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1 Johdanto

 

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämishankkeena yhteistyössä Kuninkaantien asumisyksikön 

kanssa.  Kuninkaantien asumisyksikkö on Espoon kaupungin ylläpitämä asumispalveluyksikkö, 

joka tarjoaa tilapäishoitoa ja asumisvalmennusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuoril-

le. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli suunnitella toimintaa kehitysvammaisille lapsille ja 

nuorille. Toiminnan osa-alueita olivat soveltava liikunta, musiikki, kuvataide sekä elämyksiä 

tuottava toiminta.  

 

Kehittämisprojektin tarve oli työelämälähtöinen; Kuninkaantien asumisyksikkö tarjosi aihetta 

opinnäytetyötorilla, josta sen löysin. Olen itse kiinnostunut kehitysvammaisten kanssa työs-

kentelystä. Olen vuosien varrella tehnyt töitä erilaisissa kehitysvammaisten kouluissa ja asu-

mispalveluissa, siksi opinnäytetyön tekeminen kehitysvammaisten kanssa tuntui luontevalta.   

 

Kehittämishankkeen asiakasryhmänä ovat kehitysvammaisest lapset ja nuoret. Kuninkaantien 

asumisyksikön asiakkaat ovat eriasteista tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, joilla on kehitys-

vamma- diagnoosi. Lapset ja nuoret ovat iältään 8-25- vuotiaita. Kuninkaantiellä on yhteensä 

52 asiakasta, joista paikalla on enintään yhdeksän lasta ja nuorta. Kuninkaantiellä on vuoro-

viikoin lasten viikko ja nuorten viikko. Toimintaa tuli suunnitella yhteensä yhdeksälle viikolle. 

Asiakkaat vaihtuvat Kuninkaantiellä viikoittain, jopa päivittäin, siksi tuntisuunnitelmia teh-

dessä voi samoja tuntisuunnitelmia hyödyntää useamman kerran, koska asiakkaat vaihtuvat 

koko ajan.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella monipuolista ja tavoitteellista toimintaa, joka so-

veltuu kaikille asiakkaille. Toiminnan suunnittelussa otettiin huomioon asiakkaiden tarpeet ja 

toiveet, käytettävissä olevat resurssit sekä työyhteisön toiveet ja erityisosaamisalueet. Asiak-

kaiden toiveet kartoitettiin haastattelemalla heitä vapaamuotoisesti sekä keskustelemalla 

Kuninkaantien työntekijöiden ja esimiehen kanssa.  

 

Teoriaosuudessa käsitellään lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä 

kehitysvammaisuutta ja siihen usein liittyviä liitännäissairauksia ja vaurioita. Teoriaosuudessa 

avataan myös tuntisuunnitelmien teemoja sekä niille asetettuja tavoitteita.  

 

Viimeisessä osiossa käsitellään opinnäytetyön arviointia. Keräsin palautetta Kuninkaantien 

työntekijöiltä sekä kirjallisesti että suullisesti. Lisäksi arvioin itse opinnäytetyön tavoitteiden 

saavuttamista sekä omaa ammatillista kasvuani.  
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2 Opinnäytetyö kehittämisprojektina 

 

Tämä opinnäytetyä toteutettiin kehittämisprojektina. Opinnäytetyön tarve oli työelämäläh-

töinen. Kuninkaantien asumisyksikkö oli tuonut aiheen opinnäytetyötorille, koska heillä on 

tarvetta tälläiselle kehitysprojektille. Kuninkaantiellä on ollut käytössä jo viime kesänä suun-

nitelma siitä, miten toimintaa toteutetaan, mutta se ei ole käytännössä onnistunut toivotulla 

tavalla. Ongelma tavoitteellisen toiminnan toteuttamisessa oli viime kesänä siinä, että ohjaa-

jilla ei ollut aikaa suunnitella toimintaa. (Rantalahti 2014.) Tämän vuoksi tarkoituksena oli 

kehittää valmiita tuntisuunnitelmia, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata tarvittaessa.   

 

Kehitysprojektin tarkoituksena on tuottaa toimintaa, joka kehittää käytäntöä. Kehittämispro-

jekti on ajallisesti rajattu kehittämistyö, joka etenee vaiheittain. Kehittämisprojekti voi ta-

pahtua yksilö-, ryhmä- tai organisaatiotasolla. Yksilötasolla kehitysprojekti kohdistuu työnte-

kijän omaan toimintaan ja työntekijä pyrkii kehittämään omaa ammatillisuuttaan. Ryhmäta-

solla pyritään puolestaan ratkaisemaan erilaisia ryhmien välisiä ongelmia. Organisaatiotasolla 

puolestaan laaditaan pitkänaikavälin tavoitteet, jotka yleensä koskevat suuria organisaatioita, 

kuten kuntia. (Heikkinen 2006, 16 - 19.) Tässä tapauksessa kehitysprojekti kohdistuu Kunin-

kaantien asumisyksikköön ja sen tarkoituksena on tuottaa uusia ja parempia käytäntöjä, joita 

voidaan hyödyntää tulevina kesinä. Kehittämisprojetki tapahtuu siis lähinnä organisaation ta-

solla, vaikkakin kyseessä on pieni organisaatio eikä sen toiminta välttämättä vaikuta millään 

tavalla muiden organisaatioiden toimintaan. Heikkisen (2006, 19 - 20) mukaan kehittämispro-

jektissa tutkija on aktiivinen toimija, joka pyrkii käynnistämään muutoksen ja rohkaisee työn-

tekijöitä tulemaan mukaan muutokseen. Siksi onkin tärkeää, että olen käynyt tutustumassa 

Kuninkaantien asumisyksikön työntekijöihin ja asiakkaisiin, jotta pääsen jollain tavalla mu-

kaan työyhteisön toimintaan. Työntekijät ovat itse toivoneet toiminnan kehittämistä ja siksi 

heillä on korkea motivaatio olla mukana kehittämisprojektissa.  

 

Kehittämisprojekti on käytännönläheinen. Käytännönläheinen kehittämisprojekti yhdistää 

käytännön ja teorian. Siihen kuuluu myös, että tutkija keskustelee sekä organisaation työnte-

kijöiden, että johtajan kanssa, havannoi toimintaympäristöä, tekee huomioita ja pyrkii edis-

tämään vuorovaikutusta, jossa jokaisen työntekijän mielipide otetaan huomioon. Teoria on 

käytännön kehittämisen pohjana. (Heikkinen 2006, 29 - 30.) Tässä opinnäytetyössä teoreetti-

suus näkyy niin, että tuntisuunnitelmat suunnittellaan teoriatiedon perusteella. 

 

3 Kehittämisprojektin ja opinnäytetyön tavoitteet 

 

Kehittämishankkeen tavoitteina on suunnitella monipuolisia ja tavoitteellisia tuntisuunnitel-

mia, joita on helppo muokata ja käyttää. Lisäksi tavoitteena on huomioida asiakaskunnan eri-
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laiset tarpeet ja toiveet sekä työntekijöiden toiveet ja erityisosaamisalueet sekä käytettävis-

sä olevat resurssit. 

 

Ensimmäinen tavoite on suunnitella monipuolista ja tavoitteellista toimintaa. Toiminnan 

suunnittelussa on neljä eri osa-aluetta: liikunta, musiikki, kuvaamataito ja elämystoiminta. 

Näiden neljän eri osa-alueen osalta pyritään siihen, että jokaisesta osa-alueesta löytyi tavoit-

teiltaan erilaisia tuntisuunnitelmia. Jokaiselle tuntisuunnitelmalle laaditaan oma yksilöllinen 

tavoitteensa, mikä määräytyy teeman ja toiminnan mukaan. Tuntisuunnitelmien tulee olla 

kuitenkin riittävän yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa, jotta ne motivoivat työntekijöitä 

käyttämään niitä. 

 

Toinen tavoite on huomioida asiakaskunnan erilaiset tarpeet ja toiveet. Jotta asiakkaiden toi-

veet voidaan ottaa huomioon, täytyy ensin kartoittaa mitä lapset ja nuoret toivovat. Lisäksi 

toiminnan tulee olla sellaista, että siihen on kaikkien mahdollista osallistua. Esimerkiksi huo-

mioidaan liikuntavammat ja erilaiset kommunikointimuodot. Soveltamalla ja muokkaamalla 

jokainen lapsi ja nuori pystyy osallistumaan toimintaan.  

 

Kolmas tavoite on huomioida työntekijöiden toiveet ja erityisosaamisalueet sekä käytettävissä 

olevat rerurssit. Työntekijöiden toiveet ja erityisosaamisalueet kartoitetaan ennen kuin tunti-

suunnitelmia laaditaan. Lisäksi tulee tietää mitä resursseja, kuten materiaaleja ja tiloja, on 

käytössä.  

 

4 Lapsen ja nuoren fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys 

 

Lapsen kehitys alkaa jo kohdussa ja lapsi kehittyy ja kasvaa läpi elämän fyysisesti, psyykkises-

ti ja sosiaalisesti aikuisuuteen asti. Tarkoituksenani on kuvata lapsen normaalisti etenevää 

kehittymistä ja kasvua, jotta voin verrata sitä kehitysvammaisen lapsen kasvun haasteisiin ja 

ymmärtää paremmin mitä lapsen oletetaan osaavan tietyssä ikävaiheessa. Keskityn kuvamaan 

7-20- vuotiaiden lasten kasvua ja kehitystä, koska he ovat tässä opinnäytetyössä toiminnan 

suunnittelun kohteena. Kerron seuraavissa luvuissa keskilapsuudesta, 6 vuoden iästä 12-

vuotiaaksi, ja nuoruudesta, 12 vuoden iästä 20-vuotiaaksi.  

 

Lapsen kehitystä tarkastellessa tulee ottaa huomioon lapsen tilanne kokonaisvaltaisesti. Jo-

kainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan tahtiinsa, toinen kehittyy nopeammin kuin toinen. Lap-

set myös oppivat asioita eri tavalla ja eri järjestyksessä. Lapsen kehitykseen vaikuttavat mo-

net eri tekijät: lapsen perimä ja temperamentti, kasvuolosuhteet, perhesuhteet, kaverisuh-

teet ja kokemukset. Kehittyäkseen tasapainoisesti lapsi tarvitsee tukea ja turvaa vanhemmil-

taan ja turvallisen kasvuympäristön, jossa voi kokea itsensä tärkeäksi ja saada positiivisia ko-

kemuksia itsestään. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila 2006, 132.) 
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4.1 Keskilapsuus 

 

Keskilapsuudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin lapsi on 7-12-vuotias (Nurmi ym. 2006, 70). 

Suomessa lapsi aloittaa koulun sinä vuonna, kun täyttää seitsemän vuotta ja koulun aloitus ja 

koulunkäynti ovat suurin osa lapsen elämää. Koulunkäynnin aloittaminen vaikuttaa niin lap-

seen kuin koko perheeseenkin ja yleensä ensimmäisellä luokalla lapset ovat innokkaita koulu-

laisia. Tämän ikäisillä lapsilla onkin suuri arvostus opettajaa kohtaan ja opettajalla on paljon 

auktoriteettia. Lapsen kasvaessa kritiikki opettajaa ja muita aikuisia kohtaan yleensä kasvaa. 

Lapsi kohdistaa myös itseensä enemmän kritiikkiä. Tässä iässä lapsi on innokas oppimaan uut-

ta ja oppiikin helposti uusia asioita. Lapsi saattaa myös kiinnostua uusista asioista ja harras-

tukset voivat vaihtua. Harrastukset ja omaehtoinen puuhastelu ovat lapselle tärkeitä asioita. 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014.) 

 

7-9-vuotias lapsi on kehittynyt sosiaalisesti taitavaksi ja kouluiässä kaverisuhteiden merkitys 

nousee suuremmaksi. Vaikka kavereiden merkitys korostuu, tarvitsee lapsi paljon tukea ja 

kannustusta uusien asioiden oppimiseen ja turvallisen aikuisen vierelleen. Sääntöleikit ja oh-

jeiden noudattaminen ensimmäisillä luokilla ovat tärkeitä ja yleensä tämän ikäiset lapset pi-

tävät säännöistä hyvin kiinni. Ensimmäisellä luokalla lapset alkavat yleensä leikkimään samaa 

sukupuoltaolevien lasten kanssa ja molemminpuolinen arvostelu on yleistä. Toverisuhteiden 

kautta lapsi oppii toiminnallisia taitoja, kuten fyysisiä taitoja, sosiaalisia taitoja ja omaksuu 

omalle sukupuolelle ominaista käyttäytymistä. Lapsi oppii olemaan vuorovaikuksessa vertais-

tensa kanssa ja oppii huomaamaan myös toisten ihmisten tunteita ja vuorottelun ja jakamisen 

periaatteita. Lapsen egosentrismi eli minäkeskeisyys vähenee ja lapsi pystyy vähitellen aset-

tumaan toisen ihmisen asemaan ja ottamaan paremmin muut huomioon. (Mannerheimin las-

tensuojeluliitto 2014.) 

