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1  JOHDANTO

Olen  suorittanut  tutkivan  ammattikäytännön  työharjoittelun  Raudaskylän 

Kristillisen  Opiston  Itsenäiseen  elämään  -erityislinjalla  syksyllä  2011. 

Työharjoittelun pituus on ollut seitsemän viikkoa ja suoritin sen syysloman ja 

joululoman  välisenä  aikana  viikoilla  44-50.  Työharjoittelun  jälkeen  olen 

toiminut  Itsenäiseen  elämään  -erityislinjalla  kehitysvammaohjaajan  sijaisena 

tarpeen  ja  mahdollisuuksien  mukaan  alkuvuodesta  2012  lähtien. 

Työharjoittelun ja  satunnaisten sijaisuuksien vuoksi Raudaskylän Kristillisen 

Opiston henkilökunta ja  erityislinjan työntekijät  sekä opiskelijat  ovat tulleet 

minulle  tutuiksi.  Tämän vuoksi  tahdoin  tehdä  opinnäytetyöni  erityislinjalla 

tutussa  ympäristössä,  jossa  kontaktit,  ihmiset  ja  paikan  käytännöt  olivat 

minulle jo entuudestaan tuttuja.

Kokkikerhon järjestämisen tavoitteena oli tutustuttaa Raudaskylän Kristillisen 

Opiston  Itsenäiseen  elämään  -erityislinjan  opiskelijat  terveellisiin 

ruokavalioihin  ja  terveelliseen  elämäntapaan.  Kokkikerhon  päämääränä  oli 

nauttia  ruuanlaitosta  sekä  valmistaa  terveellisiä  ja  hyviä  ruokia  yhdessä. 

Kokkikerhossa  tehdyt  tehtävät  olivat  pohjana  terveellisiin  käsityksiin 

ruokavalioista ja opiskelijoiden omista ruokailutottumuksista.

Elintarvikealan  konserni  Saarioinen  Oy:n  syyskuussa  2013  tekemästä 

tutkimuksesta  on selvinnyt,  että  yli  60% suomalaisista käyttää valmisruokia 

vähintään  kerran  kuukaudessa  ja  kuluttajista  kolmannes  vähintään  kerran 

viikossa.  Tähän  kolmannekseen  kuuluvat  etenkin  alle  15-vuotiaat  lapset. 

Viikossa  valmisruokia  syö  1,79  miljoona  suomalaista.  (Saarioinen  -  Suuri 

valmisruokatutkimus 2013.)

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ostavat valmisruokia, koska uskovat niiden 

säästävän  aikaa,  eivätkä  valmisruokia  käyttävät  suomalaiset  pidä 
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ruuanlaitosta.  Tutkimuksesta  selviää  myös,  että  suomalaiset  eivät  suhtaudu 

kaikkiin  valmisruokiin  lainkaan  valmisruokina.  (Saarioinen  -  Suuri 

valmisruokatutkimus 2013.)

Kehitysvammaiset  ovat  usein  enemmän  tai  vähemmän  riippuvaisia  muista 

ihmisistä,  ja  näin  ollen  kotona  asuvat  kehitysvammaiset  eivät  välttämättä 

pääse  itse  vaikuttamaan siihen,  mitä  he  syövät.  Kokkikerhon tarkoituksena 

olikin,  että  opiskelijat  pääsevät  pohtimaan  ruokaan  ja  terveyteen  liittyviä 

asioita omasta näkökulmastaan. Kokkikerhossa saadun faktatiedon perusteella 

opiskelijat  saavat  omaa  ääntänsä  ja  mielipiteitään  ruuan  suhteen  kotona 

paremmin esille.

 

Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat kuoleman riskin lisäksi myös muihin asioihin. 

Lihavuus vaikuttaa sosiaaliseen elämään ja voi huonontaa elämänlaatua sekä 

heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lihavuus vaikuttaa 

myös henkilön omaan psyykkeeseen ja  voi aiheuttaa syrjintää,  arvostelua ja 

jopa  masentumista.  (Terveystalo  2013.)  Mielestäni  onkin  tärkeää,  että 

opiskelijat oppivat jo hyvissä ajoin pohtimaan omia ruokailutottumuksiaan ja 

tarpeen vaatiessa muuttamaan käsityksiään ja pinttyneitä toimintamallejaan.

Opinnäytetyö rakentuu niin, että aluksi tarkennan opinnäytetyön tavoitetta ja 

kuvaan  työelämäyhteistyötä.  Sen  jälkeen  rakennan  opinnäytetyön 

tietoperustan,  mikä  muodostuu  kehitysvammaisuudesta  ja  toimintakyvystä. 

Erityisen  tarkasti  perehdyn  opinnäytetyön  toiminnallisen  osuuden, 

kokkikerhon, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
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2  OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS

2.1  Toiminnallinen opinnäytetyö

Tämä  opinnäytetyö  on  toiminnallinen  opinnäytetyö.  Tämän  opinnäytetyön 

tavoitteena oli  järjestää yhteistä tekemistä ruuanlaiton merkeissä Itsenäiseen 

elämään -erityislinjan opiskelijoiden kanssa.   Tavoitteena oli,  että osallistujat 

saavat harjoitella erilaisten ruokalajien valmistamista, ja oppivat terveellisistä 

ruokavalioista.  Tavoitteena  oli  myös  ruokailuvälineiden  oikeaoppinen 

käyttäminen ja hyvät ruokailutavat.  Opinnäytetyön yhteistyökumppanina oli 

Raudaskylän Kristillinen Opisto. 

Toiminnallisen  opinnäytetyön  lopputuloksena  tuotetaan  laatukäsikirja,  opas 

tai  ohjeistus.  Toiminnallinen  opinnäytetyö  voi  olla  myös  tilaisuus  tai  jokin 

tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-15.)

Toiminnallista  opinnäytetyötä  tehdessä  on  pohdittava,  kuinka  se  rajataan 

mahdollisimman selkeäksi. Rajaamisessa tulee huomioida, millaisen tuotoksen 

toteuttaa ja mikä on sen kohderyhmä. Myös tuotoksen paikan, ajan ja tilanteen 

toteuttaminen  on  ajateltava  huolella.  Tärkeää  toiminnallisen  opinnäytetyön 

rajaamisessa  on  myös  se,  mistä  ammatillisesta  näkökulmasta  tuotosta 

lähdetään toteuttamaan. (Vilkka 2010, 9.)

Toiminnallinen  opinnäytetyö  sisältää  toiminnallisen  osuuden,  eli  produktin 

sekä  opinnäytetyöraportin  eli  opinnäytetyönprosessin  dokumentoinnin  ja 

arvioinnin.  Toiminnallisessa  opinnäytetyössä  tulee  aina  olla  teoreettinen 

viitekehys  eli  opinnäytetyön  lopullinen  tuotos  tulee  pohjautua 

ammattiteorialle ja sen tuntemukselle. (Lumme, Leinonen, Leino, Falenius & 

Sundqvist 2006.)
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Toiminnallisen opinnäytetyön toiminnallinen osuus tulee tuottaa teoreettisen 

tiedon  avulla,  ja  tutkimustieto  kerätään  käyttäjälähtöisenä  arviointina 

kohderyhmältä. Kohderyhmältä saatua palautetta käytetään käyttäjälähtöiseen 

ja tekijälähtöiseen kehittämiseen jatkossa. (Vilkka 2010, 8.)        

Produktin  toteutustavan  tekijä  valitsee  kohderyhmän  mukaan  siten,  että 

produktin kokonaisilmeestä voi viestinnällisin ja visuaalisin keinoin tunnistaa 

tavoitellut päämäärät. (Lumme ym. 2006). Toiminnallisessa opinnäytetyössäni 

kokosin  opiskelijoille  tiiviin  kansion,  joka  sisältää  käytetyt  menut,  reseptit, 

valokuvat kokkikerhosta sekä kokkikerhoon sisältyneet tehtävät. Kokkikansion 

perusilme  ja  siihen  kuuluva  sisältö  oli  selkeä,  yksinkertainen  ja  helposti 

luettava.  Eriväristen  kansilehtien  avulla  osallistujan  on  helppo  itsenäisesti 

löytää  jokaisen  kokkikerhon  sisältämät  materiaalit  oikeassa  järjestyksessä. 

Kokkikansion ulkoasu vastasi kohderyhmää, ja kokkikansioon valitut kuvat ja 

fontit  palvelevat  käyttäjää  ja  mahdollistavat  kokkikansion 

helppokäyttöisyyden. 

Tässä  opinnäytetyössä  on  myös  elementtejä  toimintatutkimuksesta. 

Toimintatutkimus on kattava tutkimusperinne, jossa painottuvat reflektointi ja 

kehittäminen  työhön,  analysointi  toiminnan  kehittymisestä  nykyiselleen, 

ongelmien  ratkaiseminen  ja  tavoitteellinen  toiminta  päämäärän 

saavuttamiseksi.  Toimintatutkimuksessa  tuotetaan  myös  uutta  tietoa.  Uutta 

tietoa arvioidaan, kokeillaan käytännössä, rinnastetaan aikaisempiin teorioihin 

ja  siitä  keskustellaan.  Toimintatutkimuksen  pääpiirteisiin  kuuluu  myös 

kokemuksien  ja  niihin  liittyvien  uusien  tietojen  julkaiseminen.  (Heikkinen 

2007, 209.)

Toimintatutkimus  hahmotellaan  itsereflektiivisenä  kehänä,  jossa  toisiaan 

seuraavat  toiminta,  toiminnan  havainnointi,  reflektointi  ja 

uudelleensuunnittelu.  Reflektiivisen  kehän  ajattelutapa  on  lähtöisin  jo 

Lewiniltä  (esim.  Lewin  1948,  205),  ja  sitä  on  kehitelty  edelleen  useissa  eri 
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yhteyksissä. (Heikkinen 2007, 202.)

2.2  Työelämäyhteistyö

Raudaskylän  Kristillinen  Opisto  on  oppilaitos,  joka  sijaitsee  Ylivieskan 

Raudaskylällä  noin  15  kilometriä  Ylivieskan  keskustasta  itään  päin.  Opisto 

tarjoaa  opiskelijoille  kattavan  mahdollisuuden  erilaisiin  koulutuksiin. 

Raudaskylän  Kristillisellä  Opistolla  on  lukio,  peruskoulun  kymppiluokka, 

aikuisten  perusopetus  sekä  Itsenäiseen  elämään  -erityislinja.  Opistolla  on 

mahdollisuus  myös  ammatilliseen  täydennyskoulutukseen  suntion, 

päihdetyön,  lasten  ja  nuorten  erityisohjaajan  sekä  kehitysvamma-alan 

ammattitutkintoon  valmistavissa  koulutuksissa.  Ammatilliseen 

täydennyskoulutukseen on mahdollisuus joko avoimen yliopiston kautta tai 

lyhytkestoisilla  vapaan  sivistystyön  kursseilla.  Opistolla  on  tarjolla  myös 

erilaisia  kursseja  ja  leirejä  ympäri  vuoden.  (Raudaskylän  kristillinen  opisto 

2013.)

Raudaskylän  Kristillisen  Opiston  yhtenä  osana  on  Itsenäiseen  elämään 

-erityislinja,  jonka koulu ja asuntola sijaitsevat opiston pihapiirissä. Linja on 

itsenäistymiseen valmentava kansanopistolinja, jossa pääpaino on itsenäiseen 

elämään opettelulla ja elämäntaitojen hallinnalla. Tärkeänä tekijänä linjalla on 

asumisentaidot.  Linjan  toimintaa  ohjaavia  arvoja  ovat  yhdenvertaisuus, 

yksilöllisyys,  turvallisuus  ja  joustava  opinpolku.  (Itsenäiseen  elämään 

-erityislinjan opinto-opas 2012-2014.)  

Itsenäiseen  elämään  -erityislinja  on  tarkoitettu  opiskelijoille,  jotka  ovat 

suorittaneet  peruskoulun  yksilöllisen  opetussuunnitelman  mukaan 

mukautetussa  opetuksessa,  erityisopetuksessa  tai  harjaantumisopetuksessa. 

Erityislinjalla  opiskellaan  1-4  vuotta  riippuen  jokaisen  opiskelijan  omasta 

opintosuunnitelmasta.  Yhden  lukuvuoden  opintojen  laajuus  on  opistolla 
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arkipäivisin asuvilla opiskelijoilla  34 opintoviikkoa,  joista 1 opintoviikko on 

vähintään  40  opetus-  tai  ohjaustuntia  viikossa.  (Itsenäiseen  elämään 

-erityislinjan opinto-opas 2013-2014.)

Erityislinjalle haetaan opiskelemaan hakemusten sekä valintaleirin avulla, joita 

järjestetään erityislinjalla pari kertaa vuodessa. Valintaleirille on osallistuttava 

myös  opiskelijoiden,  jotka  opiskelevat  jo  erityislinjalla  ja  tahtovat  jatkaa 

opiskeluaan vielä seuraavanakin lukuvuonna. Valintaleireillä asuntolaohjaajat 

ja erityislinjan opettaja tutustuvat opiskelijoihin, seuraavat heidän taitojaan ja 

tunnustelevat  yleisesti  opiskelijaryhmän  yhteensopivuutta.  Ehtona 

erityislinjalle  opiskelemaan  pääsemiseksi,  opiskelijan  on  kyettävä 

selviytymään yöt ilman yövalvontaa, ja asuntolan portaiden vuoksi kyettävä 

kävelemään  itsenäisesti.  Valintaleirillä  on  yövalvonta.  (Itsenäiseen  elämään 

-erityislinjan opinto-opas 2013-2014.)

Opiskelu  erityislinjalla  suoritetaan  henkilökohtaisen  opetuksen  järjestämistä 

koskevan  suunnitelman  (HOJKS)  mukaisesti.  Suunnitelma  laaditaan 

opiskelijan,  hänen  vanhempiensa  ja  opiskelijan  kotikunnan  kehitysvamma-

alan  työntekijän  kanssa  yhdessä.  Opetussuunnitelma  painottuu  itsenäisen 

elämän perustaitoihin, kuten ravitsemukseen, puhtauteen, rahankäyttöön sekä 

vuorovaikutustaitoihin.  Erityislinjalla  saa  opiskella  enintään  4  vuotta,  jonka 

jälkeen  opiskelija  ohjataan  omien  vahvuuksien  ja  mielenkiinnon  kohteiden 

mukaan  ammatillisiin  jatko-opintoihin  tai  työelämään.  Ammatillisten  jatko-

opintojen  ja/tai  itsenäisen  elämän  vuoksi  opiskelun  tavoitteet  laaditaankin 

opiskelijalle  omien  vahvuuksien  ja  voimavarojen  mukaan.  (Itsenäiseen 

elämään -erityislinjan opinto-opas 2013-2014.)

