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1 Johdanto 

 

Psykomotoriikka on lähestymistapa, jonka tunteminen tarjoaa näkökulmia ja erilaisia työ-

kaluja työskennellä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. Psykomotoriikan keskei-

nen tavoite on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä vahvistaa minäkäsitystä 

niin ohjattavan kuin ohjaajankin osalta. Psykomotoriikassa ei ole suoraviivaisia rajoja 

erilaisten näkökulmien välillä, minkä vuoksi se tarjoaa avoimen suhtautumisen lapsen 

toimintoihin ja monipuolisen näkemyksen ymmärtää lasta omana persoonanaan psyyk-

kisenä, fyysisenä ja sosiaalisena toimijana. 

 

Pelimannit on päiväkotiryhmä Lakelan monipuolisessa oppimiskeskuksessa Espoossa. 

Ryhmä koostuu kuudesta autistisesta lapsesta sekä heidän seitsemästä ohjaajastaan. 

Tarve tälle opinnäytetyölle tuli pyyntönä päiväkodista, mutta toteutusehdotus psykomo-

torisen koulutuksen muodossa oli meidän visiomme. Tuotimme yksilöllisesti moniamma-

tilliselle ryhmälle henkilökunnan tarpeisiin vastaavan koulutusmateriaalin. Koulutuksen 

tavoite ja tarkoitus oli lisätä työntekijöiden psykomotoriikan tuntemusta ja tietämystä, an-

taa lisää työkaluja arjessa toimimiseen sekä sitä kautta lisätä työhyvinvointia ja työssä 

jaksamista.  

 

Valitsimme psykomotoriikan osaksi työtämme, sillä halusimme tarjota ryhmän työnteki-

jöille erilaisia lähestymistapoja ja ajatuksia sekä uudenlaista kokemuspohjaa työn tuke-

miseen. Erilaisten suuntausten tunteminen vahvistaa oman työn teoriataustaa ja mah-

dollistaa sitä kautta myös oman työn arvioinnin. Opinnäytetyömme on toteutukseltaan 

monimuotoinen ja se toteutettiin perustuen haastatteluun, havainnointiin ja kyselytutki-

mukseen. Teoriapainotusten rajaus tehtiin näiden tutkimusmenetelmien tulosten poh-

jalta. Koulutusmateriaali koostettiin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin pohjautuen, ja se sisälsi 

yhteenvetona psykomotorisesta lähestymistavasta koulutuksellisen informaatio-osuu-

den sekä toiminnallisen osuuden käytännön harjoitteineen. 
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2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa psykomotorisesta lähestymistavasta koulutus-

materiaali, joka parhaiten vastaisi Lakelan monipuolisen oppimiskeskuksen Pelimannit 

–ryhmän työntekijöiden tarpeisiin ja antaisi lisää keinoja toimia lasta tukevasti arjen haas-

tavissa tilanteissa. Pelimannit –ryhmälle on tehty kerran aiemmin, vuonna 2009, opin-

näytetyö ”Sipsutellen, ihmetellen, iloisesti seikkaillen!” (tekijät Lamppu, S. – Lehtonen, 

E. – Peltoniemi, N.), jossa on koottuna liikuntaharjoitteita tukemaan autististen lasten 

kuntoutusta ja sensorista integraatiota. Koska edeltävä opinnäytetyö keskittyi pääasi-

assa lapsille soveltuviin harjoitteisiin, halusimme tarjota psykomotorisia kokemuksia suo-

raan myös Pelimannien työntekijöille ja täten osoittaa psykomotoriikan monipuolisuuden 

käytettäväksi erilaisissa tilanteissa.  

 

Työntekijöiden voimaannuttaminen työhön ja kouluttaminen erilaisiin lasta ohjaaviin me-

netelmiin lisäisi myös työntekijöiden jaksamista, joka oli päätavoitteemme koulutuksen 

järjestämisessä. Hypoteesimme oli, että jo työntekijöiden yhteinen iltapäivä lisää heidän 

työhyvinvointiaan. Koulutuksen oli tarkoitus olla vapaamuotoinen, jotta myös työntekijöi-

den oma, työssä opittu hiljainen tieto leviäisi työntekijältä toiselle keskustelun lomassa. 

Tilaisuuden tuli myös ryhmäyttää työntekijöitä ja vahvistaa heidän yhteishenkeään.  

 

Arjen haasteellisuuden vuoksi Pelimannien henkilöstö oli toivonut uusia ideoita ja kehit-

tämisehdotuksia ryhmän toiminnan tueksi. Varsinainen henkilökunnan koulutus oli mei-

dän ehdotuksemme, joka otettiin Pelimanneissa innostuneesti vastaan. Lakelan päivä-

kodin ja Pelimannien ryhmän henkilökunnan rooli oli esittää toiveita ja ehdotuksia, joista 

me jalostimme lopullisen toteutuksen. Aloitimme yhteistyön ja suunnittelun keväällä 

2015. Ryhmään tuli syksyllä uusia lapsia ja työntekijöitä. Koulutuksella oli tärkeä tehtävä 

olla heti alkusyksystä tukemassa työntekijöiden ryhmäytymistä ja uusien työntekijöiden 

työyhteisöön sopeutumista. 

 

Psykomotoriikasta on olemassa käytännön tietoa ja osaamista, mutta vain vähän viral-

lista tutkimustietoa. Kliinistä tutkimusmateriaalia löytyy saksaksi ja englanniksi, mutta 

suomenkielistä tutkimusaineistoa on vielä vähän. Halusimme tuottaa lisää psykomoto-

riikkaan liittyvää suomenkielistä materiaalia. Osaltamme lisäsimme päiväkodin tietä-

mystä psykomotoriikasta, innostimme heitä hakemaan lisää tietoa ja motivoimme heitä 

käyttämään lähestymistapaa työnsä tukemiseksi.  
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3 Psykomotoriikan hyödyntäminen autististen lasten kehityksen tukemi-
sessa 

 

Psykomotoriikaksi nimitetään lähestymistapaa, jossa ihmistä ajatellaan kokonaisvaltai-

sesti; fyysismotorisena, kehollisena, sosiaalisena ja psyykkisenä kokonaisuutena. Kysei-

nen lähestymistapa poikkeaa tehtäväorientoituneista menetelmistä (esim. Sherborne 

Developmental Movement eli SDM -menetelmä, SeMoCo –harjoitusohjelma), sillä psy-

komotoriikassa korostetaan ihmisen koko persoonallisuuden merkitystä ja liikkuminen 

nähdään yksilölle merkittävänä ilmaisukeinona. Yksittäisten liikuntasuoritusten sijaan 

tarkastellaan toiminnan yhdistelmiä, joissa mukana on aina monia erilaisia fyysisiä, emo-

tionaalisia eli tunteisiin liittyviä ja kognitiivisia – toisin sanoen tietoa käsitteleviä – proses-

seja. Käsitteenä psykomotoriikka tarkoittaakin kehon ja motoriikan sekä mielen ja psyy-

keen tiivistä, toiminnallista yhteyttä. Kokonaisuus koostuu yksilön sen hetkisistä koke-

muksista, ajatuksista, tunteista ja toiminnoista sekä vuorovaikutusprosesseista kaikkien 

edellä mainittujen alueiden välillä. (Koljonen 2000: 27; Zimmer 2011: 19.) 

 

Autismilla puolestaan tarkoitetaan aivojen toimintahäiriötä, jossa aistien välittämän tie-

don käsittelyssä on ongelmia. Autismi luokitellaan osaksi autismin kirjon oireyhtymiin 

kuuluvista keskushermoston kehityshäiriöistä, joita muita ovat muun muassa Aspergerin 

oireyhtymä ja Rettin oireyhtymä. Autismin kirjon henkilöiden kehitys vaihtelee suuresti 

vaikeasti kehitysvammaisista älyllisesti lahjakkaisiin ja vähän tukea tarvitseviin. Vaikka 

autismin kirjo on laaja-alainen, kaikille siihen kuuluville henkilöille on yhtenäistä sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen vaikeudet, kommunikaatiokyvyn puutteellisuus ja mielikuvitus-

maailman rajallisuus. (Ayres 2008: 207-208; Partanen 2010: 24-26.) 

 

Lapsen kohdalla aikaisessa vaiheessa näkyviin tulleiden toimintakyvyn oireiden pohjalta 

voidaan puhua varhaislapsuuden autismista. Diagnostiset kriteerit varhaislapsuuden au-

tismin toteamiseksi täyttyvät, jos henkilöllä todetaan olevan vaikea häiriö sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa sekä kielen ja symbolien ymmärtämisessä, vaikeuksia itsensä ilmai-

semisessa sekä käyttäytymisen häiriöitä tai normaalista poikkeavia tapoja.  Pääsääntöi-

sesti oireet ilmenevät keskimäärin ennen 2,5 vuoden ikää ja useimmilla lapsilla ne ovat 

selvästi havaittavissa jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Vaikka oireet ovat yhteneväi-

siä, voivat ne ilmetä lapsilla hyvinkin eri tavoin. Valitettavasti diagnoosin tekeminen vii-

västyy usein, sillä vanhemmat huolestuvat vasta, kun lapsi alkaa jättäytyä selvästi jäl-

keen samanikäisiin kohdistuvista odotuksista. (Ayres 2008: 207-208; Gillberg 1999: 15-

17) 
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Psykomotorisen lähestymistavan avulla pyritään huomioimaan ihmisen käyttäytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Päätavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja tar-

vetta herättää uteliaisuutta uusiin kokemuksiin sekä jättää myös tilaa yksilöllisille kiinnos-

tuksen kohteille. Motorisen heikkouden, ylivilkkauden tai aistiherkkyyden taustalla on 

yleensä useita tekijöitä, jotka vaativat keskittymistä. (Koljonen 2000: 27; Zimmer 2011: 

17-22, 35-46.) 