 

Lapsessa tapahtuu myös fyysisiä muutoksia; pituuskasvu on huimaa ja hampaat vaihtuvat mai-

tohampaista pysyviin hampaisiin. Luusto ja lihasto vahvistuu ja lapsi pystyy yhä parempiin 

liikunnallisiin suorituksiin. (Dunderfelt 2006, 88.) Lapsen paino lisääntyy pituuskasvun myötä. 

Varhainkehittyvillä pojilla ja tytöillä voi näkyä jo murrosikään liittyviä muutoksia, kuten ty-

töillä rintojen kasvua ja häpykarvoitusta ja pojilla kivesten koon suurenemista.  Lapset tarvit-

sevat paljon liikuntaa ja ovat taitavia liikkumaan ja tekemään käsillään. Itsesuojeluvaisto on 

tässä iässä olematon ja lapset kokeilevatkin mitä rohkeimpia uusia temppuja. Yö- ja päiväkas-

telun tulisi loppua ensimmäisellä luokalla, ensimmäisellä luokalla sitä esiintyy vielä noin joka 

kymmenellä. Lapsi tarvitsee unta ja lepoa tarpeeksi kehittyäkseen ja kasvaekseen normaalis-

ti. Unentarve on yksilöllinen, mutta keskimääräinen unentarve on noin kymmenen tuntia yös-

sä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014.) 
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Lapsen ajattelussa tapahtuu myös muutoksia. Piagetin ajattelun kehityksen teorian mukaan 

lapsi siirtyy sensomotorisesta vaiheesta konkreettisten operaatioiden vaiheeseen. Konkreetti-

sen operaatioiden vaiheeseen kuuluu lapsen ajattelun konkreettisuus, jolla tarkoitetaan sitä, 

että havainnolle annetaan tietynlainen merkitys. (Hautamäki 1197, 224 - 227.) Lapsi ymmär-

tää abstrakteja asioita, eli ymmärtää asioita, joita ei pysty näkemään. Vaikka lapsi ymmär-

tääkin jo abstrakteja asioita, täytyy lapsella olla myös konkreettisia esimerkkejä ja malleja, 

joihin lapsi voi verrata asioita. Lapsen ajantajun ja välimatkojen ymmärrys paranee, lapsi 

pystyy hahmottamaan eilisen, tämän hetken ja tulevaisuuden. Mielikuvitus on vilkasta ja tosi 

ja epätosi voivat vielä sekoittua keskenään, mutta lapsi hahmottaa kuitenkin paremmin mikä 

on totta ja mikä ei. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013.) Aivojen kehittymiseen liittyy 

myös itsehillinnän säätelyn kehitys, mutta lapsi ei kykene vielä käsittelemään kaikkia tuntei-

taan ja hillitsemään itseään täysin. Useimmat lapset oppivat tunteiden säätelyn stradegioita 

kymmeneen ikävuoteen mennessä. Lasten kanssa keskusteleminen tunteista ja niiden purka-

misesta on hyväksi lapsen kehitykselle. Tunteita ei ole tarkoitus peittää tai tukahduttaa, vaan 

löytää keinoja miten näyttää tunteita niin, että toimintakyky säilyy. (Nurmi ym. 2010, 106 -

107.) 

 

4.2  Nuoruus 

 

Nuoruus rajataan tässä yhteydessä 12- 20-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin, jolloin siirrytään lap-

suudesta kohti aikuisuutta. Nuoruuteen liittyy monia muutoksia, jotka voivat olla hyvinkin 

suuria. Nuoruus voidaan jakaa neljään eri kokonaisuuteen: fysiologisiin muutoksiin ja kypsymi-

seen, ajattelutaitojen kehitykseen, sosiaalis-kulttuuristen ympäristön muutoksiin ja sosiaali-

sen kentän laajentumiseen. (Nurmi ym. 2010, 124 - 126.) Nuoruus on historiallisesti määräy-

tyvä ajanjakso, jolla on erilainen sija eri yhteiskunnissa. Länsimaisessa yhteiskunnassa nuoret 

ovat melko vapaita tekemään itseään koskevia päätöksiä ja heillä on paljon valinnanvapautta. 

Nuoruus alkaa yhä nuorempana, johtuen varhaisemmasta kypsymisiästä. Nuoruuus kuitenkin 

kestää yhä pitämpään, sillä aikuisuuteen liitettäviä rooleja saavutetaan yhä myöhemmällä 

iällä. Esimerkiksi perhettä perustetaan vanhemmalla iällä ja koulutusurien pitenemisen joh-

dosta työelämään sijoitutaan myöhemmin kuin aikaisemmin. (Nurmi ym. 2010, 125, 132.) 

 

Fysiologiset muutokset alkavat yleensä aikaisemmin tytöillä kuin pojilla. Puhutaan pubertee-

tista eli murrosiästä. Puberteetin vaiheet johtavat sukukypsyyden saavuttamiseen. Pubertee-

tin aikana tytöt ja pojat saavuttavat sukupuolelleen tyypilliset tunnusmerkit, tytöt muuttuvat 

naisiksi ja pojat miehiksi. Kehonmuutokset vaikuttavat myös nuoren minäkuvaan. Myös mui-

den ihmisten kohtelu voi vaikuttaa lapsen minäkuvaan, esimerkiksi jos varhainkehittynyttä 

nuorta kohdellaan vanhempana kuin hän todellisuudessa on. (Nurmi ym. 2010, 126 - 128.)  

 



 11 

Ajattelutaidoissa tapahtuu myös merkittäviä muutoksia. Nuoren ajattelu muuttuu konkreetti-

semmasta abstraktimmaksi eli nuoren ajattelussa tapahtuu laadullinen muutos. Nuori pystyy 

käsittelemään tulevaisuutta ja ajattelemaan asioita yleisemmin. Vaikka nuoren ajatusmaail-

ma muuttuukin uusien kokemusten ja tiedon kautta, on nuori kuitenkin saavuttanut varhais-

nuoruudessa tietyn tason, mikä ei enää olennaisesti muutu. Nuori alkaa kiinnostua ympäril-

lään olevista asioista, kuten erilaisista ideologioista ja maailmaa koskettavista asioista. Nuori 

etsii vastauksia niin omaan tulevaisuuteensa liittyen kuin muuhunkin maailmaan. (Nurmi ym. 

2010, 128 - 130.) 

 

Nuoren maailmankatsomus ja minäkuva voi muuttua paljonkin tässä iässä. Nuori ei ole enää 

niin vahvasti kiinni omissa vanhemmissaan ja saattaa omaksua eri arvoja ja moraalikäsityksiä 

kuin omat perheenjäsenensä. Nuori myös etsii itseään, rakentaa identiteettiään ja pohtii, 

minkälainen ihminen hän haluaa olla. Itsensä etsiminen voi kestää vuosia, eikä ihminen vält-

tämättä koe koskaan löytävänsä itseään. Voi olla myös niin, että nuori ei jostain syystä pääse 

haluamaansa tavoitteeseen ja joutuu sopeutumaan tilanteeseen ja rakentamaan näin minäku-

vaansa uudelleen ja asettamaan uusia tavoitteita.  Kuitenkin yleensä myöhäisnuoruudessa 

nuorella on jonkinlainen kuva siitä, mitä hän haluaa ja minkälainen hän haluaa olla.  (Nurmi 

ym. 2010, 132.) 

 

Kaveripiirin vaikutus kasvaa entisestään siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen. Nuoret kiinnos-

tuvat vastakkaisesta sukupuolesta tai samasta sukupuolesta. Nuori kokee ensimmäisiä seurus-

telusuhteita. Nuoren ja vanhempien välinen suhde muuttuu; lapsi saa enemmän itsenäisyyttä 

ja valtaa vaikuttaa omiin asioihinsa. Nuoren ja omien vanhempien käytös ja ajatusmaailmat 

voivat törmätä pahastikin ja aiheuttaa ristiriitoja perheissä. Toisaalta nuoruus voi mennä ki-

vuttomastikin ilman suurempia ristiriitoja vanhempien kanssa tai muiden tahojen kanssa. Nuo-

ri saa vaikutteita niin kotoa kuin kavereiltakin ja muulta ympäristöstä. Se, millaisia vaikuttei-

ta nuori saa, ja miten hän itse niihin suhtautuu ja niitä omaksuu, vaikuttaa nuoren käytök-

seen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014.) Nuoruuden kehitystehtäviksi voidaan Robert 

Havighurstin mukaan laskea koulutuksen hankkiminen ja työelämään valmistautuminen, suku-

puoli- identiteetin omaksuminen ja suhteiden luominen toiseen sukupuoleen, ideologian 

omaksuminen sekä perhe-elämään valmistautuminen (Nurmi ym 2010, 131). 15 vuoteen men-

nessä nuoren seksuaalisuus myös vahvistuu ja kiinnostus vastakkaista sukupuolta kohtaan kas-

vaa. Nuori kokeilee itsetyydytystä ja ensimmäisten seurustelusuhteiden kautta kokeilee sek-

suaalista mielihyvää myös toisen ihmisen kanssa. Varhaisnuoruudessa nuori kokee ensimmäisiä 

ihastuksen tunteita, mutta ei ole vielä valmis vakavaan seurusteluun. Mitä vanhemmaksi nuori 

tulee, sitä kypsempi hän on vastavuoroiseen seurustelusuhteeseen. (Mannerheimin lasten suo-

jeluliitto 2014.) 
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5 Kehitysvammaisuus ja erityisen tuen tarve 

 

Erityisen tuen tarve termi liitetään yleensä päivähoitoon ja koulumaailmaan, jolloin lapsi tar-

vitsee yleistä tukea enemmän tukea koulunkäynnissään, kasvussaan ja kehityksessään. Tässä 

yhteydessä tarkoitan erityisellä tuella sitä, että kehitysvammainen nuori tarvitsee jollain tai 

joillakin osa-alueilla enemmän tukea kuin niin sanotusti normaalisti kehittynyt lapsi tai nuori. 

Erityisen tuen tarve vaihtelee nuoren kehitysvammasta riippuen sekä yksilön iästä ja muista 

ominaisuuksista. Ei ole olemassa mitään tiettyjä kriteerejä siitä, mitä tukea ja minkä verran 

kehitysvammainen lapsi ja nuori tarvitsee. Tässä luvussa käsittelen kehitysvammaisuutta ja 

sen ilmenemismuotoja, jotta olisi helpompi käsittää, minkälaisesta tuesta voi olla kysymys. 

Tuon myös sellaisia asioita esille, jotka mielestäni tärkeitä ottaa huomioon toimintaa suunni-

tellessa. Käsittelen erillisenä lukuna kromosomioireyhtymiä sekä erilaisia toimintakykyyn vai-

kuttavia sairauksia ja vaurioita. Suurimmalla osalla Kuninkaantien asiakkaista on kehitysvam-

ma diagnoosi, joten kehitysvammaisuuteen perehtyminen on toiminnan suunnittelun kannalta 

oleellista. Osalla Kuninkaantien asiakkaista on myös autistisia piirteitä, joten kerron lyhyesti 

autismin kirjosta ja sen erityispiirteistä.  

 

Se, missä asioissa kehitysvammainen voi tarvita tukea, voidaan määrittää neljään eri katego-

riaan: adaptiivisen käyttäytymisen ja älyllisen toiminnan tukemiseen, psykologis- emotionaa-

linen tuen tarve, vamman syihin, terveyteen ja fyysiseen toimintaan liittyvä tuki sekä ympä-

ristötekijöistä johtuvaan tuen tarpeeseen. Lisäksi voidaan määrittää minkä verran tukea mil-

läkin osa-alueella tarvitaan. Tuen tarve voi olla satunnaista, rajoitettua, runsasta tai jatku-

vaa. (Rintala, Huovinen & Niemelä 2012, 86 - 87.) 

