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ABSTRACT 

 

 

Nikkanen, Anni. Everyone is included! Functional activities for advancing 
integration at a summer camp. Helsinki, Spring 2015, 103p., 4 appendices. 
Language: Finnish.  
Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services, 
Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services.  
 
This thesis is a working life based production which purpose was to create a 
guide of functional activities for the organisation Leirikesä. The purpose of the 
guide is to support the councelor in charge of the group of children with 
disabilities in advancing functional and social integration. The purpose was to 
create a tool that is fast and easy to use and fits to the camp environment. The 
first aim of this developmental study was to advance the integration between 
children with disabilities and children without disabilities by using the functional 
activities in the guide. The second aim of the study was to promote integration 
in the organisation’s operation. 
 
The organisation Leirikesä does precautionary child welfare by organizing 
summer camps for school-aged children and youth and part of the camps are 
for children with disabilities, too. The aspect of this thesis is in the needs of the  
children with disabilities and in enabling them an equal camp experience. The 
possibilities of using the guide in the Evangelical Lutheran church of Finland’s 
child and youth work are also discussed in this study. 
 
The guide includes twenty games and four other functional activities as well as 
ways to divide the players in to smaller groups. Integration and instructing a 
group that includes children with disabilities are also introduced in the guide. 
The games and art-based activities in the guide were tested on the 
organisation’s camps during the summer of 2014. 
 
In addition to the writer, four of the organisation’s employees including the 
executive director participated in reviewing the guide. The content and different 
chapters of the guide were thought to be purposeful and well-written. The guide 
was believed to promote integration at the camps and already the creating of 
the guide was seen to have affected the camp. The reviewers thought that the 
guide will benefit both the councelors working with children with disabilities and 
other councelors, too. Both renewing the guide when needed and developing 
the work with children with disabilities were seen as good ways in advancing 
integration at the camps. 
 
 
 
 
 
 
Key words: learning disability, school-aged children, integration, summer 
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1 JOHDANTO 

 

 

Miksi inkluusio on niin tärkeä asia? Se on tärkeä, koska me kaikki halu-
amme kuulua joukkoon! (Elliot, Doxey, Stephenson 2012, 4.) 

 

Integraation kysymykset ovat yksi osa vammaisten ihmisten ja muiden vähem-

mistöjen elämää segregoivassa eli erillistävässä yhteiskunnassamme. Kaikkien 

ihmisten kuuluu voida elää omassa elinympäristössään tasa-arvoisena osana 

yhteiskuntaa; kaikkien pitää saada nauttia samoja oikeuksia ja saada kantaa 

samoja vastuita kuin muiden. Integraatiosta puhuttaessa myönnetään, että eril-

listämistä tapahtuu, eli kaikki ihmiset eivät elä yhteiskunnassa tasa-arvoisessa 

asemassa valtaväestöön nähden (Väyrynen 2001, 16).  

 

Erillistävistä käytänteistä irtautuminen ja integraation edistäminen on tehtävä, 

jonka parissa esimerkiksi sosiaali- ja kasvatusalan työntekijät työskentelevät. 

Tein opinnäytetyönäni menetelmäoppaan Leirikesä ry:n lastenleireille kehitys-

vammaisten ja vammattomien lasten integraation edistämiseksi. Aihe on ajan-

kohtainen sekä Leirikesän leireillä että yhteiskunnallisesti. Kehitysvammaisten 

ja vammattomien lasten integraatiota on tutkittu lähinnä päiväkoti- ja koulumaa-

ilmassa. Työelämän yhteistyötahollani oli tarve välineeseen, jonka avulla integ-

raatiota voidaan edistää. Valitsin näkökulmaksi toiminnalliset menetelmät, kos-

ka leikki ja muu yhdessä tekeminen ovat olennainen osa lapsen arkea ja sen 

myötä tärkeä osa myös Leirikesän leirejä. 