 

Ament ym. (2015) tekemän tutkimuksiin pohjautuvan katsausartikkelin mukaan kehitty-

misvaikeuksia omaavilla lapsilla, kuten autismin kirjoon kuuluvilla tai ADHD –diagnoosin 

saaneilla, liikuntakyvyn alentuminen on yleistä. Motoristen taitojen heikkous oli huomat-

tavasti suurempaa autistilapsilla kuin ADHD –lapsilla. Suuri osa autistisista lapsista 

osoitti puutteita liikkeiden suorituskyvyssä. Myös tehtävät, joissa tarvittiin tarkempaa vi-

suaalista havaintokykyä, tuottivat ongelmia autistisille henkilöille. Motoristen taitojen 

heikkouksien arveltiin johtuvan avaruudellisen hahmottamisen ja toiminnan hetkellisyy-

den tiedostamisen vaikeuksista, jolloin visuaalisen palautteen käsitteleminen jäi vä-

häiseksi. Psykomotoriikka mahdollistaakin lapsen työstää omia vaikeuksiaan sekä sel-

vittää itseensä tai ympäristöön liittyviä ongelmia. Oppiessaan uusia liikuntamalleja autis-

tiset henkilöt voivat luottaa enemmän kehon asento- ja liikeaistin tuomaan palauttee-

seen. (Ament ym. 2015: 2-4, 8-10; Koljonen 2000: 27; Zimmer 2011: 17-22, 35-46.) 

 

Kun lapsen fyysismotoriset taidot ja toiminnat kehittyvät, edistymistä on odotettavissa 

myös psyykkisellä puolella. Lisäksi psykomotoriikka voidaan mieltää lähestymistavaksi, 

joka huomioi lapsikeskeisyyden ja lapsen kehitystason. Tavoitteena on tukea lapsen 

omatoimisuutta ja vakauttaa persoonallisuutta tarjoamalla positiivisia liikuntakokemuk-

sia. Liikkuessaan lapsi oppii tuntemaan itseään ja saa osaamisestaan välitöntä pa-

lautetta, jolloin minäkäsitys vahvistuu. Psykomotoriikassa korostetaan elämyksellisyyttä, 

koska kokemusrikkaat liikkumishetket kehittävät aistien havainnointikykyä. Havainnoin-

tikyvyn kehittymisen myötä lapsen oppiminen ja toimiminen ympäristössä helpottuvat. 

Psykomotorinen tukeminen pyrkii vaikuttamaan positiivisesti lapsen psyykkiseen hyvin-

vointiin ja auttaa vahvistamaan myös lapsen luottamusta omiin kykyihinsä. (Zimmer 

2011: 17-22, 35-46.) 

 

3.1 Aistikokemukset ja aistitoimintojen häiriöt  
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Yksi tärkeä psykomotorisen tukemisen kohderyhmä ovat muun muassa lapset, joilla on 

aistitoimintojen häiriöitä – kuten autistisilla lapsilla. Häiriökäyttäytyminen voi olla poikkea-

vaa reagointia aistiärsykkeisiin; tällöin lapsen toimintaa seuraamalla välittyy tietoa aisti-

kanavien mahdollisista yli- tai aliherkkyyksistä. Työskenneltäessä tällaisten lasten 

kanssa keskitytään jättämään heikkoudet vähemmälle huomiolle ja painopisteinä ovatkin 

autistisen lapsen kiinnostuksen kohteet sekä vahvuudet. Päivittäin toteutettavat yksilölli-

sesti sopivat aistiharjoitukset antavat lapselle aistimuksia, lievittäen pulmallisen aistika-

navan aiheuttamaa haitallista käyttäytymistä. Harjoitteissa voidaan erityisten välineiden 

sijaan hyödyntää arkipäivän materiaaleja. Esimerkiksi koskettaminen tukee oman kehon 

hahmottamista ja kokonaismotoriikkaa, taskulampun valo voi edesauttaa katseen suun-

taamista, huiveilla sekä lakanoilla verhoiltu tila hillitsee valoherkkyyttä ja kuuntelemalla 

korva vasten seinää tai vaikkapa viilipurkkia voidaan opetella sietämään eri voimakkuu-

della tulevia ääniä. (Kerola – Kujanpää – Timonen 2000: 77-80; Zimmer 2011: 19-22, 

35-41.) 

 

Autististen henkilöiden ja lasten erikoisen käyttäytymisen syynä on kolmella tavalla ais-

titoimintojen poikkeavuuksia: yliherkkyys (hyper), aliherkkyys (hypo) ja valkoinen kohina 

(white noise). Yliherkkä hyper –toiminto tarkoittaa, että aistikanava on liian avoin, jolloin 

aistimuksia tulee liikaa. Henkilö ei pysty käsittelemään aivoihin tulevaa tietoa riittävästi 

ja seurauksena voi olla esimerkiksi raivokohtaus. Autistinen lapsi pyrkii sulkemaan it-

sensä pois runsaasta aistitulvasta, mikä näkyy käyttäytymisessä siten, että hän saattaa 

peittää korvansa kuullessaan ääniä, karata pois tilasta, jossa on liikaa musiikkia tai hei-

luttaa näkökenttänsä edessä jotain esinettä ympärillä kasvavan hälinän ja näköärsykkei-

den lisääntyessä. Yliherkästä tuntoaistista kärsivä henkilö välttelee kosketusta ja pake-

nee sylissä pitämistä. Hän sietää harvoin herkkääkään ihotuntoa, sillä häneen saattaa 

sattua. Haju- ja makuyliherkkyys teettävät autisteilla useimmiten ruokailuongelmia. (Iko-

nen – Suomi 1999: 62; Kerola – Kujanpää – Timonen 2000: 74-75; Szegda – Hokkanen 

2010: 32.) 

 

Aistimusten ollessa hyposensitiiviset, kyseessä on aliherkkyys eli liian vähäinen viestien 

välitys aivoihin. Aistimusten puutteessa oleva henkilö yrittää aiheuttaa lisää aistikoke-

muksia itselleen eri keinoin. Autistinen lapsi saattaa puristella, lyödä tai purra itseään, 

jotta vahvoja aistikokemuksia syntyisi. Lisäksi esimerkiksi alinäköinen henkilö saattaa 

räpsytellä valoja, alikuuloinen kolistella tavaroita ja hajualiherkkä haistella esineitä sekä 

ihmisiä. Valkoinen kohina (white noise) sen sijaan johtuu aistijärjestelmän omasta, sisäi-
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sestä häiriöstä. Tämä vaikeuttaa aistitiedon vastaanottoa ja käsittelyä sekä vääristää in-

formaatiota. Valkoinen kohina voi ilmetä esimerkiksi korvien tinnituksena, joka häiritsee 

muiden kuuntelemista, jatkuvana pahana makuna suussa, mikä hankaloittaa makuaistia 

ja voimakkaana kipuna tai pistelynä vartalossa, jotka vaikeuttavat kehotietoisuutta. (Iko-

nen – Suomi 1999: 62; Kerola – Kujanpää – Timonen 2000: 74-75; Szegda – Hokkanen 

2010: 32.)  

 

Aistitoimintojen muuntuminen voi vaihdella päivittäin, muutoksia voi esiintyä kaikissa ais-

teissa ja toisinaan tietty aistikanava voi olla suljettuna useita minuutteja tai jopa viikon 

ajan. Autistinen lapsi saattaa reagoida samoihin aistiärsykkeisiin monin eri tavoin. Huo-

mion kiinnittyessä pääosin aistimuksiin heikkenee henkilön sensorinen säätely ja moto-

riikka sekä vuorovaikutuksessa oleminen häiriytyy. Jotta aistijärjestelmää voidaan tasa-

painottaa ja tietoisesti harjaannuttaa, tehdään päivittäin intensiivisesti aistiharjoitteita. 

Havainnoimalla autistisen henkilön toimintaa, tullaan tietoiseksi hänen aistipoikkeamien 

laajuudesta ja voidaan valita juuri hänelle yksilöllisesti sopivat harjoitteet. Kun aistiärsy-

tyksen tuottaa ulkopuolinen henkilö tai taho, saa autistilapsi keskittyä paremmin itse ko-

kemukseen. Aistien toiminnan normalisoinnin tavoitteena on muokata hermoverkon ra-

kennetta ja toimintaa uudelleenjärjestäytyneeksi, jolloin autistinen lapsi kykenee hahmot-

tamaan itsensä paremmin sekä toimimaan ympäristössä vaivattomammin. (Kerola – Ku-

janpää – Timonen 2000: 73-77; Szegda – Hokkanen 2010: 5-9, 31.) 

 

3.2 Psykomotoriikan keskeiset sisällöt  

 

Kehon- ja minän kokemukset, sosiaaliset kokemukset sekä materiaalikokemukset ovat 

psykomotoriikan keskeisiä sisältöjä. Osa-alueilla keskitytään käyttäytymisen, havainto-

kykyjen, liikkumisen ja kehotietoisuuden vuorovaikutuksellisuuteen. Koska tavoitteena 

on edistää lapsen kokemusta olla kykenevä ja pystyä itse, käytännön toteutus edellyttää 

valmiuksia ymmärtää lapsen aktiivisuutta ja omaehtoisuutta. Nykypäivänä omat kehoko-

kemukset ovat yhä vähäisempiä, sillä esimerkiksi älypuhelimet sekä tabletit vievät suu-

ren huomion ja toiminnalliset elämykset koetaankin virtuaalisesti. Positiivisilla liikkumis-

kokemuksilla pyritään vahvistamaan myös lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutussuh-

detta. (Koljonen 2000: 27; Zimmer 2011: 19-22.) 
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Sosiaalisia kokemuksia saadaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi päiväkodin tai 

koulun arjessa, toteutettavien ryhmä- ja parikokemusten kautta. Niiden avulla laajenne-

taan lapsen omaa oppimista ja luodaan valmiuksia kommunikoida toisten lasten sekä 

muiden ihmisten kanssa. Vaikka ryhmässä toimiminen ei ole aina pienille lapsille help-

poa, yhteenkuulumisen kokemuksen vahvistaminen voi auttaa lasta löytämään omat 

vahvuutensa paremmin ja hyväksymään erilaisuutensa osaksi normaalia toimintaa. 

