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1 JOHDANTO 

 
 

Lähdin tekemään opinnäytetyötä kyseisestä aiheesta, koska halusin auttaa tärkeää 

työtä tekevää yhdistystä kehittämään toimintaansa, sekä halusin olla mukana neuro-

logisten erityisvaikeuksien ja autismikirjon asioiden tietoisuuden levittämisessä. Aihe 

kiinnostaa ja koskettaa minua myös henkilökohtaisesti. 

 

Opinnäytetyön tilaajalla Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-

yhdistys Eijsveikeet ry:llä ongelmana oli jäsenistön puutteellinen aktiivisuus yhdistyk-

sen toimintaan. Yhdistyksen tulevaisuuden kannalta oli tärkeää saada tietoa jäsenis-

tön mielenkiinnon kohteista. Mitä tapahtumia, minkälaiselle kohderyhmälle ja mihin 

aikaan jäsenistö haluaa, sekä mikä saa jäsenistön maksamaan yhdistykselle jäsen-

maksuja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää jäsenistön motiiveja kuulua yhdis-

tyksen jäsenistöön.  

 

Yhdistyksen hallituksen päätöksestä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan määrällisellä 

eli kvantitatiivisella kyselytutkimuksella. Jäsenkysely postitettiin jäsenistölle huhti-

kuussa 2018. 258 jäsenestä kyselyyn vastasi 53 henkilöä. Kaikilla yhdistyksen jäse-

nillä ei ole yhdistykselle ilmoitettua sähköpostiosoitetta, joten osalle kysely lähetettiin 

paperiversiona. Kysely luotiin Webropol-työkalun avulla. Kyselytutkimuksen päät-

teeksi tutkimus sai ripauksen myös laadullista eli kvalitatiivista ulottuvuutta, kun tar-

kempiin kysymyksiin lähdettiin hakemaan vastauksia haastatteluiden kautta. 

 

Kyselytutkimuksen etuna on laajan tutkimustiedon kerääminen suurelta määrältä ih-

misiä. Menetelmänä kysely on nopea ja tehokas. Kyselyt tuottavat numeroihin perus-

tuvia tuloksia, joita käsitellään tilastollisesti. Heikkoutena kyselyssä on tuotetun tie-

don pinnallisuus, sekä vaikeus arvioida vastaajien suhtautumista kyselyyn. Kvantita-

tiivisilla menetelmillä saadaan luotettavaa, mutta pinnallista tietoa. (Ojasalo, Moilanen 

& Ritalahti 2015, 121.) Tutkimuksen avulla yhdistys sai ajankohtaista tietoa jäsenis-

töstä, jäsenistön tarpeista, sekä mielenkiinnon kohteista. Jäsenistö pystyi kyselyyn 

vastaamalla vaikuttamaan yhdistyksen tuleviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Vuonna 

2000 perustetulle yhdistykselle jäsenkysely oli ensimmäinen.   
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2 TILAAJAN ESITTELY 

 
 
Opinnäytetyön tilasi Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-
yhdistys Eijsveikeet ry. 
 

 

2.1 Neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys Eijsveikeet ry 

Opinnäytetyön tilaaja on Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo 

yhdistys Eijsveikeet ry. Yhdistys on kolmikantayhdistys. Eijsveikeet ry on jäsenyhdis-

tyksenä ADHD-liitossa, Autismi ja Asperger liitossa ja Aivoliitossa. (Eijsveikeet 

2018a.)  

 
Yhdistyksen tehtävänä on toimia Pohjois-Savon alueella asiantuntija ja edun-
valvoja neurologisten erityisvaikeuksien ja autismin kirjon asioissa. Yhdistyksen 
vakiintunutta toimintaa on vertaistuen tarjoaminen Pohjois-Savossa, kuntoutta-
va harrastustoiminta, sekä koulutus ja virkistystapahtumat. Yhdistys toimii va-
paaehtoisvoimin, joten painopisteet vaihtelevat resurssien ja hallituksen jäsen-
ten jaksamisen mukaan. (Eijsveikeet 2018a.)   

 

 

Pohjois-Savon autismiyhdistyksen, Pohjois-Savon dysfasiayhdistyksen sekä Pohjois-

Savon MBD yhdistyksen lopetettua toimintansa 2000-vuonna perustettiin Eijsveikeet 

ry. Eijsveikeet ry:n suurimpia projekteja on tähän mennessä olleet Veikko-projekti 

2000-2004, Learning, Life Histories and Citizenship-oppimiskumppanuus hanke 

2003-2005, Tukiryhmä projekti 2004-2006, Hanskassa projekti 2004-2007 sekä VIR-

TA- aikuistuvien autismin kirjon henkilöiden vanhempien voimavara projekti 2008-

2009. (Eijsveikeet 2018b.) 

 

Neurologisten erityisvaikeuksien ja autismin kirjon henkilöiden vertaistukiryhmiä pyörii 

Eijsveikeet ry:n kautta tutkimuksen teko hetkellä kuusi ryhmää. Vertaistukiryhmiä on 

tarjolla erityislasten vanhemmille, erityislasten isovanhemmille, oirehtiville aikuisille 

sekä lapsille ja nuorille. Ryhmiä ohjaavat vertaisohjaajat. (Eijsveikeet 2018c.)  

 



 

 

7 
 

Vertaistuki tarkoittaa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten koke-

muksien vaihtoa ja toisiensa tukemista kunnioittavassa ilmapiirissä. Vertaistukiryh-

mässä ohjaajana voi toimia vertainen eli ryhmäläisten kanssa samassa elämäntilan-

teessa oleva, koulutettu vapaaehtoinen tai ammattihenkilö. Vertaistuen kautta henkilö 

saa kokemuksen, ettei joudu olemaan tilanteessaan yksin. Vertaistukisuhde on vas-

tavuoroinen ja tasa-arvoinen. Kysymys ei ole asiakkuussuhteesta. Vertaistuki antaa 

henkilölle heidän tilanteeseen liittyvää tietoa ja vinkkejä käytännön asioihin. Par-

haimmassa tapauksessa vertaistuki voimaannuttaa yksilöä ja ihmisryhmää. (THL 

2018.)  Vertaistukikokemuksella voi olla pitkälle kantavat seuraukset lapselle, joka 

usein diagnoosinsa ja oireidensa takia saa paljon negatiivista huomiota. Lapsi voi 

muistella tätä kurssiviikkoa, jolloin kuului joukkoon, pärjäsi ja hankki mahdollisesti 

myös ystäviä. (Dufva & Koivunen 2012, 124.)  

 

ADHD-lapsen vanhemmalla voi olla pettynyt ja uupunut olo omaan vanhemmuuteen-

sa. Takkuavan arjen keskellä kukaan ei ymmärrä haasteita erityisen lapsen kasvat-

tamisessa. Vertaistukiryhmässä vanhemmat keskustelevat lapsen ja vanhemman 

väliseen suhteeseen ja arjen ongelmiin liittyvistä tilanteista. Parhaimmillaan vertais-

tuessa jaetaan käytännön vinkkejä jokapäiväiseen arkielämään. Miten saada lapsi 

liikkeelle, tai mistä löytää erityislapselle sopivaa harrastustoimintaa. Usein vanhem-

milla voi olla ajatuksissa pohdintaa, kuten onkohan ADHD-oireiden taustalla pelkäs-

tään oma huono vanhemmuus. Vertaistuki vahvistaa myös vanhemman itsetuntoa. 