 

Tämän kehittämispainotteisen produktion ensimmäinen tavoite on edistää kehi-

tysvammaisten ja vammattomien lasten integraation toteutumista oppaan toi-

minnallisia menetelmiä käyttämällä. Työn toinen tavoite on tukea integraation 

juurtumista Leirikesä ry:n toimintaan. Opinnäytetyö liittyy kehitysvammatoimin-

nan kehittämiseen Leirikesän leireillä. Työn näkökulma on kehitysvammaisten 

leiriläisten tarpeissa ja tasa-arvoisen leirikokemuksen tarjoamisessa heille. 

 

Leirikesä ry tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä järjestäen kaikille 

avoimia leirejä koulujen kesäloman ajan. Leirit on tarkoitettu peruskouluikäisille 
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lapsille ja nuorille ja osalla leireistä on kehitysvammaisia lapsia. Kokoamani op-

paan tarkoituksena on tukea ja auttaa kehitysvammatoiminnasta vastaavan oh-

jaajan työtä toiminnallisen ja sosiaalisen integraation edistämisessä. Tarkoituk-

sena oli tuottaa nopea- ja helppokäyttöinen työväline, joka sopii leirityöhön. 

Laadin oppaan ensisijaisesti kehitysvammatoiminnasta vastaavan ohjaajan 

käyttöön, mutta toivon, että myös leirin muut ohjaajat poimivat oppaasta leikki- 

ja toimintaideoita.  

 

Valitsin tämän aiheen, koska halusin tehdä opinnäytetyöni kehitysvammaisuu-

teen liittyen. Olen työskennellyt kehitysvammaisten lasten ja aikuisten parissa ja 

valmistuttuani toivon voivani jatkaa töitä kehitysvamma-alalla. Koska Leirikesä 

ry oli minulle tuttu monen vuoden ajalta työnantajana, halusin tehdä opinnäyte-

työni Leirikesälle. Ehdotin opinnäytetyön tekemistä Leirikesän kehitysvamma-

työhön ja ajatukseni saI vastakaikua. Opinnäytetyöni on osa kehittämistyötä, 

jonka kesien 2013 ja 2014 kehitysvammatoiminnasta vastannut ohjaaja Johan-

na Hakulinen aloitti. 
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2 KEHITYSVAMMAISUUS 

 

 

Kehitysvamma tarkoittaa vammaa ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella eli vai-

keutta oppia ja ymmärtää uusia asioita sekä vaikeutta käsitteellisessä ajattelus-

sa. Kehitysvamma ilmenee ennen 18 vuoden ikää. (Matero 2006, 165.) Vamma 

tarkoittaa fyysistä tai psyykkistä vajavuutta, joka pysyvästi rajoittaa henkilön 

toimintakykyä (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 16). Kehitysvamma ei ole saira-

us, vaan vamma, jonka vaikutus henkilön elämään riippuu siitä, kuinka hyvin 

yhteiskunnassa huomioidaan erilaiset ihmiset ja heidän tarpeensa. Henkilöitä, 

joilla on kehitysvamma, on Suomessa arviolta noin 40 000. (Kehitysvammaisten 

tukiliitto i.a.) Suomessa kehitysvammaisuuden kriteereinä on pidetty matalaa 

älykkyysosamäärää (alle 70), henkilön ikätasoa heikompaa sosiaalista selviyty-

vyyttä ja näiden kriteerien esiintymistä ennen 18 vuoden ikää (Matero 2006, 

165). 

 

Syitä kehitysvammaisuuteen on monia. Kehitysvamma voi johtua häiriöistä pe-

rintötekijöissä, ongelmista raskausajan aikana, hapen puutteesta synnytyksen 

aikana, lapsuusiän sairaudesta tai lapsuuden aikana tapahtuneesta onnetto-

muudesta. Noin 50 prosentissa lievistä kehitysvammoista ja noin 30 prosentissa 

vaikeista kehitysvammoista kehitysvamman syy jää tuntemattomaksi. (Kehitys-

vammaliitto i.a.a.) 