Erityislinjalla  on  käytössä  TOIMI-menetelmä,  joka  on  psykososiaalisen 

toimintakyvyn kuvaamiseen kehitetty menetelmä. TOIMIn avulla selvitetään 

laaja-alaisesti  opiskelijan toimintakyvyt,  vahvuudet  ja  tuen  tarpeet.  TOIMIn 

avulla on tarkoitus saada myös kokonaiskäsitys opiskelijan voimavaroista ja 



7

niiden käyttöä estävistä  asioista.  TOIMIn avulla saadut  tiedot  ovat pohjana 

opiskelijan  HOJKSin  tavoitteille  ja  niiden  toteutumisen  arvioinnille 

myöhemmin. (Itsenäiseen elämään -erityislinjan opinto-opas 2013-2014.)

Erityislinjan kouluviikko alkaa maanantaina kello 10.00 ja päättyy perjantaina 

kello 14.00. Näinä aikoina opiskelijat asuvat asuntolassa viihtyisissä huoneissa 

joko  yksin  tai  tarvittaessa  kaverin  kanssa  yhdessä.  Asuntolassa  ei  ole 

yövalvontaa.  Erityislinjalla  on  mahdollisuus  myös  päiväopiskeluun,  jolloin 

opiskelijat  saapuvat  kouluun ennen  tuntien  alkamista  kello  9.00  ja  lähtevät 

koulusta koteihinsa koulupäivän ja päivällisen jälkeen viimeistään kello 17.00.

Itsenäiseen elämään -erityislinjan opintokokonaisuudet jakautuvat neljään (4) 

selkeään aihekokonaisuuteen. Kotitalous- ja hygieniataitoihin kuuluvat muun 

muassa  ruokahuolto,  kodin  ja  ympäristön  puhtaanapito,  vaatehuolto  ja 

pukeutuminen,  henkilökohtainen  hygienia  ja  kuluttajakasvatus. 

Elämänhallinta  on  rajattu  äidinkielessä  kirjoitus-  ja  lukutaitoon  ja 

terveystiedossa terveellisiin elämäntapoihin. Elämänhallinan taitoihin kuuluu 

myös liikennekasvatus, kellon ja rahan ymmärtäminen, aikataulujen mukaan 

toimiminen  ja  ostosten  oikeaoppinen  tekeminen.  Vuorovaikutustaidoissa 

keskitytään  itsensä  ja  tunteidensa  selkeään  ilmaisemiseen,  hyviin 

keskustelutaitoihin,  ristiriidoista  selviämiseen  ja  tilanteen  mukaiseen 

toimintaan  sekä  parisuhteeseen  ja  ystävyyssuhteisiin.  Yhteiskuntavalmiudet 

opintokokonaisuutena  sisältävät  muun  muassa  vapaa-ajan  vieton, 

joukkoliikenteen oppimisen, osallistumisen ja vaikuttamisen yhteisiin asioihin 

ja  päätöksiin,  tietokoneen  hyötykäytön,  englannin,  yhteiskuntatiedon  sekä 

kulttuuri-  ja  harrastustoiminnan.   (Itsenäiseen elämään -erityislinjan opinto-

opas 2013-2014.)

Erityislinjalla  pyritään  järjestämään  opiskelijoille  viimeistään  2.  tai  3. 

opiskeluvuoden aikana työtehtäviä, jotka ovat heidän vastuullaan ja toimivat 

ikään  kuin  työharjoitteluna.  Työharjoittelu  on  järjestetty  yksilöllisesti 
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opiskelijalle  huomioiden  hänen  kykynsä,  mahdollisuutensa  ja  toiveensa. 

Työharjoittelu  eli  työtehtävät  järjestetään  aina  opiston  alueella  tai  opiston 

välittömässä läheisyydessä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi keittiötyöt, pahvi- ja 

paperityöt,  toimistohommat  tai  lastenhoito.  Asuntolaohjaajat  ja  erityislinjan 

opettaja  järjestävät  opiskelijoille  työtehtävät  heidän  omien  taitojensa  ja 

mielenkiintonsa   perusteella.  Myös  ammatinvalinta,  tulevaisuuden  jatko-

opinnot tai työpaikka vaikuttavat annettuihin työtehtäviin.
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3  KEHITYSVAMMAISUUS

Kehitysvammaisuus  vaikeuttaa  uusien  asioiden  ymmärtämistä.  Kaikilla 

ihmisillä  on  erilaisia  vahvuuksia,  kykyjä  ja  toimintoja,  joista  kehitysvamma 

rajoittaa  vain  osaa.  Kaikkien  tulee  saada  tukea,  jotta  voi  löytää  omat 

mahdollisuutensa toimia. Kehitysvamman aste vaihtelee lievästä vaikeudesta 

oppia  asioita  aina  vaikeaan  vammaan  saakka.  Suomessa  on  noin  40  000 

ihmistä,  joilla  on  diagnosoitu  kehitysvamma.  Heistä  5-10%  on  kaikkein 

vaikeimmin kehitysvammaisia  ja  monivammaisia.  Tästä  ryhmästä  käytetään 

nykyisin  kansainvälistä  lyhennettä  PMD,  Profound  Multiple  Disabilities. 

(Seppälä, 2010.)

Kehitysvammaisuuden  aiheuttaneet  tekijät  voidaan  luokitella 

aikajärjestyksessä  hedelmöitymisestä  aikuisikään  maailman  terveysjärjestön 

(WHO) syy- ja tautikohtaisen diagnoosiluokituksen avulla. Tavallisesti epäily 

lapsen  kehitysvammaisuudesta  herää  ensimmäisten  elinvuosien  aikana. 

Raskauden  aikana  voidaan  kuitenkin  todeta  tiettyjä  periytyviä  sairauksia, 

kromosomipoikkeavuuksia  ja  hermoston  kehityshäiriöitä.  Vaikea 

kehitysvamma  todetaan  yleisimmin  ensimmäisen  ikävuoden  aikana  ja 

lievemmät  kehitysvamman  asteet  vasta  kouluiän  kynnyksellä.  (Kaski, 

Manninen & Pihko 2009, 26.)

Selkeät  rakennepoikkeavuudet  voidaan  todeta  jo  lapsen  syntymähetkellä, 

esimerkiksi  Downin  syndrooma.  Vastasyntyneiden  lasten  kohdalla  voidaan 

riskit  kehitysvammaisuuteen tunnistaa.  Kehitysvammaisuuden riskiryhmään 

kuuluvat  pienet  keskoset,  synnytyksen  aikana  hapenpuutteesta  kärsineet 

lapset  sekä  ne,  joilla  on  neurologisia  oireita.  Vielä  kasvuiällä  ihmisen 

keskushermosto  voi  vaurioitua,  esimerkiksi  onnettomuuden,  aivokasvaimen 

tai keskushermoston infektion vuoksi. (Kaski ym. 2009, 26-27.)
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Kehitysvammaisuutta  määritellään  ja  tarkastellaan  usealla  eri  tavalla. 

Perinteisesti vammaisuutta on tarkasteltu lääketieteellisestä eli medikaalisesta 

näkökulmasta.  Lääketieteen  näkökulman  rinnalla  on  kuitenkin  kulkenut 

toimintakyvyn näkökulma, jonka lähtökohtana on pohtia ihmisten valmiuksia 

eri  ympäristössä  selviämiseen.  Vasta  viime  vuosien  aikana  on  lisääntynyt 

sosiaalinen  näkökulma.  Sosiaalisessa  näkökulmassa  tarkastellaan  vamman 

sijaan  ihmisten  mahdollisuuksia  rajoittavia  tekijöitä.  Rajoittavia  tekijöitä 

kehitysvammaisilla  on erityisesti  riippuvuus muista  ihmisistä,  yhteiskunnan 

syrjintä  sekä  ihmisten  ennakkoluulot.  (Seppälä,  2010.)  Kehitysvamman 

tarkasteluun on käytetty myös kokemuksellista näkökulmaa.

 

3.1  Älyllinen kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisuuden määritelmä kattaa muidenkin elimien kuin hermoston 

vammoja ja vaurioita. Nämä hermoston sairaudet, vammat ja poikkeavuudet 

ovat kuitenkin merkittävin vammaisuuden ryhmä, joista käytetään nimitystä 

hermoston kehityshäiriö. Näistä tärkeimpiä ovat aivojen kehityshäiriöt, jotka 

liittyvät  usein  älyllisten  toimintojen  vajavuuteen  eli  WHO:n  valitsemaan 

termiin älyllinen kehitysvamma (retardatio mentalis). (Kaski ym. 2001, 20.)

Suomessa käytetään ICD-10-luokitusta kehitysvammaisuuden diagnosointiin. 

Tämän  luokituksen  avulla  kehitysvammaisuuden  erilaisia  asteita  voidaan 

mitata vakioiduilla älykkyystesteillä.  Älykkyystesteihin voidaan lisätä myös 

asteikkoja, joilla tarkastellaan sosiaalista sopeutumista erilaisiin ympäristöihin 

vammaisen  elämässä.  Diagnoosin  tulee  perustua  kuitenkin  aina  nykyiseen 

toimintatasoon, koska älylliset kyvyt ja sopeutuminen sosiaalisiin tilanteisiin 

voivat muuttua harjoittelun ja kuntoutusten avulla sekä ajan mittaan. (Seppälä 

& Rajaniemi, 2012.)

Lievästä  älyllisestä  kehitysvammaisuudesta  koituu  lapselle  usein 
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oppimisvaikeuksia koulussa. Lapsi saattaa kyetä käymään koulua normaalissa 

luokassa  erilaisten  tukitoimien  avulla,  mutta  tarvitsee  lisäksi  usein 

erityisopetusta.  Henkilökohtaisista  toimistaan  lapsi  pystyy  yleensä 

selviytymään  itsenäisesti,  ja  aikuisena  asumaan  omatoimisesti  tai  hieman 

tuettuna. Lievästi älyllisesti kehitysvammainen aikuinen kykenee usein työhön 

ja  pystyy  ylläpitämään  ihmissuhteitaan.  Usein  nämä  henkilöt  tarvitsevat 

kuitenkin  työssään  eriasteista  ja  jatkuvaa  ohjausta  sekä  valvontaa.  Kyky 

rahankäyttöön ja palveluiden hankkimiseen sekä niissä asioiminen voivat olla 

puutteellisia. (Kaski ym. 2001, 25.)

Keskiasteinen  älyllinen  kehitysvammaisuus  aiheuttaa  lapsen  kehityksen 

merkittävää  viivettä.  Lapset  kykenevät  saavuttamaan  jonkintasoisen 

riippumattomuuden itsensä hoidossa ja riittävän kommunikointikyvyn. Lapset 

tarvitsevat  kuitenkin  kouluiässä  erityisopetusta.  Useimmat  selviävät  joko 

täysin  itsenäisesti  tai  melko  itsenäisesti  henkilökohtaisissa  toimissaan. 

Aikuisena  he  tarvitsevat  vaihtelevasti  tukea  elämiseen,  työskentelyyn  ja 

asumiseen. Useimmat pystyvät osallistumaan ohjattuun työhön ja kulkemaan 

työmatkat itsenäisesti. (Kaski ym. 2011, 25-26.)

Vaikea  älyllinen  kehitysvammaisuus  aiheuttaa  henkilön  jatkuvan  tuen  ja 

ohjauksen  tarpeen.  Huomattavia  tukitoimia  tarvitaan  niin  koulussa, 

asumisessa  kuin  työtehtävissäkin.  Henkilö  on  täysin  riippuvainen  muista 

henkilöistä  ja  tarvitsee  paljon  apua  kuntoutumiseen.  Onnistuneen  ja  pitkän 

kuntoutuksen  avulla  henkilö  voi  kyetä  melko  itsenäisesti  toimimaan 

henkilökohtaisissa elämäntoiminnoissaan. (Kaski ym. 2011, 26.)

Syvä  älyllinen  kehitysvammaisuus  vaatii  täyden  riippuvuuden  muista 

ihmisestä  sekä  jatkuvan  hoidon  tarpeen.  Heillä  on  vakavia  puutteita 

kommunikaatiossa  ja  liikkumisessa.  Lisäksi  heillä  on  puutteita  huolehtia 

päivittäisistä  toiminnoistaan  sekä  hallita  rakon ja  suolen  toimintaa.  Heidän 

opetuksensa  tähtää  tiettyjen  alueiden  perusvalmiuksien  kehittämiseen. 
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Joissakin  päivittäisen  elämän  toiminnoissa  henkilö  voi  tulla  täysin 

omatoimiseksi, esimerkiksi syömisessä. (Kaski ym. 2001, 26.)

Käsitteenä  vammaisuus  on  siis  moniulotteinen  eikä  sitä  voida  kuvata  vain 

yhdellä  tietyllä  määritelmällä.  Perustana  onkin  yksilön  oma käsitys  omasta 

psyykkisestä  ja  fyysisestä  poikkeavuudesta  verrattuna  valtaväestöön. 

Vammaisuuden  sisältö,  käytännön  kokemus  ja  merkitys  sulautuvat 

toimintaympäristöön  sosiaalisissa  ympyröissä.  Vammaisuus  ei  ole  sairaus, 

vaan kysymys on henkilön yksilöllisestä erilaisuudesta ja haitasta sekä omista 

voimavaroista todellisuuden hyväksymiseen. (Lampinen 2007, 27.)

3.2  Näkökulmia kehitysvammaisuuteen

Kehitysvammaisuutta  voidaan  tarkastella  lääketieteellisestä  näkökulmasta, 

toimintakyvyn näkökulmasta, sosiaalisesta näkökulmasta ja kokemuksellisesta 

näkökulmasta.

Lääketieteellinen  näkökulma  kehitysvammaisuuteen  on  suhteessa  sen 

hetkiseen  lääkinnälliseen  käsitykseen  kehitysvammaisuudesta. 