Isovanhemmille lapsen erityisyys voi tuntua hämmentävältä. Perinteisillä kasvatusta-

voilla ei ole vaikutusta lapsenlapsen käytöksessä. Kasvatustyylien erot voivat luoda 

yhteentörmäyksen lapsen vanhempien ja isovanhempien välille. Myös isovanhemmat 

kaipaavat tekemistä ja konkreettista tietoa samassa tilanteessa olevien henkilöiden 

kanssa. (Dufva & Koivunen 2012, 122-123.) 
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2.2 Yhdistystoiminta pähkinänkuoressa 

 
 

Perustaminen 

 

Yhdistystoiminnan voi Suomessa aloittaa kuka tahansa, koska Suomessa vallitsee 

yhdistymisvapaus. Käytännössä yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat saada 

aikaan jotain tiettyä yhdessä. Yhdistys voi toimia omien sääntöjensä sekä yhdistys-

lain puitteissa, jotka myös turvaavat yhdistyksen jäsenten oikeuksia. (Ollikainen 

1997, 2.) Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys. Rekisteröidyllä 

yhdistyksellä on lupa käyttää nimensä perässä kirjainyhdistelmää ry. Rekisteröity yh-

distys voi hakea myös lainaa ja avustuksia. Rekisteröimätön yhdistys ei voi olla jäse-

nenä toisessa yhdistyksessä tai hankkia omaisuutta. (Mt.,17.) 

 

Kokoukset 

 

Kokouksia yhdistyksellä perinteisesti on vuosikokous, kuukausikokous, ylimääräinen 

kokous ja epävirallinen kokous. Vuosikokouksessa yhdistykselle valitaan tilintarkasta-

jat, sekä hyväksytään tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kuukausi-

kokous liittyy usein yhdistyksen toimintaan ja yhdistyksen asioiden käsittelyyn. Yli-

määräisessä kokouksessa yhdistys kutsutaan koolle ylimääräisen päätettävän asian 

vuoksi. Epävirallinen kokous voi kokoontua retken tai juhlan suunnittelua varten. 

Pelkkä hallituksen jäsenten yhdessäolo riittää epävirallisen kokouksen syyksi. (Olli-

kainen 1997,5-6.) Kokouksen tavanomaisesti aloittaa hallituksen puheenjohtaja, joka 

toivottaa osallistujat tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen puheenjohtaja voi olla 

myös muu, kuin yhdistyksen puheenjohtaja, joten jokaiselle kokoukselle täytyy valita 

puheenjohtaja. Kokouksessa valitaan myös kokoukselle sihteeri, joka usein on myös 

yhdistyksen sihteeri. Tilanteissa, kuten yhdistyksen tilintarkastajien valinnassa, sekä 

hallituksen tili ja vastuuvapaus asioissa hallituksen puheenjohtaja ei saa toimia ko-

kouksen puheenjohtajana. Kokouksessa todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-

taisuus. Kokouksessa hyväksytään myös esityslista. Osallistujat voivat tässä vai-

heessa lisätä halutessaan asioita listaan hallituksen käsiteltäväksi. (Mt., 8.) Päätettä-

vät asiat käydään esityslistasta järjestyksessä läpi. Osallistujat voivat keskustella asi-

asta, sekä puheenvuorossaan kertoa mielipiteensä käsiteltävästä asiasta. Päätök-
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seen voi vaikuttaa vain kertomalla mielipiteensä. Avoin keskustelu kokouksessa on 

tarpeen demokraattisessa päätöksenteossa. Puheenjohtajan on kyettävä keskuste-

lun lomasta saamaan yhteenveto päätöksistä. Sihteeri kirjaa päätökset pöytäkirjaan. 

Jos kokous on yhtä mieltä, kokous päätetään puheenjohtajan toimesta. (Mt., 8-9.) 

 

Hallitus 

 

Yhdistyksen säännöt määräävät yhdistyksen hallituksen koon. Hallituksen tulee kui-

tenkin olla vähintään kolmihenkinen, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja. Hallitus 

valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitukseen tulevien täytyy olla vähintään 

15-vuotta täyttäneitä. Hallituksen tehtäviä ovat mm. Jäsenluettelon pitäminen, yhdis-

tyksen omaisuuden hoitaminen, kokoukseen kutsuminen, asioiden valmistelu ko-

kousta varten, sekä uusien jäsenten hyväksyminen. (Ollikainen 1997,12.) 

 

Yhdistyksen puheenjohtajan täytyy olla vähintään 18-vuotias. Yhdistyksen hallituksel-

la on myös varapuheenjohtaja, joka nimensä mukaisesti toimii puheenjohtajan tehtä-

vissä, jos varsinainen puheenjohtaja estyy. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu yhdis-

tyksen virallisten asiakirjojen allekirjoittaminen, hallituksen, mutta usein myös yhdis-

tyksen kokouksien johtaminen, yhdistyksen edustaminen, erinäisiin tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin osallistuminen sekä yhdistyksen asioiden valmisteleminen kuuluvat myös 

puheenjohtajan tehtäviin. Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjan tekeminen, toiminta-

suunnitelman, -kertomuksen, sekä muiden asiakirjojen hoitaminen, toimistotöiden 

hoitaminen, yhdistyksen jäsenluettelon pito, sekä kokouksista tiedottaminen. Usein 

kehotetaan sihteerin tehtäviä jakamaan myös useammalle henkilölle. Taloudenhoita-

jana toimii usein hallituksen jäsen, mutta taloudenhoitaja voi olla myös ulkopuolinen 

henkilö. Taloudenhoitaja vastaa nimensä mukaan yhdistyksen talouteen liittyvistä 

asioista. Usein yhdistykselle valittu taloudenhoitaja vastaa myös yhdistyksen kirjan-

pidosta, sekä tilinpäätöksen tekemisestä. (Ollikainen 1997, 12-13.) 

 

Laki määrää yhdistykselle vähintään yhden tilintarkastajan, sekä yhden varatilintar-

kastajan. Yhdistyksen sääntöihin on kirjattava tilintarkastajien lukumäärä. Tilintarkas-

tajien tehtävänä on tilikauden lopussa yhdistyksen tilinpäätöksen, sekä kirjanpidon 

tarkastaminen. Yhdistyksen viralliset asiakirjat, kuten avustushakemukset ja sopi-
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mukset allekirjoittavat nimenkirjoittajat. Puheenjohtajan on oltava yksi nimenkirjoitta-

jista. (Ollikainen 1997, 13.)  

 

Talous 

 

Toiminta ja talous suunnitellaan aina vuodeksi eteenpäin. Hallitus valmistelee toimin-

tasuunnitelman tulevalle vuodelle. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta päät-

tää vuosikokous. Toimintakertomus tehdään päättyneestä vuodesta. Toimintakerto-

mus ja toimintasuunnitelma säilytetään aina yhdistyksen arkistoissa. (Ollikainen 

1997, 14.) Tilikauden aikana hallitus ja yhdistyksen taloudenhoitaja vastaavat talou-

desta. Talousarvio tehdään myös vuosikokoukseen. Talousarvio perustuu toiminta-

suunnitelmaan sisältäen kaikki toiminnasta syntyvät oletetut tulot ja menot. Syntyvät 

tulot ja menot on kirjattava yhdistyksen kirjanpitoon. Kuitit ja tositteet on säilytettävä 

kirjanpitoa ja tilintarkastajia varten. Toimintavuoden päättyessä taloudenhoitaja tai 

kirjanpitäjä tekee tilinpäätöksen, jonka hallitus tarkastaa ja allekirjoittaa. (Mt.,14.) 

 

Yhdistyksen, kuten myös Eijsveikeet ry:n tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, omalla toi-

minnalla hankitut tuotot, sekä avustukset. Jäsenmaksu maksetaan yleensä kerran 

vuodessa. Avustuksia, joita yhdistyksille myönnetään, on erikseen haettava. Avus-

tuksia haettaessa on pyydettävästä summasta tehtävä tarkka selvitys. Yhdistyksen 

menot ovat toimistokulut, toimintaan käytettävän tilan vuokra, sekä ulkopuolisten 

palkkiot. (Ollikainen 1997, 16.)  
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3 NEUROLOGISET ERITYISVAIKEUDET JA AUTISMIKIRJO 

 
 

Kappale käsittelee Autismia, Aspergerin oireyhtymää, Kielellisiä erityisvaikeuksia ja 

aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä (ADHD). 