 

Kansaneläkelaitos on arvioinut, että kehitysvammaisuutta esiintyy noin 0,6 % väestöstä (Malm, 

Repo & Talvela 2004, 166). Kehitysvammaisuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmas-

ta; lääketieteen, toimintakyvyn ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kehitysvammaisuudelle tarkoi-

tetaan vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Kehitysvammaisuus rajoittaa joitakin tai 

jotakin toiminnan osa-alueita. Jokaisella kehitysvammaisella on omat heikkoutensa ja vahvuu-

tensa. (Kehitysvamma-alan verkkopalvelu 2014.) Kehitysvammaisuus voi olla eriasteista ja 

kehitysvammaisuutta voidaan mitata ja määritellä eri tavoin. Yksi tapa on jakaa kehitysvam-

maisuus neljään eri asteeseen: lievään kehitysvammaan, keskiasteiseen kehitysvammaan, vai-

keaan kehitysvammaan ja syvästi kehitysvammaisiin. Vaikka ihmisten luokittelu eri lokeroihin 

kuulostaakin melko vanhanaikaiselta, diagnoosi voi helpottaa lapsen ja nuoren arkea. Esimer-

kiksi hänelle ei aseteta ylivoimaisia tavoitteita tai puolestaan liian alhaisia tavoitteita.  Kehi-

tysvammaisuus ei ole sairaus, mutta löytämällä jokaisen kehitysvammaisen vahvuudet ja 

heikkoudet voidaan joitakin tai jotakin osa- aluette vahvistaa kuntoutuksen avulla. (Malm ym. 

2004, 176 - 177.) 
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Kehitysvammaisuutta voidaan luokitella myös sen syiden perusteella. Kehitysvammaisuuden 

syyt voidaan jakaa prenataalisiin syihin, perinataalisiin syihin ja postnaalisiin syihin. Prenataa-

lisilla syillä tarkoitetaan ennen syntymää tapahtuvia kehityksen häiriöitä. Näihin kuuluvat 

kromosomimuutokset, sukupuolikromosomihäiriöt, periytyvät häiriöt ja tuntemattomista syis-

tä johtuvat erilaiset sikiökauden sairaudet ja muut sairaudet. Perinataalisilla syillä tarkoite-

taan puolestaan synnytyksen aikana tapahtuvista kehityksen häiriöistä, kuten raskausmyrky-

tys, äidin sairastamat taudit (diabetes, vihurirokko, sytomegalotauti, hypotyreoosi) tai päih-

teiden käyttö raskausaikana. Postnaalisillla syillä tarkoitetaan puolestaan syntymän jälkeisiä 

syitä. Niitä ovat muun muuassa erilaiset keskushermoston infektiot, lapsen joutuminen onnet-

tomuuteenja lapsen kokemat traumat. Noin 30 % tapauksista kehitysvammaisuuden syytä ei 

pystytä selvittämään. (Malm ym. 2004, 167 - 176.) 

 

Koska toiminnan suunnittelun kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset lapset ja nuoret, on toi-

minnan yhtenä tavoitteena tukea lapsen ja nuoren kehitystä ja kasvua. Kasvua ja kehitystä 

voi tukea erilaisilla tehtävillä, jotka ovat tarpeeksi haastavia, mutta eivät ylivoimaisia. Lap-

sen täytyy saada yrittää ensin ja häntä autetaan vasta tarvittaessa. Palautteen antaminen 

heti toiminnan jälkeen on tärkeää. Tällöin lapsi ja nuori saa kokemuksen siitä, että hän pystyy 

ja osaa ja itsenäisyyden ja elämänhallinnan tunne lisääntyy. Onnistumisen kokemuksilla on 

vaikutusta myös lapsen itsetunnon kehittymiseen. (Malm ym. 2004, 177.) Kehitysvammaisella 

lapsella on samanlaiset tarpeet kuin niin sanotusti normaalillakin lapsella. Hän haluaa kokea 

itsensä tärkeäksi ja osaavaksi ja tulla ymmärretyksi. Kehitysvammaisten kanssa kommunikoin-

ti voi olla haastavaa, jos lapsi ei puhu ja käyttää jotakin korvaavaa tai vaihtoehtoista kommu-

nikointimuotoa. Toimintaa suunnitellessa tuleekin ottaa huomioon erilaiset kommunikoinnin 

haasteet ja miettiä etukäteen, miten toiminta toteutetaan niin, että kaikki ymmärtävät toi-

minnan tarkoituksen. Sosiaalisten taitojen oppiminen on myös tärkeää. Sosiaalinen vuorovai-

kutus perustuu siihen, että lapsi ja nuori tulee ymmärretyksi ja hyväksytyksi sekä selviytyy 

mahdollisimman itsenäisesti. Siksi onkin tärkeää, että järjestetään yhteistä toimintaa, jossa 

on oltava vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lapsi oppii vuorovaikutustaitoja mallioppimisen 

ja jäljittelyn kautta. Siksi muiden lasten ja nuorten sekä aikuisten esimerkki on tärkeä. Vuo-

rovaikutuksessa opitaan myös kielellisiä taitoja. Selkeä puhe ja ohjeet auttavat lapsia ja nuo-

ria ymmärtämään ohjeita ja muiden puhetta. Toisaalta monipuolinen ja rikas kieli ympärillä 

rikastuttaa myös lapsen ja nuoren sanavarastoa ja ymmärrystä. (Malm ym. 2004, 177 - 180.) 

 

5.1 Yleisimmät kromosomimuutokset 

 

Yleisempiä kromosomimuutoksia ovat Downin oireyhtymä ja fragiili X – oireyhtymä. Muita 

kromosomimuutoksia on Rettin oireyhtymä, sukupuolikromosihäiriöt sekä erilaiset deleetioista 

johtuvat oireyhtymät. Käsittelen Downin oireyhtymään laajemmin, koska sitä esiintyy myös 

Kuninkaantien asiakkailla. (Malm ym. 2004, 167 - 169.) 
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Downin oireyhtymä on suurin yksittäinen kehitysvammaisuuden syy. Downin oireyhtymällä 

tarkoitetaan kromosomihäiriötä, jossa kromosomeja on 46 sijaan 47. Downin oireyhtymään 

liittyy kasvu- ja kehityshäiriötä, toiminnallisia- ja rakenteellisia häiriöitä ja kehitysvammai-

suutta sekä poikkeavuutta ulkonäössä. (Jalanko 2014.) 

 

Downin oireyhtymä aiheuttaa yleensä lievän tai keskiasteisen kehitysvamman. Downin oireyh-

tymään voi liittyä myös muita liitännäissairauksia, kuten synnäinen sydänvika, synnyinäinen 

ruuansulatushäiriö, epilepsia, alhainen vastustuskyky ja kilpirauhasongelmia. Yleensä Down 

lapset kehittyvät ja kasvavat hitaammin kuin normaalit lapset. Down lapsilla puhumaan oppi-

minen ja liikunnallinen kehitys ovat hidasta. Oireyhtymään liittyy myös elimistön nopea van-

heneminen. Iän myötä lievä tai keskivaikea kehitysvamma voikin muuttua nopeasta vanhene-

misesta johtuen vaikeaksi kehitysvammaksi. (Malm ym. 2004, 167.) 

 

5.2 Toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet ja vauriot 

 

Kehitysvammaisuuden lisäksi lapsella ja nuorella voi olla erilaisia sairauksia tai muita vaurioi-

ta. Epämuodostumat, sydänviat, aineenvaihdunnan häiriöt ja pitkäaikaissairaudet ovat esi-

merkkejä näistä. Mitä enemmän kehitysvammaisella on lisävammoja ja sairauksia, sitä vaike-

ampi hänen on oppia uusia asioita. (Malm ym. 2004, 181.) Kerron tarkemmin CP-vammasta, 

selkäydinvammoista ja epilepsiasta, sillä niitä esiintyy myös Kuninkaantien asiakkailla. Ne 

vaikuttavat asiakkaiden toimintakykyyn ja ne tulee ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa. 

 

CP-vamma on keskushermoston sairaus ja vaurio. CP-vammalla tarkoitetaan liikkumisen ja 

asennon häiriötä, joka on seurausta aivovauriosta. CP-vamma voidaan jakaa kolmeen eri muo-

toon: spastiseen, dyskineettiseen ja ataktiseen. CP-vammoista voidaan puhua myös vaikeusas-

teen mukaan; lievinä, keskivaikeina ja vaikeina. Spastinen ilmenesmismuoto on noin 60 % CP-

vammaisista. Sillä tarkoitetaan sitä, että lihas ei liiku normaalisti johtuen jäykistä ja supis-

tusherkistä lihaksista. Spastisuus voi ilmetä hitaina ja epätarkkoina liikkeinä. Tavallisimmat 

spastiset muodot ovat hemiplegia spastica eli toispuoleinen jäykkähalvaus, diplegia eli alaraa-

jojen jäykkähalvaus ja tetraplegia eli neliraajajäykkähalvaus. Dyskineettinen ilmenesmismuo-

to on noin 30 prosentilla CP-vammaisista ja se voidaan jakaa kahteen eri muotoon: dyskotoni-

seen tetraplegiaan ja atetoosiin. Dyskinesiaa ilmenee yleensä yläraajojen ja pään lihaksissa. 

Dyskotonisella tetraplegialla tarkoitetaan sitä, että tonus vaihtelee; lihakset ovat välillä vel-

tot ja välillä jäykät. Tonuksen vaihtelun saa aikaan tahdonalaisen liikkeen yrittäminen ja eri-

laiset tunne-elämykset. Atetoosi puolestaan tarkoittaa sitä, että henkilö ei pysty tekemään 

tahdonalaisia liikkeitä, vaan vaurio aiheuttaa kontrolloimattomia ja tahdosta riippumattomia 

liikkeitä. Ataktista ilmenemismuotoa esiintyy noin 10 % CP-vammasista. Sillä tarkoitetaan pik-

kuaivoista johtuvaa häiriötä, joka ilmenee heikkona koordinaationa ja liikeaistina. (Rintala 
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ym. 2004, 96 - 97.) Toimintaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon CP- vamma. CP- vammai-

sille liikunnan tulee olla sopivan rasittavaa; ei liian helppoa tai liian raskasta ja sisältää tau-

koja, jotta lihakset saadaan rentoutettua välillä. Liikunnan tulisi tapahtua myös lämpimässä 

tilassa ja huolellinen lämmittely edesauttavat lihasta liikesuoritusten tekemisessä. Toimintaa 

suunnitellessa tulee ottaa huomioon, että CP- vammaisen voi olla vaikea tai mahdoton tehdä 

liikeratoja puhtaasti. (Rintala ym. 2012, 255 - 256.)  

 

Selkäydinvammoilla tarkoitetaan sitä, että selkäytimen hermoradat ovat vaurioituneet osit-

tain tai kokonaan. Selkäydinvamma voi johtua onnettomuudesta, kasvaimesta, erilaisista sai-

rauksista tai synnynnäisistä epämuodostumista. Selkäydinvamman aiheuttamat vauriot riippu-

vat siitä missä kohdin selkäydintä vaurio on. Mitä ylempänä selkäydintä vaurio on, sitä suu-

remmat vamman se aiheuttaa. Selkäydinvammat voidaan jakaa täydelliseen vaurioon, kaikki-

en raajojen osittaiseen tai täydelliseen toimintakyvyttömyyteen (neliraajahalvaus), rinta- ja 

rannerangan vaurioon(alaraajojen halvaukseen). (Rintala ym. 2004, 108 - 109.) Selkäydin-

vammaisilla toimintaa suunnitellessa pitää puolestaan ottaa huomioon se, että henkilö on 

yleensä pyörätuolissa ja esteettömyyden huomioiminen on tärkeää (Rintala ym. 255 - 256). 

Pyörätuolissa oleva henkilö pystyy osallistumaan kaikkeen toimintaan, kunhan toiminta on 

hyvin suunniteltua ja pyörätuolissa olevalla henkilöä varten on mietitty valmiiksi millä tavoin 

hän osallistuu.  

 

Epilepsia on aivojen sähköisessä toiminnassa oleva häiriö, joka aiheuttaa yleensä tajunnan 

menettämisen, kouristeluja, poikkeavaa käytöstä sekä aistihäiriöitä. On arvioitu, että noin 

neljäsosalla kehitysvammaisista lapsista on epilepsia. Ensisijainen hoitomuoto on lääkehoito 

ja sillä pyritään kohtauksemattomuuteen tai mahdollisimman vähäisiin kohtauksiin. Yleensä 

kohtaukset menevät itsestään ohi 1-4 minuutissa eikä niitä ole tarvetta lääkitä. Jos kohtaus 

pitkittyy, tai on raju on, olemassa ensiapulääkkeitä, jotka on määrätty kullekin henkilölle 

erikseen. (Heiskala 2007, 4, 10 - 11.) Epilepsia on sairaus, joka tulee huomioida jokapäiväises-

sä elämässä. Myös toiminnan suunnittelussa tulee ottaa epilepsia huomioon. Esimerkiksi kii-

peily ja uinti ovat lajeja, joita harrastaessa tulee ottaa huomioon se, että miten toimitaan jos 

kohtaus tulee. Epilepsian takia ei pidä jättää asioita tekemättä, mutta se tulee huomioida, 

jotta vältytään vaarallisilta tilanteilta. Lisäksi täytyy olla tietoinen millaisia kohtauksia asia-

kas saa, jotta pystyy tunnistamaan ne ja tarvittaessa lääkitsemään. (Rintala ym. 2012,101.) 

