
 

 

  
 

Värikäs asiakkuus 
- kuinka auttaa asiakasta,  

   jolla on adhd? 
 

 
Koulutus tiistaina 7.10.2014 klo 12.00 – 16.00 
Yliopistokeskuksen auditorio,  
Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli 

 
 
  
 
ADHD-liitto ry järjestää koulutustilaisuuden, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa adhd:stä ja 
näkökulmia adhd-oireisen erityistarpeista.  Koulutus on tarkoitettu niille, jotka työssään 
kohtaavat adhd-oireisia aikuisia ja kaipaavat tiedon lisäksi työkaluja näiden asiakkaiden 
auttamiseksi. Koulutus on osa ADHD-liiton 25-vuotisjuhlan myötä järjestettävää Elätkö 
elämää, jota adhd värittää? -koulutuskiertuetta. 
 

OHJELMA 
 
11.30–12.00 Ilmoittautuminen 

 
12.00–12.15 Avajaissanat 
 
12.15–14.00 Aikuisen adhd  
Miten adhd vaikuttaa aikuisen elämään? Miten Eksotessa (Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirissä) toimii aikuisten adhd:n diagnosointiprosessi? Millaista apua adhd-oireinen 
aikuinen saa Eksoten toimintamallin mukaan? 
Psykologi Satu Suhola, sairaanhoitaja Riitta Nykänen, Eksote 
 

14.00–14.30 Kahvit 
 
14.30–15.45 Adhd-oireinen asiakkaana  
Miten minä voisin tukea adhd-oireista asiakastani? Mitä minun tulisi ottaa huomioon hänen 
kanssa toimiessani? Luennoitsija tarjoaa käytännöllisiä vinkkejä, joita voi hyödyntää 
asiakastyössä. 
Mirja Heikkilä, Sosionomi YAMK 

 
15.45–16.00 Kiitokset ja loppusanat 
 
Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen viimeistään 12.9.2014 mennessä 
www.adhd-liitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat 
Koulutusmaksu on 35 € (ADHD-liiton jäseniltä 25 €) sisältäen ohjelman ja tarjoilut.  
 
 
Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään 
 

 

Unohdan aina sovitut 

tapaamiset 

 

Keskittyminen 

ottaa koville ja 

hommat on joka 

paikassa kesken 

       Mun 

ihmissuhteet on 

kyllä yhtä tulta 

ja tappuraa 

Asioiden hoitaminen 

on niin vaikeaa ja 

lomakkeiden täyttö 

yhtä tuskaa 



 

 

  
 

      
Ilmoittautumisohjeet 
Koulutusmaksu on 35 € ja ADHD-liiton jäseniltä 25 € sisältäen ohjelman ja tarjoilut. 
Ammattihenkilöt (terveydenhuolto-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ammattilaiset) 
voivat halutessaan liittyä ammattilaisjäseneksi ADHD-liittoon. Myös 
ammattilaisjäsenet saavat liiton koulutukset jäsenhintaan. Ammattilaisjäseneksi 
pääsee liittymään osoitteessa www.adhd-liitto.fi/node/207 ja jäsenyyden hinta on 10 
€ vuodessa. Jäsenyys tai jäsenyhdistyksen nimi tulee mainita koulutukseen 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohtaan. 
 
Peruutukset tulee tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, myöhemmin 
tehtävistä peruutuksista peritään puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei 
tehdä lainkaan, peritään koko osallistumismaksu. 
 
Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, työpaikkasi, laskutusosoitteen, 
puhelinnumeron ja mahdollisen erityisruokavalion. Mahdollinen jäsenyys tulee 
mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Peruutukset tulee tehdä viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä, myöhemmin tehtävistä peruutuksista peritään 
puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, peritään koko 
osallistumismaksu. 
 

Lisätietoja koulutuksesta antaa ADHD-liiton projektisuunnittelija Marjo Hodju 
marjo.hodju@adhd-liitto.fi, puh. 050 525 0004. 
 

                     ADHD-liitto ry 
 
ADHD-liitto on valtakunnallisesti toimiva 17 jäsenyhdistyksen muodostama 
kattojärjestö. Vuonna 2014 liitto täyttää 25 vuotta. Näiden 25 vuoden aikana se on 
tukenut adhd-oireisten henkilöiden sekä heidän läheisten kokonaisvaltaista 
hyvinvointia antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä 
koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta 
 
Adhd on neuropsykiatrinen häiriö. Sen ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, 
yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Adhd alkaa lapsuudessa ja jatkuu usein 
aikuisuuteen saakka. Lapsilla adhd:n esiintyvyys on noin 5 % ja sitä on 
valtaväestön keskuudessa pidetty lapsuuteen ja nuoruuteen rajoittuvana häiriönä. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että adhd on aikuisilla varsin yleinen häiriö (yleisyys 
n. 3-5 %).  Adhd-oireisia henkilöitä on Suomessa yli 200 000. 
 
Lisätietoa liitosta ja yhdistyksistä löydät osoitteesta www.adhd-liitto.fi. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          

http://www.adhd-liitto.fi/