 

 

3.1 Aspergerin oireyhtymä 

 

Aspergerin oireyhtymä on neurobiologinen kehityshäiriö. Ulospäin Asperger piirteet 

näyttäytyvät usein puheenilmaisun, äänenkäytön tai esimerkiksi katsekontaktin lievi-

nä poikkeuksina. Ei ulospäin näkyvään oireistoon liittyy stressinsietokykyyn, muistiin 

ja aistisäätelyihin liittyviä oireita. Vahvuuksina Asperger oireisilla henkilöillä on rehel-

lisyys, oikeudentunto, omaperäinen ajattelu, sekä huumorintaju. Aspergerin oireyh-

tymä on yksilöllinen, joten oireet vaihtelevat lievistä oireista täysin invalidisoiviin oirei-

siin. (Autismiliitto 2018a.)   

 

Aspergerin oireyhtymä kuuluu autismin kirjon häiriöihin, joten sitä pidetään autististen 

häiriöiden lievänä muotona. Aspergerin oireyhtymään ei kuulu merkittävien kielellis-

ten toimintojen jälkeen jäämistä. Asperger oireiset henkilöt usein ovat valtaväestöä 

lahjakkaampia. Asperger henkilöillä usein on tyypillistä omata ääretön, pakonomai-

seltakin tuntuva kiinnostus tiettyä asiaa tai harrastusta kohtaan. Mielenkiinnonkoh-

teesta olisi hyvä tehdä lapselle itsetuntoa kohottava intohimo. Lapsen kannustaminen 

intohimon pariin voi tulevaisuudessa tuoda aikuiselle Asperger henkilölle esimerkiksi 

menestyksekkään uran intohimonsa parissa. (Terveyskirjasto 2018a.)  

 

 

3.2 Autismi 

 

Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa autistiselle 

henkilölle toiminnan esteitä, jotka huomattavasti vaikuttavat autistisen henkilön joka 

päiväiseen elämään. Autismi usein todetaan lapsen opetellessa vuorovaikutustaitoja. 

Vuorovaikutustaidot autistisella henkilöllä ovat poikkeavia. Autismi ei näy ulospäin, 
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joten autistisen henkilön käyttäytymistä usein tulkitaan väärin. Autismi on yksilöllinen, 

mutta jokaisella autistisella henkilöllä ongelmia ilmenee sanallisessa ja sanattomassa 

viestinnässä, muiden ihmisten tunnetaitojen ymmärtämisessä, sekä omien tunteiden 

ilmaisemisessa. (Autismiliitto 2018b.) Autistisilla lapsilla on vaikeuksia tulkita ihmisen 

kasvojen ilmeitä, tai puhetta. Useat oppivat puheella annettuja ohjeita tietyssä tilan-

teessa, mutta toisessa tilanteessa saman ohjeen noudattaminen tuntuukin vaikealta. 

Rutiinien noudattaminen on autistiselle lapselle tärkeää. Muuttumattomuuden vaati-

mukset (engl. Insistence on samenes) ovat tyypillisiä. Lapsi voi olla syömättä, jos 

aamuisesta rutiinista yksikin asia muuttuu. Kaaos autistiselle lapselle voi alkaa pie-

nestäkin ympäristön muutoksesta. Kirjahyllyssä oleva kirja voi olla eri paikassa, kuin 

tavanomaisesti aiheuttaen lapselle suurta levottomuutta. Levottomuus loppuu, kun 

kirja siirretään takaisin tavanomaiselle paikalleen. (Gillberg 1999, 22,23,24.) 

 

Autistisen käytöksen merkkejä voivat olla, jos lapsi ei vastaa nimeensä vielä vuoden 

iässä eikä näytä kiinnostustaan osoittelemalla asioita tai esineitä vielä 14-viikon iäs-

sä. Lapsella on ongelmia ymmärtää omia sekä muiden tunteita, eikä lapsi leiki nor-

maalisti. Lapsen puheen ja kielen kehitys ovat jäljessä normaalista, eikä hän ota kat-

sekontaktia. Lapsella voi olla outoja, epänormaaleita reaktioita hajuihin, makuihin tai 

kosketukseen. (CDC 2018.)   

 

Autistinen ihminen harvoin pystyy ilmaisemaan itseään riittävästi sanallisesti. Vaihto-

ehtoisia kommunikointi keinoja ovat esimerkiksi visuaalinen kommunikointi. Kuvien 

kautta autistisen henkilön viesti voidaan ymmärtää paremmin kaikissa erilaisissa ti-

lanteissa, sillä lähes kaikki ymmärtävät kuvia. Kommunikoinnin opettelun kannalta 

parhaimmat tilanteet syntyvät arkipäivän tilanteissa. Esineeseen, mieluisaan toimin-

taan tai ruokalajiin liitetty esine tai kuvasymboli voi auttaa lasta kertomaan mitä hän 

haluaa tai tarvitsee juuri sillä hetkellä. Kommunikoinnin harjoittelu on hyvä aloittaa 

lapselle mieluisista asioista, jotka liittyvät esimerkiksi leikkiin, ruokaan, henkilöön tai 

retkeen. Alussa kommunikointiyrityksestä lapsi palkitaan välittömästi. Myönteisellä 

palkitsemisella lapsi motivoituu. (Kerola & Kujanpää & Timonen 2009, 73, 82.) 
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3.3 Kielellinen erityisvaikeus 

 

Kielellinen erityisvaikeus (engl. specific language impairment, SLI) vaikuttaa laaja-

alaisesti toimintakykyyn, vuorovaikutukseen ja osallistumiseen (Käypähoito 2018). 

Kielihäiriöllä viitataan henkilön kyvyttömyyteen tehokkaaseen kommunikointiin kielen 

avulla, sekä kyvyttömyyteen käyttää kieltä oppimisen välineenä. Sosiaaliset, emotio-

naaliset ja koulumenestykseen liittyvät ongelmat liittyvät kielihäiriöön. Puheen ja kie-

len kehitysviivästymät havaitaan selvästi jo 2-4-vuotiaden ikäryhmässä. Kielellisten 

taitojen hidas omaksuminen, sekä kapea alainen kielellisten taitojen hallinta kertoo 

usein kielihäiriöstä. (Launonen, Korpijaakko-Huuhka 2011, 40, 43.) 

 

Lievät kielelliset vaikeudet eivät vaikuta normaalissa viestinnässä, kuten keskustelu 

tilanteissa. Yksinkertaisten ohjeiden noudattaminen sujuu usein myös hyvin. Ymmär-

rys ja ilmaisuvaatimusten kasvaessa vaikeudetkin kasvavat. Kaikki vaikeudet eivät 

johdu kielellisistä ongelmista. Suppea ja kehitystään jäljessä oleva sanavarasto voi 

johtua joko kielellisistä tai käsitteellisistä ongelmista. Kielelliseen erityisvaikeuteen voi 

viitata lapsen reaktio tunnistaa ja ymmärtää tehtävän käsitteitä, mutta tarvittavien sa-

nojen nopeasti tuominen omaan mieleen tuottaa hankaluuksia. (Närhi & Seppälä & 

Kuikka 2010, 46.) 