Lapsi uskaltautuu toimimaan muiden lasten kanssa, kun lähellä on turvallinen aikuinen, 

joka varmistaa myönteisen ilmapiirin toteutumisen. Ainoastaan olemalla mukana sosiaa-

lisessa toiminnassa ja positiivisia vertaissuhdetaitoja kartuttamalla opitaan ryhmässä 

olemisen taitoja, jakamaan yhteisiä kokemuksia sekä huomioimaan toiset hyväntahtoi-

sesti. Jo varhaislapsuudessa koetut ryhmäkokemukset jäävät lapsen tunnemuistiin ja 

vaikuttavat sopeutumiseen myöhemmissä sosiaalisissa suhteissa. (Sajaniemi ym. 2015: 

143-148; Sajaniemi – Mäkelä 2014: 152-153; Zimmer 2011: 20.)  

 

Autistinen lapsi voi kokea ryhmä- ja paritilanteet kuormittavina, koska hänellä on haas-

teita vuorovaikutustaidoissa sekä sosiaalisessa ja emotionaalisessa kehityksessä.  Yk-

sinleikkiminen on useimmiten autistiselle lapselle mielekkäämpi valinta yhteisen toimin-

nan sijaan. Syrjään vetäytymisen syynä voi olla tapa osoittaa mieltä ja epävarmuutta 

uutta tilannetta (ryhmäkokemusta) kohtaan, omaan sisäiseen maailmaan uppoutuminen 

tai yksinäisyyden tunteen tuoma mielihyvä. On mahdollista, että yksin leikkiessään lapsi 

kykenee kehittämään leikille tietyn tarkoituksen ja keksimään omia sääntöjä, vaikka mie-

likuvien käyttö olisi puutteellista. Tällöin yksinleikki voi tukea sosiaalista oppimista ja har-

jaannuttaa sisäisen säätelyn taitoja, vaikka muodollisesti toiminta näyttäytyisi ei-sosiaa-

lisena. (Ozonoff – Dawson – McPartland 2008: 169; Sajaniemi ym. 2015: 132-136.) 

 

Huomioitavaa on, etteivät yksinomaan leikit tee liikunnasta psykomotorista, vaan kysy-

mys on siitä, miten lasta autetaan löytämään omaehtoisia toimintamahdollisuuksia ja 

millaisen tarkoituksen lapsi mieltää liikunnalla olevan. Autistista lasta tulisi ohjata leikki-

misen taitoon, koska leikkiminen on heille lähtökohtaisesti vaikeaa ja leikki rajoittunutta. 

Ikätovereihinsa nähden autistiset lapset leikkivät ajallisesti vähemmän ja leikki on nuo-

rempien tasolla. Lelut eivät herätä välttämättä mielenkiintoa, sillä niistä puuttuu konk-

reettisuus ja todellisuus. Tämän vuoksi myös mielikuvituksellisuus leikeissä on vähäistä, 

sillä autistisilla lapsilla matkimisen sekä tunteiden tunnistamisen ja havaintojen tekemi-

sen taidot ovat kehityksellisesti puutteellisia. (Kerola – Kujanpää – Timonen 2000: 64-

66; Zimmer 2011: 19-22, 35-41.) 
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Erilaisten materiaalien käyttö antaa lapselle mahdollisuuksia käyttää luovuutta ja mieli-

kuvitusta sekä tarjoaa aistillisia kokemuksia ja havaintoja monimutkaisemmistakin lei-

keistä tai peleistä. Materiaalit ja välineet rikastuttavat liikuntaelämyksiä, mutta lapsen tu-

lisi niin sanotusti itse oppia ”löytämään” esineet ja oivaltaa toimimaan niiden kanssa. 

Autistista lasta voidaan opettaa pitämään leluista, kun niiden käyttöä ohjataan ja lapsi on 

tietoinen, mitä häneltä odotetaan. Leikkiä voidaan harjoitella myös sellaisten tavaroiden 

kautta, joista lapsi oma-aloitteisesti kiinnostuu. Tällaisia voivat esimerkiksi olla arkipäivän 

materiaalit, kuten kynät, narun pätkät, sanomalehdet tai kertakäyttöastiat. (Kerola – Ku-

janpää – Timonen 2000: 64-66; Zimmer 2011: 19-22, 35-41.) 

 

Kannustaminen auttaa kasvattamaan autistisen lapsen motivaatiota leikkiä sekä itse-

näistä että yhteistä toimintaa kohtaan. Tärkeää on havainnoida, kuinka lapsi oppii toimi-

maan omien vaikeuksiensa kanssa ja, miten kehokokemusten kautta luodaan identiteet-

tiä kehittäviä perusteita. Aikuisen tehtävänä on vastata lapsen tekemiin aloitteisiin, antaa 

palautetta lapsen toiminnasta, suunnata huomiota lapsen mielenkiinnon kohteisiin ja aut-

taa autistilasta leikkimään yhdessä muiden leikinhaluisten lasten kanssa. Yhteisen toi-

minnan kautta autistisen lapsen on mahdollista oppia toiminnan jakamisen ja matkimisen 

taitoja. (Sajaniemi ym. 2015: 123-127; Zimmer 2011: 35-41.) Rohkaisun avulla onnistu-

misen kokemukset kasvavat ja lapsi tuo esiin huomaamattaan piileviä kykyjään, jotka 

edistävät hänen taitotasonsa nousua. Erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnatuilla 

harjoituksilla minimoidaan toistuvat epäonnistumiset, jotta motivaatio yrittämiseen säilyy, 

sekä saadaan motoriikkaa toimivammaksi, jolloin lapsen itsetunto kohoaa ja elämänlaatu 

paranee. (Kerola – Kujanpää – Timonen 2000: 66; Szegda – Hokkanen 2010: 30.) 

 

3.3 Autistisen lapsen kommunikointi ja vuorovaikutus 

 

Kaikilla autismin kirjoon kuuluvilla henkilöillä esiintyy vaikeuksia sanattomassa ja sanal-

lisessa kommunikaatiossa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Autistisella lapsella 

voi olla puutteita esimerkiksi ilmeiden, eleiden, katsekontaktin ja äänenpainojen ymmär-

tämisessä sekä niiden käytössä. Vuorovaikutuksellisia tilanteita autistinen henkilö voi pi-

tää merkityksettöminä, koska hän ei hahmota puheen tuomaa hyötyä ja saattaa lisäksi 

ajatella, että muut tiedostavat jo hänen ajatuksensa. Kielelliset ongelmat kommunikaati-

ossa vaikuttavat autistisen lapsen käyttäytymiseen ja kokonaiskehitykseen sekä vaikeut-

tavat muun muassa oppimista. (Kerola – Kujanpää – Timonen 2009: 37-41; Partanen 

2010: 30-33.) 
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Autismin kirjon henkilöt voivat olla täysin puhumattomia tai päinvastoin erittäin lahjak-

kaita kielellisesti. Kielelliset kommunikaatiovaikeudet ilmenevät yleensä jo lapsuusiässä, 

kun havaitaan ääntelyn olevan vähäistä ja jopa yksitoikkoista. Lapsi ei ala hallita ymmär-

rettävää puhekieltä itsenäisesti ja puheenkehitys viivästyy. Lapsi voi puhua yksittäisiä 

sanoja, mutta kokonaisten lauseiden tuottaminen on lähes mahdotonta. Osa autistisista 

lapsista ei kuitenkaan kykene tuottamaan edes yksittäisiä sanoja, vaan he jatkavat 

vauva-ajan jokellusta tai käyttävät erilaisia äännähdyksiä kommunikoidessaan. Vaikka 

autistinen henkilö olisi vanhemmiten kielellisesti lahjakas, hän ei välttämättä ymmärrä 

kommunikoinnin tilannesidonnaisuutta tai epäsuorien ilmaisujen tulkitsemista niin sano-

tusti ”rivien välistä”. (Gillberg 1999: 39-40; Kerola – Kujanpää – Timonen 2009: 37-41; 

Partanen 2010: 128-129.) 

 

Autistisen lapsen kielenkäyttö pohjautuu toistuviin tilanteisiin, mekaaniseen muistiin ja 

kaikupuheeseen (ekolalia), jossa ulkoa opittujen lauseiden hokeminen ja toistuvien ky-

symysten esittäminen on tyypillistä. Kielen kehitys perustuu useimmiten visuaalisuuteen 

eli näköaistiin. Koska auditiivinen vastaanottokyky on poikkeuksellista, keskittyy lapsi vi-

suaalisiin viesteihin. Valitettavasti auditiivisen kielen jäädessä vähäiselle huomiolle, 

puhe jää ymmärtämättä ja oman itsensä ilmaisu monimutkaistuu. Tämän vuoksi autisti-

nen henkilö ei ole tietoinen häneen kohdistuvista odotuksista ja hän käyttää kommuni-

kointiinsa omaehtoista toimintaa, kuten esimerkiksi huutamista, esineiden heittelyä ja 

toisen henkilön kädestä kiskomista. (Kerola – Kujanpää – Timonen 2009: 59-63.) 