Lääketieteellisessä  näkökulmassa  keskitytään  selvittämään  vamman  syitä  ja 

sen vaikutuksia ihmisen terveydentilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Kehitysvamma  voi  johtua  geneettisistä  muutoksista,  raskaudenaikaisista 

myrkytyksistä,  lapsuusajan  tapaturmasta  tai  infektiosta.  Kun 

kehitysvammaisuutta  määritellään,  huomioidaan  se,  mitä  lääketieteessä 

pidetään  normaalina  ja  terveenä.  Suomessa  kehitysvammaisuutta 

diagnosoidaan ICD-10-luokituksen avulla. (Seppälä ym. 2012.)

Toimintakyvyn  näkökulma  korostaa  yksilön  omaa  toimintakykyä, 

suorituskykyä erilaisissa toiminnoissa ja mahdollisuutta elää ja toimia oman 

vammansa  kanssa.  Toimintakyvyn  ja  osallistumisen  mahdollistamiseksi  on 
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erilaisten tukitoimien saaminen ensisijaisen tärkeää. (Lampinen 2007, 31-32.)

Sosiaalinen näkökulma vammaisuuteen korostaa sitä, että yhteiskuntaa ei ole 

rakennettu  kaikille.  Tämän vuoksi  jostain  ihmisen ominaisuudesta  voi  tulla 

yhteiskunnan asettamien  asenteiden ja  esteiden  vuoksi  vammaisuus.  Onkin 

tärkeää huomioida, että vamman haitta ei yleensäkään johdu itse vammasta 

vaan  ennen  kaikkea  ympäristöstä  ja  koko  yhteiskunnasta.  Tuen  ja 

apuvälineiden saannin mahdollisuus vaikuttaa myös suuresti  siihen,  kuinka 

paljon  vammainen  ihminen  kykenee  tekemään  omaa  elämäänsä  koskevia 

päätöksiä.  Sosiaalisen  näkökulman  mukaan  kehitysvammaisuuden 

riippuvuutta aiheuttavat suuresti muun muassa ihmisten erilaiset asenteet ja 

ennakkoluulot. (Seppälä ym. 2012.)

Kokemuksellinen  näkökulma  painottuu  siihen,  että  vammaisella  on 

mahdollisuus  päästä  muiden  määräysvallasta  pois  ja  saada  omaa  ääntänsä 

selkeämmin  esille.  Aiemmin  vammaisten  oma  ääni  on  jäänyt  taka-alalle  ja 

edelleenkin on erimielisyyksiä siitä, kenen ääni olisi nostettava erityisesti esille. 

Kokemuksellisessa  näkökulmassa vammaisuudella  on eettinen perusta  ja  se 

keskittyy erityisesti vammaisen oman aseman parantamiseen yhteiskunnassa 

ja  painottaa  henkilön  omia  kokemuksia.  Kokemuksellisen  näkökulman 

erilaiset  ratkaisuvaihtoehdot  ja  periaatteet  ovat  myös  helposti 

hyödynnettävissä käytännön elämässä. (Lampinen 2007, 29-30.)
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4  TOIMINTAKYKY

Toimintakyvyn käsite voidaan määritellä monilla tavoin ja se voidaan jakaa 

fyysiseen,  psyykkiseen,  sosiaaliseen  ja  kokemukselliseen  osa-alueeseen. 

Toimintakyky  on  kykyä  toimia  olosuhteiden  ja  tilanteiden  edellyttämällä 

tavalla. Toimintakyky on aina riippuvainen olosuhteista, mikä tarkoittaa, että 

joissain  olosuhteissa  henkilö  voi  olla  hyvin  vammainen  kun  taas  toisissa 

olosuhteissa  henkilö  ei  välttämättä  ole  lainkaan  vammainen.  (Seppälä  ym. 

2012.)

4.1  Toimintakyvyn luokitukset

Maailman terveysjärjestön (World  Health  Organisation,  WHO) International 

Classification  of  Functioning,  Disability  and  Health  (ICF)  on  vuonna  2001 

julkaistu luokitusjärjestelmä. Suomeksi samainen luokitus on julkaistu vuonna 

2004 nimellä Terveyden, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kansainvälinen 

luokitus.  International  Classification  of  Impairments,  Disabilities  and 

Handicaps  (ICIDH)  on  luokituksen  vanhempi  versio  vuodelta  1980.  Edellä 

mainitut  luokitukset  ovat  suunniteltu  täydentämään  Kansainvälistä 

tautiluokitusta (International Classification of Diseases, ICD). (Teittinen 2010, 

43-44.)

ICIDH-luokituksessa  kuvataan  sairauksien  seurauksia  haitan,  vamman  ja 

toimintarajoitteiden kautta (KUVIO 1).

SAIRAUS          VAMMA            TOIMINTARAJOITE          HAITTA→ → →

(sisäsyntyinen)   (ulkoistunut)          (objektivoitunut)         (sosiaalistunut)

 



15

KUVIO  1.  Vammaisuuden  osatekijät  ja  niiden  väliset  suhteet  ICIDH-

luokituksessa. (Teittinen 2010, 45.)

ICIDH-luokituksen  mukaan  vamma  (impairment)  tarkoittaa  fysiologisen, 

psykologisen  tai  anatomisen  toiminnon  epänormaaliutta.  Toimintarajoite 

(disability) puolestaan tarkoittaa vammasta johtuvaa rajoitetta tai  vajavuutta 

kyvyissä  suorittaa  jotain  tiettyä  toimintaa.  Haitta  (handicap)  mielletään 

vamman tai  toimintarajoitteen omaavalle  henkilölle  rasitteena,  jonka vuoksi 

hän  ei  kykene  suoriutumaan  normaaleista  elämäntoiminnoista  itsenäisesti. 

(Teittinen 2010, 44-45.)

Toimintarajoitteet  ja  haitat  koetaan  olevan  vammojen  seurausta.  Edellä 

kuvaama ketju (KUVIO 1) ei välttämättä kuitenkaan aina etene lineaarisesti, 

sillä  joskus  vamma  voi  tuottaa  henkilölle  suoraan  haitan.  Ketju  voi  myös 

katketa  jossain  välissä,  esimerkiksi  vammautunut  ei  välttämättä  ole 

toimintarajoitteinen  eikä  toimintarajoitteinen  välttämättä  tunne  haittaa. 

(Teittinen 2010, 45.)

ICF-luokitus kattaa kokonaisvaltaisen käsityksen terveydestä. ICF-luokituksen 

mukaan  vammaisuus  käsitetään  suorituksen,  ympäristön,  ruumiin  ja 

osallistumisen kautta. Ruumiin ja kehon toiminnot (body functions) kuvaavat 

fysioloisia  toimintoja,  joihin  liitetään  myös  mielentoiminnot.  Fysiologiset 

toiminnot  erotetaan  ruumiin  rakenteista  (body  structures),  joihin  sisältyy 

raajat,  elimet  ja  niiden  toiminnot.  Suoritus  (activity)  puolestaan  kuvataan 

tehtävänä  tai  toimena,  joka  toteutetaan  yksilöllisesti  ja  osallistuminen 

(participation)  on  osallisuutta  elämän  erilaisiin  tilanteisiin.  Ympäristötekijät 

(environmental  factors)  ovat  fyysiseen,  sosiaaliseen  ja  asenneympäristöön 

viittaavia asioita. (Teittinen 2010, 50.)

ICF-luokituksessa  käytetään  ”biopsykososiaalista”  mallia,  jonka  avulla 

hahmotellaan  käsitystä  terveyden  osatekijöiden  välisistä  suhteista.  ICF-
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luokituksen  osat  ovat  toimintakyky  ja  toimintarajoitteet.  Näiden  osa-alueet 

ovat  sekä ruumiin/kehon toiminnot  että  ruumiin  rakenteet.  ICF-luokituksen 

toinen osa on kontekstuaaliset tekijät, joiden osa-alueena ovat ympäristötekijät. 

Tässä  luokituksessa  toimintakyky (functioning)  tarkoittaa  ruumiin  ja  kehon 

rakenteita,  suorituksia  ja  osallistumista.  Yläkäsitteenä  toimintakyvyn  on 

tarkoitus  kuvata  lääketieteellistä  terveyden  tilaa  ja  ympäristön  välisiä 

positiivisia  vaikutuksia.  Toimintarajoite  (disability)  taas  kuvaa 

vuorovaikutuksen  negatiivisia  puolia.  Kontekstuaaliset  tekijät  ovat  sekä 

ympäristötekijöitä että yksilötekijöitä. (Teittinen 2010, 51-54.)

4.2  Toimintakyvyn rajoitukset

Sosiaali-  ja  terveysministeriön  asetuksessa  tapaturmavakuutuslaissa 

tarkoitetuista  haittaluokituksista  (1649/2009)  kuvataan  perusteita,  joilla 

määritellään  vamman  tai  sairauden  aiheuttamaa  yleistä  toiminnanvajausta. 

Kyseisessä  haittaluokituksessa  haitta  määritellään  eri  toiminnanvajauksien 

asteiden  perusteella,  huomioiden  toiminnanvajausten  lukumäärä  ja 

vaikeusaste. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.)

Lievä  toiminnanvajaus  kuuluu  haittaluokkaan  0-5.  Lievässä 

toiminnanvajauksessa  sairaudesta  ei  koidu  merkittävää  haittaa  elämässä, 

mutta  erityistilanteissa  rajoitukset  tulee  tietää  ja  muistaa.  Keskivaikea 

toiminnanvajaus  liitetään  haittaluokkaan  6-10.  Siinä  sairauden  hoito  on 

päivittäistä  ja  aiheuttaa  tietynlaista  rasitusta.  Vääräoppinen  hoitaminen  voi 

aiheuttaa  terveydelle  haittaa  tai  jopa  vaaraa.  (Sosiaali-  ja  terveysministeriö 

2009.)

Vaikea  toiminnanvajaus  kuuluu  haittaluokkaan  11-15.  Vaikeassa 

toiminnanvajauksessa  sairauden  edellyttämä  oikeaoppinen  hoito  tuottaa 

suurta rasitusta ja vaatii ulkopuolisen säännöllistä apua tai ainakin valvontaa. 
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Erittäin  vaikean toiminnanvajauksen haittaluokka on 16-20.  Siihen kuuluvat 

henkilöt  tarvitsevat  apua  monissa  päivittäisissä  ja  henkilökohtaisissa 

toiminnoissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.)

4.3  Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyky kuvaa  yksilön  ja  ympäristön  välistä  suhdetta.  Yksilön  kyvyt, 

tarpeet,  tunteet  ja  pyrkimykset  ovat  yhteydessä  fyysisiin  ja  sosiaalisiin 

olosuhteisiin,  vaatimuksiin  ja  yksilöön kohdistuviin  odotuksiin.  Vammaisen 

henkilön toimintakyky koostuu yksilöllisistä ominaisuuksista, eli fyysisestä ja 

psyykkisestä  suorituskyvystä  ja  terveydentilasta.  Toimintakykyyn  kuuluvat 

myös  vuorovaikutustekijät  eli  yksilön  osallistuminen,  vuorovaikutus  sekä 

sosiaaliset roolit ja eri tilanteisiin liittyvän avun ja tuen saanti. Myös yksilön 

ulkopuoliset  tekijät  vaikuttavat  toimintakykyyn.  Toimintaympäristö, 

ympäristön  fyysiset  ominaisuudet  ja  toimintasäännöt  sisällytetään  yksilön 

ulkopuolisiin  tekijöihin.  Fyysiset  ominaisuudet,  henkiset  voimavarat, 

sosiaaliset  suhteet  ja  roolit  sekä  yksilön  suorituskyky  vaikuttavat  osaltaan 

siihen, miten ihminen toimii eri tilanteissa. (Seppälä 2013.)

Kun yleistä toiminnanvajausta arvioidaan, tarvittaessa otetaan huomioon myös 

sairauden/vamman  hoitoon  liittyviä  näkökulmia.  Myös  sairauteen  tai 

vammaan  liittyvät  käytöshäiriöt  kuten  aggressiivisuus,  rituaalit  ja 

mielialanvaihtelut  voidaan  huomioida  arvioinnissa.  (Sosiaali-  ja 

terveysministeriö 2009.)

Toimintakyvyn  arvioinnissa  on  tarkoitus  muodostaa  kuvaa  siitä,  kuinka 

kehitysvammainen  henkilö  suoriutuu  päivittäisistä  elämäntoiminnoistaan. 

Toimintakyvyn  arvioinnissa  kiinnitetään  huomiota  kuuteen  eri  alakohtaan. 

(Seppälä 2013.)
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Toimintakyvyn  arvioinnissa  selvitetään  henkilön  elinympäristöt,  joihin 

kuuluvat muun muassa henkilön asunto, koulu, harrastukset, päivätoiminta, 

vapaa-ajantoiminta  ja  kulkuyhteydet  eri  palveluihin.  Toimintakyvyn 

arvioinnissa  käsitellään  myös  yksilön  elämänhallintataitoja. 

Elämänhallintataitoihin  kuvataan  itsestä  huolehtimisentaidot,  kotielämästä 

suoriutuminen, työkyky ja ympäristössä liikkuminen. (Seppälä 2013.)

Arvioinnissa  osan  toimintakyvyn  kokonaiskuvasta  antaa  henkilön 

kognitiivisten voimavarojen kuvaaminen. Kognitiiviset voimavarat perustuvat 

kyvylle  ilmaista  itseään  ja  kommunikoida  vastavuoroisesti.  Oppimiskykyä 

kuvataan  muun  muassa  luku-  ja  kirjoitustaidon  avulla,  rahankäytöllä  ja 

tietotekniikkaosaamisella.  Tärkeitä  arvioinnin  kohteita  ovat  myös 

keskittymiskyky ja toiminnanohjaus. Emotionaaliset voimavarat kertovat onko 

henkilö psyykkisesti  tasapainoinen ja  tarvitseeko hän henkistä tukea omaan 

jaksamiseensa. Henkilön sosiaalisia taitoja ja ihmissuhdeverkostoa kartoitetaan 

myös. Näistä taidoista kertovat muun muassa se,  mikä henkilön sosiaalinen 

rooli  on  hänen  nykyisessä  toimintaympäristössään  ja  kykeneekö  hän 

käyttämään  ihmissuhdetaitojaan  myönteisellä  tavalla.  On  myös  tärkeää 

huomioida  ja  arvioida  nykyisten  ihmissuhteiden  vaikutus  henkilön 

toimintakykyyn. (Seppälä 2013.)