 

 

3.4 ADHD  

 

ADHD (engl. attention deficit hyperactivity disorder) on aktiivisuuden ja tarkkaavai-

suuden häiriö, jossa keskeisinä oireina ovat keskittymisen ongelmat, impulsiivisuus, 

sekä yliaktiivisuus. Oireita esiintyy kaikilla ihmisillä jossain määrin, mutta diagnoosin 

saavat henkilöt, joilla oireita esiintyy muihin saman ikäisiin henkilöihin verrattuna eni-

ten, elämää haitaten. (Dufva & Koivunen 2012, 35.) ADHD:n maailmanlaajuinen 

esiintyvyys on noin viisi prosenttia, joka tekee oireyhtymästä yhden yleisimmistä kehi-

tyshäiriöistä. ADHD-oireisen ulospäin näkyvä oireisto muuttuu kehityksen mukana. 

Lapsen oireet ovat erilaiset, verrattuna nuoren tai aikuisen oireisiin. Oireet ovat yksi-

löllisiä ja näin ollen kahden eri lapsen tai nuoren oireet voivat poiketa toisistaan. Toi-

nen nuorista voi olla vilkas ja impulsiivinen, kun toinen taas rauhallinen, omissa aja-

tuksissaan viihtyvä. Tarkkaavuuden puute kuitenkin määrittää molempien nuorten 
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elämää, sekä molemmat näistä nuorista tarvitsevat tukitoimia. (Sanberg 2018, 10, 

17.) 

 

ADHD esiintyy myös aikuisilla. Häiriötä luultiin pitkään vain lasten ongelmaksi. Uskot-

tiin ADHD-oireiden kasvavan lapselta pois aikuisuuteen mennessä. Kuitenkin 70 pro-

sentilla oireilevista lapsista, oireet jatkuvat myös aikuisena. Arvioiden mukaan Suo-

messa on noin 170 000 ADHD aikuista. Tutkimukset osoittavat myös tarkkaavuushäi-

riön olevan yleisempää pojilla. Poikien oireisto on usein näkyvämpää kuin rauhallisilla 

tytöillä, joilta ADHD jää helposti huomaamatta. Lapsen aivot kehittyvät kasvun myötä, 

jolloin tarkkaavaisuushäiriön oireisto muuttaa muotoaan. Yliaktiivisuus muuttaa muo-

toaan: juoksemisen ja vipeltämisen sijaan oireinen voi kokea lievempää fyysistä le-

vottomuutta, kuten tarvetta heiluttaa jalkojaan. Ylivilkkaus voi tuntua sisäiseltä rau-

hattomuudelta ja levottomuudelta. (Virta & Salakari 2012, 16.) 

 

ADD on sama kuin ADHD, mutta ADD diagnoosin saaneella ihmisellä ei ole ylivilk-

kautta (H= hyperactivity). Keskittymisen vaikeudet ovat osa normaalia elämää jokai-

sella. Kaikki keskittymisvaikeudet eivät kerro ADHD:sta. Diagnoosiin vaaditaan on-

gelmien pitkäaikaisuutta. ADHD lapsen vaikeudet haittaavat kykyä toimia päivittäi-

sessä elämässä, sekä uhkaavat hänen kehitystään. ADHD ja ADD johtuvat aivojen 

toimintahäiriöstä. Aivojen toimintahäiriön vuoksi ADHD ja ADD henkilöillä aivot eivät 

kykene sulkemaan epäolennaista informaatiota pois. Ärsykkeet häiritsevät jatkuvasti. 

Iän karttuessa oireisto usein lievittyy, mutta ilman asianmukaista hoitoa, voi ADHD ja 

ADD johtaa päihdeongelmiin, syrjäytymiseen ja mielenterveyshäiriöiden saamisen 

riskiä. (Terveyskirjasto 2018b.)   
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4 ERITYISYYDEN MONINAISUUS 

 

 

Raja poikkeavan ja normaalin välillä on veteen piirretty, se on kontekstiinsa sidottu 

liukuva raja. Raja kuitenkin määrittyy lapsen huolen ja erityisen tuen arvioinnissa tai 

pohdittaessa lapsen siirtoa erityisopetukseen. (Määttä & Rantala 2010, 35.) 

 

 

4.1 Diagnostisen mallin uhka 

 
 
Lapsen luokittelu voi johtaa lapsen leimatuksi tulemiseen. Diagnosoimalla saadaan 

tunnistettua ja nostettua esille piirre, johon liittyvien luokitusten käyttö johtaa lapsen 

kielteisten piirteiden, sekä erilaisuuden korostumiseen. Tällöin lapsella on uhka tulla 

eristetyksi, syrjäytetyksi ja leimatuksi. Ympäristön alkaessa kohdella diagnosoitua 

lasta poikkeavan ryhmän edustajana, voi lapsen oma identiteetti muuttua juuri ste-

reotyyppisten odotuksien mukaisesti. (Määttä & Rantala 2010, 39.) Lapset luokitel-

laan pedagogisen arkipuheen mukaan tavallisiin lapsiin ja erityislapsiin. Lapsuuden 

julkiset instituutiot kuten neuvola, päivähoito ja koulu ovat paikkoja, joissa lapsen ke-

hitystä seurataan. Duaalimallin normaalit lapset ovat normaaleja. Normaaleja lapsia 

autetaan kehittämään omia heikkouksiaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Lapset, 

jotka eivät jokaista lapsuuden normia täytä sanotaan epänormaaleiksi tai poikkeavik-

si. Heille kehitetään tukitoimia, jotka minivoivat heidän epänormaaliudesta johtuvia 

seurauksia. Tukitoimien tarkoitus on myös tukea heitä mahdollisimman hyvään lap-

suuteen. (Mt., 44-45.) 

 

Koulujen opintovaatimukset on laadittu oppilaiden enemmistön kykyjen mukaan.  

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ovat koulujen näkökulmasta vaikeuksia suoriutua 

koulun opintosuunnitelmaan kirjatuista vaatimuksista. (Närhi & Seppälä & Kuikka 

2010, 31.) Tarve tukitoimille jatkuu mahdollisesti myös aikuisena. Iästä välittämättä 

tukea ja ohjausta tarvitaan erityisnuoren, esimerkiksi ADHD:n värittämässä elämäs-

sä. Korkeakouluopiskelija on laillisen ikänsä puolesta jo aikuinen, mutta tuen tarve 

vaihtelee. Aikuistuvalla nuorella matalan kynnyksen tukihenkilö voisi toimia oivallise-
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na apuna arjellisten asioiden hoidossa.  Yhteiskunta odottaa täysi ikäisten ihmisten 

hoitavan itse omat asiansa. Hyvä olisi pohtia yksilöllisesti jokaisen nuoren kohdalla 

tukihenkilön tarvetta ja mahdollisuutta. (Sandberg 2018, 187, 189.) 

 

 

4.2 Tavallisen erilainen 

 
 

”Eräs 7-vuotias lapsi ensimmäisenä sopeutumisvalmennuskurssipäivänä pohti ih-

meissään: onko ihan totta, että näillä muillakin on ADHD?” (Dufva & Koivunen 2012, 

123). Aikuisen on kyettävä olemaan lapselle tai nuorelle luotettava, eteenpäin autta-

va ja läsnä oleva ohjaaja. Erityispiirteet tulee huomioida myös jatkossa, vaikka moto-

rinen levottomuus katoaisikin. Yksilöllinen suunnitelma tukimuotoihin ja tukeen on 

syytä suunnitella jokaiselle lapselle ja nuorelle erikseen. Lapseen on tutustuttava sy-

vällisesti, jolloin tuen määrittäminen onnistuu toivotulla tavalla. Tukea ei voi määritellä 

pelkän diagnoosin kautta. (Ikonen & Krogerus 2009, 72.) Enemmän menetelmiä, täy-

dennyskoulutusta tuki- ja yhteistyötahojen kanssa tarvitaan lasten ja nuorten ryhmäy-

tymisen, sekä osallisuuden parantamiseksi. Yhteisöllisyydestä keskustelemalla löy-

detään yhteisiä keinoja edistää yhteisöllisyyttä, sekä havaitsemaan yhteisöllisyyttä 

murentavia tekijöitä.  Toimivassa yhteisössä kestetään erilaisuutta ja erilaisuus 

käännetään rikkaudeksi. (Ikonen & Krogerus 2009, 238.) 