 

Älylliseen kehitysvammaisuuteen voi liittyä muita kehityshäiriöitä sekä lisävam-

moja ja -sairauksia, kuten aisti-, puhe- ja liikuntavammoja, erilaisia neurologisia 

häiriöitä, kuten epilepsia, erilaisia mielenterveyden häiriöitä, autismia ja haasta-

vaa käyttäytymistä. On tärkeä muistaa, että nämä ja muut erilaiset diagnostiset 

luokittelut kertovat ihmisen terveydentilasta ja siihen liittyvistä aiheista ja tar-

peista, eivätkä ne luokittele ihmistä. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 18.) Lisä-

vammojen laatu ja määrä määrittelevät osaksi sen,  kuinka paljon ne vaikuttavat 

ihmisen toimintaan (Matero 2006, 176). Kokonaiskuva ihmisen toimintakyvystä 

ja vammaisuudesta syntyy aina siinä asiayhteydessä, johon ihmisen ympäristö 

ja elämäntilanne vaikuttavat (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 18). Henkilö, jolla 

on kehitysvamma, oli hän aikuinen tai lapsi, tulee nähdä mahdollisuuksiensa ja 
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vahvuuksiensa kautta tuettavana yksilönä, ei oireidensa kantajana tai tietyn 

vammaryhmän edustajana (Heinämäki 2000, 82). 

 

Erityistä tukea tarvitsevan henkilön minäkäsityksen on tärkeää saada kehittyä 

muutenkin, kuin tuen tarpeen syyn, esimerkiksi kehitysvamman, kautta. Vaikka 

henkilöllä on kehitysvamma, hän on ensisijaisesti ainutlaatuinen yksilö. Jokaista 

ihmistä määrittävät monet eri tekijät, joista vain yksi on kehitysvammaisuus. 

Kehitysvamman merkitystä yksilön minäkäsityksessä ei kuitenkaan pidä kieltää 

eikä kehitysvammaa vähätellä. (Kalliola ym. 2010, 128–130.) 

 

 

2.1 Kehitysvammaisuuden määrittelyä 

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n tautiluokituksessa (ICD-10) älyllinen kehitys-

vamma määritellään tilaksi, jossa henkisen suorituskyvyn kehitys on estynyt tai 

puutteellista. Nämä kehityksen puutteet ilmenevät erityisesti kognitiivisissa, kie-

lellisissä, motorisissa ja sosiaalisissa taidoissa. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 

16.) ICD-10 kuvaa kehitysvammaisuuden tasoa älykkyysosamäärän ja älyk-

kyysiän avulla. Älykkyydellä tarkoitetaan sitä, miten ihmisen älykkyysosamäärä 

vastaa tutkittua normaalia älykkyyttä. (Rinnekoti-säätiö 2004; Kaski 2002, 147.) 

Kehitysvammaisuuden kuvaamisesta älykkyysosamäärän tai älykkyysiän avulla 

on siirrytty kuvaamaan kehitysvammaa henkilön tarvitseman tuen laadun ja 

määrän näkökulmasta (Rinnekoti-säätiö 2004). 

 

ICF eli kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus 

kuvaa sitä, miten sairauden tai vamman vaikutukset näkyvät ihmisen elämässä 

(THL 2015a). WHO julkaisi luokitusperheeseensä kuuluvan ICF-luokituksen 

vuonna 2001 ja se käännettiin suomeksi vuonna 2004. ICF korvasi vuonna 

1980 julkaistun ICIDH-luokituksen, joka perustui mallille sairauksien seurauksis-

ta. Aiempi malli ei ottanut huomioon ympäristö- ja yksilötekijöitä ja sen kieli oli 

vammaisia ihmisiä leimaavaa. ICF on kieleltään neutraali eikä ota kantaa saira-

uksien syihin. (THL 2015b.) Se käsittelee toimintakykyä ja toimintarajoitteita 

vuorovaikutuksellisena, moniulotteisena ja dynaamisena tilana, joka koostuu 

terveydentilan, yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. ICF-luokitus 
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mahdollistaa toimintakyvyn kuvaamisen kokonaisvaltaisena ilmiönä. (THL 

2015a.) 