 

Tunneilmaisu kielellisin keinoin tuottaa ongelmia ja ilmenee käyttäytymisen häiriöinä. Au-

tistinen henkilö ei ymmärrä käyttäytymisensä vaikutuksia toiseen ihmiseen ja hänen tun-

teisiinsa. Muille ihmisille voi jäädä vaikutelma, että autistinen lapsi on kyllästynyt keskus-

teluun, eikä halua siksi olla tilanteessa läsnä, vaikka toiminta on tahatonta. Myös autisti-

nen lapsi saattaa turhautua, kun ympäristö ei ymmärrä hänen tarkoittamiaan viestejä. 

Sosiaalisia vuorovaikutustaitoja opetettaessa olisi tärkeää luoda tilanteita, joilla on mer-

kitystä autistiselle henkilölle ja, jotka motivoisivat vuorovaikutukseen. Tärkeää olisikin 

pohtia lapsen vahvuuksia, missä hän on hyvä ja mistä hän pitää. (Kerola – Kujanpää – 

Timonen 2009: 60-65; Ozonoff – Dawson – McPartland 2008: 170; Partanen 2010: 30-

33, 128-129.) 

 

Koska sanojen merkitystä on vaikea ymmärtää tai yksittäisiin sanoihin kiinnittyy liikaa 

huomiota, voi puheen harjoitteleminen olla todella stressaavaa. Autistisen lapsen koh-

dalla kannattaisikin miettiä yksilöllisiä, vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten 
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kuvien ja tukiviittomien käyttöä. Pääasia on, että lapselle tarjotaan keino, jolla ilmaista 

omaa tahtoa; ”mitä minä haluan tai tarvitsen”. Lapselle tulisi luoda turvallinen ja luonnol-

linen harjoittelutilanne sekä antaa riittävästi aikaa.  (Kerola – Kujanpää – Timonen 2009: 

62-65; Ozonoff – Dawson – McPartland 2008: 19-20; Partanen 2010: 129.)   

4 Työskentely autistisen lapsen ohjaajana 

 

Autistisen lapsen ohjaajana toimiminen on aina tilannekohtaista kontekstista riippuen. 

Vuorovaikutuksellisesti suhteeseen vaikuttavat vahvasti sekä ohjattavan lapsen että oh-

jaajan henkilökohtaiset persoonallisuustekijät ja niiden myötä myös henkilökemia. Koh-

deryhmässämme, Pelimanneissa, koko organisaatio, päiväkodin tilat, henkilöstö, hallinto 

ja lapsiryhmä antavat raamit ohjaajana toimimiselle sekä edellytykset vuorovaikutussuh-

teille. 

 

Valitsimme hiljaisen viestinnän keinoista pääteemaksemme koskettamisen lapsen ja ai-

kuisen välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi. Havainnointikäynnillä teimme huomioita, 

kuinka haasteellista autistisen lapsen ohjaajana toimiminen on. Tilanteiden pohjalta 

meille heräsi paljon ideoita, kuinka koskettamista voisi hyödyntää ohjauksessa vieläkin 

enemmän. Toinen pääkokonaisuutemme oli pystyvyys ohjaustyössä, jotta nostaisimme 

esiin autististen lasten ohjaajien omien voimavarojen arviointia sekä positiivisuuksiin 

keskittymistä, jotka vaikuttavat oleellisesti työhyvinvointiin. Huomiot perustuvat omiin ky-

symyksiimme ja painotuksiimme siinä, mitkä asiat koimme tärkeiksi tuoda Pelimannien 

ryhmän työntekijöiden tietoisuuteen ja keskusteltaviksi.  

 

4.1 Koskettaminen vuorovaikutussuhteessa 

 

Autistisen lapsen kanssa vuorovaikutussuhteen on oltava kokonaisvaltaista, läsnäoloon 

perustuvaa. Ohjaajan on tärkeää toteuttaa itseään yksilöllisesti vuorovaikuttavana hen-

kilönä lapsen kanssa, jotta kohtaaminen on välittävää ja aitoa. Eri ohjaajien persoonalli-

set tekijät rikastuttavat lapsen sosiaalista pääomaa, kunhan vuorovaikutus tapahtuu puit-

teissa, jossa aikuiset reagoivat lapsen toimintaan samoin tukevin periaattein. Aktiivinen, 

molemminpuolinen vuorovaikutussuhde on aina lapsen kommunikointia tukevaa, kun-

touttavaa toimintaa, vaikkei vuorovaikutus tapahtuisikaan kielellisesti. (Launonen 2007: 

161-163; Reijonen – Mahlamäki-Stranden 2008: 23.) 
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Koskettaminen on aina sekä psyykkistä, fyysistä että sosiaalista. Koskettaminen luo tur-

vallisuutta ja mielihyvää. Mitä intiimimmästä vuorovaikutussuhteesta on kysymys, sitä 

suurempi merkitys koskettamisella on. Koskettaminen tai koskemattomuus muokkaa ih-

misten välisiä vuorovaikutus- ja luottamussuhteita. (Herrala – Kahrola – Sandström 

2009: 72-73.) Lasten kohdalla koskettamisella on myös tunteiden tiedostamisen ja ilmai-

semisen kautta opetuksellista merkitystä. Ihminen aistii kehollaan koskettamisen laatua, 

tarkoitusta ja sen tuomaa viestiä. Tutkimuksissa autististen lasten on havaittu olevan 

yhtä lahjakkaita tulkitsemaan kehonkielen kautta ilmaistavia perustunteita kuin saman 

ikäisten verrokkiryhmän lapsien, jolla autismin kaltaisia piirteitä ei esiintynyt. Autististen 

lasten kanssa toimivien aikuisten olisi tarpeellista tiedostaa, että lapsi voi kyetä olemaan 

taitava tunnistamaan aikuisen tunnetiloja liikehdinnän ja eleiden kautta, vaikka sanalli-

nen ilmaisu voikin olla lapsen havainnoinnin ja arvioinnin kiinnostuksen ulkopuolella. 

(Peterson– Slaughter – Brownell 2014.) 

 

Koskettaminen on luonnollinen keino vahvistaa omaa kehonhahmottamista, toiminnallis-

ten ohjeiden ymmärtämistä. Ohjauksessa lapselle voidaan myös helpottaa toiminnallis-

ten ohjeiden ymmärtämistä kineettisen oppimisen kautta. (Huuhtanen 2001: 145.) Lasta 

verbaalisesti ohjatessa koskettamisen lisäämisellä on todettu haluttua positiivista käyt-

täytymistä edistävä vaikutus. Näin ollen voidaan päätellä, että kosketus edistää positii-

vista käyttäytymistä sitä toimintoa kohtaan, jota lapselta sen hetkisessä tilanteessa odo-

tetaan. (Leonard – Berkowitz – Shusterman 2014.) 

 

Autististen lasten aistiherkkyydessä on paljon yksilöllisiä eroja, jonka vuoksi kosketuk-

sessakin on tärkeää arvioida lapsen reaktioita ohjaussuhteen alkaessa. Ohjaajan on her-

kistyttävä lapsen reaktioihin, jotta ohjaaja voi säädellä omaa fyysistä käyttäytymistään 

lapsen kanssa työskennellessään. Autististen lasten kiputunto voi olla alentunut, minkä 

vuoksi aikuisen täytyy osata lukea lasta, ettei koskettaminen tai lapsen fyysinen ohjaa-

minen ole lasta satuttavaa. Tällöin ohjaajan toiminnalla voi olla negatiivinen vaikutus 

luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostumiseen. Lapselle tuleva palaute aikui-

sen kosketuksen laadun kautta voi vaikuttaa myös lapsen sosiaaliseen itsevarmuuteen 

ja kontaktinottoon. Aikuisen palaute lapsen käytökseen on minäkuvaa positiivisesti tai 

negatiivisesti rakentavaa. (Backman 1998: 7; Zimmer 2011: 51-55.) 

 

Lasten kohdalla turvallisuuden tunteen ja terveen kiintymyssuhteen muodostumiseen on 

koskettaminen mielletty perustavanlaatuiseksi perusvälttämättömyydeksi vuorovaikutus-

suhteen muodostumisen kannalta (Langinauer 2011). Autististen lasten turvallisuuden 
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tunteen laatua on havaintojemme mukaan epätarkkaa arvioida objektiivisesti, mutta 

miksei olisi syytä olettaa, että turvallisuuden tunteen kehittyminen on tärkeää myös au-

tistisen lapsen psyykkisen kehityksen kannalta. Autismi itsessään ei ole pysyvä tila, vaan 

yksilön kehitysmahdollisuudet ovat olemassa elämän eri osa-alueilla, kunhan toiminta ja 

siitä saatu palaute on kehitystä tukevaa. Autistinen lapsi ei vain välttämättä osaa välittää 

itse tunteitaan, ajatuksiaan ja motivaatiotaan aikuisen tietoisuuteen sanallisesti.  

 

Aikuisen on ohjaajana tärkeää olla tietoinen kehollisesta minästään ja sen kautta anta-

mistaan ärsykkeistä lapselle. Aikuinen pystyy tietoisesti ymmärtämään, kuinka vuorovai-

kutuksellisissa tilanteissa kehoaan käyttää. Oman toiminnan realistinen reflektointi vaa-

tiikin sen, että tiedostaa, kuinka itse, kehollisena minänä ja ohjaajana toimii. Itsetietoi-

suuden kautta ihminen pystyy arvioimaan, ymmärtämään ja hallitsemaan omaa toimin-

taansa. (Herrala – Kahrola – Sandström 2009: 32.) Tunteiden käsittelyn kautta reflektoitu 

toiminnan arviointi myös vaikuttaa kehollisten tuntemusten kautta siihen, kuinka henkilö 

vastaavassa tilanteessa tulevaisuudessa toimii. Tieto onnistumisesta tai epäonnistumi-

sesta ja sen aiheuttamat tunnereaktiot vaikuttavat oleellisesti myöhempiin ratkaisuihin ja 

valintoihin samankaltaisissa tilanteissa. (Sandström 2010 :143.) 