 

”Olisin kaivannut koulussa ymmärrystä ja oikeasti erilaisten ihmisten ja erilaisten op-

pijoiden kunnioittamista. Koulu ei saisi olla laitos missä valetaan nukkeja vaan kan-

nustetaan jokaista oppimaan. Olisin toivonut, että koulussa joku olisi nähnyt minussa 

muutakin, kuin ne ongelmat. Erityisopettaja näki, hänelle suuri kiitos.” (Sandberg 

2018, 123, 124.) 
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5 KYSELYTUTKIMUKSEN AINEISTON KERÄÄMINEN JA ANALYSOINTI  

 

 

Kyselytutkimus toteutettiin pääosin määrällisellä, eli kvantitatiivisella tutkimusmene-

telmällä. Määrällinen osuus tutkimuksesta tehtiin Webropol-työkalun avulla. Kyselyn 

sulkemisen jälkeen tarkempia kehittämisideoita lähdettiin keräämään laadullisin, eli 

kvalitatiivisin menetelmin haastattelemalla muutamaa yhdistyksen jäsentä. Kysely 

postitettiin huhtikuussa 2018, toinen kierros toukokuussa 2018 ja viimeinen, kolmas 

kierros elokuussa 2018. Haastattelut suoritettiin syyskuussa 2018. 

 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä   

 
 

Tutkimuksessa on käytetty määrällisiä eli kvantitatiivisia, sekä laadullisia eli kvalitatii-

visia menetelmiä. Anonymiteetti nousi yhdeksi tärkeäksi tekijäksi jäsenkyselyssä, 

joten kysely oli täysin anonyymi. Ensimmäisen kerran kysely avattiin 26.4.2018. Ai-

kaa vastata annettiin 15.5.2018 saakka. Toinen kierros kyselylle postitettiin taloudel-

lisista syistä vain sähköpostitse 18.5.2018 yhden viikon vastausajalla ja kolmas kier-

ros tapahtui aikavälillä 20.8-31.8.2018. Yhdistyksen jäsenistöllä ei kaikilla ole yhdis-

tykselle ilmoitettua sähköpostiosoitetta, eikä kaikki sähköpostiosoitteet olleet toimin-

nassa. 43 kyselyä postitettiin kirjepostilla, sekä 215 sähköpostilla. Kyselytutkimuksen 

otanta yhteensä oli täten 258 henkilöä.  Ensimmäinen kierros tavoitti 38 jäsentä. 10 

vastausta saapui postitse, sekä 28 sähköisesti. Myöhemmin sähköisiä vastauksia 

ilmestyi vielä kuusi kappaletta (6). Toisella kyselykierroksella vastaajia oli vain kolme 

ja kolmannella kuusi. Yhteenvetona kirjepostivastauksia saapui kuusitoista (16) kap-

paletta ja sähköisiä kaiken kaikkiaan kolmekymmentä seitsemän (37) kappaletta. 

Tutkimuksen laadullinen osuus tapahtui puhelinhaastattelua käyttäen. 
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5.2 Aineiston analysointi menetelmät  

 
 
Aineiston analysointi tapahtui Webropol-ohjelman analysointityökalua hyödyntäen. 

Kyselytutkimuksen analysointi prosessista nousi muutama kohta joita halusin tar-

kemmin lähteä selvittämään haastattelumenetelmää hyödyntäen. Haastattelut tehtiin 

kolmelle yhdistyksen jäsenelle puhelimitse. Haastattelut äänitettiin ja haastattelujen 

purkuun käytin asialitterointia. Haastateltavat kulkevat opinnäytetyössä nimillä haas-

tateltava A, B ja C.  

 

 

5.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

 

Validiteetti mittaa tutkimuksen pätevyyttä. Voidaan siis miettiä ovatko tutkimuksen 

tulokset reliaabeleja ja/tai valideja. Validiteettia voidaan sanoa hyväksi kohderyhmän 

ja kysymysten ollessa oikeita. Vastaako tutkimusote, sekä tutkimuksessa käytetyt 

menetelmät tutkittavaa ilmiötä? (Hiltunen 2009, 2-3.) Reliabiliteetti, eli tutkimuksen 

luotettavuus kertoo tutkimuksen luotettavuudesta. Reliaabelius tutkimuksessa kertoo 

mittaustulosten toistettavuudesta. Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä, 

jos tulokset eivät ole sattumanvaraisia. Tutkimuksen uusimisen yhteydessä tulosten 

tulisi olla samoja. (Mt., 11.) 

 

Tutkimuksessa kahden menetelmän käyttö oli järkevää. Kohderyhmä huomioiden 

pelkällä haastattelumenetelmillä toteutettu tutkimus olisi ollut tuloksellisesti parempi. 

Haastattelut huomasin tehokkaammaksi keinoksi kyseisen kohderyhmän kohdalla, 

koska haastatellessa luo paremman, henkilökohtaisemman lähtökohdan ihmiseen, 

jolta asioita kysellään. Yhdistyksen jäsenistölle olisi voinut olla myös helpompi kertoa 

haastatteluin asiat, jotka nyt kyseltiin lomakkeella. Kyselytutkimuksen perustelen va-

lidiksi onnistuneella tutkimusmenetelmän valinnalla. Reliabiliteetti tutkimuksessa on 

onnistunut. Kyselytutkimuksen tuloksista nousi esiin kysymyksiä, joihin puutuin haas-

tattelemalla muutamaa jäsentä. Haastattelu kyselytutkimuksen lisänä lisää tutkimuk-

sen reliabiliteettia ja validiteettia. Uskon jäsenistön vastausten auttavan yhdistystä 

eteenpäin toiminnan kehittämisen kanssa.  
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5.4 Tutkimuksen laadullinen osuus 

 
 
Haastattelukysymykset muodostuivat pitkälti kyselyn tulosten perusteella. Kyselyyn 

vastauksista ilmeni asioita, joihin haluttiin tarttua tarkemmin. Nuorille aikuisille toivot-

tiin eniten toimintaa ja tapahtumia. Toisena kohderyhmänä vastauksista nousi kaikki 

kohderyhmät yhdessä vaihtoehto. Haastattelulla oli tarkoitus selvittää minkälaista 

toimintaa jäsenistö toivoisi nuorille aikuisille, tai kaikille kohderyhmille yhdessä. Yh-

distyksen jäsenten toimintaan tavoittaminen oli myös tärkeä kysymys. Haastateltavat 

henkilöt valitsin satunnaisesti yhteystietonsa kyselyn lomassa jättäneiden jäsenten 

seasta. 

 

 

Haastattelukysymykset 

 

Haastattelussa lähdettiin hakemaan vastauksia pääosin seuraaviin kolmeen kysy-

mykseen 

 

1. Minkälaista toimintaa yhdistys voisi mielestänne järjestää aikuisille nuorille? 

2. Minkälaista toimintaa yhdistys voisi mielestänne järjestää kaikille kohderyhmil-

le yhdessä? 

3. Miten mielestänne yhdistys tavoittaisi esimerkiksi nuoret paremmin? 
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6 TULOKSET  

 

 
Kappaleessa käydään läpi tutkimuksesta selvinneitä tuloksia ja kehitysideoita yhdis-

tykselle. 

 

 

6.1 Johtopäätökset  

 
 
Kuviossa 1 tarkastelemme, kuinka kauan jäsenistö on kuulunut yhdistykseen. 
 