 

ICF-luokitus edustaa biopsykososiaalista näkökulmaa toimintakyvyn kuvaami-

sessa. Kokonaisvaltaisessa biopsykososiaalisessa mallissa toimintarajoitteet 

ymmärretään yksilön terveyden ja elämäntilanteen vaatimusten välisenä epä-

suhtana. Jotta epäsuhta voitaisiin minimoida, yksilön terveydentilan lisäksi on 

otettava huomioon myös ympäristö- ja yksilötekijöiden vaikutus. Näitä tekijöitä 

ovat muun muassa yksilön saama tuki, apuvälineet, työtilanne, läheiset, harras-

tukset, uskonto ja motivaatio. Biolääketieteellinen malli on suppeampi tapa kä-

sittää toimintakyky; mallissa toimintarajoitteita pidetään yksilön ominaisuutena, 

joihin pyritään vaikuttamaan hoitamalla sairautta tai vammaa. (THL 2015a.) 

 

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2006 vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan yleissopimuksen eli lyhyesti vammaissopimuksen. Sopimuksessa ei 

perusteta uusia ihmisoikeuksia, vaan se erittelee, miten olemassa olevat ihmis-

oikeudet saataisiin toteutumaan vammaisten ihmisten kohdalla. Suomi allekir-

joitti vammaissopimuksen vuonna 2007, mutta ei ole vieläkään ratifioinut sitä, 

joten sopimus ei ole Suomessa voimassa. Vammaissopimuksessa vammaisek-

si määritellään ihminen, jolla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, 

älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa eri esteiden kans-

sa voi estää yksilön tasaveroisen osallistumisen yhteiskuntaan. Vammaissopi-

muksen päätavoite on täysimääräisen osallistumisen mahdollistaminen ja osal-

listuminen onkin sopimuksen perustava periaate. (THL 2015c.) 

 

Amerikkalaisen kehitysvammajärjestön the American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities (AAIDD) määrittelyssä kehitysvamma tarkoittaa 

toimintakyvyn oleellisia rajoituksia. Ihmisen edellytykset, ympäristö ja toiminta-

kyky ovat ratkaisevia tekijöitä. AAIDD:n mukaan älyllisessä kehitysvammaisuu-

dessa on kyse älyllisten ja adaptiivisten taitojen sekä ympäristön vaatimusten 

välisestä vuorovaikutuksesta. AAIDD:n määritelmässä kehitysvammaisuutta ei 

siis pidetä pysyvänä tilana, vaan siihen voidaan vaikuttaa ympäristön tuella ja 

ympäristöä muokkaamalla. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 16.) 
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Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/519) säädetään erityishuollon 

antamisesta niille henkilöille, joiden katsotaan täyttävän laissa säädetyt kriteerit. 

Erityishuoltoa annetaan lain mukaan henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toi-

minta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairau-

den, vian tai vamman takia ja joille ei muiden lakien nojalla anneta tarvitsemi-

aan palveluita. Erityishuollon tarkoituksena on edistää näiden henkilöiden suo-

riutumista päivittäisissä toiminnoissa, heidän toimeentuloaan, sopeutumistaan 

yhteiskuntaan ja turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. (Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519.) Myös vammaispalvelulaissa on 

keskeistä tuen tarve eikä sairauden tai vamman luonne, joka on johtanut toimin-

tarajoitteisiin ja tuen tarpeeseen (Repo 2006, 9). 

 

Älyllinen kehitysvammaisuus on diagnoosinimike, joka perustuu ICD-10 –

tautiluokitukseen (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 16). Se ei riitä monimuotoi-

sen ihmisen yleisluonnehdinnaksi, vaan on lääketieteellinen termi. Älykkyyden 

lisäksi ihmisen persoonaan vaikuttavat muun muassa kokemukset, kasvatus, 

oppiminen ja elinympäristö. (Matero 2006, 165.) Tästä eteenpäin käytän opin-

näytetyössäni käsitettä kehitysvamma kuvaamaan tätä vammaa ymmärtämis- 

ja käsityskyvyn alueella.  