 

4.2 Pystyvyyden lisääminen ohjaustyössä  

 

Pystyvyys –käsite (self-efficacy) on psykologi Albert Banduran kehittämä ilmaisu, joka 

pohjautuu sosiaalis-kognitiiviseen teoriaan (Social Cognitive Theory, SKT). Pystyvyyden 

tunteella tarkoitetaan yksilön tehokkuutta ja luottamusta suoriutua onnistuneesti häneltä 

vaadituista toiminnoista. Yksilö voi vaikuttaa oman käyttäytymisensä säätelyyn, kuten 

toimintatapoihin, tunteisiin ja ajatteluun, ja saavuttaa asettamansa päämäärät tietynlai-

sella käyttäytymisellä. Vahva osaamisen tunne lisää motivaatiota työntekoa kohtaan ja 

mahdollistaa kognitiivisten prosessien toteutumisen. Pystyvyyden kokemista määrittää 

myös vuorovaikutus ympäristön ja toisten ihmisten kanssa. (Mäki-Opas 2009: 6-12; 

Schwarzer 2014: IX.)  

 

Vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus määritellään ihmisen psykologisiksi pe-

rustarpeiksi, joilla tutkitusti on vaikutusta päivittäiseen hyvinvointiin, myönteisiin tunteisiin 

sekä sisäiseen motivaatioon. Nämä perustarpeet nousevat esiin myös työelämässä ja 

mahdollistavat terveen psykologisen kehityksen tasapainoiseksi ihmiseksi. Niillä on mer-

kittävyyttä työtyytyväisyyden, työhön omistautumisen ja työssä koetun elinvoimaisuuden 
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vahvistamisessa sekä näin ollen työntekijöiden pystyvyyden tunteen lisäämisessä. Psy-

komotorisessa lähestymistavassa painotetaan erityisesti positiivisen minäkäsityksen 

luomisen tärkeyttä. (Martela 2014: 48-50; Zimmer 2011: 35-41.)   

 

Vapaaehtoinen tekeminen perustuu valinnanvapauteen, jolloin ihminen kokee olevansa 

vapaa päättämään toiminnastaan ja itsensä toteuttamisestaan. Yksilö tekee itseään kiin-

nostavia asioita ja kokee omistautuneisuutta toiminnalleen. Tekemisen tunteminen ulkoa 

ohjatuksi tai pakotetuksi voi negatiivisuuden kautta alentaa pystyvyyden tunnetta. Ky-

vykkyys ilmentää pystyvyyden osaamista, jossa yksilö kokee saavansa asioita aikaiseksi 

ja on valmis panostamaan korkealle asettamien tavoitteidensa eteen. Positiivinen ja 

vahva pystyvyyden tunne auttaa suoriutumaan mallikkaasti haastavistakin tehtävistä, ja 

kyvykkyys kasvaa, kun oppimisen kokemukset voimistuvat. Tunne pystyvyydestä voi 

vahvistua tietyn, rajatun asian tiimoilta tai useammalla osa-alueella. (Martela 2014: 48-

50; Mäki-Opas 2009: 6-12; Schwarzer 2014: IX.)  

 

Yhteenkuuluvuudessa on kyse myönteisestä yhteyden kokemisesta toisiin ihmisiin; 

tunne siitä, että ihmisestä välitetään ja hän välittää muista. Yksilö havainnoi ympäristö-

ään ja tarkkailee muita toimijoita. Vertailemalla toisten kykyjä omaan toimintaansa omak-

suu yksilö käyttäytymismalleja, joita hän voi matkia. Yhteenkuuluvuuden tunteella on yk-

silön hyvinvointiin merkittävä vaikutus, jolloin toisten antama positiivinen kannustus voi 

kohottaa suurestikin pystyvyyden tunnetta, kun taas vastaavasti kokemus hylätyksi tule-

misesta tai toisten kohdistamasta vihasta voi vahingoittaa minäpystyvyyttä syvästi. (Mar-

tela 2014: 48-50; Mäki-Opas 2009: 6-12.)  

 

Autistisen lapsen kanssa työskentelevä ohjaaja kohtaa työssään monenlaisia haasteita. 

Korkean pystyvyyden tunteen omaava henkilö luottaa selviytyvänsä vaativistakin tilan-

teista ja sietävänsä stressiä paremmin. Ohjaajan pystyvyyttä lisää oman ohjattavansa 

tunteminen ja tämän yksilöllisiin piirteisiin ja toimintatapoihin herkistyminen. Myös oman 

työnsä teemoihin ja painotuksiin perehtyminen lisää itsevarmuutta työssä. (Mäki-Opas 

2009: 6-12; Reijonen – Strandén-Mahlamäki 2008: 22.)  

 

Pystyvyyttä lisää ensiarvoisesti myös ohjaajan näkemys omasta työstään: ”Hoidanko 

työni hyvin, onnistunko työssäni?” Luottamus omaan ammattitaitoon vaikeuksien edessä 

lisää pystyvyyttä ratkaista ongelmia. Ammatillinen kasvu on jatkuvaa ja vaatii autististen 

lasten kanssa toimiessa kykyä tarttua uusiin työskentelytapoihin ja luoviin ratkaisuihin. 
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Avoimuus uusille ajattelutavoille lisää myönteistä, ammatillista kehitystä siinä, missä teo-

reettisen näkökulman vangiksi jääminen heikentää ohjaajan valmiuksia selvitä erilaisista 

haasteista. Ohjaustyössä oleellista on myös haasteellisten tilanteiden jälkeen kriittinen 

itsearviointi; mitä olisin tilanteessa voinut tehdä toisin? Vaihtoehtoisten käyttäytymismal-

lien läpikäynti voimaannuttaa ja valmistaa ohjaajaa seuraavan ongelmatilanteen kohtaa-

miseen. (Kanninen – Uusitalo-Arola 2015: 334-336.) 

 

4.3 Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen 

 

Autististen lasten kanssa työskentely asettaa erityispiirteitä myös työssäjaksamiselle. Ai-

hetta on tutkittu vähän, mutta muilta tieteenaloilta löytyy paljon tutkittua tietoa siitä, mil-

laisia voimavaroja ja riskitekijöitä työhyvinvoinnille ihmisläheisessä ja lasten parissa 

työskentelyssä on. Autististen lasten kanssa työskentely voi olla fyysisesti hyvinkin kuor-

mittavaa, sillä ohjaajana toimiminen vaatii paljon lapsen manuaalista ohjaamista. Koska 

toimintaympäristönä on päiväkoti, asettavat jo toimintatilojen ja erityisesti lapselle suun-

nitellut välineistöt haasteita aikuisen kehon käytölle. Oman vartalon käyttöön työväli-

neenä ja ergonomisiin työvälinesäätöihin tulisi kiinnittää huomiota, jottei fyysinen rasitus 

aiheuttaisi pitkällä tähtäimellä rasitusperäisiä ongelmia. (Launis – Lehtelä 2011: 69-70.) 

 

Työskentely autistisen lapsen ohjaajana voi painottua hetkittäin hyvinkin ongelmakes-

keiseksi. Vaikeuksien äärellä saattavat omat vahvuudet työssä unohtua ja työn kuormit-

tavuus nousta liian suureksi voimavaroihin verrattuna. Eri stressin hallinnan keinot uu-

vuttavissa työtilanteissa ovat työntekijän jaksamisen kannalta välttämättömiä korjausliik-

keen mahdollistajia. Autistisen lapsen ohjaaja saattaa työssään läpikäydä sekä tilanne-

kohtaisia akuutteja stressireaktioita että pitkäaikaista stressiä, jos akuutit tilanteet kasau-

tuvat ja työntekijä kokee suurta epätasapainoa työnsä vaatimusten ja omien suoristusten 

välillä. Omien tunnetilojen tunnistaminen voi auttaa torjumaan työuupumusta, jos työn-

tekijällä on keinoja lievittää taakkaansa. (Kataja 2004: 167-172.) Kontrolli ja tunne tilan-

teen hallinnasta ehkäisee masennusta. Kontrolloitu työote on yksi keino hallita itseään 

ja työtään voimistavin keinoin. (Ojanen 2007: 79.) 

 

Sekä negatiivisesti että positiivisesti virittyneissä tilanteissa arjessa ohjaajan tulisi tehdä 

sisäistä itsetutkiskelua ja tunnistaa omia tunnetilojaan. Tähän auttaa kehotietoisuuden 

harjoittaminen, eli oman kehon virittyneisyyden ja viestien arviointi. Tunnetilat eletään 

vartalossa ja ne aiheuttavat somaattisia ilmentymiä, kuten erityyppisiä lihasjännityksiä 

tai sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta. (Rothschild – Rand 2010: 57.) Aikuisella on 
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oltava tuntosarvet päässä oman hyvinvointinsa puolesta, jotta korjausliikkeet työssä jak-

samisen edistämiseksi voitaisiin tehdä ajoissa ilman, että suurta uupumista tai kyllästy-

mistä työhön ehtii tapahtua (Kanninen – Uusitalo-Arola 2015: 334). Autistilasten kanssa 

arjen problematiikka on havaintojemme mukaan jo itsessään haasteellista ja uusien tai-

tojen saavuttaminen voi viedä paljon aikaa ja vaatia lukuisia toistoja. Ohjaaja voi rutinoi-

tuessaan palata työnsä juurille ja miettiä uudelleen, miksi näitä taitoja harjoitellaan ja, 

miksi se on juuri tälle lapselle tärkeää.  