 

 

KUVIO 1: Valtaosa kyselyyn vastanneista jäsenistä on kuulunut yhdistykseen yli 9-

vuotta. Yhdistyksen jäsenistö koostuu valtaosin pitkäaikaisjäsenistä.   

 

 

Kuvio 2 osoittaa liitot joihin kyselyyn vastanneet jäsenet kuuluvat. 

 

KUVIO 2: Enemmistö vastanneista jäsenistä ovat Autismi ja Asperger-liiton jäseniä.  

ADHD-liitto nousee toiseksi ja Aivoliitto kolmanneksi.  
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Kuviosta 3 voimme huomata vertaistukiryhmien olevan yhdistyksen vetävintä toimin-

taa. 

 

KUVIO 3: Jäsenistön osallistuminen yhdistyksen tapahtumiin/tilaisuuksiin. 
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6.2 Kehitysideat  

 
 
Suurimmaksi ongelmaksi tapahtumien järjestämiselle kyselyssä selvisi tapahtumien 

ajankohta. Tapahtumia toivottiin myös ammattilaisille erikseen. 

 

Kuviossa 4 on nähtävillä, että arki-illat, sekä lauantai olisi kyselyyn vastanneelle jä-

senistölle parasta aikaa osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

 

KUVIO 4: Ajankohta tapahtumille.  

 

 

Kuviosta 5 nähdään, että tapahtumia ja tilaisuuksia halutaan eniten nuorille aikuisille.  

 

KUVIO 5: Kysymyksessä kysyttiin kohderyhmää, jolle tapahtumia halutaan. 
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Kuviosta 6 selviää valtaosan kyselyyn vastanneista olevan melko tyytyväisiä yhdis-
tyksen toimintaan. 

KUVIO 6: Tyytyväisyys yhdistykseen ja sen toimintaan. 

 

 

Kuviosta 7 ilmenee, että liiton/liittojen lehdet nousevat isoimmaksi asiaksi jäseneksi 

kuulumiselle. 

KUVIO 7: Kuviossa tarkastellaan motiivia kuulua yhdistykseen.  

 

 

Kyselystä nousseet kehitysideat 

 

• Yhdistyksen ja sen toiminnan näkyvyyden parantaminen 

• Nuorten huomiointi 

• Verkostoituminen 

• Strategian kehittäminen yhdistykselle 
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Näkyvyyden parantaminen ja verkostoituminen voisi hoitua samalla kertaa. Esimer-

kiksi yhteisiä tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämällä. Strategian 

kehittäminen nousee myös tärkeäksi tekijäksi. Ennen verkostoitumista on mietittävä 

motiiveja sille. Mitä halutaan ja kenen kanssa. Yhteistyön on oltava vastavuoroista. 

Valtaosa kyselyyn vastanneista jäsenistä ei ole osallistunut tapahtumiin, koska aika 

ei ole ollut sopiva. Parhaimmat ajankohdat tapahtumille olisi Arki-illat ja lauantait. Ky-

selyssä esille nousee nuorten tarpeet. Nuorille ja nuorille aikuisille toivotaan toimintaa 

ja vertaistukea. Ammattilaisjäsenet toivovat ammattilaisille tarkoitettuja tapaamisia ja 

koulutustilaisuuksia. Suositumpaa yhdistyksen toimintaa on kyselyn perusteella ver-

taistukiryhmät, joten niihin panostaminen tulevaisuudessakin on tärkeää. Kyselystä 

ilmeni myös suurimmaksi motiiviksi jäsenistöön kuulumisessa liittojen lehdet, sekä 

ajankohtaisen tiedon saaminen neurologisista erityisvaikeuksista ja autismin kirjon 

asioista. Vapaaehtoistyöllä toimiva yhdistys voisi selvittää mahdollisuuksiaan palkat-

tuun henkilöön. Potentiaalisina yhteistyö kumppaneina näkisin muut Pohjois-Savon 

alueen yhdistykset, oppilaitokset ja terveydenhuolto palvelut. 

 

 

Tarkemmista haastatteluista nousseet konkreettiset kehitysideat 
 

• Informatiivisemmat ja selkeämmät mainokset tapahtumille 

• Asperger ja Autismiliiton, sekä Aivoliiton jäsenten parempi huomioiminen 

• Nuorten toiminnallisen toiminnan lisääminen 
 

 

”Että ois tarpeeks selvästi sanottu siinä kutsussa, kun ei ole ennen 
käynyt siellä, että minkälaiset sinne saa tulla ja millä tavalla. Jos 
vaikka ensimmäistä kertaa ni mielellään sitte ois oikeassa paikas-
sa. Koskeekohan tää nyt autistia ollenkaan ja voiko lähtee avustaja 
vai pitääkö olla itekseen että tämmöstä juurta jaksaen ni on helpompi 
lähtee ensimmäistä kertaa jonkun muunkin kun mi-
nun.”(Haastateltava A, 2018.) 

 

 

Haastatteluissa kehitettävää ilmeni yhdistyksen mainoksista, joihin jatkossa toivottai-

siin selkeämpää ja suorempaa mainontaa kohderyhmästä. Jäsenistöllä voi olla vai-

keuksia osallistua tapahtumaan, jos ei ole varma onko tapahtuma suunnattu juuri 
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hänelle. Mainokseen toivotaan tieto myös avustajista; onko tapahtumassa avustajaa 

esimerkiksi autistiselle nuorelle, voiko oma avustaja tulla tai voiko äiti esimerkiksi läh-

teä mukaan.  Huomioon on otettava enemmän myös Autismi-, Asperger- ja Aivoliiton 

jäsenet. Esiin haastatteluissa tuli myös yhdistyksen ADHD painotteinen toiminta ja 

ryhmät.  

 

“Järjestetään silleen että siihen kuuluu avustaja tai vanhemmat tai jotkut 

pääsee sitten mukaan” (Haastateltava A, 2018).  

 

Tapahtumien järjestämisessä tulisi huomioida myös se, että osalla jäsenistöstä on 

lapsia tai nuoria, joita ei voi jättää tapahtumaan ilman vanhemman tai avustajan tu-

kea.  

” Autisti on taas niin oma ryhmänsä” (Haastateltava A, 2018). 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että Autistilasten ja Asperger oireisten lasten vanhemmille 

kaivattaisiin myös tukea. ADHD-lapsen vanhemmuus ja vaikeudet ovat kuitenkin eri-

laista, kuin esimerkiksi Autistisen lapsen vanhemmalla. Ryhmät painottuvat tällä het-

kellä pääosin ADHD:n ympärille. Nuorille toivottaisiin lisää toimintaa. Vertaistuen 

muoto voisi olla toiminnallinen, esimerkiksi lautapelien tai elokuvien muodossa. 

Haastatteluissa ilmeni myös erilaiset kurssit, joita yhdistys voisi järjestää nuorille. 

Esimerkiksi kuinka olla hyvä kaveri kurssi. Myös kaverisuhteiden solmimiseen toi-

minnalliset ryhmät olisivat tärkeitä, sillä yhdistyksen kohderyhmän nuorilla voi olla 

vaikeuksia kavereiden löytämisessä. Vapaaehtoisvoimin toimivalle yhdistykselle tämä 

voi tietenkin olla resurssi ongelma, jos ulkopuolisia ammattilaisia täytyisi palkata oh-

jaamaan ryhmiä. 

 

 “ku on ollu tää dysfasiaa ja adhdta ni on sitte hankala ollut tämmösiä 
kaveri suhteita solmia.” (Haastateltava C, 2018). 