 

 

2.2 Vammaisuuden sosiaalinen malli 

 

Varsinkin brittiläinen vammaisliike on vastustanut WHO:n ensimmäistä vam-

maisuuden mallia (ICIDH 1980), joka keskittyi yksilön ominaisuuksiin eikä juuri-

kaan pyrkinyt muuttamaan ympäristön vaikutusta vammaisuuteen. Vaihtoehto-

na WHO:n yksilöön keskittyvälle mallille on esitetty vammaisuuden sosiaalista 

mallia. Sosiaalisessa mallissa vammaisuuteen sopeutuminen nähdään yhteis-

kunnan ongelmana ja ongelmiin voidaan vaikuttaa poliittisella toiminnalla yksi-

lön muuttamisen sijaan. Sosiaalinen malli määrittelee vammaisuuden sosiaali-

sesti tuotetuksi tilaksi. Mallin mukaan syy ja ratkaisu vammaisuuteen on ympä-

ristössä. Erilaisissa vammaispoliittisissa ohjelmissa on usein taustalla vammai-

suuden sosiaalinen malli. Sosiaalista mallia on arvosteltu siitä, että se jättää 



 12 

yksilön kokonaan pois määrittelystä, aivan kuin yksilön ominaisuudet ja toiminta 

eivät vaikuttaisi hänen elämäänsä. (Repo 2006, 9–12.) 

 

Vammaisuuden sosiaalinen malli ja diskurssiivinen lähestymistapa ovat kon-

struktiivisia näkökulmia vammaisuuden tutkimiseen. Konstruktiivisissa lähesty-

mistavoissa vammaisuus nähdään sosiaalisesti luotuna ilmiönä ja näin vam-

maisuuden merkitys vaihtelee ajan, paikan ja määrittelijöiden mukaan. Vam-

maisuuden sosiaalisessa mallissa tarkastellaan materiaalisen ympäristön vam-

mauttavia piirteitä ja seurauksia. Diskurssianalyyttisessa lähestymistavassa 

kiinnitetään huomio vammaisuuden luomiseen kielenkäytössä. (Vehkakoski 

1998, 88–89.) Kostruktiivisten lähestymistapojen tarkoituksena on vähentää ja 

poistaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa (Vehkakoski 1998, 99). 

 

Vammaisuuden sosiaalisessa mallissa korostetaan sitä, että vammaisuus ei ole 

yksilön ominaisuus, vaan sosiaalisten instituutioiden ja rakennetun ympäristön 

luoma tila. Sosiaalisen mallin mukaan vammaisuus koostuu kolmesta tekijästä: 

fyysisestä tai psyykkisestä erilaisuudesta, kokemuksesta ulkoisesti asetetuista 

rajoituksista ja itsensä tunnistamisesta vammaiseksi ihmiseksi. Mallin mukaan 

vammaisuutta voidaan vähentää muuttamalla sosiaalista ja fyysistä ympäristöä 

sellaiseksi, että se on valmiimpi kohtaamaan erilaisten ihmisten tarpeita ja oike-

uksia. (Vehkakoski 1998, 91–92.) 

 

 

2.3 Kehitysvammaisuus toimintakyvyn näkökulmasta 

 

Kehitysvammaisuuteen liittyy erilaisia toimintakykyyn liittyviä haasteita. Toimin-

takyky tarkoittaa kykyä toimia tilanteen ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Toi-

mintakyvystä puhuttaessa on kyse ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta; 

toimintakyky voi ilmetä erilaisena kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Toimintakyvys-

tä puhutaan, kun pohditaan henkilön elämänlaatua ja arjesta selviytymistä. Ke-

hitysvammaisten henkilöiden kohtaamat haasteet voivat johtua ristiriidasta hen-

kilön toimintakyvyn ja toisaalta tilanteen vaatimusten välillä. Koska toimintakyky 

riippuu ympäröivistä olosuhteista, joissakin tilanteissa henkilö voi olla hyvin 

vammainen ja toisissa ei lainkaan. Toimintakykyyn vaikuttavat yksilön kykyjen ja 
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taitojen sekä ympäristön lisäksi henkilön saama tuki sekä tilanteiden ja ympäris-

töjen helpottaminen. Toimintakykyä voidaan tarkastella jakamalla se osiin: fyy-

siseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kokemukselliseen toimintakykyyn. (Kehi-

tysvammaliitto i.a.b.) 