Lisäksi  toimintakyvyn  arvioinnissa  keskitytään  kartoittamaan  henkilön 

fyysinen  kunto  ja  terveydentila.  Tässä  osa-alueessa  selvitetään  henkilön 

vamman  vaikutus  hänen  toimintakykyynsä  ja  tehdään  selvitystä  muista 

terveydellistä  tekijöistä  ja  mahdollisesti  hoidettavista  sairauksista,  jotka 

vaikuttavat henkilön nykyiseen toimintakykyyn. ( Seppälä 2013.)

Kehitysvammaisen toimintakyvyn kuvaamisen ja arvioinnin tarkoituksena on 

selvittää yksilön tuen ja  avun tarpeet kullakin osa-alueella mahdollisimman 

realistisesti ja kattavasti.  
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4.4  Toimintakykyä kuvaavat menetelmät

Toimintakykyä  kuvaavia  menetelmiä  on  kehitetty  Kehitysvammaliitossa. 

Toimintakyvyn menetelmät  eivät  kuitenkaan toimi  mittareina,  koska saman 

henkilön  toimintakyky  voi  vaihdella  olosuhteista  ja  sosiaalisista  rooleista 

riippuen. (Seppälä 2013.)

Ensimmäisen  kerran  vuonna  1996  julkaistu  PSYTO  on  psykososiaalisen 

toimintakyvyn  arviointiasteikko,  joka  on  tarkoitettu  kehitysvammaisten 

psykososiaalisien  ongelmien  arviointiin.  PSYTO-menetelmän  avulla 

kartoitetaan  henkilön  toiminnalliset  sekä  psyykkiset  voimavarat  suhteessa 

henkilön asuin- ja toimintaympäristöön. (Ojanen & Seppälä 2004.)

KETO on kehitysvammaisen toimintakyvyn arviointiasteikko,  jota käytetään 

kartoittamaan  yleiskuvaa  henkilön  hygieniasta,  siisteydestä,  kotiaskareista, 

liikkumisesta,  työtehtävistä,  sosiaalisista  taidoista  ja  ihmissuhteista 

arkielämässä.(Kehitysvammaliitto 2011). Toimintakyvyn arviointimenetelmänä 

KETO on jäämässä pois käytöstä, ja tilalle on kehitetty uusi mentelmä, TOIMI. 

( Seppälä 2013).

TOIMI on psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamisen kehitetty menetelmä. 

TOIMIn avulla kootaan laaja kuvaus vammaisen henkilön psykososiaalisesta 

toimintakyvystä  ja  selvitetään  henkilön  vahvuudet  ja  rajoitukset  toimia. 

TOIMIn  tekemiseen  osallistuu  aktiivisesti  vammainen  henkilö  itse  ja  sen 

tavoitteena on tunnistaa avun ja tuen tarpeet sekä toimintakyvyn vahvuudet. 

(Seppälä & Sundin 2011.)  

TOIMIssa yksilöllisen toimintakyvyn tarkastelussa kootaan arviointi henkilön 

elämäntilanteesta ja elinolosuhteista, psykososiaalisesta selviytymisestä asuin- 

ja  toimintaympäristöissä  sekä henkilön perustiedoista  koskien psyykkistä  ja 

fyysistä  terveydentilaa.  TOIMIssa  henkilön  oma arvio  on  suuressa  roolissa. 
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(Seppälä 2013.)

Subjektiivisen  hyvinvoinnin  arviointiasteikko,  SULO,  koostuu  eri 

elämänlaadun  osa-alueista.  SULO-menetelmässä  haetaan  kokonaiskuvaa 

henkilön  elämänmyönteisyydestä,  itsemäärämisestä,  aktiivisuudesta 

osallistumiseen,  sosiaalisuudesta  ja  turvallisuudesta.  SULO-asteikkoa 

käyttävät  kehitysvammaiset  arvioivat  itse  omaa  elämäänsä  ja  omia 

tuntemuksiaan.  SULO-asteikkoa  toteutetaan  haastattelemalla  ja 

kehitysvammaisten  taipumus  myöntyvyyteen  vastauksissa,  on  huomioitu 

hyvin. (Kehitysvammaliitto 2011.)

Kaikissa  toimintakykyä arvioitavissa  menetelmissä  on  eduksi  käyttää  myös 

muita henkilön omien ajatusten ja sanomisten kuulemiseen ja ymmärtämiseen 

tarkoitettuja työmenetelmiä.
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5  KOKKIKERHON TAVOITE JA SUUNNITELMA

5.1  Kokkikerhon tavoite

Kokkikerhon  tavoitteena  oli,  että  erityislinjan  opiskelijat  yhdessä  toimien 

harjoittelevat erilaisten ruokalajien valmistamista. Kokkikerhon tavoitteena oli 

opetella alkuruokien,  pääruokien ja jälkiruokien valmistamista ja ymmärtää, 

millaisia ruokia kyseiset ruokalajit sisältävät. Kokkikerhossa opeteltiin uusien 

ruokalajien  valmistamista  mahdollisimman  helposti  niin,  että  osallistujat 

kykenevät tulevaisuudessa itsekin valmistamaan kyseisiä ruokia.

Kokkikerhossa  painotettiin  ryhmätoimintaa  ja  sitä,  että  osallistujat  pystyvät 

yhdessä toimien valmistamaan maittavia aterioita. Kokkikerhossa osallistujat 

työskentelivät  pääsääntöisesti  pareittain  tai  pienissä  ryhmissä,  joiden 

kokoonpanossa  on  otettu  huomioon  osallistujien  valmiudet  toimia  yhdessä 

parin/ryhmäläisten kanssa. Tavoitteena olikin siis yhteistyö erilaisten ihmisten 

kanssa mielekkään tekemisen äärellä.

Kokkikerhon  päätavoitteena  oli  ruokien  valmistamisen  rinnalla  oppia 

terveellisistä  ruokailutottumuksista.  Kokkikerhossa  keskusteltiin  avoimesti 

osallistujien  omista  ruokailutottumuksista  ja  lempiruuista.  Erilaisten 

kirjallisten  tehtävien  avulla  oli  tarkoitus  saada  osallistujat  pohtimaan  omia 

ruokailutottumuksiaan,  avartaa  osallistujien  omaa  tietämystä  ruokien 

terveellisyydestä  ja  saada  heidät  pohtimaan  minkä  verran  osallistujat 

todellisuudessa  tietävät  terveellisistä  ruokailutavoista  ja  erilaisista  ruoka-

aineista.

Kokkikerhon  tavoitteena  oli  myös  ruokailuvälineiden  oikeaoppinen 

käyttäminen  ja  ruokailutapojen  opetteleminen.  Kokkikerhossa  osallistujat 

kattoivat  pöytänsä  itse  ja  heiltä  odotettiin  hyviä  käytöstapoja  ja  asiallista 
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keskustelua ruokapöydässä.

Kokkikerhon  jälkeen  jokaisella  osallistujalla  tulisi  olla  valmiudet  järjestää 

maittavia  aterioita,  kattaa  pöytä  kauniiksi  sekä  käyttää  aterimia  oikealla 

tavalla.  Lisäksi  tietämys  terveellisistä  ruokailutottumuksista  ja  terveellisistä 

elämäntavoista  tulisi  jokaisella  osallistujalla  olla  lisääntynyt.  Ryhmässä 

toimimisen  taidoista  osallistujilla  tulisi  olla  lisää  kokemusta  ja  hyötyä 

tulevaisuudessa.

5.2  Kokkikerhon suunnitelma

Syksyllä  2012  tein  kirjallisen  kyselyn  (LIITE  2)  jokaiselle  toimintaan 

osallistuvalle  opiskelijalle  henkilökohtaisesti.  Jokainen  opiskelija  sai  valita 

kolmesta  vaihtoehdosta  mieleisensä  toiminnon,  jonka  tahtoisi  minun 

järjestävän  heille.  Vaihtoehdot  aktiviteetteihin  olivat  taide,  ruuanlaitto  tai 

urheilu.  Tulokset  jakautuivat  niin,  että  kahdeksasta  (8)  vastaajasta  kaksi  (2) 

opiskelijaa  halusivat  aktiviteetiksi  taiteen  ja  loput  kuusi  (6)  opiskelijaa 

ruuanlaiton.

Kun äänet laskettiin, kerroin opiskelijoille yhteisesti millainen vastaustulos oli 

ja kerroin millaisia suunnitelmia minulla on kokkikerhon varalle. Opiskelijat 

saivat  kertoa  ajatuksiaan  ja  mielipiteitään  antamani  tiedon  perusteella. 

Loppujen lopuksi opiskelijat innostuivat kovasti kokkikerhosta ja odottivat sitä 

toiveikkaana. Eniten opiskelijat innostuivat siitä,  että kokkikerho järjestetään 

erityislinjan  asuntolassa,  eikä  tavanomaisesti  kotitalouden  opetteluun 

varatussa  luokassa.  Laitoin  kokkikerhoon  osallistuvien  opiskelijoiden 

reissuvihkon  väliin  myös  tiedotteen  vanhemmille  tulevasta  kokkikerhosta 

(LIITE 1).

Kokkikerho aloitettiin tammikuussa 2013. Kokkikerhoa järjestettiin viisi kertaa 
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opiskelijoiden  asuntolassa,  Kytömäessä.  Kokkikerhoon  osallistuivat 

erityislinjan  asuvat  opiskelijat,  jotka  ovat  iltaisin  paikalla.  Kokkikerho 

järjestettiin  torstaisin,  koska  opiskelijoilla  on  tiistaisin  ja  keskiviikkoisin 

kotitalouden  oppitunti,  jossa  he  pääsevät  valmistamaan  erilaisia  ruokia  ja 

leivonnaisia  asuntolaohjaajan  opastuksella.  Kokkikerhoa  ei  järjestetty 

perjantaisin, koska opiskelijat lähtevät koulusta viimeistään kello 14.00.

Kokkikerhon aloitusajankohta oli  kello  17.00. Tämä siksi,  että opiskelijoiden 

päivällinen  oli  opiston  keittiön  ruokalassa  kello  16.00  alkaen.  Erityislinjan 

päiväopiskelijoiden tuli ehtiä käydä syömässä ennen kotiin lähtöä kello 17.00. 

Kokkikerhoon  osallistuvat  opiskelijat  eivät  käyneet  päivällisellä  ruokalassa, 

vaan  nauttivat  pientä  purtavaa  päivällä  ja  valmistivat  oman  päivällisensä 

kokkikerhossa.

Tutkimuslupahakemuksen hain  viestintä-  ja  henkilöstösuunnittelija  Kristiina 

Parkkilalta.  Kaikki  erityislinjan  opiskelijat  ja  minä  olimme  vakuutettuina 

opiston  puolesta,  jos  kokkikerhon  aikana  sattuu  vahinkoja.  Sen  sijaan 

ravintolakokki  työskenteli  kokkikerhossa  vapaaehtoisena  ja  omalla 

vastuullaan, mutta kuitenkin ammattitaidollaan ja varovaisuudellaan.

5.3  Kokkikerhon osallistujat ja ohjaajat

Kokkikerhoon  osallistui  asuntolan  yhdeksän  (9)  asuvaa  opiskelijaa.  Mikäli 

opiskelijoita  ei  päässyt  kokkikerhoon,  sain  asiasta  tiedon  hyvissä  ajoin 

asuntolaohjaajalta ennen kokkikerhon alkamista.

Olin opiskelijana järjestämässä kokkikerhoa ja sen vuoksi paikalla täytyi olla 

palkallinen työntekijä, koska hänellä on vastuu opiskelijoista. Mikäli minulla 

oli  kokkikerhon  aikana  iltavuoro,  paikalle  ei  tarvittu  toista  työntekijää. 

(Toimihenkilökeskusjärjestö  2013.)  Asuntolaohjaaja  oli  joko  samassa 
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rakennuksessa  tai  opiston  muissa  rakennuksissa  työstämässä  ajankohtaisia 

työasioita.  Kokkikerhon  toiminnasta  vastasin  itse,  koska  asuntolaohjaajan 

fyysinen läsnäolo olisi saattanut vaikeuttaa auktoriteettiasemaani kokkikerhon 

järjestäjänä ja toiminnanohjaajana.

Kokkikerhossa  valmistettiin  osallistujien  kanssa  aina  laktoositon  pääruoka, 

alku-  tai  jälkiruoka  sekä  erilainen  salaatti.  Ennen  kokkikerhon  alkamista 

valitsin  jokaiselle  osallistujalle  työtehtävät,  joilla  pyrin  siihen,  että  jokainen 

osallistuja pääsi valmistamaan pääruokaa, salaattia sekä alku- tai jälkiruokaa. 

Vastuualueet jaettiin myös pöydän kattamisessa ja siistimisessä.

Kokkikerhossa  oli  mukana  myös  Ylivieskassa  työskentelevä  ravintolakokki. 

Ravintolakokin  päätehtävänä  oli  avustaa  ruuan  valmistamisessa,  antaa 

osallistujille  hyödyllisiä  vinkkejä  helppoon ruuanlaittoon,  näyttää  ja  kertoa, 

millaista  kokin  työ  on  ja  olla  osallistujille  malliesimerkkinä  oikeaoppisessa 

ruuanlaitossa.  Suunnittelin  jokaiseen  kokkikerhoon  yhdessä  ravintolakokin 

kanssa jotain erityistä, jonka hän sai osallistujille näyttää ja opettaa.

5.4  Kokkikerhon tehtävät

Kokkikerhossa  tehtiin  kirjallisia  tehtäviä  ruokiin  ja  terveyteen  liittyen. 

Kokkikerhossa tehtyjä tehtäviä en arvioinut, koska tarkoituksena ei ollut tietää 

oikeita vastauksia, vaan oppia itse ajattelemaan ja ymmärtämään miten asiat 

omalla kohdalla todellisuudessa ovat.  Mikäli  tehtävässä oli  oikeita ja vääriä 

vastauksia,  tehtävät  käytiin  osallistujien  kanssa  yhdessä  läpi  ja  tarvittaessa 

niistä keskusteltiin avoimesti.