 

 

Nuorten toiminnallista tapahtumaa voisi kuitenkin järjestää myös pienellä budjetilla tai 

ilmaiseksi. Lopulta vertaisohjaajan käsissä on missä ja miten hän ryhmänsä haluaa 

ohjata. Toiminnallisia kertoja, kuten lautapeli-iltoja olisi mahdollista pitää myös yhdis-
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tyksen tiloissa ilmaiseksi. Toimintaa voisi kokeilla myös Pohjois-Savon muissa kau-

pungeissa ja kunnissa. Kuopion ulkopuolella asuva haastateltava C koki haasteeksi 

osallistua tapahtumiin, koska asuu kaupungin ulkopuolella. Jäseniä asuu myös Kuo-

pion ulkopuolella, eikä kaikilla ole mahdollisuutta liikkua Kuopioon. Toimintaan on 

jätetty myös osallistumatta sen takia, ettei oman lapsen/nuoren kohderyhmälle toi-

mintaa ole ollut.  

 

 

6.3 Oman työn arviointi 

 
 
Kyselyn laatimisprosessissa haastavinta mielestäni oli itse kysymysten laadinta. Ky-

selyn tuli olla yhdistyksen jäsenistölle mahdollisimman sulavasti luettavissa, sekä 

näppärästi vastattavissa. Kysely ei saanut olla liian pitkä, mutta liian lyhyelläkään ky-

selyllä selvitettävät asiat eivät selviä. Kyselyssä käytin useita monimuotokysymyksiä, 

jotka hankaloittivat analysointia huomattavasti. Monivalinta muodostui kysymysmuo-

doksi yhdistyksen toiveesta. Kyselyn kysymysten laatimisessa yhdistys oli myös vai-

kuttamassa ja heidän pyynnöstään esimerkiksi iän kysymistä jäsenistöltä ei koettu 

toiminnan kehittämisen kannalta relevanttina tietona. 

 

Haastattelut koin tärkeänä osana tuloksen syntymistä. Haastatteluista ilmeni tärkeitä 

yksityiskohtia, joista uskon yhdistyksen hyötyvän. Yhdistyksen jäsenistön huomioiden 

haastattelut olisivat voineet toimia toiminnan kehittämisen kannalta jäsenkyselyä pa-

remmin.  Puhelinhaastattelu toimi mielestäni hyvin, mutta kasvotusten tapahtuvassa 

haastattelussa olisi verbaalisen viestinnän lisäksi pystynyt huomioimaan myös non-

verbaalisen viestinnän. Puhelinhaastattelun valitsin, koska haastateltavista kaikki ei-

vät asuneet Kuopiossa. Puhelimessa tapahtuva haastattelu on myös helppo organi-

soida ja toteuttaa. 

 

Kysymykset luovat pohjan kyselylle, eli kysymysten muotoilussa täytyy olla huolelli-

nen. Vastaajalle ei aina aukea tutkijan tarkoitus kysymyksessä, jolloin tulokset vääris-

tyvät. Sanamuodot eivät voi olla epämääräisiä. Kysymyksistä tulisi laatia yksiselittei-

siä. Aloitteleva tutkija usein lähtee liikkeelle liian nopeasti. Aineistonkerääminen kan-

nattaa aloittaa vasta varmuuden saatuaan mihin kysymyksiin vastausta on etsimäs-
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sä. (Valli & Aaltola 2015, 85.) Jäsenkyselyn kanssa ei hätiköity. Ennen aineistonke-

ruu vaihetta oli hyvin selkeytynyt motiivit kyselylle. Raakaversioita kyselystä tehtiin 

useita ennen viimeistä, jäsenistölle lähetettyä jäsenkysely versiota. Lomakkeen pi-

tuudessa on huomioitava useita eri asioita. On otettava huomioon vastaajien lukutai-

to, aihealue, sekä pohdittava vastaajien vastaamisinnokkuutta. Ala-asteikäisille lapsil-

le hyvänä pituutena pidetään kahta sivua, kun aikuisille taas viiden sivun pituista ky-

selylomaketta. (Mt., 87.) 
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7 LOPUKSI 

 
 
Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys Eijsveikeet ry 

tekee tärkeää työtä täysin vapaaehtoisvoimin. Jokainen hallituksessa työskentelevä 

jäsen tuo oman panoksensa Pohjois-Savon alueella neurologisten erityisvaikeuksien, 

sekä autismin kirjon asioiden hyväksi täysin vapaaehtoisesti. He toimivat yhdistyk-

sessä, jotta tulevaisuudessa neurologisten erityisvaikeuksien ja autismin kirjon asiat 

olisivat paremmin tunnistettavissa ja apua enemmän saatavilla erityislapsille ja hei-

dän perheilleen.  Tietouden lisääminen tilaisuuksien ja tapahtumien kautta on tärkeää 

niin lapsille, nuorille, heidän vanhemmilleen, läheisilleen ja ammattihenkilöstölle. 

 

Yhdistys sai tutkimuksesta irti sen mitä tutkimuksella lähdettiin ottamaan selvää: Mitä 

jäsenistö haluaa, minkälaisia tapahtumia ja kenelle. Kyselytutkimuksen rungolla on 

helppo lähteä organisoimaan tapahtumaa, kun tiedetään pää kysymykset: kenelle ja 

milloin. Kyselypohja jää myös rungoksi yhdistykselle tulevia jäsenkyselyitä huomioi-

den. Yhteisöpedagogin näkökulmasta nuorille toivottu toiminta ei tullut itselle yllätyk-

senä. Nuoret ovat tulevaisuutemme ja kohderyhmä, johon kannattaa panostaa. Toi-

von, että tutkimuksen tuloksia hyödynnetään ja yhdistys pyrkii hiomaan toimintaansa 

jäsenistölle mieleisempään suuntaan. Tietouden lisääminen neurologisten erityisvai-

keuksien ja autismikirjon osalta lienee jatkuva prosessi. Uskon tietoisuuden kasvavan 

ammattialamme myötä.  

 

Kiitos yhdistyksen kehittämiseen osallistuneille jäsenille, sekä Eijsveikeet ry hallituk-

sen väelle. Erityiskiitos Eijsveikeet ry:n varapuheenjohtaja, KM Sirpa Väisäselle avus-

ta ja tuesta opinnäytetyö prosessin aikana. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. 
 
 

EIJSVEIKEET RY:N JÄSENKYSELY KEVÄT 2018 

Eijsveikeet ry:n jäsenkyselyn on laatinut Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Heidi 
Mylläri. Kysely on osa opinnäytetyötä. Jäsenkysely on täysin anonyymi. Vastaukset käsitellään luottamuksel-
lisesti. Jäsenkyselyn tarkoituksena on yhdistyksen toiminnan kehittäminen teidän, eli jäsenistön avulla. Kyse-
lyyn vastaamalla olette mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa teille mieleisemmäksi. Toivomme vas-
taustanne kyselyyn perjantaihin 31.8.2018 mennessä. 