 

Autististen lasten haasteellisen arjen myötäeläminen voi edesauttaa myös ohjaajan alt-

tiutta myötätuntouupumukseen. Myötätuntouupumus kuvaa käsitteenä sitä, kun työnte-

kijä kokee ohjattavansa kanssa inhimillisiä myötätuntoreaktioita ja samaistuu ohjattavan 

elämäntilanteeseen ja alkaa kantaa kokemuksellista tunnetaakkaa itsellään. On hyvin 

yksilöllistä, kuinka ihmiset läpikäyvät tunteitaan ja myötätuntoaan toisia ihmisiä kohtaan. 

Tässäkin tapauksessa työntekijän oma reflektio ja itsetutkiskelu on hyödyllistä ja auttaa 

erottamaan ohjattavan tilanteen empatian aiheuttamat tunteet ja erottamaan ne omasta 

henkilökohtaisesta elämästään. (Reijonen – Strandén-Mahlamäki 2008: 50-51.) Olemme 

havainneet kokemustemme kautta, että päiväkotimaailmassa perhe ja muut lapsen lä-

heiset ovat vahvasti läsnä lasta koskevissa iloissa, suruissa ja päätöksissä. Päiväkodin 

henkilökunnan kohtaamisella on suuri voimistava merkitys pienten lasten vanhemmille, 

jotka itsekin opettelevat vielä lapsen autismia ja sen kanssa selviytymistä. Tämä saattaa 

olla yksi ohjaajan henkisiä voimavaroja työllistävä aspekti työssä. 

 

Autististen lasten kanssa työskennellessä korostuu myös työnantajan ja työntekijän vä-

linen kommunikointi. Ohjaajan on tärkeää tietää, mitä hänen työltään ja työmetodeiltaan 

vaaditaan ja odotetaan. Työnohjauksen merkitys on suuri, sillä työuupumuksen riski ja 

turhautuminen lisääntyy, mikäli työntekijän tavoitteet ovat ristiriitaisia työnantajan tavoit-

teiden kanssa. (Backman 1998: 41-42.) Avoin keskusteleva ilmapiiri on hyvän työsuh-

teen edellytys. Autistista lasta ohjattaessa olisi kaikilla lapsen kanssa toimijoilla hyvä olla 

selkeä käsitys ja linjaus siitä, kuinka juuri tämän lapsen kanssa on tarkoituksenmukai-

sinta toimia lasta tukevin keinoin. (Kaski – Manninen – Pihko 2012: 99-102.) 

 

Ryhmän ja ryhmädynamiikan merkitys on pienissä päiväkotiryhmissä suuri. Henkilöke-

mioilla ja työilmapiirillä on merkitystä sekä lasten että työntekijöiden hyvinvointiin ja ky-

vykkyyteen. Yhteisöllisyys ja yhteisöön kuulumisen tarve on ihmiselle tyypillinen keino 

vahvistaa omaa itseään ja toimia ryhmänä voimallisesti. Me- henki luo turvallisuutta ja 
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lisää yhteisön varmuutta ja vahvuutta elämässä. Yhteisö muotoutuu siitä, ketä ”me”- kä-

sitteeseen kuuluu ja ketkä siitä rajataan pois. Jokainen yksilö tuo oman mausteensa yh-

teisöön sen jäsenenä. Yhteisön hyvinvointi muotoutuu ja on riippuvainen sen yksilöiden 

viihtymisestä ja hyvinvoinnista. Jokainen on vastuussa yhteisön hyvinvoinnista, yhteisön 

jäsenet omasta ja toistensa hyvinvoinnista. (Pessi – Seppänen 2011: 288-297).  

 

Ryhmädynamiikka pienessä yhteisössä muotoutuu eri persoonien välisistä suhteista ja 

hierarkiasta. Ryhmän positiivisen ilmapiirin ylläpito vaatii, että jokainen yhteisön jäsen 

voi halutessaan vaikuttaa ryhmän sisäiseen toimintaan. (Suonien – Pirttilä-Backman – 

Lahikainen – Ahokas 2010: 191-194.) Pelimannien ryhmässä yhteisön sydän, keskiö, 

muodostuu ohjaajista ja lapsista. Tämän yhteisön toimintaa hallinnoi osin päiväkodin joh-

tohenkilöt ja sitä suuremmassa mittakaavassa varhaiskasvatuksen linjaukset ja Espoon 

kaupunki. 

5 Koulutusmateriaalin laatiminen Pelimannien työntekijöille 

 

Tuottamamme koulutusmateriaali räätälöitiin Pelimannien ryhmän henkilökunnan tarpei-

siin. Pyrimme toteuttamaan koulutuspäivän mahdollisimman asiakaslähtöisesti jo etukä-

teen selvittämällä työympäristön kehitystarpeita. Pääosassa koulutuksessa olivat kes-

kusteleva ilmapiiri ja kokemusten jakaminen kohderyhmän kesken. Tämä vaati työnteki-

jöiltä epävarmuuden sietoa ja uuteen heittäytymistä. Uskoimme päivän olevan antoisa ja 

pyrimme päivän kautta välillisesti lisäämään työhyvinvointia Pelimannien työntekijöiden 

keskuudessa.  

 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä olivat Lakelan päiväkodin autististen lasten erityis-

ryhmä Pelimannien henkilökunta. Pelimannit- ryhmässä oli projektin alussa keväällä 

2015 kuusi eri-ikäistä lasta, joiden parissa työskenteli seitsemän aikuista. Jokaisella lap-

sella oli ohjaajana ”oma aikuinen”, joka vaihtui kolmen kuukauden välein. Oma aikuinen 

toimii lapsen kanssa päivittäin, lapsen oman henkilökohtaisen päivärytmin mukaan.  

 

Pelimanneissa käytettiin TEACCH-strukturointia arjen toimintaa rytmittämään. TEACCH-

strukturointi on kansainvälisesti käytetty kuntoutusmalli, jossa pyritään tarkan jäsentelyn 

ja toiston avulla tukemaan yksilön oppimisen mahdollisuuksia (Alho-Näveri– Ikonen– 

Karjala– Kortelainen– Ruotsalainen – Salmi – Sauna-aho 2011:18-19). Puheen tuke-

miseksi Pelimanneissa käytettiin ACC-menetelmiä eli erilaisia puhetta ja puheen ymmär-

tämistä tukevia menetelmiä. Tällaisia ovat mm. tukiviittomat ja viitoitettu puhe, esineillä 
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kommunikointi, kuvat, bliss-symbolikieli, elektroniset apuvälineet sekä olemuskieli, joka 

kattaa ilmeet, eleet, asennot, äänensävyn sekä äännähdykset (Kehitysvammaisten Tu-

kiliitto ry). Vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä sovellettiin jokaisen lapsen kohdalla 

yksilöllisesti; viittomat, kuvat, piirtäminen ja tex-kansiot.  

 

Arki Pelimanneissa pyöri osin ryhmässä toimien, mutta suurimman osan päivää lapsi 

toimi oman aikuisensa kanssa kahden kesken. Pelimanneilla oli arjessaan mukana ais-

tituokioita, liikuntaa Lakelan päiväkodin jumppasalissa, ulkoilua piha-alueella ja muualla 

lähimaastossa. Osa lapsista myös vieraili Lakelan päiväkodin puolella oman ikäistensä 

päiväkotiryhmään integroituna oman aikuisensa kanssa.  

 

Pelimannien kanssa toimiville aikuisille ei psykomotoriikka sanana ollut kovin tuttu, mutta 

he selkeästi käyttivät menetelmää tietämättään työssään. Tärkeimmäksi taidoksi työs-

sään he kertoivat oman lapsensa tuntemisen. Lasta havainnoimalla aikuiset tunnistivat 

lapsen välittämät viestit ja pyrkivät ennakoimaan tulevia tilanteita. Lapsen kanssa kom-

munikointi koettiin myös haasteeksi. He pohtivat, ymmärtääkö lapsi aina, mitä häneltä 

pyydetään tai odotetaan.  

 

Työ oli myös hektistä ja päivä saattoi tilannekohtaisista syistä erota paljon aiemmin suun-

nitellusta. Työntekijöillä oli iltapäivällä kiertävä kahvitauko. Kerran viikossa heillä oli aa-

mupalaveri, mutta muutoin muiden työntekijöiden vertaistuki jäi vähemmälle. He itsekin 

olivat sitä mieltä, että hiljainen tieto ei kulje tarpeeksi hyvin oman ryhmän työntekijöiden 

välillä ajanpuutteen vuoksi. Työn laatu oli sellaista, että se vaatii kokopäiväisen keskitty-

misen omaan avustettavaan lapseen. Tärkeimmät välineet työssä olivat luovat ratkaisut 

ja heittäytyminen; luonnollinen ja rehellinen, aito viestintä lapselle. Kuitenkin arjessa 

haastavimmaksi osuudeksi työntekijät kokivat juuri kahden keskeiset hetket oman ohjat-

tavan lapsen kanssa. 

 

5.1 Toteutuksen suunnittelu  

 

Koulutuksen suunnittelimme tiiviissä yhteistyössä Lakelan monipuolisen oppimiskeskuk-

sen kanssa keväällä 2015. Teimme työntekijöille alkukyselylomakkeen (LIITE 1), jotta 

saimme kokonaisvaltaisen käsityksen työntekijöiden yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja 

haasteista. Kyselylomakkeella oli tarkoitus selvittää, kuinka kuormittavaksi työntekijät 

työnsä kokivat, mitkä olivat arjen haastavimpia tilanteita ja mikä heidän työssään oli pal-

kitsevinta. Kyselylomake toimi vain viitekehyksenä meille, minkälaiselle koulutukselle ja 
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harjoitteille ryhmän työntekijöiden mielestä on tarvetta. Tässä opinnäytetyössä emme 

avaa kyselyn tuloksia auki. Koulutusmateriaalin työstimme valmiiksi syyskuuhun 2015 

mennessä perustuen haastatteluihin, tutustumiskäyntimme havaintoihin sekä kyselylo-

makkeen vastauksiin, jotta materiaalista tulisi mahdollisimman kattava ja ryhmän arkea 

hyödyttävä. 