Kaikki  kokkikerhossa  saadut  materiaalit  jäivät  osallistujille  talteen  heidän 

omiin  kokkikansioihinsa.  Asuntolaohjaajat  huolehtivat  kyseisten  kansioiden 

saamisen  kokkikerhon  osallistujien  käyttöön.  Kokkikansioon  jokainen 
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osallistuja  sai  kokkikerhossa toteutetut  menut,  ruokaohjeet,  tehdyt  tehtävät, 

ottamani kuvakoosteet kokkikerhosta sekä lopuksi todistuksen kokkikerhoon 

osallistumisesta. 

5.5  Kokkikerhon palautteet

Palautteen antamisen helpottamiseksi, tein osallistujille erilaisia hymynaamoja 

kuvaamaan heidän ajatuksiaan kokkikerhon onnistumisesta. Vihreä hymyilevä 

naama tarkoitti, että kokkikerhossa on ollut mukavaa ja kaikki on onnistunut 

hyvin.  Keltainen  totinen  naama  kuvasi  sitä,  että  jokin  asia  kokkikerhossa 

onnistui, mutta silti jokin asia ei ollut miellyttävää tai jäi vaivaamaan mieltä. 

Punainen  surullinen  naama  tarkoitti,  että  kokkikerhossa  ei  ollut  kivaa. 

Osallistujat saivat antaa vastauksiensa lisäksi suullisen palautteen ja perustella 

valitsemansa arvion. Parannusehdotuksia seuraavan kerran kokkikerhoon otin 

mielelläni vastaan.

Pyysin  suullisen  palautteen  myös  työssäolevalta  asuntolaohjaajalta  jokaisen 

kokkikerhon  jälkeen.  Asuntolaohjaajat  eivät  osallistuneet  konkreettisesti 

kokkikerhoon,  mutta  työskentelivät  kuitenkin  samassa  rakennuksessa. 

Asuntolaohjaajat  kulkivat  tilassa,  jossa  kokkikerho  järjestettiin,  he  kuulivat 

mitä  kokkikerhossa  tapahtui  ja  osallistuivat  ruokailuun.  Asuntolaohjaajat 

saivat  jäädä  kokkikerhon  ja  syömisen  jälkeen  samaan  tilaan  ja  näin  ollen 

näkivät  muun  muassa  tilan  siivoamisen.  Pyysin  suullisen  palautteen  myös 

ravintolakokilta aina kokkikerhon päätteeksi.

5.6  Kokkikerhon budjetti

Kokkikerhon  toteutuksen  rahoitti  Raudaskylän  Kristillinen  Opisto.  Ennen 

jokaista kokkikerhoa sain asuntolan omasta rahalippaasta käyttööni 40 euroa 



26

rahaa ruokaostoksia varten. Torstaisin ennen kokkikerhon alkua vien kuitin ja 

mahdolliset  loppurahat  40  eurosta  työvuorossa  olevalle  asuntolaohjaajalle. 

Asuntolaohjaaja  sai  kuittia  vastaan  perittyä  kokkikerhoon  menevät  rahat 

opistolta.

Minulla oli mahdollisuus soveltaa budjetin käytössä niin, että vajaan 40 euron 

ostoksista  jääneet  ylijäämät  pystyin  käyttämään  jollain  muulla  kerralla 

ruokaostoksiin. Kuitenkin palautin aina ennen jokaisen kokkikerhon alkamista 

kaikki  ylijääneet  rahat  asuntolaohjaajalle.  Kun  mahdollisesti  40  euron 

budjettini  ylittyi,  sain  kokkikerhossa  käyttämäni  omat  rahat  välittömästi 

takaisin.

Huolehdin  kokkikerhoon  tarvitsemani  ruokaostokset  itsenäisesti.  Varauduin 

lainamaan  itseltäni  tarvittaessa  työvälineitä  ruokien  valmistamiseen  ja 

erityislinjalla  varauduttiin  esimerkiksi  huolehtimalla  asuntolaan  erilaisia 

mausteita.  Opistolta  oli  saatavissa  myös  tiettyjä  ruoka-aineita,  kuten 

kananmunia,  voita,  maitoa  ja  öljyä.  Olin  jatkuvassa  yhteydenpidossa 

asuntolaohjaajiin  ja  sovimme  yhdessä,  mitä  aineita  heidän  oli  mahdollista 

hakea  kokkikerhoa  varten  opiston  keittiöltä  ja  mitä  tarvikkeita  kävin  itse 

ostamassa.  



27

6  KOKKIKERHON TOTEUTUS

Tässä  luvussa  kuvaan  kunkin  viiden  kokkikerhon  suunnitelmaa  ja 

toteutumista.  Työtehtävien  organisoinnin  helpottamiseksi  kuvaan 

kokkikerhoon osallistuneita  opiskelijoita  koodinimillä.  Lukija  voi  tarkastella 

koodinimien perusteella, mitä kukin osallistuja on päässyt kokkikerhon aikana 

valmistamaan.

6.1  Ensimmäinen kokkikerho

Ensimmäinen  kokkikerho  järjestettiin  24.  tammikuuta  kello  17.00. 

Ensimmäisessä kokkikerhossa valmistimme uunilohta keittetyjen perunoiden 

sekä  kermaviilikastikkeen kera.  Lisukkeena  oli  tomaattisalaatti.  Jälkiruuaksi 

valmistimme appelsiinirahkaa aidoista hedelmistä. Lisäksi osallistujat tekivät 

tehtävän  omasta  lautasmallistaan.  Tehtävässä  oli  malli  siitä,  millainen 

lautasmallin  tulisi  olla  ja  sen  perusteella  osallistujien  täytyi  miettiä,  mitä 

heidän normaalilautasmallinsa yleensä pitää sisällään. Kuva tuli piirtää sekä 

värittää ja se liitettiin jokaisen opiskelijan omaan kokkikansioon.

Suunnitelmana oli, että Tyttö1 ja Poika1 vastaisivat perunoiden kuorimisesta ja 

keittämisestä.  Poika2  valmistaisi  uunilohen  alusta  loppuun  ravintolakokin 

avustuksella.  Kermaviilikastikkeen  tekeminen  olisi  Poika3:n  harteilla  ja 

tomaattisalaatin  valmistaminen  Poika4:n  ja  Tyttö2:n  työtehtävänä. 

Jälkiruuanteko  puolestaan  olisi  Tyttö3:n  ja  Tyttö4:n   vastuualueena. 

Kattauksesta vastaisi Poika3 ja Poika1 ja siivouksesta Tyttö2 ja Tyttö4. Minulla 

oli valmis lista mukanani siitä, kuka tekee mitäkin. Työparit olin suunnitellut 

sen  mukaan,  että  työ  varmasti  onnistuu  ja  yhteispeli  on  mutkatonta. 

Kokkikerhossa ei  ole kyse pelkästään taidoista,  mutta turvallisuuden vuoksi 

olin  miettinyt  myös  sen,  kuka  saisi  käyttää  mitäkin  työvälinettä  ja  mikä 
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työtehtävä olisi kullekin osallistujalle turvallinen.

Ensimmäinen  kokkikerho  sujui  hienosti.  Kaikki  osallistujat  olivat  innolla 

odottamassa,  kun  saavuimme  ravintolakokin  kanssa  erityislinjalle  hyvissä 

ajoin ennen kello 17.00. Toimme mukanamme kaksi pussillista ruoka-aineksia 

sekä omat veitset, veitsenteroittimen, leikkuulaudan, kulhon, fileerausveitsen, 

kuorintaveitsen, lohivuokan sekä mausteita. Muut ruoka-aineet ostin kolmesta 

eri  kaupasta  tarjouksien  mukaan  31,43  eurolla.  Loppurahat  kuitteineen 

palautin  töissä  olevalle  asuntolaohjaajalle  ja  vastineeksi  sain  seuraavaksi 

viikoksi 40 euroa.

Aloitimme  kokkikerhon  keskustelemalla,  jotta  osallistujat  ja  ravintolakokki 

tulisivat tutuiksi toisilleen. Pääsimme aloittamaan kokkikerhon sovitusti kello 

17.00  osallistujien  sitä  jo  toivoessa.  Kun  kokkikerho  alkoi,  asuntolaohjaaja 

siirtyi toiseen huoneeseen tekemään paperitöitä. Tämä oli hyvä ratkaisu, koska 

tarvittaessa  asuntolaohjaaja  oli  lähellä,  jos  tarvitsimme  apua  esimerkiksi 

työvälineiden  etsimiseen.   Myös  päivälliselle  kutsuminen  oli  osallistujille 

helppoa, kun asuntolaohjaaja oli samassa rakennuksessa.

Ennen  kuin  aloitimme  kokkauksen,  tahdoin  tutustuttaa  osallistujat 

ravintolakokkiin. Tutustumisen järjestin niin, että jokaisen osallistujan istuessa 

pöydän ympärillä he saivat järjestyksessä esitellä itsenä kertomalla nimensä, 

ikänsä,  asuinpaikkakuntansa  sekä  lempiruokansa.  Aloitin  kierroksen 

näyttämällä  esimerkkiä  esittelystä  ja  ravintolakokki  kertoi  lopuksi  itsestään 

hieman  enemmän.  Ravintolakokki  kertoi  itsestään  ja  siitä,  millaista  on 

työskennellä ravintolassa kokkina. Ravintolakokki esitteli yllään olevat kokin 

vaatteet  ja  näytti  osallistujille  ennen  ruuan  valmistamista  kuinka  veitset 

teroitetaan.

Kerroin  jokaiselle  osallistujalle  heidän  työparinsa  ja  heidän  työtehtävänsä. 

Kaikki ottivat oman työnsä innolla vastaan. Jaoin jokaiselle osallistujalle vielä 
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erikseen  ohjeet  ruuista,  jottei  heidän  kokkikansioon  menevät  reseptit 

likaantuisi. Työnjaossa tuli pieni muutos, koska Tyttö3 ei ollut koulussa. Tyttö4 

aloitti itsenäisesti appelsiinirahkan valmistamisen ja odotti, että ensimmäiseksi 

työtehtävistään vapautuva kokkikerhoon osallistuja tuli avuksi.

Osallistujat olivat huomattavasti nopeampia ja ahkerampia kokkeja kuin osasin 

kuvitella.  Poika2  sekä  Poika1  ehtivät  olla  auttamassa  appelsiinirahkan 

tekemisessä sekä pöydän kattamisessa. Tyttö1 leikkasi sitruunat tarjottavaksi ja 

koristeeksi  valmistuneen kalan  päälle  oman työnsä  lisäksi.  Tomaattisalaatin 

valmistamisessa  auttoi  Poika3,  mikä  mahdollisti  Poika4:n  suklaalevyn 

murentamisen  tarjoiluastiaan.  Minä  ja  ravintolakokki  pyrimme  auttamaan 

jokaista osallistujaa tarpeen mukaan. Osallistujat olivat kokkauksissaan todella 

oma-aloitteisia  ja  aktiivisia,  joten  apuamme tarvittiin  lähinnä  vain  aineiden 

mittauksessa.

Sillä  välin,  kun  perunat  kiehuivat  ja  kala  kypsyi,  siivosimme  jälkemme  ja 

keskityimme  tekemään  lautasmalli-tehtävää.  Osallistujat  ottivat  tehtävän 

hyvin vastaan ja toiveeni mukaisesti perehtyivät oikeatyyppiseen lautasmalliin 

ja  pohtivat  ääneen omia  ruokailutottumuksiaan.  Tehtävän tekivät  Tyttö1:stä 

lukuun ottamatta kaikki.

Pöydän kattaus sujui oikeaoppisesti ja reippaasti Poika3:n ja Poika1:n johdolla. 

Pöytä  katettuna  ja  ruoka  valmiina  pääsimme  herkuttelemaan  ennen  kello 

19.00.  Ruokailu  sujui  rauhallisesti  kynttilän  valossa.  Ruokapöydässä 

osallistujat olivat kiitollisia siitä, että saivat tehdä päivällisen itse ja toivoivat,  

että  jatkossa  tästä  tulisi  asuntolan  viikoittainen  käytäntö.  Osallistujat 

ehdottivat  mieluisia  ruokia,  joita  tahtoisivat  kokkikerhossa  valmistaa  sekä 

odottivat innolla jo seuraavan kerran kokkikerhoa.
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6.2  Toinen kokkikerho

Toinen  kokkikerho  järjestettiin  31.  tammikuuta  kello  16.30.  Kokkikerhossa 

valmistimme perunatorneja, sipulipihvejä sekä ruskeakastikkeen. Salaattina oli 

porkkanasalaatti  raejuustolla  sekä  jälkiruokana  suklaiset  uunibanaanit 

jäätelöllä.  Tämänkertaisen  kokkikerhon  tehtävänä  oli  makutesti.   Viipaloin 

banaania, omenaa, päärynää, mangoa ja hunajamelonia viiteen eri jälkiruoka-

astiaan.  Numeroin astiat  selkeästi  1-5.  Jokainen osallistuja  sai  tehtävälapun, 

johon  heidän  täytyi  kirjoittaa  maistamansa  hedelmän  nimi  lapussa  olevia 

mallinimiä  hyödyntäen.  Tehtävä  toteutettiin  kokkailujen  aikana,  silloin  kun 

jokaiselle osallistujalle se parhaiten työskentelyn aikana sopi. Päädyin tähän 

ratkaisuun, koska tämänkertaiset ruuat olivat sellaisia, että osalla osallistujista 

oli enemmän työtehtäviä kokkikerhon alussa ja osalla taas lopussa.

Suunnitelmana oli, että sipulipihvien valmistamisesta vastaisi Tyttö1, Tyttö4 ja 

Poika2.  Torniperunoiden  valmistus  kuuluisi  Poika4:lle  ja  ruskeakastikkeen 

tekeminen Poika2:lle. Sipuleista vastaisi Tyttö1 ja porkkanasalaatista Tyttö3 ja 

Poika2. Jälkiruuan valmistaminen olisi Poika3:n tehtävänä, jonka avuksi tulee 

ensimmäisenä omista työtehtävistään vapautuva osallistuja.  Kattaus kuuluisi 

Poika3:lle ja Poika4:lle. Siivouksesta vastaisivat Tyttö1 ja Poika2. Käytäntönä oli 

kuitenkin  aina,  että  kaveria  autetaan  jos  omat  työt  on  saatu  hyvissä  ajoin 

valmiiksi.