 

5.3 Autismin kirjo 

 

Osalla Kuninkaantien asiakkaista on autistisia piirteitä, joten on hyvä tietää jotakin autismin 

kirjon erityispiirteistä. Autismin kirjo kattaa autismin ja aspergerin oireyhtymät, Rettin ja 

Touretten oireyhtymät, disintegraatiivisen kehityshäiriön sekä laaja-alaiset kehityshäiriöt. 

(Kehitysvamma-alan verkkopalvelu 2014) Autismin kirjo on laaja käsite, joka kattaa monenlai-
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sia yksilöitä. Autismin kirjolle tyypillisiä piirteitä on kuitenkin luokiteltavissa jonkin verran. 

Autismin kirjo on neurobiologinen oireyhtymä, johon kuuluu eriasteisia toiminnan vaikeuksia. 

Tunnistettavia merkkejä käytöksessä on vuorovaikutuksen- ja kommunikoinnin vaikeudet, em-

patian puute eli vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan, erityiset mielenkiinnonkohteet, 

poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin sekä stereotyyppinen käytös. (Autismi- ja aspergerliitto 

2014.) 

 

Autismin kirjon asiakkaiden kanssa työskennellessä on otettava huomioon, että autismin kir-

joon kuuluva henkilö voi ymmärtää tai nähdä asiat eri tavalla kuin itse näkee ja kokee. Esi-

merkiksi kovat äänet voivat olla erityisen häiritseviä autistiselle henkilölle. Vaikeudet kom-

munikoinnissa ja vuorovaikutuksessa voivat vaikuttaa myös siihen, haluaako lapsi tai nuori 

osallistua ryhmätoimintoihin. Samat tavoitteet eivät välttämättä sovi autistiselle ja kehitys-

vammaiselle. Esimerkiksi antamalla tarpeeksi tilaa ja aikaa, voidaan mahdollistaa myös autis-

tisen henkilön osallistuminen. Esimerkiksi jos ryhmässä työskentely on ylivoimaista, voi autis-

tinen henkilö tehdä samaa juttua kuin muutkin, mutta antaa hänelle oma rauhallinen paikka, 

jossa ei ole liikaa aistiärsykkeitä. 

 

6 Tuntisuunnitelmien teemat 

 

Tuntisuunnitelmien teemat on jaettu neljään eri kategoriaan: soveltavaan liikuntaan, musiik-

kiin, kuvataiteeseen ja elämyksiä tuottavaan toimintaan. Näiden teemojen rajat ovat häilyviä 

ja niitä voidaan yhdistellä toimintaa suunnitellessa. Monipuolisen toiminnan suunnittelun kan-

nalta on kuitenkin hyvä, että teemat ja niiden sisällöt on määritelty.  

 

Tuntisuunnitelmat koostuvat neljästä eri osa-alueesta: opetuksesta, säännöistä ja ohjeista, 

asianmukaisista välineistä sekä tilan ja ympäristön huomioimisesta (Rintala ym. 2012, 272). 

Kaikilla tuntisuunnitelmilla on omat tavoitteensa ja niihin pyritään toiminnan avulla. Tunti-

suunnitelmat koostuvat aloituksesta, varsinaisesta toiminnasta sekä lopetuksesta.  

 

6.1 Soveltava liikunta 

 

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, joka pyrkii huomioimaan jokaisen henkilön eri-

tyistarpeet ja mahdollistaa liikunnan jokaiselle henkilölle vammastaan tai sairaudestaan huo-

limatta. Soveltavasta liikunnasta on käytetty myös nimekettä erityisliikunta tai erityisryhmien 

liikunta, mutta nykyään on siirrytty käyttämään nimekettä soveltava liikunta. (Rintala ym. 

2012,9.) Tässä luvassa käsittelen soveltavan liikunnan tavoitteita, tarpeita ja suunnittelun 

lähtökohtia.  
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Lapsen motoristen taitojen kehittäminen on osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Oman ke-

hon hahmottaminen sekä oman kehon hallinnan lisääminen ovat tärkeitä asioita. Oman kehon 

hahmoittaminen voi olla vääristynyt kehitysvammaisella lapsella ja nuorella, ja siksi erilaiset 

tilanteet, joissa voidaan kehittää kehonhahmotusta, ovat tärkeitä. Motorisen kehityksen kan-

nalta on tärkeää kehittää niin karkeamotoriikkaa kuin hienomotoriikkaakiin. Karkeamotorii-

kalla tarkoitetaan suurten lihasryhmien hallintaa ja hienomotoriikalla puolestaan pienten li-

hasten toimintaa. (Malm ym. 2004, 179 - 180.) 

 

Soveltavan liikunnan tavoitteena on Rintalan, Huovisen ja Niemelän mukaan ”edistää lapsen 

ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukea terveellisen ja liikunnalli-

sen elämäntavan omaksumista” (2004, 55). Koska soveltavan liikunnan asiakaskunta on moni-

nainen, on tavoitteiden yksilöllistäminen entistä tärkeämpää. Soveltavalla liikunnalla voidaan 

katsoa olevan kolme tavoitealuetta: fyysis- motoriset tavoitteet, kognitiiviset tavoitteet ja 

sosiaaliemotionaaliset tavoitteet. Suunnittelu aloitetaan aina tavoitteiden laatimisesta. Ta-

voitteet puolestaan määritellään kohderyhmän ja sen taitotason mukaan. (Rintala ym. 2004, 

55.) Liikunnan tavoitteita voidaan tarkastella myös lapsen iän ja kehitysvamma-asteen mu-

kaan. Lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisilla keskitytään motorisiin taitoihin ja perus-

kunnon kohentamiseen. Vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisilla tavoitteena on kokea mielihy-

vää, oppia esiverbaalisen tason kommunikointia, vuorovaikutusta ja motorista kontrollia sekä 

hyväksyttävää käyttäytymistä. Kouluikäisellä lapsella liikunnan painopisteenä on motoristen 

taitojen kehittäminen pelien ja leikkien avulla, fyysisen kunnon ja voiman kehittäminen. Peli-

en ja leikkien avulla kehitetään silmä-käsikoordinaatiota, sosiaalista kanssakäymistä, innoste-

taan ja kannustetaan liikkumaan sekä pyritään löytämään lapselle mieluisa liikuntamuoto. 

Aikuisiällä puolestaan pyritään ylläpitämään toimintakykyä ja parantamaan fyysistä kuntoa 

vaihtelevalla liikunnalla ja yhdessätekemisellä. (Mälkiä ym. 1991, 56 - 59.) 

 

Kaikkia lajeja, pelejä ja leikkejä pystyy soveltamaan niin, että jokainen pystyy osallistumaan. 

Välineitä, sääntöjä ja tilaa soveltamalla voidaan helpottaa tai vaikeuttaa harjoittelua. Kuten 

Rintala (2012, 271) toteaa, ovat pelit ja leikit tärkeitä kaikille lapsille, ja niiden avulla voi-

daan kehittää lapsen niin lapsen fyysiä valmiuksia kuin sosiaalisiakin taitoja. Jakamalla ryh-

mät tasaisesti jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Leikkejä voi muuttaa tilaa, väli-

neitä, liikkumistapaa ja sääntöjä muuttamalla. Sääntöjä voi muuttaa vain yhden leikkijän, 

useamman leikkijän tai koko ryhmän osalta, riippuen siitä miten eritasoisia liikkujat ovat. 

(Rintala ym. 2012, 273.) Esimerkiksi hippaleikissä voidaan aluetta rajata pienemmäksi ja so-

pia, että taitavimmat liikkujat liikkuvat hyppimällä ja toiset juoksemalla. Pyörätuolissa olevat 

voivat osallistua kelaamalla tai toimia esimerkiksi vain pelastajina.  

 

Pallopelejä pystyy soveltamaan myös niin, että kaikki pystyvät osallistumaan. Kuitenkin niin, 

että säännöt pyritään pitämään mahdollisimman samoina, jotta pelin luonne säilyy (Rintala 
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ym. 2012, 296). Kehitysvammaisten suosimia pallopelejä ovat koripallo, sähly, lentopallo ja 

boccia. Soveltamisen tarve on hyvin erilainen kehitysvammaisilla, sillä kehitysvammaisista 

löytyy eritasoisia liikkujia. Kertomalla säännöt tarkasti ja konkreettisesti varmistetaan, että 

jokainen ymmärtää mistä on kyse. Vaikeasti vammaisilla ja syvästi kehitysvammaisilla voi olla 

käytössä erilaisia apuvälineitä tai avustaja. Harjoittelu kannattaa aloittaa ensin yksilöharjoit-

telusta, jonka jälkeen voi siirtyä pelaamaan. (Rintala ym. 2012, 300.) 

 

6.2 Musiikki ja musiikkiterapian menetelmät 

 

Toinen teema toiminnan suunnittelussa on musiikki ja musiikkiterapian menetelmät.  

Musiikkiterapiaa voi antaa vain henkilö, jolla on musiikkiterapeutin koulutus. Terapeuttisia 

menetelmiä voi käyttää kuitenkin kuka tahansa. (Ahonen 2000, 22.) Musiikkiterapian mene-

telmiä ovat muun muassa musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, musiikin mukana liik-

kuminen, fysioakustinen tuoli, musiikkimaalaus ja laulujen tekeminen. (Suomen musiikkitera-

piayhdistys 2014.) Musiikin avulla lapsi ja nuori voi pystyä kertomaan sellaisia asioita, joita ei 

välttämättä pysty muuten kertomaan. Musiikki voi avata myös tien uudelle tunteelle tai ko-

kemukselle. Seuraavissa kappaleissa esittelen erilaisia tavoitteita, jotka nousevat esiin, kun 

musiikkia hyödynnetään eri tavoin. 

 

Musiikin kuuntelu menetelmänä sopii kaikille. Musiikin kuuntelulla voi olla erilaisia tavoittei-

ta; se voi rentouttaa, tuottaa mielihyvää tai olla osana toimintaa. Musiikkia kuuntelemalla 

voidaan tehdä erilaisia kuunteluharjoituksia, kuten pohtia voimakkaan ja hiljaisen äänen 

eroa. (Ahonen 2000, 195.) 

 

Musiikkimaalauksen ideana on maalata tai piirtää musiikin aikana, siitä mieleen tulevia tun-

teita ja ajatuksia. Musiikki voi myös virittää lapsen johonkin teemaan tai aihealueseen. Mu-

siikkimaalauksen tavoitteina on antaa ykilölle mahdollisuus kertoa tunteistaan ja ajatuksis-

taan maalattujen värien ja muotojen avulla. Maalattuna tunteista ja ajatuksista tulee hel-

pommin havaittavia, jolloin niiden käsitteleminen ja ymmärtäminen voi olla myös helpomaa. 

(Ahonen 2000, 194 - 195.) 

 

Soittaminen ja laulaminen musiikkiterapiamenetelmänä painottuu musiikin aikaansaamaan 

tuotokseen ja sen prosessiin. Soittaminen ja laulaminen voi tapahtua yksin tai ryhmässä. Soit-

taminen ja laulaminen voi tapahtua improvisoimalla tai noudattamalla ennaltamäärättyä kaa-

vaa. Ryhmässä soittaminen ja laulaminen kehittävät vuorovaikutustaitoja sekä antavat mah-

dollisuuden itseilmaisuun. Ryhmässä tapahtuvan toiminnan tavoitteena on antaa mahdollisuus 

jokaiselle itsensä ilmaisuun, sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä antaa uudenlainen kokemus 

kommunikoinnista.(Ahonen 2000, 197 - 202, 208.) 
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Musiikkia voidaan käyttää myös liikkumiseen. Musiikkiliikunnan tavoitteena on kehittää ke-

honhahmoitusta ja hallitsemista sekä tuottaa henkilölle mielihyvää musiikin mukana liikkumi-

sesta. Musiikkiliikunta mahdollistaa itseilmaisun, luovuuden, peruskunnon ja sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen yhdistämisen. (Mäkilä ym. 2002, 236 - 238.)  