 

Koulutuksen suunnittelussa oli aktiivisesti mukana myös Lakelan monipuolisen oppimis-

keskuksen esimies, jonka kanssa aiheen rajaus tapahtui. Kävimme tutustumiskäynnillä 

havainnoimassa Pelimannien ryhmän arkea ja arjen rutiineja. Tarkoituksenamme oli ha-

vainnoida ryhmää ja erityisesti ohjaajan ja ohjattavan lapsen välistä vuorovaikutusta ar-

jen tilanteissa fysioterapeuttisesta näkökulmasta, keskittyen sanattomaan viestintään ja 

vuorovaikutusta tukeviin erilaisiin kommunikointimenetelmiin. Lisäksi havainnoimme 

työntekijöiden sanatonta viestintää ohjaustilanteissa. Ilmeet, eleet, koskettaminen ja oh-

jaajan vartalon käyttö ohjauksessa ovat erityisen tärkeitä viestejä autistisille lapsille, joi-

den huomiokyky ei välttämättä kohdennu juurikaan sanalliseen vuorovaikutukseen. 

 

Koulutus oli toteutettiin syyskuussa 2015 Lakelan päiväkodin liikuntasalissa. Koulutus 

järjestettiin Pelimannien henkilökunnan viikoittaisen palaverin tilalla. Koulutus päätettiin 

toteuttaa henkilökunnan toiveesta aamupalaverin sijasta, sillä ryhmälle olisi ollut ongel-

mallista järjestää sijaisia niin, että koko ryhmän henkilökunta olisi voinut osallistua kou-

lutustilaisuuteen samaan aikaan. Näin koulutus saatiin järjestettyä mahdollisimman su-

juvasti ryhmän normaalien päivärytmien oheen.  

 

Henkilökunnalla oli työviikossa vain vähän aikaa keskustella toistensa kanssa ja jakaa 

käytännön vinkkejä ja kokemuksia. Tilaisuuden tuli siis olla henkilökuntaa eheyttävä ja 

koulutus oli yksi väylä sopeuttaa uutta henkilökuntaa, uuteen työhön ja työyhteisöön. 

Pyrimme luomaan asetelman, jossa henkilökunta oppisi meiltä uutta, mutta myös toisil-

taan. Ilmapiirin luominen tuli olemaan meidän vastuullamme, jotta tilaisuudesta tulisi tur-

vallinen, luotettava ja rauhallinen niin, että henkilökunta pystyisi keskittymään itse aihee-

seen ja myös pohtimaan aiempia kokemuksiaan työssään ja jakamaan niitä ryhmän kes-

ken. Keskusteleva ilmapiiri olisi välttämätön, sillä työntekijät, kohderyhmämme, olivat 

oman työnsä asiantuntijoita. Työntekijöiden kysymysten ja kommenttien tulisi muokata 

informaatio- osuutta, vaikka tilaisuus sinänsä oli meidän johtamamme. Tällä menettelyllä 

välttäisimme myös asiantuntijalähtöisyyden koulutuksessa. 
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5.2 Koulutuksen rakenne, sisältö ja eteneminen 

 

 

Kuvio 1. Koulutuksen eteneminen- prosessikaavio  

 

Koulutuksen pyrimme tuottamaan Pelimannien työntekijöiden olemassa olevia vahvuuk-

sia hyödyntäen. Sanana psykomotoriikka oli työntekijöille tuttu, mutta käsitteenä melko 

vieras. Havainnoimme kuitenkin ensimmäisten tutustumiskäyntiemme aikana, että Peli-

manneissa hyödynnettiin luovasti psykomotoriikan mukaisia tilanteita ja harjoitteita arki-

toimissa. Viikkoa ennen koulutuspäiväämme toimitimme henkilökunnalle etukäteismate-

riaalin (LIITE 2), jossa avasimme psykomotoriikan käsitettä sekä koskettamisen ja vuo-

rovaikutuksen merkitystä autistilapsen ohjaustyössä. Toiveenamme oli, että henkilö-

kunta lukisi materiaalin ennakkoon, koska pohjasimme koulutuspäivän teoriaosuudet 

sille olettamukselle, että he olisivat tietoisia käsitteiden tarkoituksesta. Näin ollen pääsi-

simme teoriaosuuksissa johdattelemaan keskustelua syvemmälle aiheeseen, heille etu-

käteen heränneiden kysymysten pohjalta. 
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Koulutuksen rakenne koostui teoriaosuuksien lisäksi toiminnallisista harjoitteista. Tuo-

timme sisällöstä powerpoint –esityksen, jota käytimme koulutuksemme tukena ja, josta 

oli johdonmukaista seurata päivän etenemistä. Koulutusmateriaalina jaoimme heti al-

kuun kyseisen esityksen diat kaikille paperiversiona, johon oli mahdollista kirjata omia 

huomioita ja muistiinpanoja. Päivän tavoitteenamme oli luoda avoin, työntekijöitä osallis-

tava ilmapiiri, jossa jokainen voisi jakaa myös omaa hiljaista tietoaan käytännön tietä-

myksestä muille työtovereilleen. 

 

Kaikki toiminnalliset harjoitteet suunnittelimme työntekijöitä hyödyttäviksi ja voimaannut-

taviksi, kahdenkeskeisiä tilanteita oman ohjattavan lapsen kanssa tukeviksi. Kyseessä 

ei siis ollut ensisijainen harjoitepaketti suoraan ryhmän lasten kanssa käytettäviksi, vaan 

tarkoituksenamme oli tarjota ideoita, joista soveltamalla saadaan harjoitteita eri tilantei-

siin niin lapsille kuin aikuisillekin. Jokaisen harjoitteen jälkeen pidimme niin sanotun pur-

kutuokion, jossa pohdimme yhdessä esimerkiksi miltä harjoitetta tuntui tehdä ja mitä aja-

tuksia se herätti. Rohkaisimme osallistujia omiin oivalluksiin ja havaintoihin sekä kehittä-

mään harjoitteille jatkumoa. Ohjaajina pyrimme tuomaan harjoitteiden kaikki psyykkiset, 

fyysiset ja sosiaaliset aspektit luonnollisesti mukaan keskustelun lomaan. 

 

Aloitimme koulutuksen esittelemällä itsemme sekä opinnäytetyömme tarkoituksen. Ker-

roimme lyhyesti päivän sisällöstä, jonka jälkeen aloitimme osallistujiin tutustumisen en-

simmäisillä harjoitteilla. ”Ujosteluleikki” –nimellä kulkevan harjoitteen tarkoituksena oli 

kuulostella omia sisäisiä tuntemuksia sekä havainnoida tilaa ja ympäristöä. Tämän jäl-

keen kokoonnuimme rinkiin, jossa jokainen sai esitellä itsensä ja kertoa omat odotuk-

sensa koulutusta varten. 

  

Alkuharjoitteiden jälkeen kävimme läpi psykomotoriikan keskeisimpiä teemoja sekä, 

kuinka psykomotoriikkaa voisi hyödyntää autistilasten kanssa toimiessa. Rohkeasti pie-

nenä ”mausteena” lähdimme vastakkain asettelemaan erilaisia teemoja heidän arkipäi-

västään. Pohdimme, olisiko aiheellista hetkeksi pysähtyä miettimään, onko kaiken päi-

väkodin toiminnan oltava aikuislähtöistä ja voisiko esimerkiksi olla lapsen oma-aloittei-

suutta tukevampaa seurata lapsen omia persoonallisia käyttäytymis- ja toimintamalleja, 

ja lähteä kehittämään leikkejä näistä lähtökohdista? Teoriaosuuden lomassa toteutimme 

nopean ideointitehtävän pienryhmissä; arkipäivän materiaalille, tiskiluutulle, tuli keksiä 

uusia käyttötarkoituksia.  
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Ohjausosaamisen osiossa päätavoitteenamme oli havainnollistaa kosketuksen laadun 

vaikutusta ja merkitystä ohjaustilanteissa sekä antaa mahdollisuus kokea aistimuksia 

ikään kuin lapsen näkökulmasta. Harjoitteeksi valitsimme aistiradan, joka sisälsi erilaisia 

materiaaleja ja elementtejä. Osallistujat jaettiin pareiksi, joista toiselta peitettiin silmät ja 

toinen ohjasi häntä läpi radan eri kehonosista koskettaen. Vaihdoimme rooleja. Aistira-

dan kokemusten kuulemisen jälkeen teimme kehotietoisuusharjoitteita, joissa mukailtiin 

oman kehon ääriviivoja hyppynaruilla sekä muovailtiin kavereita patsaiksi. Tavoittelimme 

harjoitteilla yhdessä tekemisen iloa, tiimityön vahvistamista sekä kokemuksia, joiden 

kautta oppia arvioimaan kosketuksen ja läsnäolon vaikutusta omista sekä lapsen lähtö-

kohdista.  

 

Viimeinen teoriaosuus käsitteli työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Korostimme pysty-

vyyden lisäämistä, luovuuden tukemista ja tunteiden hallintaa ohjaustyössä. Ajatukse-

namme oli, että jokainen pysähtyisi hetkeksi pohtimaan, kokeeko käyttävänsä omia vah-

vuuksiaan hyödyksi työssään sekä sitä, miten haluaisi kehittää itseään tulevaisuudessa, 

esimerkiksi koulutuksessa opitun perusteella. Teoriaosuuden päätteeksi, ja samalla vii-

meisenä toiminnallisena tehtävänä, toteutimme rentoutusharjoitteen. Harjoituksessa 

viestitettiin kosketuksen avulla voimaa ja energiaa työkavereille sekä kuunneltiin oman 

mielen ja kehon voimavaroja. Rentoutumisen jälkeen annoimme mahdollisuuden jakaa 

vapaaehtoisesti kaikkien kuullen päivän aikana heränneitä tuntemuksia sekä kertoa 

meille avointa palautetta kokonaisuudesta.       