Saamani palautteen vuoksi, poistin porsaan ulkofileestä kalvon sekä leikkasin 

pihvit  valmiiksi,  jotta  kokkikerhoon  käytetty  aika  hieman  lyhenisi.  Lisäksi 

nuijin  kaksi  (2)  pihviä  valmiiksi,  jotta  pihvivastaavat  hahmottivat,  mistä  on 

kysymys ja minkä näköisiä pihvien tulisi olla. Esikeitin myös perunat, jottei 

aikaa  kuluisi  siihen,  että  odotamme  perunoiden  kiehumista  ennen  niiden 

valmistamista lopulliseen muotoonsa.

Kokkikerho alkoi osallistujan toiveiden mukaisesti hieman ennen kello 16.30. 
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Tarvikkeet olin ostanut etukäteen, ja niihin käytin 33,45 euroa. Itseltäni otin 

lisäksi  lihanuijan,  ruokavuokan,  leikkuulautoja,  veitsiä  sekä  kolme 

liemikuutiota mukaan.  

Kaksi (2) tuntia ennen kokkikerhon alkamista sain asuntolaohjaajalta tiedon, 

että  kaksi  (2)  osallistujaa  eivät  pääse  kokkikerhoon.  Tämän vuoksi  muutin 

suunnitelmiani  työtehtävien  suhteen  niin,  että  Poika1  ja  Tyttö2  vastaisivat 

lihojen valmistuksesta, porkkanasalaatin hoitaisi Poika2 ja pöydän siivouksen 

Tyttö1 ja Poika2. 

Ennen  kokkikerhon  alkamista,  kävimme  rauhassa  läpi  menun  ja  jaoin 

osallistujat  työryhmiinsä.  Osallistujilla  oli  mahdollisuus halutessaan ilmaista 

mielipiteensä  työtehtävästään  tai  mahdollisesti  työparistaan.  Olin  kuitenkin 

miettinyt  työparit  sen  mukaan,  että  osallistujat  tulivat  hyvin  toimeen 

keskenään ja työnteko onnistui. Huomioin myös sen, että tilanteen vaatiessa 

samaa työtä pystyi tekemään ilman vierekkäin istumista.

Ruuanvalmistus  sujui  mukavasti,  vaikka  kokkikerhon  alussa  osalla 

osallistujista oli enemmän työtä, kun taas osalla osallistujista työt painottuivat 

kokkikerhon loppupuolelle. Luppoaikoina osallistujat saivat käydä tekemässä 

heille annetun tehtävän hieman kauempana, mutta kuitenkin samassa tilassa ja 

minun opastuksellani. Jokainen osallistuja teki tehtävän tunnollisesti ja omilla 

taidoillaan.

Osallistujien motivaatio laski hieman kokkikerhon aikana, koska perunoiden 

valmistukseen  menikin  odotettua  pidempi  aika.  Työssä  olevan 

asuntolaohjaajan  saapuminen  samaan  tilaan  kanssamme,  sai  työskentelevät 

osallistujat  hieman  hölläämään  otettaan.  Niinpä  perunoiden  loppuun 

paistaminen ja kastikkeen sekoitus jäi minun ja ravintolakokin tehtäväksi.
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6.3  Kolmas kokkikerho

Kolmas  kokkikerho  järjestettiin  10.  helmikuuta  kello  17.00.  Kokkikerhossa 

valmistettiin kylmäsavulohimunia, juustoista broilerlasagnea sekä fetasalaattia. 

Kolmannessa  kokkikerhossa  kirjallisena  tehtävänä  oli  luetella  päivittäiset 

ateriat  vihjeiden  mukaan.  Tehtävä  oli  tarkoitus  tehdä  yhdessä  pöydän 

ympärillä sillä välin, kun lasagne valmistuisi uunissa.

Suunnitelmana oli,  että kolmannessa kokkikerhossa Tyttö5 paistaisi broilerin 

fileesuikaleet ja Tyttö4 vastaisi lasagneen tulevista vihanneksista, eli paprikasta 

ja kirsikkatomaateista.  Juustokastikkeen tekisi  Tyttö2 yhdessä ravintolakokin 

kanssa ja Poika2 kokoaisi ainekset yhteen ja laittaisi lasagnen uuniin. Salaatista 

vastaisi Tyttö1, Poika1 ja Poika3. Jälkiruuaksi savulohimunat tekisi Poika4.

Itsenäiseen elämään -erityislinjalle oli tullut uusi opiskelija (Poika5),  joka oli 

muuttanut  asuntolaan,  ja  pääsi  osallistumaan  kokkikerhoon  ja  salaatin 

tekemiseen.   Paikalla oli  myös Tyttö5, joka ei ollut aiempiin kokkikerhoihin 

päässyt osallistumaan. Kokkikerhon aloitimme vasta ennen kello 17.00, koska 

kokkikerhossa  oli  kaksi  uutta  osallistujaa,  joiden  halusin  ensin  vapaasti 

tutustuvan  ravintolakokkiin.  Kokkikerhoa  varten  otin  kotoa  mukaan 

mausteita,  paistinpannun  sekä  kaksi  lasagnevuokaa.  Rahaa  ruokaostoksiin 

kului 30,20€.

Ennen  kokkikerhon  virallista  aloittamista  istuimme  pöydän  ympärille  ja 

esittelin  vielä  uudet  osallistujat  ja  ravintolakokin  toisilleen.  Kerroin 

osallistujille  mitä  valmistamme  ja  annoin  työtehtävät  jokaiselle.  Ennen 

kokkausta keskustelimme osallistujien kanssa, että kokkikerho saattaa kestää 

hieman pidempään lasagnen kypsymisajan vuoksi.  Asiasta  keskusteleminen 

oli  oleellista,  koska  suurimmalle  osalle  osallistujista  kello  19.30  alkava 

televisio-ohjelma  on  erittäin  tärkeä.  Osallistujat  kuitenkin  hyväksyivät 

mahdollisen ohjelman poisjäännin.
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Jokainen osallistuja ehti tehdä oman työtehtävänsä, eikä osallistujat juurikaan 

tarvineet  apua  ruuan  valmistamiseen.  Kokkikerhon  toteutus  sujui 

suunnitelmien  mukaisesti,  vaikka  pöydän  siivoukseen  osallistui  muitakin 

opiskelijoita varsinaisten pöydän siivoojien rinnalle. Osallistujat olivat aidosti 

kokkikerhossa mukana ja tahtoivat olla keittiössä apuna.

Tehtävän tekeminen onnistui hyvin, kun osallistujat saivat pöydän ympärillä 

siihen  perehtyä.  Osallistujat  osasivat  tehdä  tehtävän  ilman  suurempaa 

avustusta  ja  ymmärsivät  heti  tehtävän  tarkoituksen.  Kaksi  (2)  osallistujaa 

tarvitsivat kirjoittamisessa tukea, johon he saivat tarvitsemansa avun.

Kokkikerho onnistui hienosti ja vaikka osallistujia oli erityisen paljon, kaikki 

jaksoivat  olla  positiivisella  mielellä  ja  motivoituneena  omiin  tehtäviinsä. 

Lasagnea  riitti  jokaiselle  ja  sitä  oli  varaa  tarjota  lisääkin.  Ravintolakokki 

paloitteli  kuitenkin  lasagnen  sopiviin  osiin,  jotta  jokainen  osallistuja  sai 

tarvittavan  määrän  päivälliseksi.  Kylmäsavulohimunat  herättivät  hieman 

ennakkoluuloja, mutta lähes jokainen uskaltautui kuitenkin maistamaan niitä 

ja  ne,  jotka  maistoivat,  pitivät  siitä.  Kattaukseenkin  tämänkertaiset 

kattauksesta  vastaavat  osallistujat  tahtoivat  panostaa  ja  kynttilöiden  lisäksi 

pöytään ilmestyi kauniisti taitellut servetit.

6.4  Neljäs kokkikerho

Neljäs  kokkikerho  järjestettiin  21.  helmikuuta  kello  16.30.  Kokkikerhossa 

valmistimme  alkupalaksi  tonnikalaisia  tomaatteja  sekä  pääruuaksi  täytetty 

feta-tomaatti-pekoni-lihamureke  ja  caesarsalaatti.  Kirjallisena  tehtävänä  oli 

tunnistaa  kuvista  erilaisia  hedelmiä  ja  vihanneksia  ja  yhdistää  ne  viivalla 

oikeaan  sanaan.  Tässä  tehtävässä  toimin  apuna  heille,  joille  lukeminen  on 

haastavaa.  Tehtävä  suoritettiin  sillä  välin,  kun  lihamureke  ja  alkupalat 

valmistuivat  uunissa.  Tehtävä  oli  tarpeeksi  lyhyt,  jotta  mielenkiinto  siihen 
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säilyisi.  Tehtävä  oli  kuitenkin  sen  verran  haastava,  että  osallistujan  täytyi 

todella miettiä vastauksia ja yhdistellä kuva oikeaan tekstiin.

Jotta  osallistujat  saivat  kokeilla  erilaisten  ruokalajien  valmistamista,  oli 

työnjako  jälleen  erilainen.  Perunoiden  pesemisestä,  kuorimisesta, 

pilkkomisesta ja perunamuusin valmistamisesta vastaisivat Poika3 ja Poika4. 

Salaatin valmistaisi Tyttö1, jonka avuksi tarvittaessa tulisi osallistuja, joka on 

omat  työnsä  saanut  jo  valmiiksi.  Pääruuan  valmistaisivat  Tyttö3  ja  Tyttö4. 

Alkuruuan  tonnikalaisista  tomaateista  vastaisivat  Poika1,  Poika2  ja  Tyttö4. 

Pöydän kattauksen hoitaisivat Tyttö3 ja Tyttö4, pöydän siistimisen puolestaan 

Tyttö1 ja Poika4.

Muutama  tunti  ennen  kokkikerhon  alkamista  sain  työvuorossa  olevalta 

asuntolaohjaajalta tiedon, että paikalla olisi vain neljä (4) osallistujaa. Paikalla 

olevat  kokkikerhoon  osallistujat  olivat  salaatista  vastaava  Tyttö1, 

perunamuusin valmistava Poika4 sekä alkupalan vastuulleen saaneet Poika1 ja 

Poika2. Ennen kokkikerhon alkamista muutin kokoonpanon niin, että Tyttö1 

valmistaisi  suunnitellusti  salaatin,  Poika4  ja  Poika1  valmistaisivat 

lihamurekkeen ja  Poika2 tonnikalaiset  tomaatit  yhdessä osallistujien kanssa, 

jotka ovat ehtineet omat työtehtävänsä jo suorittaa.

Kokkikerhoon olin varannut runsaasti ruokatarvikkeita, ja budjettini ylittyikin 

13,40  euroa.  Ylimenevän  13,40  euroa  sain  kuitenkin  välittömästi  takaisin. 

Kokkikerhoon  toin  itseltäni  vuokia,  kattiloita,  mausteita  sekä  erilaisia 

työvälineitä aina kulhoista kauhoihin saakka.

Kokkikerho  sujui  rauhallisesti,  ja  ruuat  valmistuivat  lyhyessä  ajassa,  vaikka 

osallistujia  olikin  odotettua  vähemmän.  Jokainen  osallistuja  suoriutui 

mallikkaasti  omasta  työtehtävästään,  ja  Poika2  sai  työkaverin  alkupalojen 

tekemiseen  Poika1:ltä.  Pienen  osallistujamäärän  vuoksi,  myös  minä  ja 

ravintolakokki  pääsimme käytännössä  valmistamaan ruokia.  Ravintolakokki 
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ohjeisti ja neuvoi kaikkia kokkikerhoon osallistuneita siinä, kuinka lihamureke 

täytetään ja millä keinoin sen saa uuniin niin, etteivät täytteet valu tai mureke 

pala. Itse pääsin auttamaan salaatin teossa ja alkupalojen täyttämisessä.

Kokonaisuudessaan ruokien valmistaminen oli erittäin leppoisaa ja osallistujat 

toimivat rauhallisesti ja hyvässä yhteistyössä. Pöydän siistimiseen ja astioiden 

tiskaamiseen kirjallisen tehtävän tieltä osallistuivat Poika1, Poika2 ja Poika4. 

Kirjallinen  tehtävä  suoritettiin  pöydän  ympärillä  ja  osallistujat  tekivät  sen 

motivoituneesti.  Poika2  tarvitsi  henkilökohtaisempaa  tukea  sanojen 

lukemiseen,  mutta  muuten  kaikki  tekivät  tehtävänsä  itsenäisesti  ja 

keskittyneesti.

6.5  Viides kokkikerho

Viimeinen kokkikerho järjestettiin 27. helmikuuta kello 16.30. Kokkikerhossa 

valmistettiin  pääruuaksi  kana-pekonipihvejä  kermaperunoilla  sekä 

vuohenjuustosalaattia ja jälkiruuaksi päärynä-tiramisua. Tehtävänä osallistujat 

saivat  erilaisia  väittämiä,  jotka  oli  merkittävä  joko  oikeiksi  tai  vääriksi. 

Perusteluja vastauksiin ei vaadittu. Tarkoituksena oli, että osallistujat pohtivat 

asioita  itsekseen  tai  mahdollisesti  jopa  yhdessä.  Tehtävä  oli  vaativa,  mutta 

toivoin,  että  edellisistä  kokkikerhon  keskusteluista  olisi  jäänyt  osallistujille 

asioita mieleen.

Suunnitelman mukaan kermaperunat valmistaisi Poika2 ja kana-pekonipihvit 

Poika3,  Poika4  ja  Poika5.  Vuohenjuustosalaatin  tekisi  Poika1  ja  Tyttö2. 

Jälkiruuasta  eli  päärynä-tiramisusta  vastaisivat  Tyttö1,  Tyttö3  ja  Tyttö4. 

Kattaukseen  ja  pöydän  siivoamiseen  oli  osallistunut  kokkikerhon  aikana 

jokainen  opiskelija  omalla  työpanoksellaan.  Viimeisessä  kokkikerhossa 

innokkaimmat  osallistujat  saivat  vastata  pöydän  kattauksesta  ja  jälkien 

siivoamisesta.  Kokkikerhon  lopuksi  osallistujille  jaettiin  henkilökohtainen 
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todistus kokkikerhoon osallistumisesta.