 

6.3 Kuvataide  

 

Kolmas teema toiminnan suunnittelussa on kuvataide. Kuvataiteella tarkoitan tässä työssä 

maalaamista, piirtämistä, muovailua, valokuvaamista, askartelua ja käsitöitä. Hyödynnän 

työssäni taideterapian menetelmiä. Taideterapiassa käytetään kuvallista ilmaisua saavutta-

maan hoidollisia, ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia tavoitteita. Se on toiminnallista, koke-

muksellista ja tekemällä oivaltamista. (Rankanen, Hentinen & Mantere 2007, 9) Kuvataidete-

rapiassa yhdistyvät kuvallinen ilmaisu ja psykoterapia (Ahonen- Eerikäinen, Annola & Tarkki, 

1996,117). Terapiaa voi antaa vain koulutuksen käynyt henkilö, mutta terapeuttisia menetel-

miä voi käyttää kuka tahansa. Tällöin terapeuttisten menetelmien käytön tavoitteena voi olla 

esimerkiksi omien tunteiden ilmaiseminen, rentoutuminen, itseensä tutustuminen ja mielihy-

vän ja osallisuuden kokeminen. (Ahonen-Eerikäinen ym. 1996, 158.) Lisäksi kuvataidetta voi-

daan käyttää hienomotoristen taitojen kehittämiseen, esimerkiksi voidaan harjoitella kynä-

otetta.  

 

Kuvataiteen avulla lapsi ja nuori pystyy ilmaisemaan itseään ja kommunikoimaan ilman ver-

baalista puhetta. Puheen tuottaminen voi olla kehitysvammaiselle vaikeaa, joten kuvataiteen 

avulla lapsi ja nuori pystyy kenties kuvaamaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan, joita muuten 

ei pystyisi tuomaan julki. (Ahonen-Eerikäinen ym. 1996, 132) Kun tunteista ja ajatuksista tu-

lee konkreettisempia, niitä voi olla helpompi käsitellä ja ymmärtää. (Ahonen 2000, 194) 

 

Kuvataiteesen voidaan liittää myös sadutus menetelmä. Sadutus on kaikille ikäryhmille sopiva 

kuuntelua ja osallisuutta korostava työmenetelmä. Sadutus on narratiivinen menetelmä, jossa 

lapsi tai nuori saa kertoa omin sanoin tarinan, mistä tahansa aiheesta. Aikuinen kuuntelee 

tarinan ja kirjoittaa sen sanasta sanaa paperille. Tämän jälkeen lapsella tai nuorella on mah-

dollisuus vielä korjata satua halutessaan. Sadutuksen avulla voidaan kehittää lapsen ja aikui-

sen välistä vuorovaikutusta ja antaa mahdollisuuden kohdata lapsen ilman arviointia. (THL 

2014.) 

 

Valokuvausta voi käyttää myös voimaannuttavana menetelmänä. Photo voice- menetelmän 

avulla rakennetaan näkemys yhden ihmisen tai ryhmän näkökulmasta valokuvauksen avulla. 

Valokuvauksen avulla voidaan luoda kuva todellisuudesta valokuvan keinoin (Jelli 2014). Kehi-

tysvammaisille menetelmä sopii hyvin, sillä valokuvauksen avulla he voivat kertoa omasta to-

dellisuudestaan kuvien avulla, kenties helpommin kuin sanallisesti. Valokuvan ottaminen ei 
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vaadi samalla tavalla hienomotorista osaamista kuin vaikkapa maalaminen, joten se soveltuu 

myös hyvin esimerkiksi cp- vammaisille.  

 

6.4 Elämystoiminta 

 

Neljäs teema on elämystoiminta. Elämystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka tuottaa hen-

kilössä voimakkaan elämyksen kokemisen tunteen. Elämyskokemus voi tapahtua esimerkiksi 

elämysliikunnan avulla, joka voi sisältää tutustumisleikkejä, luottamus- ja kommunikaatiohar-

joitteita sekä ongelmanratkaisutehtäviä. ( Rintala ym. 2012, 476.) Myös esimerkiksi aistihuone 

ja retket ovat elämyksiä tuottavia toimintoja. Elämyksellistä toimintaa on myös luontoon ja 

lähiympäristöön tutustuminen. Sisällytän tähän teemaan myös ryhmäyttämismenetelmät, kos-

ka parhaillaan ryhmäytyminen voi luoda vahvan yhteenkuulumisen tunteen ja olla sitä kautta 

elämys. Yksinkertaisuudessaan elämystoiminnan tavoitteena on saada aikaan positiivisia ko-

kemuksia, jotka vaikuttavat positiivisesti lapsen ja nuoren käsitykseen itsestä ja muista. Ta-

voitteena on vaikuttaa positiivisella tavalla lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen. Lisäksi 

elämystoimintaan voidaan liittää sosiaalisia- ja fyysisiä tavoitteita, esimerkiksi harjoitellaan 

oman vuoron odottamista ja harjoitellaan kävelemistä haastavemmassa ympäristössä. 

 

Aistitoiminta on siinä mielessä tärkeää kehitysvammaisilla, sillä monella kehitysvammaisella 

aistitoiminta saattaa olla häiriintynyt. Turvallinen ympäristö, jossa koetaan uusia aistikoke-

muksia voi edesauttaa lapsen tai nuoren kykyä käsitellä tuntemuksia. Aistitoimintaa voidaan 

aktivoida näön, kuulon, tunnon, hajun ja maun avulla. Apuna voi käyttää erilaisia materiaale-

ja, kuten erilaisten asioiden tunnusteleminen. Tärkeää on, että lapselle ja nuorelle annetaan 

mahdollisuus kokea erilaisia asioita turvallisessa ympäristössä. (Mäki 2003- 2008, 10 - 14.) 

 

Ryhmäytymisleikeissä pyritään luomaan turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen saa 

tuntea kuuluvansa joukkoon. Ryhmäytymisleikkien avulla pyritään lisäämään ryhmän jäsenten 

välistä vuorovaikutusta ja luottamusta. Koska Kuninkaantiellä asiakkaat vaihtuvat jatkuvasti, 

ryhmän koostumus vaihtuu jatkuvasti. Siksi Kuninkaantiellä ei päästä varsinaisiin ryhmäytymi-

sen vaiheisiin, mutta erilaisilla harjoitteilla voidaan kuitenkin kehittää lasten ja nuorten välis-

tä vuorovaikutusta ja saada aikaan positiivisia kokemuksia, jotka puolestaan voivat vaikuttaa 

lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen kehitykseen positiivisesti. Erilaisia ryhmäytymisleikkejä 

ovat tutustumisleikit, kuten nimiharjoitukset, parin- ja ryhmänmuodostus tehtävät ja ryhmäy-

tymistehtävät. Ryhmäytymisharjoitteiden jälkeen on tärkeää kerätä osallistujilta palautetta 

toiminnasta. (Euroopan unioni 2014.) 

 

Retket ovat oman kokemukseni mukaan yleensä suosittua toimintaa lasten ja nuorten keskuu-

dessa. Retki käsitteenä voi pitää sisällään monenlaista toimintaa. Ulko- ja luontoretket ovat 

hyviä retkivaihtoehtoja. Luontoretki voi pitää sisällään esimerkiksi marjastusta, sienestystä, 
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suunnistusta ja onkimista. Luontoretkiä suunnitellessa tulee ottaa huomioon retkikohde; sen 

tulee olla sellainen, että jokainen pystyy liikkumaan luonnossa. Retkelle voi lähteä myös 

muualle kuin luontoon tai ulkoilmaan. Erilaiset museot, musiikkitapahtumat ja teatterit ovat 

hyviä esimerkkejä näistä. Retken tavoitteet riippuvat siitä, mihin retkelle lähdetään. Sosiaa-

listen taitojen harjoittelu, kuten oman vuoron odottaminen teatterissa ja asioiminen tiskillä, 

nousee useimmiten päätavoitteeksi. Luontoretkeen tavoitteeksi voi esimerkiksi lisätä myös 

fyysisiä tavoitteita, kuten tavoitteena voi olla, että lapsi tai nuori jaksaa suunnistaa koko 

suunnistusreitin. Retket tulee suunnitella aina hyvin ja retkeä suunnitellessa tulee ottaa huo-

mioon turvallisuustekijät. Ohjaajien tehtävänä on huolehtia siitä, että retken aikana pysty-

tään turvaamaan jokaisen lapsen ja nuoren turvallisuus sekä tehdä retkestä mahdollisimman 

antoisan. (Rintala ym. 2012, 442.) 

 

7 Toiminnan suunnittelulähtökohdat - asiakaslähtöisyys 

 

Toiminnansuunnittelun lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Toimintaa suunnitellaan nimen-

omaan asiakkaille ja siksi on tärkeää kysyä, mitä he haluavat ja toivovat. Toiminnalla halu-

taan parantaa asiakkaiden toimintakykyä, tukea kasvua ja kehitystä sekä sen tulisi olla miele-

kästä ja mukavaa. Jotta toimintaa voidaan suunnitella, tulee tiedossa olla kohderyhmä, idea 

siitä, mitä aiotaan tehdä, mitkä ovat toiminan tavoitteet, mitä materiaaleja tarvitaan, miten 

toteutetaan (kuka tekee mitäkin, missä, milloin) sekä miten toimintaa kehitetään ja arvioi-

daan. (Lund, luentodiat 2011.) 

 

Kuninkaantiellä toimintaa toteutetaan kaksi kertaa päivässä; aamulla kello 9-10 välillä ja ilta-

päivällä kello 14- 15 välillä. Toiminnan tulee olla kertaluontoista, koska asiakkaat vaihtuvat 

lähes päivittäin. Toiminnan tulee kestää puolesta tunnista tuntiin. Koska asiakkaat vaihtuvat 

lähes päivittäin, suunnittelin toiminnan niin, että samaa tuntisuunnitelmaa voi hyödyntää 

monta kertaa. Soveltavan liikunnan osalta tein kuusi erilaista tuntisuunnitelmaa, joilla on 

omat tavoitteensa. Musiikin ja kuvataiteen osalta tein viisi erilaista tuntisuunnitelmaa, joissa 

käytetään erilaisia välineitä ja menetelmiä. Elämyksiä tuottavassa toiminnassa esittelin ren-

toutumismenetelmiä, ryhmäytymistuokion sekä kehonhahmoitus- ja aistiharjoituksen. Tun-

tisuuunnitelmien lisäksi keräsin erilaisia pelejä ja leikkejä ja niiden sääntöjä sekä sovelluksia.  

 

7.1 Asiakkaiden toiveet ja tarpeet 

 

Kartoitin asiakkaiden toiveita kysymällä asiakkailta, minkälaista toimintaa he toivovat ja mil-

laisesta toiminnasta he ovat kiinnostuneita. Kysymällä lapselta ja nuorelta itseltään, mitä hän 

toivoo ja mistä hän on kiinnostunut, saadaan lapsi ja nuori sitoutettua mukaan toimintaan 

sekä saadaan kehitysvammaisen lapsen ja nuoren ääni kuuluviin. Kehittämisprojektissa tiedon 

keräämisessä riittää usein suuntaa antava tieto. (Vilkka 2003, 58.) Tässäkin tapauksessa kyse-
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lyn tulokset ovat vain yksi osa pohjatietoa, jonka perusteella tuntisuunnitelmat laadittiin. 

Kyselyä varten valitsimme yhdessä Kuninkaantien vastuuohjaaja Kati Rantalahden kanssa 27 

asiakasta, joille lähetettiin pyyntö osallistua kyselyyn. Asiakkaiden hoitojaksojen ajankohdat 

olivat valinnan perusteena. Valitut asiakkaat olivat tulossa hoitojaksolle tammikuussa ja ovat 

hoitojaksolla myös kesällä, kun toimintaa toteutetaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 12 asiakas-

ta, jotka olivat iältään 13- 20- vuotiaita. Kyselyä varten olin tehnyt valmiiksi itselleni kaavak-

keen, johon olin laatinut kysymyksiä opinnäytetyön teemoihin liittyen. Kysymykset olivat kai-

kile samat ja täytin lomakkeen itse asiakkaiden vastauksien pohjalta. Kysymykset käsittelivät 

liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta, retkitoimintaa, aistitoimintaa, erilaisia pelejä ja leikkejä. 

Ensimmäinen kysymys oli: ”Pidätkö liikunnasta?”. Tähän sai vastata: ” kyllä, ei, en osaa sa-

noa”. Tämän jälkeen kysyin: ”minkälaisesta liikunnasta pidät?” Tähän lapsi tai nuori sai vasta-

ta vapaasti mitä mieleen tuli tai jos lapsi tai nuori ei keksinyt mitään, niin siinä tapauksessa 

annoin vaihtoehtoja. Näin toimin jokaisen kysymyksen kohdalla. Kyselyssä kävi ilmi, että lähes 

jokainen lapsi ja nuori oli kiinnostunut kaikesta toiminnasta, mitä heille ehdotettiin.  

 

Liikunnan osalta kahdeksan nuorta ilmoitti pitävänsä liikunnasta, ja loput pitivät liikunnasta 

jonkin verran tai vain jostain tietystä lajista. Eniten oltiin kiinnostuneita pallopeleistä, erilai-

sista kisoista ja leikeistä, temppuradasta ja kävelystä. Erityisesti polttopallo, jalkapallo ja 

yleisurheilu tulivat esiin kysyttäessä lempilajeja.   