 

5.3 Koulutuspäivän palautteet työntekijöiltä 

 

Heti koulutuksen jälkeen osa työntekijöistä kertoi oivaltaneensa jotain uutta käytännön 

harjoitteiden kautta. Jokainen työntekijä vaikutti nauttineen kovasti yhdessä työkaverei-

den kanssa toimimisesta ja pienestä irrottautumisesta keskellä työpäivää.  

 

Laadimme työntekijöille palautelomakkeen (Liite 3), jotta saimme kuulla heidän koke-

muksiaan ja mietteitään koulutuspäivästä. Kyselyn avulla saimme palautetta konkreetti-

sesti myös meidän ohjaustyöstämme. Vastausprosentti oli 100, sillä saimme lomakkeen 

takaisin kaikilta koulutukseen osallistuneelta henkilöltä. Palautelomake sisälsi moniva-

lintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. 

 

Osallistujat vastasivat palautteissaan olleensa tyytyväisiä saamiinsa materiaaleihin. Jo-

kainen osallistuja koki koulutuspäivän hyödylliseksi työnsä kannalta. 80% osallistujista 
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vastasi oppineensa jonkin verran uutta. Keskeisimmiksi kommenteiksi mainittiin mm. 

harjoitteiden kokemisen tärkeys, tiimin kanssa yhdessä tekeminen ja arjesta irtautumi-

sen onnistuminen. Teorian ja harjoitteiden vuorottelu oli ollut toimivaa. Toiveena olisi ol-

lut pidempiaikainen toteutus. Esimerkiksi useampi koulutuskerta keskustelun ja kokeilun 

kannalta, sillä ajan puute ja kiire harmittivat koulutuksen kestäessä noin tunnin. Osassa 

vastauksista kiiteltiin rentoa tunnelmaa sekä selkeää ja rauhallista ohjausta. Harjoitteisiin 

heittäytyminen koettiin helpoksi. Ohjaajien onnistunut roolijako koulutuspäivän vetämi-

sessä sai myös kiitosta. Palautteiden mukaan toteutuksessa näkyi käytännönläheisyys 

ja se oli suunniteltu nimenomaan tiimin tarpeiden pohjalta.  

6 Pohdinta 

 

Koulutuspäivien suunnittelu ja järjestely oli todellinen haaste meille. Autismin kirjosta it-

sessään mielikuvamme oli hyvin summittainen, emmekä oikein tarkasti tienneet sen mo-

nimuotoisesta oirekuvasta tai nimenomaan autististen henkilöiden yksilöllisten erityispiir-

teiden valtavasta vaihtelusta. Opimme paljon uutta syventyessämme teoriatietoon. Ha-

vainnointikäynti konkretisoi todella paljon kohderyhmäämme ja Pelimannien lapsiryh-

mää. Ilman havainnointikäyntiä koulutuspäivien toteutus olisi ollut täysin luetun varassa 

suunnistamista eikä varmastikaan yhtä loppuun asti hiottu kuin nyt, kun pääsimme tu-

tustumaan ryhmän lapsiin ja työyhteisöön. Jo yhden iltapäivän mittainen havainnointi 

opetti meille valtavasti ja antoi suuntaviivoja koulutuspäivien suunnitteluun sekä vinkkejä 

materiaalin hyödyntämiseen ja rajaamiseen.  

 

Materiaalin rajaaminen oli ongelmallista, sillä halusimme mahdollisimman kattavan teo-

riapohjan, mutta kuitenkin aihetta selkeästi syventävät teemat, jotta aineistosta olisi mah-

dollisimman paljon hyötyä Pelimannien ryhmän työntekijöille. Autistisen lapsen ohjaami-

nen itsessään pitää sisällään valtavan määrän erilaisia vaikuttavia tekijöitä ja omalla ko-

kemuspohjallamme oli todella haasteellista arvioida eri teemojen tärkeysjärjestystä, 

etenkin varhaiskasvattajien näkökulmasta asiaa tarkasteltuna. Lisäksi valinnanvaikeutta 

teoriaosuuteen lisäsi tiedonpuute autismin ja psykomotoriikan yhdistämisestä. Psykomo-

toriikan vaikuttavuudesta autististen henkilöiden toimintakyvyn tukemiseksi on runsaasti 

kliinistä tietoutta ja kokemusta, mutta varsinaista tutkittua tietoa vähän.  

 

Koulutuksen toteutusta jouduttiin supistamaan alkusuunnitelmiin verrattuna, sillä muuten 

työtä olisi ollut valtavasti eikä työmäärä olisi ollut tasapainossa opintopisteidemme, aika-
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taulun tai käytännön järjestelyiden kanssa. Alun alkaen suunnittelimme kahden eri kou-

lutuspäivän järjestämistä, mutta toteutus rajautui paljon aiemmin suunniteltua suppeam-

maksi. Aikataulu pakotti rajaamaan paljon laajaa näkökulmaa. Toisaalta koulutuksemme 

onnistuikin siinä, että se oli lyhyt täsmäisku ryhmän arkeen, työpäivän oheen eikä puu-

duttavan pitkä koulutuspäivä valtavalla määrällä teoriaa ja harjoitteita. Koulutuksemme 

kaltaiset lyhyet, napakat toteutukset voisivat olla toimiva ratkaisu järjestettäväksi nimen-

omaan kuntasektorille, jossa koulutusten aikataulullinen järjestäminen on haasteellista. 

 

Opinnäytetyömme toteutuksessa korostui moniammatillinen yhteistyö, sillä koulutus-

päivä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Pelimannien erityislastentarhanopettajan ja esi-

miehen kanssa. Koulutuspäivään osallistujat taas olivat monien eri koulutusalojen am-

mattilaisia. Oleellista oli, että heidän lähestymiskulmansa on varhaiskasvatuksellinen, 

kun taas meidän fysioterapeuttinen omiin opintoihimme peilaten. Erilaiset näkökulmat, 

haasteista huolimatta, rikastuttavat toisiaan, eikä meidän ollut tarpeellista vastakkain 

asetella niitä. Työmme suuri vahvuus oli siinä, että suunnittelimme materiaalin nimen-

omaan työntekijöiden tarpeiden pohjalta. Keskustelimme arjen haasteista päiväkodin 

esimiehen kanssa, mutta jokainen työntekijä sai mahdollisuuden omin sanoin kertoa toi-

veita ja tarpeita. Koemme, että teimme taustatyömme kunnolla, sillä kysyimme kohde-

ryhmältämme heidän työstään. Näin ollen materiaali vastasi varmasti työelämän toimi-

joiden tarpeisiin, eikä meidän tai päiväkodin hallinnon näkemykseen arjen haasteista. 

 

Itse koulutuspäivänä jokainen työntekijä heittäytyi ihailtavan rohkeasti harjoitteiden teke-

miseen. Osallistujat oivalsivat kertomansa mukaan paljon uutta ja kokeilivat luovasti eri-

laisia asioita. Jokainen työntekijä osallistui keskusteluun ja kommentoi rohkeasti harjoit-

teita sekä kertoi tuntemuksiaan niiden jälkeen. Ilmapiiri oli lämmin ja keskittynyt. Työpäi-

vän stressi ei näkynyt millään lailla koulutuksen aikana, vaan työntekijät pystyivät keskit-

tymään meneillä oleviin harjoitteisiin. Osallistujat nauttivat silminnähden yhteistyöstä 

toistensa kanssa pari- ja ryhmäharjoitteissa. Koulutus itsessään oli noin tunnin mittainen. 

Ehdimme rauhallisesti toteuttaa suunnitellut harjoitteet, vaikkakin niiden jälkeisille kom-

menteille ja keskustelulle olisi voinut antaa enemmän aikaa.  

 

Koimme onnistuneemme tavoitteessamme tuottaa juuri Pelimannien ryhmän henkilö-

kunnalle sopiva koulutushetki. Tätä tuki myös saatu palaute osallistujilta, sillä he olivat 

sitä mieltä, että harjoitteet ja teemojen painotukset vastasivat juuri heidän tiiminsä haas-

teisiin ja tarpeisiin. Mieltämme lämmitti suuresti osallistujien suuri kiinnostus valmiiseen 
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opinnäytetyöhömme. Saimme paljon suullista ja kirjallista viestiä: osallistujat odottavat 

innokkaina valmistuvaa työtä.  

 

Koulutustamme voisi laajentaa moniosaisemmaksi, laajemmaksi koulutuspaketiksi. Täl-

löin aikaa jäisi enemmän kohderyhmän omaan luovuuden puhkeamiseen ja syvällisem-

pään keskusteluun. Työmme keskittyy tarkastelemaan koulutuspäivän merkitystä työn-

tekijöiden hyvinvointiin. Jatkossa voisi arvioida psykomotoriikan jalkautumista Peliman-

neihin tämän koulutuksen jälkeen. Tutkimusta tarvittaisiin myös konkreettisesti psyko-

motoriikan vaikuttavuudesta autististen lasten toimintakyvyn ja taitojen kehittymisessä 

sekä lähestymistavan soveltuvuudesta erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasva-

tuksen tukena. Ehdottaisimme tutkimusaiheeksi ergonomian ja tuki- ja liikuntaelimistön 

kipujen vaikutusta autistisen lapsen ohjaajana toimimiseen, sillä kipu muokkaa ihmisen 

tapaa toimia ja käyttää vartaloaan ohjaajana. Tällä olettaisimme olevan vaikutusta myös 

autistisen lapsen ja ohjaajan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. 
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