 

PERUSTIEDOT  
 

 

 

 

1. Sukupuoli  

   Nainen 
 

   Mies 
 

   Muu 
 

 

 

 

 

 

2. Kauanko olette olleet Eijsveikeet 
ry:n jäsenenä?  

   Alle vuoden 
 

   1-3 vuotta 
 

   4-6vuotta 
 

   7-9vuotta 
 

   yli 9 vuotta 
 

 

 

 

 

3. Minkä alla olevan liiton tai liittojen jä-
sen olette?  

Voitte valita yhden tai usean vastausvaihtoeh-
don 

 

 Olen ADHD-liiton jäsen 
 

 Olen Autismi ja Aspergerliiton jäsen 
 

 Olen Aivoliiton jäsen 
 

 

 

 

 

4. Oletteko?  
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   Ammattilaisjäsen 
 

   Perusjäsen 
 

 

 

 

 

JÄSENISTÖN TYYTYVÄISYYS YHDISTYKSEN TOI-
MINTAAN  

 

 

 

 

5. Osallistutteko tai oletteko osallistuneet Eijsveikeet ry:n järjes-
tämään toimintaan?  

Voitte valita yhden tai usean vastausvaihtoehdon 
 

 Vertaistukiryhmä/ Vertaistukiryhmät 
 

 Keilailu 
 

 Perhetapahtuma kunnonpaikassa 9.9.2017 
 

 ADHD tietoisuuspäivä terve Kuopio kioskilla 10.10.2017 
 

 
ADHD tietoisuuspäivän luento (peruskoulun jälkeiset apu ja tuki-

toimet opinnoissa) 
 

 ADHD- apua arkeen luento KYS:llä 29.8.2017 
 

 Salainen metsäni elokuva Kuva Kukossa 21.11.2017 
 

 Olonkorjuu tori 25.-26.8.2017 
 

 Autismi tietoisuuspäivä terve Kuopio kioskilla 4.4.2017 
 

 Autismi tietoisuusilta Kuopion perheentalolla 5.4.2018 
 

 Soittamalla yhdistyksen vertaistukipuhelimeen 
 

 Soittamalla yhdistyksen neuvontapuhelimeen (ma 15-18) 
 

 En ole osallistunut 
 

 

 

 

 

6. Jos ette ole osallistuneet, miksi?  

 Aika ei ole ollut sopiva 
 

 Tapahtumat eivät ole kiinnostaneet 
 

 En ole saanut lastenhoitoa järjestettyä 
 

 En ole saanut tietoa tapahtumasta 
 

 
Tieto tapahtumasta on tullut tietooni liian 

myöhään 
 

 
En ole kerennyt ilmottautua tapahtumaan 

ajoissa 
 

 
Muu, mikä? 
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______________________________
__ 

 

 

 

 

 

7. Jos olette osallistuneet, miksi?  

 Tapahtumat ovat olleet kiinnostavia 
 

 Ajankohta on ollut sopiva 
 

 
Olen sattunut puoli vahingossa tapahtumaan 

paikalle 
 

 
Tapahtumissa/tilaisuuksissa on vallinnut hyvä 

ilmapiiri 
 

 

Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

       

 

8. Mikä ajankohta tapahtumille sopisi teille 
parhaiten?  

 Arki-illat 
 

 Arkipäivät 
 

 lauantai 
 

 sunnuntai 
 

 

 

 

        

 

9. Mille seuraavista kohderyhmistä haluaisitte tapahtu-
mia järjestettävän?  

 Lapsille 
 

 Teini-ikäisille 
 

 Lapsille ja vanhemmille yhdessä 
 

 Perheille 
 

 Nuorille aikuisille 
 

 Aikuisille 
 

 Eläkeläisille 
 

 Kaikille kohderyhmille yhdessä 
 

 

 

 

    

 

10. Olemme neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjoyhdistys. Miten mie-
lestänne voisimme ottaa kohderyhmämme paremmin huomioon tapahtumis-
samme? (ADHD;ADD, Asperger, Autismi, Kielelliset erityisvaikeudet)  

_____________________________________________________________
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___ 

_____________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________
___ 

 

 

 

 

JÄSENISTÖN TYYTYVÄISYYS YHDISTYKSEN TIEDOTUKSEEN JA 
TIEDOTUSKANAVIIN  

 

 

 

  

 

11. Miten haluatte ilmottautua/teillä on mahdollisuus ilmottau-
tua tapahtumiin?  

 Sähköpostitse 
 

 Puhelimitse 
 

 Tekstiviestitse 
 

 Kirjepostilla 
 

 

 

 

      

 

12. Minkä informaatiokanavan informaatio tavoittaa 
teidät parhaiten?  

 Facebook 
 

 Nettisivut 
 

 Sähköposti 
 

 Paperiposti 
 

 

 

 

          

 

13. Kuinka tyytyväinen olette valitsemaanne informaatiokanavaan asteikolla 
1-5  

Saavuttaako informaatiokanavalla kerrottu tieto teidät? Kuinka tyytyväinen yhdistyksen 
tiedotuskanaviin olette ? Arvioi informaatiokanavia asteikolla 1-5? 1 = En lainkaan tyyty-
väinen 5= Todella tyytyväinen 

 

 1 2 3 4 5 

Facebook  
 

     

               
 

Sähköposti  
 

     

               
 

Paperiposti  
 

     

               
 

Nettisivut  
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14. Mitä jäsenyys Eijsveikeet ry:llä teille antaa?  

 Liiton/ liittojen lehden/lehdet 
 

 
Ajankohtaista tietoa neurologisista erityisvaikeuksista ja au-

tismin kirjosta 
 

 Mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin 
 

 Tärkeän/tärkeiden asioiden tukemisen 
 

 Tapahtumia ja asiantuntijatilaisuuksia 
 

 

Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

       

 

15. Kuinka tyytyväinen olette neurologiset erityisvaikeudet ja autismikir-
joyhdistys Eijsveikeet ry:n toimintaan?  

   Erittäin tyytyväinen 
 

   Melko tyytyväinen 
 

   En tyytyväinen enkä tyytymätön 
 

   Melko tyytymätön 
 

   Erittäin tyytymätön 
 

 

 

 

 

 

16. Miten haluaisitte saada tietoa yhdistyksen tu-
levista tapahtumista?  

Voitte valita yhden tai useamman seuraavista vaihtoeh-
doista 

 

 Henkilökohtaisesti sähköpostitse 
 

 Facebookin kautta 
 

 Yhdistyksen nettisivuilta 
 

 Kirjepostina 
 

 

Muu kanava, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

           

 

YHDISTYKSEN JÄSENTEN AKTIVOINTI MUKAAN YHDISTYS-
TOIMINTAAN  

 

 

 

   

 

17. Oletteko kiinnostuneita hallitustyöskentelystä?  
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Eijsveikeet ry:n hallituksen puheenjohtajan tavoittaa sähköpostilla puheenjohta-
ja@eijsveikeet.fi, mikäli olisitte kiinnostuneita lähtemään toimintaamme mukaan. Muut 
yhteystiedot löydät sivuiltamme www.eijsveikeet.fi/yhteystiedot 

 

   Olen 
 

   En ole 
 

   Olen, mutta aikani ei riitä 
 

 

 

 

 

18. Onko teillä kokemusta hallitus-
työskentelystä?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

                 

 

19. Oletteko kiinnostuneita osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tapahtu-
miin/tilaisuuksiin vapaaehtoistyön merkeissä?  

Yhdistyksemme toimintaan olette tervetullut osallistumaan vapaaehtoiseksi esimerkiksi 
yhden tapahtuman järjestämisen verran. Vapaaehtoistoimintaan voitte halutessanne il-
mottautua esimerkiksi puheenjohtaja@eijsveikeet.fi sähköpostiin. 

 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

20. Vapaa sana!  

Voitte kertoa yhdistykselle kehittämisajatuksenne. Minkälaisia tapahtumia yhdistykseltä 
tulevaisuudessa toivoisitte? Mikä mielestänne yhdistyksen toiminnassa toimii ja mikä ei 
toimi? 

 

_____________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________
___ 

 

 

 

 

21. Halutessanne voitte jättää yhteystietonne, jos haluatte vastata haastatte-
lussa muutamaan lisäkysymykseen yhdistyksen toiminnan kehittämiseen liit-
tyen.  

Yhteystietojanne ei käytetä kyselyn ulkopuolella. 
 

Etunimi  
 

________________________________ 

Sukunimi  
 

________________________________ 

Matkapuhelin  
 

________________________________ 
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Sähköposti  
 

________________________________ 
 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTANNE JA VAIVANNÄÖSTÄNNE!  
 

Kyselyyn vastaamalla olette olleet mukana vaikuttamassa yhdistyksen tulevaan 
toimintaan! 

 

 

 

    

 

 