 

Sosiaalisen selviytymisen puutteet näkyvät ymmärtämiskyvyn ja usein myös 

kommunikaatiotaitojen heikkoutena. Kehitysvammaisten henkilöiden sosiaali-

seen kehitykseen liittyviä haasteita voivat olla emotionaalinen kypsymättömyys, 

tunteiden välitön ilmaiseminen, epärealistinen minäkuva, epävarmuus ja riippu-

vuus toisista, joustamattomuus ja kontaktikyvyttömyys. (Matero 2006, 177–

183). Haasteet voivat näkyä käytännössä esimerkiksi kykenemättömyytenä kä-

sitellä vaikeita tilanteita ja tunteita, henkilön ajatuksena itsestään kykeneväm-

pänä tai toisaalta osaamattomampana kuin todellisuudessa on ja joustamatto-

muutena tavoissa tai rutiineissa. 

 

Kielen kehitykseen liittyviä haasteita ovat muun muassa kielen puutteellinen tai 

hidastunut kehitys, rajoittunut sanavarasto, käsitteiden heikko muodostaminen 

ja yleistäminen ja vaikeus ymmärtää abstrakteja käsitteitä. Kehitysvammaisen 

henkilön lauseet voivat olla lyhyitä ja niissä voi olla kielioppi- ja merkitysvirheitä. 

Noin kolmasosa henkilöistä, joilla on kehitysvamma, ei kykene tuottamaan pu-

hetta. Kehitysvammaisen lapsen hoidossa aloitteellinen ja vastavuoroinen 

kommunikaatio on tärkeä tavoite. Kehitysvammaisen henkilön kognitiivisen ka-

pasiteetin heikkous vaikeuttaa asioiden jäsentämistä, mieleen painamista, käsit-

telyä, sisäisen kielen rakentumista ja kielellistä ajattelukykyä. Kehitysvammais-

ten henkilöiden kommunikaatiokyky vaihtelee paljon vamma-asteen mukaan. 

(Matero 2006, 179–193.) Kielen kehitykseen liittyvät haasteet ilmenevät esi-

merkiksi lyhyinä, yksinkertaisina ja konkreettisesta ympäristöstä kertovina lau-

seina ja vaikeutena ymmärtää abstrakteja käsitteitä ja aiheita, jotka eivät liity 

käsillä olevaan tekemiseen tai tilanteeseen. 

 

Motoriikkaan ja aistihavaintoihin liittyviä vaikeuksia ovat esimerkiksi haasteet 

karkea- ja hienomotoriikassa, heikko fyysinen kunto ja kestävyys, tavallista ke-

hittymättömämpi tasapainoaisti, heikko silmän ja käden koordinaatio, puutteet 

nähdyn ja suuntien hahmottamisessa ja heikko sensorinen integraatio eli omas-
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ta kehosta ja ympäristöstä tulevien aistimusten jäsentyminen käyttöön. (Matero 

2006, 182–183.) Nämä haasteet voivat näkyä käytännössä esimerkiksi kömpe-

lyytenä, hitaana tai vaikeana liikkumisena ja esimerkiksi kynän, nappien tai 

muiden hienomotoriikkaa vaativien esineiden käytön vaikeutena. Materon 

(2006) mukaan motoristen taitojen kehittyminen on lapsen kokonaiskehityksen 

kannalta merkittävää, koska motoriset taidot luovat pohjan muun muassa sosi-

aalisten taitojen kehitykselle ja omatoimiselle selviytymiselle. Jotkut henkilöt, 

joilla on kehitysvamma, ovat yliherkkiä voimakkaille aistiärsykkeille, kuten äänil-

le, valoille ja kosketukselle. Aistiyliherkkyys ja ärsyyntyvyys saattavat johtaa 

ristiriitoihin ympäristön kanssa. (Matero 2006, 179, 195.) 