 

Musiikista kertoi pitävänsä kaikki, lukuun ottamatta yhtä, joka kertoi pitävänsä vain musiikin 

kuuntelusta. Musiikin osalta lapset ja nuoret kertoivat pitävänsä laulamisesta, soittamisesta, 

musiikin kuuntelusta ja musiikkiliikunnasta. Lempisoittimiksi nousivat piano, syntetisaattori, 

kitara ja rummut. Lapset ja nuoret kertoivat pitävänsä nuorten musiikista ja pop- musiikista, 

kuten Anna Abreusta, Eppu Normaalista, Robinista, Austinista, Cheekistä, Sini Sabotagesta, 

Rihannasta, Shakirasta, Antti Tuiskusta, Adelesta, Hanna Pakarisesta, Suvi Teräsniskasta ja 

Kari Tapiosta.  

 

Kuvataiteesta kertoi pitävänsä yksitoista lasta ja nuorta kahdestatoista kyselyyn vastanneista. 

Kuvataiteen kohdalla oli eriteltynä maalaus, piirtäminen, askartelu, valokuvaus ja käsityöt. 

Seitsemän vastanneista kertoi pitävänsä kaikista niistä. Lisäkisi kaksi toivoi lisäksi savitöitä. 

Yksi vastanneista kertoi pitävänsä vain askartelusta, yksi kaikesta muusta paitsi askartelusta 

ja käsitöistä, yksi vain valokuvauksesta ja käsitöistä ja yksi kertoi, ettei pidä kuvataiteesta, 

mutta pitää piirtämisestä. 

 

Kaikki olivat halukkaita lähtemään retkelle. Mieluisiksi retkikohteiksi mainittiin ulkoretket, 

uintiretket, eläintarha, Linnamäki, luontoretket, museo, jäätelön haku retki, elokuviin meno 

ja sisäretki. Ulkoretki ja luontoretki mainittiin kahden asiakkaan kohdalla. Aistihuoneesta ker-

toi pitävänsä yhdeksän lasta ja nuorta ja loput kertoivat, etteivät pidä aistihuoneesta.  
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Erilaisista peleistä kertoi pitävänsä 10 lasta ja nuorta. Seitsemän heistä kertoi pelaavansa 

mielummin toisten kanssa kuin yksin. Kolme heistä pelaa mielummin yksin tai ainakin välillä 

yksin. Lapset ja nuoret olivat kiinnostuneita erilaisista lautapeleistä, kuten Afrikan tähdestä, 

Kimblestä ja korttipeleistä. Leikeistä kertoi pitävänsä kymmenen nuorta. Ryhmäytymisleikit, 

erilaiset perinneleikit, kuten piilo ja peili, vesileikit ja hiekkaleikit nousivat esiin lasten ja 

nuorten vastauksista.   

 

Lopuksi lapsi ja nuori sai vielä kertoa, mitä yleensä tekee hoitojaksolla Kuninkaantiellä sekä 

kertoa, jos tuli mieleen vielä jotain mitä halusi sanoa. Lapset ja nuoret kertoivat yleensä te-

kevänsä ”perusjuttuja”, kuten katsovansa tv:tä ja käyvät ulkona.  

 

7.2 Työntekijöiden toiveet ja erityisosaaminen 

 

Tärkeä osa toiminnan suunnittelun lähtökohtia on työntekijöiden toiveet ja ideat sekä eri-

tysosaaminen. Vaikka toiminta on asiakaslähtöistä, sitä ei voi toteuttaa ilman työntekijöiden 

panosta. Kun työntekijät otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa, he ovat motivoituneempia 

käyttämään suunnitelmia ja kokevat sen mielekkäämmäksi.   

 

Työntekijät toivovat toimintaa, joka pääsääntöisesti toteuttettaisiin ulkona, sisätilojen puut-

teen ja vuodenajan takia. Tuntisuunnitelmien toivottiin olevan myös liikunta- ja musiikkipai-

notteista. Työntekijät toivovat myös lisää leikkejä ja pelejä, mitkä liittyvät ryhmäyttämiseen. 

Viime kesänä Kuninkaantiellä suosittuja toimintoja olivat olleet suunnistus, levyraati, musiik-

kihetket, pallopelit ja erilaiset lautapelit. Lisäksi työntekijät kaipasivat lisää uusia hyviä ret-

kikohteita, jotka soveltuvat heidän asiakkailleen.  

 

Erityisosaamisalueeksi nousivat taidot liikunnassa sekä musiikilliset taidot. Pari työntekijöistä 

osaa soittaa pianoa ja kitaraa ja suurin osa on liikunnallisesti taitavia. Kaikilta löytyy perus-

tietoa- ja taitoa teema-alueista.  

 

7.3 Käytettävissä olevat resurssit 

 

Asiakkaita on Kuninkaatiella lasten viikolla maksimissaan kahdeksan ja nuorten viikolla mak-

simissaan yhdeksän. Työntekijöiden määrä riippuu asiakkaiden tuen tarpeen määrästä, mutta 

on yleensä 3-4 työntekijää/vuoro. Aamuvuoro on klo 7-15 ja iltavuoro on klo 13- 21. Iltapäivän 

toimintatuokilla on siis eniten työntekijöitä käytettävissä. (Rantalahti 2014.) 

 

Kuninkaantien asumisyksikössä on asiakaspaikkoja yhdeksälle. Yhteisinä tiloina ovat olohuone 

ja ruokailutila sekä kaksi pienempää olohuonetta. Lisäksi Kuninkaatiellä on käytettävissä ”ylä-
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talo” viikonloppuisin ja iltaisin klo 17.00 jälkeen.”Ylätalo” on käytössä koko heinäkuun. ”Ylä-

talolla” on liikuntasali, piano, rummut, roolivaatteita ja valkoinen rentoutumishuone. Ulkoi-

lupuutteet ovat loistavat. Läheltä löytyy Auroron puisto ja hyvät ulkoilumaastot. Kuninkaan-

tiellä on oma kasvihuone, jonne mahtuu myös kaikki asiakkaat kerralla istumaan. Lisäksi piha-

alue on iso ja sen vierestä löytyy hiekkakenttä, Amfi-teatteri ja grillausalue. Pihalla on myös 

ulkokoripallo renkaat. Läheltä löytyy myös lastentalo Pikku Aurora ja kotiseutumuseo, joita 

voi hyödyntää toimintaa suunnitellessa. (Rantalahti 2014) 

 

Myös erilaisia materiaaleja on käytettävissä. Kädentaitoja varten löytyy kartonkia, paperia, 

savea ja askartelutarvikkeita. Kädentaitoihin liittyen on tehtynä jo valmiita suunnitelmia, joi-

ta voi hyödyntää. Lisäksi Kuninkaantiellä on erilaisia lautapelejä, mölkky, sählymailat, jalka-

pallo, sulkapallo ja petanki. Musiikkituokioita varten löytyy erilaisia rytmikapuloita, tampurii-

ni, kulkusia ja cd-soitin. Ulkona on myös sadettaja, joka on ostettu vesileikkejä varten. Myös 

karaokelaitteet on mahdollista saada käyttöön. (Rantalahti 2014) 

 

8 Tuntisuunnitelmien toteutus 

 

Jotta opinnäytetyö saavuttaa tieteellisen tutkimuksen vaatimukset, tulee olla tarkasti ja täs-

mällisesti kirjoitettuna kaikki vaiheet (Vilkka 2003, 84). Tässä kappaleessa kerron mitä olen 

tehnyt, miten olen tehnyt ja miksi. Suunnittelin kaiken kaikkiaan 20 erilaista tuntisuunnitel-

maa. Soveltavasta liikunnasta suunnittelin kuusi erilaista tuntisuunnitelmaa, kuvataiteesta ja 

musiikista viisi tuntisuunnitelmaa ja elämystoiminnasta neljä tuntisuunnitelmaa. Vaikka mää-

rällisesti tuntisuunnitelmia ei ole kovin montaa, pyrin siihen, että ne ovat riittävän monipuoli-

sia ja helposti muutettavissa. Koska Kuninkaantiellä ei ole aikaisemmin ollut käytössä tunti-

suunnitelmia, päätin suunnitella melko yksinkertaisia toimintoja, joita voi tarpeen vaatiessa 

muuttaa. Tuleva kesä näyttää, miten hyvin tuntisuunnitelmien toteutus onnistuu käytännössä. 

Tuntisuunnitelmien tarkoituksena on toimia malliesimerkkeinä, joista työntekijät saavat ide-

oita ja käsityksen siitä miten tavoitteelista toimintaa voidaan toteuttaa. Tuntisuunnitelmat on 

kehittänyt selailemalla alan kirjallisuutta, etsimällä sieltä ideoita sekä hyödyntämällä aikai-

sempaa osaamistani ja ohjauskokemustani, mitä olen saanut työpaikoista sekä koulusta. Mit-

kään tuntisuunnitelmat eivät ole suoraan mistään yhdestä kirjasta, mutta alan kirjallisuudesta 

on ollut suuri vaikutus tuntisuunnitelmia laadittaessa.  

 

Aloitin tuntisuunnitelmien tekemisen soveltavan liikunnan tuntisuunnitelmista, koska niistä 

minulla oli henkilökohtaisesti eniten tietoa. Suunnittelin tuntisuunnitelmat niin, että pyrin 

siihen, että niillä on mahdollisimman erilaiset tavoitteet. Halusin myös, että niissä tulee 

mahdollisimman monipuolisesti erilaisia harjoitteita. Soveltavan liikunnan tuntisuunnitelmat 

koostuvat fyysisen kunnon kohentamisesta, pallopeleistä ja niiden sovelluksista, tuolijumpas-

ta, sosiaalisten taitojen opettelusta liikunnan avulla, temppuradasta sekä Kuninkaantien mes-
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taruuskisoista. Suurimman osan tuntisuunnitelmista voi toteuttaa ulkona.  Tuntisuunnitelmat 

koostuvat lämmittelystä, varsinaisesta toiminnasta tai taidon opettelusta sekä loppuverrytte-

lystä. Tuntisuunnitelmista löytyy vinkkejä siihen, miten toimintaa voi soveltaa, esimerkiksi 

liikuntavammaisille, tai miten toimintaa voi helpottaa tai vaikeuttaa. Lisäksi soveltavan lii-

kunnan tuntisuunnitelmien loppuun olen kerännyt erilaisten leikkien ja pelien sääntöjä sovel-

lutuksineen. Tarkoituksena on, että tuntisuunnitelmiin voi vaihtaa erilaisia pelejä ja leikkejä 

jos haluaa vaihtelua. Esimerkiksi jos alkulämmittelynä on hippaa, voi sen vaihtaa johonkin 

toiseen hippaan tai leikkiin. 

 

Toinen tuntisuunnitelmien teema on kuvaamataito. Kuvaamataidon tuntisuunnitelmat koostu-

vat valokuvauksesta, minäkuvasta, musiikkimaalauksesta, parimaalauksesta ja sadutuksesta. 

Kuninkaantieltä löytyy jo ennestään askarteluohjeita sekä tietoa ja taitoa erilaisten kuvaama-

taitotuokioiden ohjaamiseen.  Siksi pyrin kuvaamataidon teemoissa siihen, että niissä kenties 

tulisi jotakin uutta Kuninkaantien työntekijöille. Esimerkiksi valokuvauksessa viitekehyksenä 

on photo voice- menetelmä, jonka avulla pyritään voimaannuttamaan asiakasta valokuvauk-

sen avulla. Kuvaamataidon tuntisuunnitelmien tavoitteina ovat lähinnä itsetunnon, pystyvyy-

den sekä oman äänen esiintuominen. 

 

Kolmas tuntisuunnitelmien teema on musiikki. Musiikin tuntisuunnitelmat koostuvat soitto-

tuokiosta, rytmiikka- ja kehonhahmotusharjoituksesta, levyraadista, musiikkiliikunnasta sekä 

laulutuokiosta. Musiikin tuntisuunnitelmissa pyrin siihen, että niitä pystyy ohjaamaan, vaikka 

ei olekaan musikaalinen ihminen. Pyrin tuomaan myös musiikkituokioihin kenties jotain uutta, 

esimerkiksi laulutuokiossa jokainen saa valita kuvan kerrallaan, jonka jälkeen lauletaan kysei-

nen laulu. Näin jokainen saa mahdollisuuden vaikuttaa. Lisäksi keräsin loppuun erilaisten lau-

lujen sanoja ja kuvia lauluista sekä kerroin vinkkejä, miten voi tehdä kierrätysmateriaaleista 

soittimia.  

