa. Ti-
laisuus on 17.3.2015 klo 17 alkaen. Paikkana Omavoiman tilat osoitteessa Yliopistonkatu 58 B, 3krs., 33100 
Tampere.

Ohjelma
17-17.30  Kahvit
17.30-17.50  Vapaaehtoistoiminta, 
   Maria Uitto, järjestösuunnittelija, ADHD-liitto ry
17.50-18.10  ADHD-liiton toiminta,
   Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, ADHD-liitto ry
18.10-18.30  Yhdistystoiminta,
   Katja Suni, järjestösuunnittelija, ADHD-liitto ry
18.30-19.15  Keskustelua

Tilaisuus on osallistujille maksuton. 40 nopeinta mahtuu mukaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
10.3.2015 mennessä osoitteeseen katja.suni@adhd-liitto.fi. Olette lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan lu-
entoja sekä keskustelemaan mahdollisesta yhdistystoiminnan aktivoimisesta alueellanne.

Yhdistystoimintaa Tampereelle

l i i t t o i l m o i t t a a
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Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto järjestää lomatoimintaa yhdessä Aivoliiton ja Neurologisten vammais-
järjestöjen kanssa. Lomat toteutetaan yhteistyönä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon valitsemien lomakohteiden 
kanssa. Mahdollisuuksien mukaan lomille osallistuu sosiaali-, terveydenhuolto- sekä liikunta-alan oppilaitosten opis-
kelijoita apuohjaajina.

Lomien hinta on 20 €/vrk aikuisilta. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat ilmaiseksi. Hinta sisältää ruoat, majoi-
tuksen ja ohjelman. Lomat ovat täysihoitopaketteja. Matkat lomapaikoille ja takaisin kustantaa jokainen lomalainen 
itse.

1. Talviliikuntaloma aikuisille ja yli 18-vuotiaille nuorille Kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa
Aika: 15.–20.3.2015
Hakuaika: 15.12.2014 mennessä

2. Elämyksiä luonnosta -loma aikuisille ja yli 18-vuotiaille nuorille Yyterin kylpylässä Porissa 
Aika: 31.5.–5.6.2015
Hakuaika: 28.2.2015 mennessä
   
3. Elämyksiä luonnosta -loma lapsiperheille Yyterin kylpylässä Porissa 
Aika: 2.–7.8.2015
Hakuaika: 2.5.2015 mennessä
   
4. Elämyksiä luonnosta -loma aikuisille Yyterin kylpylässä Porissa 
Aika: 16.–21.8.2015
Hakuaika: 16.5.2015 mennessä 

5. Elämyksiä luonnosta -loma aikuisille Kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa
Aika: 13.–18.9.2015
Hakuaika: 13.6.2015 mennessä 
   
Muutokset lomiin ovat mahdollisia. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto pidättää oikeuden lomamuutoksiin. 

Lisätietoja lomista antavat Aivoliiton järjestösuunnittelija Johannes Hietala, 
p. 040 5437 289, johannes.hietala@aivoliitto.fi sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto, p. 010 2193 464 tai 
040 455 7067 tai lomat@mtlh.fi.

SOLUKU-luontolomat 2015
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Kaipaatko tietoa adhd:stä, tukea ja uusia ystäviä? 
Tule sopeutumisvalmennuskurssille!
ADHD-LIITON SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 
SYKSYLLÄ 2015
Tunteella! -parisuhdekurssi adhd-oireisille aikuisille (5vrk)
Kurssi parisuhteessa eläville adhd-oireisille henkilöille ja heidän puolisoillensa
Aika: 7.-11.9.2015
Paikka: Kurssikeskus Högsand, Lappohja
Hinta: 60€ /hlö
Hakuaika päättyy: 31.5.2015

Voimaa arkeen! -kurssi yli 30-vuotiaille adhd-oireisille aikuisille (5vrk) 
Aika: 28.9.-2.10.2015
Paikka: Kurssikeskus Högsand, Lappohja
Hinta: 60€ /hlö
Hakuaika päättyy: 31.5.2015

HUOM! Adhd-oireisilla tarkoitamme myös add-oireisia. Kurssit ovat siis molemmille. Osal-
listujilta ei edellytetä adhd-diagnoosia.

ADHD-liiton avomuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi
Jyvä-kurssi, adhd-oireisten aikuisten (yli 18-v) ryhmä (kahdeksan 
iltapäivää)
Aika: ti 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11.ja 1.12.2015 klo 16.00–18.30
Paikka: ADHD-liiton toimisto, Pakarituvantie 4, Helsinki
Hinta: 20€/hlö
Hakuaika päättyy: 1.9.2015

Kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille, joilla on adhd-oireita. Tapaamiskerroilla käsi-
tellään seuraavia asioita:
- Aikuisen adhd
- Hoitomuodot
- Elintapojen merkitys (ruokavalio, liikunta, uni ja stressi)
- Arjen struktuurit ja apuvälineet
- Diagnoosin saaminen aikuisiällä ‒ hyväksyminen ja muutos
- Adhd:n merkitys ihmissuhteissa
- Adhd ja työelämä
- Omat voimavarat

Lisätietoa kursseista ja niille hakemisesta ADHD-liiton www-sivuilla sekä tässä lehdessä. 

Jos sinulla on kysyttävää, kuntoutussuunnittelijat auttavat mielellään sähköpostitse 
kuntoutus@adhd-liitto.fi tai puhelimitse 045 657 7876 ja 050 400 6478.