Olin  itse  iltavuorossa  erityislinjalla,  joten  aloitimme  kokkikerhon  heti,  kun 

osallistujat olivat omilta tekemisiltään siihen valmiita. Aloitimme kokkikerhon 

kello  16.30,  vaikka  päiväopiskelijat  olivatkin  vielä  asuntolassa.  Aiemmin 

päiväopiskelijat  olivat  puolen  tunnin  ajan  olleet  työvuorossa  olevan 

asuntolaohjaajan  kanssa,  mutta  tänään päiväopiskelijat  viettivät  aikaa  puoli 

tuntia yhdessä ennen kotiinlähtöä. Päiväopiskelijoiden läsnäolo ei haitannut tai 

vaikeuttanut  kokkikerhon  aloittamista,  mutta  joitakin  kokkikerhoon 

osallistujia ”ylimääräiset” katseet ja kysymykset häiritsivät.

Kokkikerhon budjetti  ylittyi  3,60  euroa,  josta  sain  myöhemmin korvauksen. 

Itseltäni otin kokkikerhoon mukaan paljon mausteita, kippoja sekä kauhoja ja 

veitsiä.

Kokkikerhoon  osallistui  viisi  (5)  opiskelijaa,  jotka  olivat  jälleen  mukavalla 

asenteella  aloittamassa  viimeistä  kokkikerhoa.  Suunnitelmat  muuttuivat 

jälleen,  kun  kaikki  osallistujat  eivät  olleet  paikalla.  Nopean  työnjaon 

muutoksen tein  hetken ennen kokkikerhon alkamista.  Uuden suunnitelman 

mukaan  Poika2  tekisi  kermaperunat,  Poika3  ja  Poika5  valmistaisivat  kana-

pekonipihvit, Poika2 ja Poika3 tekisivät salaatin ja Tyttö1 jälkiruuan.

Kokkikerhoon  osallistujat  olivat  jälleen  innolla  mukana  kokkailemassa  eikä 

heidän  työskentelynsä  häiriintynyt,  vaikka  kokkikerhon  lomassa  ohjasin 

päiväopiskelijoita,  laitoin  heidät  kotiin  ja  saattelin  jopa  yhden  opiskelijan 

pihalle  saakka  taksiin.  Osallistujat  toimivat  hyvässä  yhteistyössä  ja  saivat 

kokea  erilaisia  tuntemuksia  ja  makuja.  Vuohenjuusto  aiheutti  suurta 

mielenkiintoa osallistujissa,  ja  jo  ruuanvalmistusvaiheessa vuohenjuustoa oli 

suurin  osa  osallistujista  maistanut.  Ruoka  valmistui  nopeasti  ja  erityisesti 

pihvien paistaminen kuullosti mielekkäältä tekemiseltä. Paikkojen siistimiseen 

ja pöydän kattamiseen osallistuivat kaikki omalla tavallaan.
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Kirjallinen tehtävä oli osallistujien mieleen, ja he pohtivat ääneenkin erilaisia 

väittämiä  ja  keskustelivat  niistä.  Henkilökohtaista  apua  minun ei  tarvinnut 

juurikaan antaa, koska osallistujat lukivat väittämät ääneen ja osa keskusteli 

omista vastauksistaankin kuuluvasti.

6.6  Todistustenjako

Viimeisessä kokkikerhossa osallistujille jaettiin todistus (LIITE 3) siitä, että he 

olivat  osallistuneet  kokkikerhoon.  Todistukset  jaettiin  yksitellen  paikalla 

olleille  osallistujille,  jotka laittoivat  todistuksensa valmiiseen kokkikansioon. 

Todistukset jaettiin lopuille kokkikerhoon osallistuneille myöhemmin.

Kokkikerhosta  saadulla  todistuksella  osallistujat  palkittiin  kokkikerhoon 

osallistumisesta.  Todistus  oli  ollut  osallistujilla  päämääränä  ja  tavoitteena 

kokkikerhon alkamisesta saakka, ja se oli saanut osallistujat motivoitumaan ja 

sitoutumaan toimintaan eri tavalla. Todistus oli osallistujille hyvin tärkeä ja sai 

suurimman osan heistä ylpeäksi käymästään kerhosta.
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7  KOKKIKERHON ARVIOINTI

Kun  toimintaa  järjestetään  eri  kohderyhmille  ja  sen  pohjalta  valmistetaan 

produkti, on hyvin tärkeää arvioida prosessinkulkua, mutta myös tapahtumaa 

tai tilaisuutta eri näkökulmista. Yksi toiminnan järjestämisen kulmakivistä on 

pohdinta  siitä,  miten  toiminnan  järjestäminen  onnistui  ja  mitä  olisi  voinut 

tehdä toisin. Myös jatkosuunnitelmia ja ideoita on hyvä tuoda esille.

7.1  Osallistujien palaute

Kokkikerhon lopuksi  annoin jokaiselle  osallistujalle  tekemäni  hymiönaamat, 

joista punainen surullinen naama tarkoitti, ettei kokkikerho kiinnostanut eikä 

ollut mukavaa. Keltainen totinen naama tarkoitti, että kokkikerhossa oli ihan 

mukavaa,  mutta  joku  asia  jäi  harmittamaan  tai  ei  ollut  mielekästä.  Vihreä 

hymyilevä naama tarkoitti, että kokkikerhossa oli  todella mukavaa ja kaikki 

meni  hienosti.  Jokainen  osallistuja  sai  nostaa  esille  omaa  mielipidettään 

kuvaavan naaman ja halutessaan suullisesti perustella valintaansa.  

Ensimmäisen kokkikerhon seitsemästä (7) vastaajasta viisi (5) osallistujaa antoi 

vihreän hymynaaman kokkikerhosta. Perusteluina oli pääosin se, että oli niin 

mukavaa ja nimenomaan oman työn tekeminen oli kaikista parasta. Yksi (1) 

osallistuja  antoi  keltaisen  naaman,  koska  hänen  mielestään  hänellä  ei  ollut 

tarpeeksi  tekemistä.  Yksi  (1)  osallistuja  antoi  punaisen  surunaaman,  koska 

myöhäisen aikataulun vuoksi  hän ei  enää  asuntolaohjaajan antaman ohjeen 

mukaan  saanut  syödä  iltapalaa.  Suullisesti  osallistuja  kuitenkin  sanoi,  että 

kokkikerhossa  oli  mukavaa  ja  vihreän  hymynaaman  arvoista,  mutta  häntä 

harmitti iltapalan poisjääminen ja kokkikerhon myöhäinen ajankohta.

Toisen  kokkikerhon  kuudesta  (6)  osallistujasta  kolme  (3)  antoi  vihreän 
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hymynaaman ja sanoi kokkikerhon olevan todella mukava ja mieluinen. Kaksi 

(2)  osallistujaa  nostivat  ylös  sekä  vihreän  hymynaaman  että  punaisen 

surunaaman.  Suullisena  perusteluina  toinen  osallistuja  antoi  punaisen 

surunaaman  siksi,  että  ei  tykännyt  jälkiruuasta  ja  vihreän  siksi,  että 

kokkikerhossa  oli  muuten  ollut  mukavaa.  Toinen  osallistuja  antoi  punaisen 

surunaaman siksi, että koki itse olevansa kiukkuinen ja sen vuoksi ei saanut 

kokkikerhosta  riittävästi  irti.  Yksi  (1)  osallistuja  nosti  ylös  punaisen 

surunaaman,  koska  häntä  harmitti,  ettei  muistanut  lounaan  aikana  ottaa 

tarjolla olevaa leipää eikä iltapalan nauttiminen ja leivän saaminen ollut enää 

illan päälle mahdollista.

Kolmannessa  kokkikerhossa  emme  käyttäneet  hymiöitä  palautteen 

antamiseen,  vaan  jokainen  osallistuja  sai  suullisesti  kertoa  mitä  mieltä 

kokkikerhosta oli. Osa osallistujista näytti vihreää hymiötä leveällä hymyllään, 

mutta suullisestikin kertoi, että oli tosi mukavaa. Kysyin vielä erikseen oliko 

jotain huonoa tai tympeää tai jotain mikä kokkikerhosta jäi painamaan mieltä. 

Jokainen osallistuja  kielsi  tämän ja  sanoi,  että  oli  tosi  hauskaa.  Negatiivista 

kommenttia ei  tullut  edes  iltapalan poisjäännistä,  koska päivällinen sijoittui 

myöhempään ajankohtaan kuin yleensä ja näin ollen iltapala-aika ei  käynyt 

osallistujilla edes mielessä.

Neljännen  kokkikerhon  palautekyselyssä  käytin  jälleen  kolmea  erilaista 

hymiönaamaa.  Neljästä  (4)  osallistujasta kolme (3)  osallistujaa nosti  vihreän 

hymiönaaman  ylös,  ja  yksi  (1)  osallistuja  keltaisen  hymiönaaman.  Vihreän 

palautteen  antavat  osallistujat  perustelivat  palautettaan  sillä,  että 

ruuanvalmistaminen  oli  kivaa  ja  kirjallinen  tehtävä  oli  erityisen  mielekäs. 

Keltaisen hymiönaaman antanut osallistuja ei tahtonut perustella palautettaan.

Viidennen kokkikerhon viidestä (5) osallistujasta jokainen näytti vihreää 

hymynaamaa. Perusteluina onnistuneelle kokkikerhopäivälle osallistujat 

kertoivat muun muassa sen, että oma työtehtävä oli paras, ja että kana oli 
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erityisen hyvää.

7.2  Ohjaajan itsearviointi

Toiminnan  kehittäjänä  ja  järjestäjänä  minun  on  tärkeää  pohtia  myös  omaa 

työskentelyäni  ja  onnistumistani  toiminnanohjaajana  ja  -suunnittelijana. 

Osallistujilta  saamani  palautteen  perusteella  olen  pyrkinyt  jatkuvasti 

muokkaamaan omaa toimintaani parempaan suuntaan ja samalla kehittämään 

kokkikerhon rakenteellista etenemistä joustavammaksi.

Valitsin  toiminnallisen  opinnäytetyön  Raudaskylän  Kristillisen  Opiston 

Itsenäiseen  elämään  -erityislinjalla,  koska  tahdoin  kiittää  opiskelijoita 

yhteisestä  ajastamme.  Erityislinjan  opiskelijat  ovat  antaneet  minulle  paljon 

sekä  kasvattaneet  ja  kehittäneet  ammatillista  osaamistani.  Toiminnan 

järjestäminen  heille  on  ollut  ikään  kuin  kiitos  saamastani  ammatillisesta 

kasvusta.

Ensimmäinen  kokkikerho  sujui  hienosti.  Puuttuvat  tarvikkeet  saimme 

kivuttomasti  korvattua  ja  muutokset  osallistujamäärässä  olivat  luontevasti 

korjattavissa.  Olin  erityisen  kiitollinen  opiskelijoille  heidän  mahtavasta 

asenteestaan,  joka  mahdollisti  kokkikerhon  onnistumisen.  Palautteen 

kuuleminen  oli  rohkaisevaa  ja  hyödyllistä.  Jatkossa  aloitimme 

mahdollisuuksien  mukaan kokkikerhon  puoli  tuntia  aiemmin.  Valitettavasti 

työtä en voinut tarjota määräänsä enempää. Osallistujia oli paljon, enkä voinut 

tarjota  työtä  koko  kahdeksi  tunniksi  kaikille.  Todellisuudessa  keltaisen 

hymiönaaman  palautteessaan  antanut  osallistuja  ehti  tehdä  töitä  enemmän 

kuin muut osallistujat.

Toinen  kokkikerho  sujui  odotusten  mukaisesti  vaikka  kaksi  (2)  osallistujaa 

olikin  joutunut  jäämään  kokkikerhosta  pois.  Jokaiselle  osallistujalle  oli 
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tarpeeksi  työtehtäviä  ja  ruuan  valmistaminen  sujui  mallikkaasti.  Yhden 

osallistujan ahdistus ja kiukkuisuus latisti hieman tunnelmaa, sekä loppuajasta 

se, että perunoiden valmistumista täytyi hetken aikaa odotella.

Asuntolaohjaajan  saapuminen  kokkauspaikalle  vaikeutti  hieman  työntekoa, 

koska  luppoaikaa  viettävät  osallistujat  istuivat  asuntolaohjaajan  viereen 

juttelemaan,  ja  se  ajoi  myös  työskentelevät  osallistujat  pois  työtehtäviensä 

ääreltä.  Koin  kuitenkin,  että  jokainen  osallistuja  teki  oman  osuutensa  ja 

lopputulos oli hyvä. Pääsimme tavoitteeseemme siitä, että kokkikerho loppuisi 

hieman aiemmin ja  saimmekin työmme valmiiksi  hyvissä  ajoin ennen kello 

19.00.

Kolmas  kokkikerho  onnistui  loistavasti.  Jokaisella  osallistujalla  oli  asenne 

kohdillaan, ja osallistujien ilo työskennellä hehkui selvästi heidän kasvoiltaan. 

Toteutus  sujui  työtehtävien  suhteen  suunnitelman  mukaisesti,  eikä  ikäviä 

yllätyksiä  kokkikerhossa  ilmennyt.  Uusien  osallistujien  pääseminen 

kokkikerhoon oli hienoa, eikä se musertanut jo valmiita suunnitelmia. Pelkäsin 

hieman,  että  työtehtäviä  olisi  jokaiselle  osallistujalle  liian  vähän,  mutta 

todellisuudessa jokainen sai osallistua riittävästi ruuanvalmistukseen.

Neljäs  kokkikerho  sujui  hyvin,  vaikka  osallistujia  oli  puolet  odotettua 

vähemmän. Osallistujat olivat kokkikerhossa motivoituneita ja työskentelivät 

rauhallisesti ja keskittyneesti. Pienempi osallistujamäärä mahdollisti myös sen, 

että  jokainen  osallistuja  sai  henkilökohtaisempaa  apua  ja  vinkkejä 

ruuanlaitossa.  Neljännen  kokkikerhon  perusteella  osallistujat  toivottavasti 

ajattelevat,  että  ruuanlaittaminen  on  leppoisaa  ja  mukavaa  puuhaa  vaikka 

työtä olikin yhtä osallistujaa kohden enemmän kuin aikaisemmin.

Viides  kokkikerho  sujui  hyvin,  eikä  päiväopiskelijoiden  lyhyt  läsnäolo  sitä 

häirinnyt.  Iltavuoron  tekeminen  ja  kokkikerhon  järjestäminen  yhtä  aikaa 

onnistui  hyvin,  koska  kaikki  osallistuivat  intensiivisesti  kokkikerhoon. 
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Opiskelijat pääsivät myös tutustumaan uusiin raaka-aineisiin ja puhuivatkin 

niistä pitkin iltaa.