 

Viimeinen teema on elämyksellinen toiminta. Elämyksellisen toiminta koostuu ryhmäytymis-

tuokiosta, erilaisista rentoutumisharjoituksista, luontoretkestä aistiharjoituksena sekä kehon-

hahmotusharjoituksesta. Ryhmäytymistuokiosta on yksi malliesimerkki siitä, miten tuntisuun-

nitelman voi rakentaa. Lisäksi keräsin erilaisia ryhmäytymisleikkejä, joita voi vaihdella tunti-

suunnitelmaan. Rentoutumisharjoituksia on viisi erilaista ja jokainen on hieman erilainen. 

Rentoutumisharjoituksen voi tehdä jonkin toiminnan loppuun tai erillisenä harjoituksena. Ul-

koilu ja kävely ovat tärkeitä asioita Kuninkaantiellä. Siksi halusin kehittää siihen jotain uutta. 

Luontoretki aistiharjoituksena kenties antaa uuden näkökulman luonnossa liikkumiseen. Ke-

honhahmotusharjoitus puolestaan kehittää lapsen ja nuoren omaa kehonhallintaa- ja tunte-

musta. Kuninkaantiellä hyödynnetään jo tällä hetkellä paljon lähiympäristöä ja retkeillään 

paljon. Siksi jätin pois elämyksellisestä toiminnasta retket, koska koen, että minulla ei ole 

mitään uutta annettavaa niiden osalta Kuninkaantielle. 
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9 Arviointi 

 

9.1 Kuninkaantien työntekijöiden antama palaute ja arviointi 

 

Keräsin Kuninkaantien asumisyksikön työntekijöiltä palautetta sekä kirjallisesti, että suullises-

ti. Palautteeseen vastasi viisi työntekijää eli noin puolet työntekijöistä. Keräsin palautetta 

ensin suullisesti keskustelemalla opinnäytetyöstä. Palaute oli pääosin positiivista ja kehitys-

ehdotuksia ei juuri tullut. Ainoat kehitysehdotukset olivat, että työntekijät toivoivat, että 

tavoitteet näkyvät tuntisuunnitelmista selkeämmin. Työntekijät toivoivat myös lähdeluette-

loa, josta saisi lisää tietoa aiheesta. Työntekijät olivat tyytyväisiä siihen, että tuntisuunnitel-

mat olivat herättäneet heissä ajatuksia ja muistuttaneet mieleen toimintoja, jotka olivat 

saattaneet jo unohtua. Tuntisuunnitelmissa oli heille jo tuttuja asioita ja myös uusia asioita.  

 

Kirjallisen palautteen keräsin arviointilomakkeen avulla, jossa kysyin opinnäytetyölle asetta-

miani tavoitteita. Lomakkeessa oli kuusi väittämää, josta piti rengastaa parhaiten omaa mie-

lipidettä vastaava arvosana asteikolla 1-5 ( 1- täysin erimieltä ja 5- täysin samaa mieltä). Li-

säksi jokaisen väittämän jälkeen sai kommentoida vapaasti. Ensimmäinen väittämä oli: ” Tun-

tisuunnitelmat ovat monipuolisia.” Siihen kysymykseen neljä vastasi olevansa täysin samaa 

mieltä ja yksi vastasi olevansa jokseenkin samaa mieltä. Kommenttiosiossa sanottiin tunti-

suunnitelmien olevan monipuolisia, helposti muutettavissa sekä kattavat asumisyksikön kesän 

toiminnan tavoitteet. Toinen väittämä oli: ” Tuntisuunnitelmien sisällöt soveltuvat Kunin-

kaantien asiakkaille. ”Tähän väittämään kaikki vastasivat olevansa täysin samaa mieltä. 

Kommenttiosiossa sanottiin tuntisuunnitelmien olevan hyvin sovellettavissa sekä huomioivat 

asiakkaiden erilaiset tarpeet. Kolmas väittämä oli: ” Tuntisuunnitelmien sisällöissä on otettu 

huomioon käytettävissä olevat resurssit (Tilat, työntekijämäärä, materiaalit ym.) Kolmanteen 

väittämään yksi vastasi olevansa täysin samaa mieltä, kaksi vastasi olevansa jokseenkin samaa 

mieltä ja yksi vastaajista ei osannut sanoa. Yksi vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymyk-

seen. Kommentteja ei ollut tässä osiossa. Neljäs väittämä oli: ” Tuntisuunnitelmat vastaavat 

tarpeitamme”. Tähän väittämään kaikki vastasivat olevansa täysin samaa mieltä. Komment-

tiosiossa sanottiin, että on kiva, että ohjelma on yhdessä osassa sekä sovellettavissa täysin 

Kuninkaantien asiakkaille. Viides väittämä oli: ” Tuntisuunnitelmia pystyy muokkaamaan tar-

vittaessa. ”Neljä vastasi tähän väittämään olevansa täysin samaa mieltä ja yksi jokseenkin 

samaa mieltä. Kommenttiosiossa sanottiin, että tuntisuunnitelmat toimivat hyvin tulevaisuu-

dessa käsikirjana. Kuudes väittämä oli: ” Opinnäytetyöstä on mielestäni minulle hyötyä henki-

lökohtaisesti työskennellessä Kuninkaantien asumisyksikössä”. Tähän väittämään kaikki vasta-

sivat olevansa täysin samaa mieltä. Kommenttiosiossa sanottiin, että aikoo ottaa opinnäyte-

työn käyttöön, opinnäytetyö motivoi laajentamaan työtapoja, opinnäytetyöstä saa helposti ja 

nopeasti suunnitelmia ja ajatuksia toimintohetkiin. Lisäksi lopussa oli vapaa kommentointi 

mahdollisuus, mutta kukaan ei vastannut siihen mitään.  
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Yhteenvetona työntekijöiden antamasta palautteesta voidaan todeta, että opinnäytetyö on 

heidän mielestään ollut onnistunut ja antanut heille lisää ideoita ja ajatuksia toiminnan to-

teuttamisesta sekä oman työn kehittämisestä. Erityisen tyytyväinen olin siihen, että kaikki 

työntekijät vastasivat hyötyvänsä tuntisuunnitelmista ja aikovat ottaa ne käytäntöön.  

 

9.2 Opinnäytetyön tavoitteiden saavuttaminen ja kehittämiskohteet 

 

Opinnäytetyön tuotoksena tuli eräänlainen opas siitä, miten toimintaa voidaan toteuttaa. 

Tuntisuunnitelmat ja niiden tavoitteet kumpuavat teoriasta. Toiminnallisen opinnäytetyön 

yksi tarkoitus on yhdistää teoria ja käytäntö niin, että siitä on jollain tapaa hyötyä kohderyh-

mälle. (Vilkka 2003, 158) Mielestäni tämä tavoite onnistui tässä opinnäytetyössä, koska työn-

tekijät arvioivat, että heille on hyötyä tuntisuunnitelmista. Ulkoasultaan tuntisuunnitelmat on 

kerätty yhteen kansioon, johon ne on kerätty teemoittain. Opinnäytetyön idea ja tarkoitus oli 

kehittää Kuninkaantien toimintaa. Toimintaa olisi voinut kehittää varmasti jollakin muullakin 

tapaa, mutta tuntisuunnitelmien tekeminen näistä teemoista tuntui itselle luontevalta. Ulko-

asultaan tuntisuunnitelmat ovat melko vaatimattomia, mutta toimivia. Sisällysluettelosta nä-

kee, mikä tuntisuunnitelma on milläkin sivulla ja tuntisuunnitelman aihe. Opinnäytetyö eteni 

aikataulussaan, jopa hieman sitä edellä. Matkan varrella tuli yllättävän vähän muuttuvia teki-

jöitä ja yhteistyö Kuninkaantien asumisyksikön kanssa sujui moitteittomasti.  

 

Ensimmäinen tälle opinnäytetyölle aseitettu tavoite oli luoda monipuolisia ja tavoitteellisia 

tuntisuunnitelmia. Tuntisuunnitelmia oli kaiken kaikkiaan kaksikymmentä, joissa on erilaiset 

sisällöt. Jokaiselle tuntisuunnitelmalle on asetettu oma tavoite. Lisäksi keräsin materiaalia 

tuntisuunnitelmien rinnalle. Näillä perusteella tavoitteellisuus ja monipuolisuus mielestäni 

toteutuivat opinnäytetyössä. Määrällisesti tuntisuunnitelmia olisi voinut toki olla enemmän-

kin, mutta ideanani oli luoda malliesimerkkejä, joita voi muokata ja muuttaa tarvittaessa.  

Olen kirjoittanut tuntisuunnitelmiin ja muihin peleihin ja leikkeihin myös esimerkkejä siitä, 

miten toimintaa voi soveltaa ja muuttaa. Siksi mielestäni tuntisuunnitelmien määrä on perus-

teltu.  

 

Toinen asetettu tavoite oli huomioida asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Kartoitin asiakkaiden 

toiveita kysymällä heiltä, millaista toimintaa he toivovat. Sain kysyttyä noin neljäsosalta (12 

asiakkaalta) Kuninkaantien asiakkailta millaista toimintaa he toivovat. Eli vain joka neljännen 

asiakkaan toiveet tuli otettua huomioon toiminnan suunnnittelussa. Asiakaslähtöisyys toteutui 

siis osittain, mutta ei täydellisesti. Toisaalta kaikkien, yli 50 asiakkaan, haastatteleminen olisi 

ollut ajan puitteissa mahdotonta. Vaikka asiakkaiden kuunteleminen ja heidän äänen saami-

sensa kuuluviin on tärkeää, ei kaikkia toiveita olisi kuitenkaan ollut mahdollista ottaa huomi-

oon. Haastavinta tuntisuunnitelmien laatimisessa olikin huomioida asiakkaiden erilaiset tar-
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peet. Koska asiakaskunta on hyvin moninainen ja lähtökohdat eri, on kaikille soveltuvan toi-

minnan suunnitteleminen haastavaa. Pyrin kuitenkin siihen, että kaikissa tuntisuunnitelmissa 

olisi vinkkejä siihen, miten toimintaa voi soveltaa esimerkiksi vaikeasti vammaiselle. Kaikki 

toiminta ei kuitenkaan koskaan ole kaikille mieluista tai parhaiten palvelevaa, joten tämä 

reaaliteetti on otettava huomioon. Tärkeintä mielestäni onkin se, että jokainen saa osallistua 

ja kokemuksen siitä, että pystyy ja osaa ja on osa ryhmää. 

 

Kolmas asetettu tavoite oli Kuninkaantien työntekijöiden toiveiden ja erityisosaamisalueiden 

sekä käytettävissä olevien resurssien huomioiminen. Kaikki tuntisuunnitelmat on suunniteltu 

niin, että niiden toteuttamiseen löytyy välineet ja tilat. Esimerkiksi liikunnan osalta kaikki 

toiminta, paitsi temppurata, voidaan toteuttaa ulkona. Työntekijöiden toiveet olivat liikun-

nassa ja erilaisten ryhmäytymisleikkien suunnittelussa. Liikunnasta on eniten tuntisuunnitel-

mia ja materiaalia. Olen kerännyt myös melko paljon erilaisia ryhmäytymisleikkejä ryhmäy-

tymistuokion lisäksi. Mielestäni olen ottanut työntekijöiden toiveet ja resurssit melko hyvin 

huomioon. Työntekijöiden erityisosaamisalueet painottuivat myös liikuntaan, joten on luonte-

vaa, että pääpaino on liikunnan tuntisuunnitelmissa. Työntekijöiden yksi toive oli keksiä lisää 

uusia hyviä retkikohteita, mutta tämä toive jäi toteuttamatta ajan ja tiedon puutteen takia. 

Seuraavaksi voisikin kenties perehtyä kehittämään retkitoimintaa tai jotakin muuta osa-

aluetta, mikä jäi nyt vähemmälle. 

 

Kokonaisuutena opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Asiakkaiden toiveet olisi 

voinut ottaa paremmin huomioon, mutta muuten tavoitteet toteutuvat hyvin. Tuntisuunni-

telmia ei ole kuitenkaan vielä toteutettu, joten niiden toimivuutta ei pysty vielä arvioimaan. 

Suurin kehittämiskohde onkin opinnäytetyössä juuri asiakkailta puuttuva palaute. Jos aikaa 

olisi ollut enemmän, olisi asiakkaat voineet antaa palautetta kesän aikana eri tuntisuunnitel-

mista. Niiden perusteella olisi voinut muuttaa tuntisuunnitelmia toimivammiksi. Uskon kui-

tenkin, että tuntisuunnitelmia käytetään jatkossakin Kuninkaantiellä, joten niitä voi muokata 

paremmiksi ajan ja kokemuksen myötä.  

 

9.3 Oma ammatillinen kasvu 

 

Ammattilliseen kasvuun kuuluu kokonaisuuksien hallinta, ajankäytön hallinta, yhteistyö työ-

elämän kanssa sekä kehittämisen ja osaamisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti (Vilkka 

2003, 159 - 160).  

 

Usein aikataulussa pysyminen on haastavinta (Vilkka 2003, 160). Tässä opinnäytetyössä ajan-

käytön ja kokonaisuuksien hallinta onnistui mielestäni melko hyvin. Pysyin hyvin suunnittelus-

sa aikataulussa. Olin yllättynyt siitä, että miten motivoitunut olin koko ajan opinnäytyön te-

kemiseen. Missään vaiheessa ei myöskään tullut tilannetta, että en olisi saanut opinnäytetyö-
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tä eteenpäin. Vaikka halusinkin tehdä opinnäytetyön yksin, huomasin, että olisi ollut helpom-

paa jos olisi ollut pari, jonka kanssa pohtia aihetta ja tuntisuunnitelmia. Ajatustyöhön ja tun-

tisuunnitelmien keksimiseen meni yllättävän paljon aikaa, mitä en olisi etukäteen osannut 

arvata. Oli kuitenkin hyvä, että opinnäytetyön aikataulu oli melko tiukka; ei tullut liian pitkiä 

välejä sen tekemiseen. Ja kuitenkin sain pidettyä vapaapäiviäkin sen tekemisestä, jolloin aja-

tustyölle jäi aikaa.  

 

Yhteistyö työelämän kumppanin kanssa sujui hyvin. Kuninkaantien vastaava ohjaaja Kati Ran-

talahti sekä Kuninkaantien työntekijät olivat innostuneita opinnäytetyöstä ja antoivat paljon 

tietoa ja ideoita sen toteuttamiseen. Yhteiset palaverit ja keskustelut olivat todella tärkeitä 

prosessin etenemisessä. Heihin sai yhteyden myös aina tarvittaessa ja kaikki sovitut aikataulut 

pitivät paikkansa.  

 

Kirjoitin eräänlaista ”ideapäiväkirjaa” opinnäytyön tekemisen ajan. Kirjoitin sinne mieleen 

tulleita ajatuksia ja ideoita. Tuntisuunnitelmia varten kirjoitin ideoita ylös ja teorian kirjoit-

tamisen yhteydessä. Olisin voinut kirjoittaa vielä enemmänkin oppimispäiväkirjaa opinnäyte-

työn ajan. Jos teen vielä joskus uudelleen vastaavanlaisen opinnäytetyön, aion kirjoittaa 

säännöllisemmin oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjan avulla olisin voinut arvioida ja seura-

ta paremmin ammatillista kasvuani. Koen kuitenkin, että ammatillisesti tästä opinnäytetyöstä 

oli minulle todella paljon hyötyä. Uskon, että pystyn hyödyntämään tuntisuunnitelmia tulevis-

sa työpaikoissani. Osaan nyt myös suunnitella helpommin ja paremmin toimintaa, koska suun-

nittelun lähtökohdat ovat selvillä. Teoriatietoon paneutuminen on ollut myös antoisaa. Vaikka 

olen työskennellyt kehitysvammaisten kanssa useamman vuoden, en ole koskaan aikaisemmin 

opiskellut teoriaa kehitysvammaisten kanssa työskentelemisestä tai kehitysvammaisuudesta.  

 

Tärkein asia minkä opinnäytetyöstä opin on se, että vaikeastikin vammainen ihminen pystyy 

osallistumaan kaikkeen toimintaan. Tietenkin vammaisen henkilön osallistumisen mahdollis-

taminen vaatii hieman enemmän työtä ja mielikuvitusta. Kehitysvammainen, varsinkin vaike-

asti kehitysvammainen, henkilö jätetään oman kokemukseni mukaan helposti toiminnan ulko-

puolle, koska ajatellaan, että hän ei kykene osallistumaan. Ihminen pystyy uskomattomiin 

tekoihin, kun vain annemme siihen mahdollisuuden. Kehitysvammaisuus ei ole este, vaan kor-

keintaan hidaste. Soveltamalla ja antamalla aikaa toimia, jokainen henkilö pystyy osallistu-

maan toimintaan.  

 

Tuntisuunnitelmien osalta olen pääosin tyytyväinen lopputulokseen; määrällisesti sain monta 

tuntisuunnitelmaa aikaan, joiden tavoitteet eroavat toisistaan. Huomasin kuitenkin, että tun-

tisuunnitelmia tehdessä oli jätettävä joitakin kohtia pois. Esimerkiksi retkitoiminta jäi pois, 

koska aika olisi loppunut kesken. Aiheen olisi voinut rajata myös vielä suppeammaksi; esimer-
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kiksi jo pelkästä soveltavasta liikunnasta olisi saanut tehtyä opinnäytetyön. Aihetta rajaamal-

la olisi päässyt myös perehtymään syvällisemmin teoriatietoon.  

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytteen tekeminen oli antoisaa ja mielenkiintoista. Motivaatio opinnäy-

tetyötä kohtaan pysyi korkealla koko opinnäytetyön ajan.  Ammattillisesti koin kasvavani tä-

män kehittämishankkeen myötä; sain paljon tietoa, jota pystyn hyödyntämään tulevaisuudes-

sa sekä uusia kokemuksia kehitysvammaisten kanssa työskentelystä sekä työyhteisössä toimi-

misesta. Yhteistyö Kuninkaantien työyhteisön kanssa toimi hyvin; kaikki sovitut asiat pitivät 

sekä sain heiltä tukea ja apua kehittämishankkeen etenemiseen. Voin sanoa, että kokonaisuu-

tena olen tyytyväinen tähän opinnäytetyöhön ja sen lopputulokseen, vaikkakin joitakin asioita 

olisi varmasti voinut tehdä toisella tavalla. Tämä opinnäytetyö antaa kuitenkin hyvän pohjan 

tulevaisuutta ja ammattilaisena toimimista ajatellen. 
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Liite 1 Huoltajan suostumus kyselyyn osallistumisesta 
 
 
Hei, 

olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Laurea ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäyte-
työkseni Kuninkaantien tilapäishoitoyksikköön toimintasuunnitelmaa kesälle 2014. Toiminta-
suunnitelman alkukartoitusta varten tarvitsisin tietoa siitä, mitä lapset ja nuoret haluaisivat 
tehdä kesän aikana. Pyydän teiltä lupaa haastatella lastanne toimintasuunnitelman alkukartoi-
tusta varten. 

Kaikki tulokset käsitellään luottamuksellisesti eikä haastattelun tuloksia käytetä muuhun kuin 
toimintasuunnitelman tekemiseen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  

Pyydän teitä täyttämään alla olevat kohdat ja palauttamaan sen 31.12.2013 mennessä. Voitte 
palauttaa lupalapun sähköpostilla osoitteeseen kati.rantalahti@espoo.fi,  postitse osoittee-
seen Kuninkaantie 7 B 02740 Espoo tai lapsen tullessa hoitojaksolle. Kiitos vaivannäöstänne! 

Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä minuun sähköpostitse. Vastaan mielelläni kysymyksiin.  

Ystävällisin terveisin Saara Palomäki, 

saara.palomaki@laurea.fi 

 

 

 

 

 

Saako lastani (lapsen nimi)       haastatella opinnäytetyön alkukar-
toitukseen? 

Kyllä                                                Ei  _______ 

 

Huoltajan allekirjoitus  ja nimenselvennys      
  

    

 
 
 
 
 
Liite 2 Opinnäytetyön etenemisen aikataulu 
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Opinnäytetyön eteneminen: 

Joulukuu 2013: Opinnäytetyön esittely ja hyväksyminen. Opinnäytetyön aloittaminen. Aiheen 
rajaaminen. Ajatustyön käynnistäminen. Haastatteluluvan lähettäminen huoltajille. Teoria tie-
don kerääminen. Haastattelulomakkeen tekeminen ja haastattelun toteuttamisen miettimi-
nen. Esitys opinnäytetyön etenemisestä Kuninkaantien yksikön johtoryhmälle(tutkimuslupa) 

Tammikuu 2014: asiakkaiden haastattelut. 7.1, 15.1, 24.1 ja 28.1. Työntekijöiden tapaaminen. 
Teorian kirjoittaminen.  

Helmikuu 2014: haastattelujen purkaminen ja työntekijöiden toiveiden ja ideoiden kasaami-
nen. Opinnäytesuunnitelman esitteleminen ja hyväksyntä. 

Maaliskuu 2014: tuntisuunnitelmien tekeminen.  

Huhtikuu 2014: Alustavat tuntisuunnitelmat valmiina. Niiden esittäminen työyhteisölle huhti-
kuun aikana. Kehitysehdotusten ja palautteen perusteella tuntisuunnitelmien muokkaaminen. 

Toukokuu 2014:  Lopulliset tuntisuunnitelmat valmiina. 12.5.2014 tuntisuunnitelmien esitte-
leminen työyhteisölle. Opinnäytetyön arviointivaihe ja kypsyysnäytteen antaminen.   

Kesäkuu 2014: loppuvaihe ja valmistuminen 18.6.2014. 
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Liite 4 Pohja kyselyn toteuttamista varten 
 
Pohja kyselyn toteuttamista varten 

Asiakkaan nimi ja ikä:  

Haastattelu alkaa aiheen alustamisella ja haastattelijan esittelyllä. Kerro ensin mistä pidät? Tu-
leeko heti mieleen asioita mistä olet kiinnostunut? 

 

Mistä pidät? Mitä haluaisit tehdä kesällä? Voit vastata kyllä/ ei/ en osaa sanoa 

Liikunta?  

Kyllä __          

Ei __      

En osaa sanoa __                    

 Temppurata  
 Voimistelu  
 Pallopelit 
 Leikkivarjo  
 Erilaiset kisat  
 Liikuntaleikit  

Muuta? 

 

Musiikki?  

Kyllä __ 

Ei __ 

En osaa sanoa __ 

 Laulaa  
 Soittaa  
 Kuunnella musiikkia  
 musiikkiliikunta  

 

Muuta? MinkäIaisesta musiikista pidät? 
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Kuvis? 

Kyllä __ 

Ei __ 

En osaa sanoa __ 

 maalata 
 piirtää 
 askarrella 
 valokuvata 
 käsityöt 

Muuta? 
 

Retki? 

Kyllä __ 

Ei __ 

En osaa sanoa __ 

Minne haluaisit retkelle? 

 

Aistihuone? 

Kyllä __ 

Ei __ 

En osaa sanoa __ 

Pelit? 

Kyllä __ 

Ei __ 

En osaa sanoa __ 

 lautapelit 
 pelata yksin 
 pelata muiden kanssa 

 

Muuta? 
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Leikit? 

Kyllä __ 

Ei __ 

En osaa sanoa __ 

 Leikkiä yksin 
 Leikkiä muiden kanssa 

Muuta? 

 

Tuleeko vielä jotain mieleen, mistä olet kiinnostunut tai haluaisit kertoa. Mitä? 
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Liite 4 Tuntisuunnitelmien arviointilomake  
 
Laurea ammattikorkeakoulu   Opinnäytetyön arviointi 

Pyydän teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen rengastamalla vaihtoehdon, joka vastaa mie-
lipidettänne parhaiten. Lisäksi voitte kommentoida vapaasti jokaiseen väittämään.  

1 – Täysin eri mieltä 2 – Jokseenkin eri mieltä 3 – En osaa sanoa 4 – Jok-
seenkin samaa mieltä 5 – Täysin samaa mieltä 

 

1. Tuntisuunnitelmat ovat monipuolisia   1     2    
3   4    5  

Kommentti: 
________________________________________________________________________ 

2. Tuntisuunnitelmien sisällöt soveltuvat Kuninkaantien asiakkaille   
 1   2    3     4    5 

Kommentti: 
________________________________________________________________________ 

3. Tuntisuunnitelmien sisällöissä on otettu huomioon käytettävissä olevat resurssit (Tilat, 
työntekijämäärä, materiaalit ym.)    1     2    
3    4   5    

Kommentti: 
________________________________________________________________________ 

4. Tuntisuunnitelmat vastaavat tarpeitamme   1    2     
3    4    5 

Kommentti: 
________________________________________________________________________ 

5. Tuntisuunnitelmia pystyy muokkaamaan tarvittaessa  1    2    
3     4    5 

Kommentti: 
________________________________________________________________________ 

6. Opinnäytetyöstä on mielestäni hyötyä minulle henkilökohtaisesti työskennellessäni 
Kuninkaantien asumisyksikössä.    
 1    2     3     4     5 

Kommentti: 
_________________________________________________________________________ 

Muuta kommentoitavaa? Kehitysehdotuksia? Kerro vapaasti.   

 

Kiitos palauttteestanne!  
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