7.3  Yhteistyökumppaneiden palaute

Erityislinjan asuntolaohjaajat seurasivat sivusta kokkikerhon kulkua enemmän 

tai vähemmän, koska työskentelivät kokkikerhon ajan samassa rakennuksessa. 

Asuntolaohjaajien antaman suullisen palautteen  perusteella,  he olivat  hyvin 

tyytyväisiä kokkikerhoon ja sen toteutukseen.

Erityisesti  asuntolaohjaajat  antoivat  hyvää  palautetta  siitä,  että  kokkikerho 

pystyttiin  järjestämään  osallistujien  omassa  asuntolassa.  Kokkikerhon 

osallistujat  toimivat  pienissä  ryhmissä  tai  pareittain  ja  näin  ollen  kehittivät 

vuorovaikutustaitojaan.  Asuntolaohjaajien  mukaan  opiskelijat  osallistuivat 

omatoimisemmin  ja  innokkaammin  ruuanlaittoon  kun  se  tapahtui 

opiskelijoiden asuntolassa. Normaalisti kotitaloustunnit järjestetään erillisessä 

kotitalousluokassa.  Lämmin  ja  viihtyisä  ilmapiiri  kohottivat  osallistujien 

mielialaa  ja  sitoutumista  työtehtäviin.  Yksi  asuntolaohjaaja  totesikin,  että 

kokkikerhossa on aivan eri meininki kun yleensä kotitalouden tunnilla.

Asuntolaohjaajat  toivat  myös palauteterveisiä  osallistujien kotoa.  Palaute oli 

ollut  positiivista  ja  monissa  perheissä  kokkikerho  oli  ollut  suurenakin 

puheenaiheena alkuvuodesta 2013. Osallistujien vanhemmat odottivat kovasti 

kokkikansion saamista omaan käyttöönsä. 

Ravintolakokin palautteen mukaan kokkikerhon rakenteen muodostaminen ja 

työtehtävien  organisointi  oli  onnistunut  hienosti.  Ravintolakokin  mukaan 

kokkikerhoon oli helppo heittäytyä pitkän työpäivän päätteeksi kun reseptit, 

tarvikkeet, työparit, työtehtävät ja kokkikerhon rakenteellinen eteneminen oli 

ollut harkiten ja loppuun asti suunniteltua. Ravintolakokki kertoi yllättyneensä 
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kovasti osallistujien taidoista ja koki, että valitsemani reseptit ja työtehtävät oli 

suunniteltu  niin,  että  osallistujat  pystyivät  toteuttamaan  ne  hyvillä 

suorituksilla.

Ravintolakokki  kertoi  olevansa  tyytyväinen  siitä,  että  on  päässyt 

harjaannuttamaan  kokintaitojaan  hänelle  ennestään  tuntemattoman 

kohderyhmän  kanssa.  Osallistujien  ohjaamisen  ja  avustamisen  lisäksi 

ravintolakokki  sai  itselleen  kokemusta  erilaisen  kohderyhmän  kanssa 

työskentelystä. 

Ravintolakokki kertoi, että hänen työtänsä selkeytti suuresti se, että järjestäjä 

antoi  selkeät  ohjeet  siitä,  minkälaisissa  tilanteissa  hänen  tulee  olla  apuna. 

Ravintolakokki  piti  myös  helpottavana  saamaansa  pohjatietoa  osallistujista, 

joiden kanssa hänen tuli kokkikerhossa työskennellä.

7.4  Tavoitteiden täyttyminen

Kokkikerhon tavoitteet täyttyivät viiden kokkauskerran aikana. Kokkikerhon 

osallistujat  osallistuivat  kokkikerhoon  mahdollisuuksien  mukaan  ja 

onnistuivat  työskentelemään  niin  itsenäisesti,  pareittain  kuin  ryhmissäkin. 

Kokkikerho  oli  erittäin  mieluisa  osallistujille  ja  tunnelma  kokkikerhossa  oli 

viihtyisä ja hyvä. Osallistujat toimivat huomaavaisesti pienessä ympäristössä ja 

osasivat hyvin organisoida omia työtehtäviään kokkikerhon aikana.

Osallistujat  saivat  tutustua  uusiin  raaka-aineisiin  ja  pääsivät  valmistamaan 

sekä maistamaan entuudestaan  tuntemattomia makuja.  Osa osallistujista  oli 

hieman ennakkoluuloisia  uusia  raaka-aineita  kohtaan,  mutta  pääsääntöisesti 

innostuivat uusia elämyksiä maistelemaan. 

Kokkikerhossa  tehdyt  tehtävät  ajoivat  niiden  suurimman  ja  tärkeimmän 
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tavoitteensa.  Osallistujat  syventyivät  pohtimaan  omia  ruokailutapojaan  ja 

terveellistä  ruokavaliota.  Osa  osallistujista  teki  tehtävät  täysin  omassa 

rauhassa, kun taas osa osallistujista keskusteli ja pohti asioita yhdessä. Tavoite 

saavutettiin jo sillä, että osallistujat pysähtyivät hetkeksi pohtimaan millainen 

heidän  oma  tilanteensa  tällä  hetkellä  on  ja  miten  se  on  vuosien  varrella 

muuttunut.

Osa  kokkikerhoon  osallistuneista  opiskelijoista  piti  kokkikerhoa  hyvinkin 

tärkeänä.  Näistä  osallistujista  huomasi,  että  he  halusivat  panostaa  muun 

muassa  kattaukseen ja  yleiseen  ilmapiiriin  ja  tunnelmaan.  Osa  osallistujista 

panosti kovasti esimerkiksi servettien taitteluun ja kynttilöiden sytyttämiseen. 

Malliesimerkkinä oleminen opetti varmasti muille osallistujille paljon, vaikka 

he eivät itse esteettisistä asioista niin välittäisikään.
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8  POHDINTA

Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli  osallistumisen ja  oppimisen 

lisäksi  yhteinen  ajanvietto  Itsenäiseen  elämään  -erityislinjan  opiskelijoiden 

kanssa. Tavoitteena ei ollut virheetön ja ammattitaitoinen ruuanvalmistaminen 

vaan  kokkikerhossa  jokainen  osallistuja  sai  toimia  ja  työskennellä  omien 

kykyjensä mukaan.

Suunnittelussa  hyödynsin  Seppälän  (ks.  tarkemmin  s.15)  ajatusta 

toimintakyvyn  riippuvuudesta  erilaisiin  olosuhteisiin.  Kokkikerhon 

järjestäminen  osallistujien  asuntolassa  ja  järjestäjän  oleminen  välittömässä 

läheisyydessä  auttoi  osallistujia  toimimaan  koko  kapasiteetillaan.  Lampisen 

ajatukset  toimintakyvystä  ja  osallistumisesta  täyttyivät  myös  tuen  ja  avun 

saatavuuden vuoksi kokkikerhon aikana.

Jokaista  kokkikerhoa  varten  tein  tarkan  suunnitelman  kokkikerhon 

etenemisestä, työtehtävistä, työpareista ja työvälineistä. Jokaisen kokkikerhon 

alussa  osallistujilla  oli  mahdollisuus  kertoa  mielipiteensä  tulevasta 

kokkikerhosta  omalta  osaltaan.  Oman  äänensä  esiin  tuominen  ja  omaan 

osuuteen  vaikuttaminen  pohjautuvat  toimintakyvyn  kokemukselliseen 

näkökulmaan.

Seppälän mukaan kehitysvammaisuus vaikeuttaa uusien asioiden oppimista. 

Tämän vuoksi työtehtävien suunnitellussa huomioin jokaisen osallistujan omat 

toimintamahdollisuudet,  kyvyt  ja  vahvuudet.  Toiminnan  vahvistamiseksi  ja 

ruokaohjeiden  käytön  helpottamiseksi,  tein  jokaiselle  osallistujalle  omat 

erilliset ohjeet siitä, mitä tulee tehdä. Lisäksi laitoin osallistujille yleisesti esille 

työnjaon ja työtehtävät, jotta kokonaiskuva toiminnasta tulee selkeästi  esille. 

Työnjaossa huomioin sen, että osallistuja sai välillä pitää taukoa työstään, jottei 

liian suuri työmäärä laskisi motivaatiotasoa.
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Kokkikerhon  suunnittelussa  ja  toteutuksessa  pyrin  huomioimaan  suuresti 

osallistujien  toimintakyvyn  rajoitukset  ja  varmistamaan  osallistujien 

turvallisuuden.  Teräviä  työvälineitä,  uunia  ja  hellaa  eivät  kaikki  osallistujat 

saaneet  valvomatta  käyttää.  Kokkikerhon  alkamisajankohdassa  huomioin 

myös osallistujien toimintakyvyn rajoitteet.  Jokaisen osallistujan täytyi  ehtiä 

oppitunneilta tai omista toiminnoistaan hyvissä ajoin kokkikerhoon.

Toiminnanjärjestäjänä  panostin  suuresti  kokkikerhon  aloitukseen. 

Kokkikerhossa jokaisen osallistujan tuli istua rauhassa paikallaan ennen kuin 

aloitin pohjustuksen tulevan kokkikerhon sisällöstä ja toiminnan etenemisestä. 

Aloitukseen  panostin  siksi,  että  jokaisella  osallistujalla  olisi  mahdollisuus 

kertoa  omista  ajatuksistaan  ja  mielipiteistään  ennen  kokkikerhon  alkua. 

Alustuksessa on tärkeää, että jokainen saa rauhassa kuulla omat työtehtävänsä 

ja  mahdollisesti  pyytää  tarkentavaa  selostusta  omasta  toiminta-alueestaan. 

Kokkikerhon  eteneminen  olisi  ollut  sekavaa  ja  tilanne  monimutkaista  jos 

kokkikerhossa ei olisi panostettu alkuvaiheeseen.  

Kokkikansion kokoamisessa päämääränäni oli Lummen (vrt. s. 4)  mukaisesti 

luoda  visuaalisesti  ja  viestinnällisesti  kohderyhmälle  toimiva  ja 

helppokäyttöinen  kokonaisuus.  Kunkin  kokkikerhon  kokonaisuus 

valmistettavien  ruokien  osalta  on  selkeästi  esillä  erivärisillä  välilehdillä. 

Valmistettavista ruuista on myös erikseen selkeät ja totuutta vastaavat kuvat. 

Ruokaohjeet  ovat  yksityiskohtaisesti  ja  selkeästi  esillä.  Kokkikansio  on 

jäsennetty  niin,  että  jokainen  työtehtävä  ja  työvaihe  ovat  selkeästi 

löydettävissä. Kokkikerhossa tehdyt kirjalliset tehtävät olivat myös selkeitä ja 

sopivan  lyhyitä.  Kirjallisten  tehtävien  alareunassa  oli  vastausvaihtoehdot 

valmiina  osallistujien  kirjoittamisen  helpottamiseksi.  Kuvat,  värit  ja  fontit 

huomioitiin niin kokkikansiossa kuin kirjallisissa tehtävissäkin.

Arvioinnissa käytin erilaisia hymiönaamoja apunani. Osallistujien oli helppo 

käyttää hymiönaamoja palautteen antamiseksi,  koska hymiönaamat toimivat 
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sekä  värikoodeina  että  ilmeinä.  Osallistujat  saivat  antaa  myös  suullista 

palautetta,  jotta heidän kokemukset ja mielipiteensä tulisivat selkeästi  esille. 

Palautteen  saamisen  varmistamiseksi,  palaute  tuli  antaa  ennen  ruokailun 

aloittamista.  Mikäli  palautteen  olisi  pyytänyt  vasta  ruuan  jälkeen,  olisi 

osallistujat ehtineet jo keskittyä muihin asioihin. Kolmannessa kokkikerhossa 

pyysin  suullisen  palautteen.  Suullisella  palautteella  varmistin  sen,  että 

jokainen  osallistuja  sai  varmasti  kertoa  omasta  mielipiteestään 

kokemuksellisen näkökulman mukaan.  

Kokkikerhossa arviointi oli tärkeää osallistujien sananvapauden lisäksi myös 

siksi,  että  pystyin  arvioimaan  saamaani  palautetta  ja  muokkaamaan 

tarvittaessa kokkikerhoa parempaan suuntaan. Heikkisen mukaan, on tärkeää 

reflektoida ja kehittää toimintaa, pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset ongelmat ja 

kokeilla  uutta  tietoa  käytännössä.  Kokkikerhossa  saamani  palautteen 

perusteella  kokkikerhon  alkamisajankohtaa  aikaistettiin  ja  työtehtäviä 

pilkottiin  vieläkin  pienempiin  osiin,  jotta  työtehtäviä  tulisi  yhtä  osallistujaa 

kohden enemmän.

Itsenäiseen  elämään  -erityislinjan  opiskelijat  ovat  minulle  työharjoittelun  ja 

sijaisuuksien  myötä  tuttuja.  Kokkikerhon  järjestäminen  sai  minut  kuitenkin 

ajattelemaan  ja  ottamaan  tarkemmin  huomioon  kehitysvammaisuudesta 

johtuvia  toimintakyvyn  rajoitteita.  Asuntolaohjaajan  sijaisuuksia  tehdessäni 

ohjaan  opiskelijoita  monissa  elämän  eri  toiminnoissa.  Kokkikerhon  myötä 

jouduin  kuitenkin  ajattelemaan  asioita  laajemmin  ja  huomioimaan  erikseen 

kunkin osallistujan toimintakyvyn vahvuudet ja heikkoudet sekä avun ja tuen 

tarpeet.  Kokonaisuudessaan  kokkikerhon  järjestäminen  oli  minulle  antoisa 

kokemus ja kasvatti suuresti ammatillista kasvuani ja kehitystäni.

Jatkossa  Itsenäiseen  elämään  -erityislinjan  opiskelijat  voisivat  valmistaa 

viikoittain  päivällisen  omassa  asuntolassaan  asuntolaohjaajan  avustuksella. 

Opiskelijat voisivat valmistaa päivällistä kahdessa pienemmässä ryhmässä ja 
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mahdollisesti  vastata  ruoka-aineiden  ostamisesta  yhdessä  asuntolaohjaajan 

kanssa.  Kokkikerhossa tehtyjä  ruokia on jatkossa helppo harjoitella  pienellä 

budjetilla joko kotona tai opiskelijoiden kotitalouden tunnilla.
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