 

Matemaattiset suoritukset ovat kehitysvammaiselle henkilölle usein vaikeita nii-

den abstraktiuden takia. Yksilöiden väliset erot matemaattisissa tehtävissä ovat 

kuitenkin suuria. Lukujen ja rahamäärien oppiminen ja hahmottaminen on mah-

dollista, mutta ajan hahmottaminen on usein vaikeaa. Päivä- ja viikko-ohjelman 

strukturointi ja toistuvien tilanteiden ennakointi merkkien tai kuvien avulla autta-

vat ymmärtämään ja jäsentämään aikaa ja toimintaa. Monilla kehitysvammaisil-

la lapsilla on tarkkaavaisuuteen, lyhytkestoiseen muistiin ja sarjojen prosessoin-

tiin liittyviä haasteita. Lyhytkestoisessa muistissa mieleen painaminen ja mieles-

tä palauttaminen ja pitkäkestoisesta muistista muistojen hakeminen voi olla hi-

dasta. Tämän takia aikaisemmin opitun tiedon hyödyntäminen oppimistilantees-

sa on vähäistä, joten runsas kertaaminen oppimisessa on tärkeää. (Matero 

2006, 179–183.) 
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3 ERILLISTÄMISESTÄ YHTEYTEEN 

 

 

Jokaisella lapsella on ainutlaatuiset luonteenpiirteet, kiinnostuksen koh-
teet, kyvyt ja oppimistarpeet. Salamancan julistus, UNESCO 1994. 

(Elliot, Doxey & Stephenson 2012, 8.) 
 

 

3.1 Segregaatio 

 

Segregaatio yleisesti tarkoittaa erillistämistä; enemmistön ulkopuolelle sulke-

mista ja erillään pitämistä. Vammaisuuteen liittyen segregaatio tarkoittaa ihmis-

ten eriyttämistä yleisistä palveluista erityispalveluihin ja tavallisista kouluista 

erityiskouluihin (Emanuelsson 2001, 127–128). Jo 1950-luvulta lähtien tutki-

muksissa havaittiin, että segregaation mukainen, erityisluokilla annettu opetus 

ei edistänyt kehitysvammaisten ja muiden erityisopetuksessa olevien oppimista. 

Lisäksi nähtiin, että erityisluokat leimasivat oppilaita ja että tavallisissa luokissa 

voitaisiin antaa tehokasta opetusta myös kehitysvammaisille. Tutkimusten tu-

loksia enemmän segregaatiosta eroon pääsyyn eli integraatioajattelun voimis-

tumiseen on kuitenkin vaikuttanut muutos vammaisten oikeuksiin ja yhdenver-

taisuuteen liittyvässä ajattelussa. (Moberg & Savolainen 2009, 77–78.) 

 

 

3.2 Normalisaatio 

 

Normalisaation käsite syntyi Pohjoismaissa 1960-luvulla ja sen tavoitteena oli 

mahdollistaa vammaisille ihmisille mahdollisimman tavallinen elämä (Moberg & 

Savolainen 2009, 78). Tämä tavallinen elämä vastaisi ympäröivän yhteiskunnan 

odotuksia ja normeja. Erityispedagogiikan näkökulmasta tämä tarkoitti sitä, että 

vammaisten lasten opettaminen erityiskouluissa ja laitoksissa oli este normaalil-

le elämälle ja ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. (Vehmas 2005, 106.) Vam-

maisuuden sosiaalinen malli kritisoi normalisaation tavoitetta, koska sosiaalinen 

malli perustuu ihmisten hyväksymiseen sellaisina kuin he ovat, vaikka se ei vas-

taisikaan yhteiskunnan esioletuksia. Normalisaation tavoitteeseen liittyy ihanne 

mahdollisimman itsenäisestä elämästä, minkä ajatellaan usein tarkoittavan 
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esimerkiksi omatoimista syömistä ja liikkumista. Vammaisille ihmisille riippumat-

tomuus voi kuitenkin tarkoittaa mahdollisuutta hallita omaa elämää ja tehdä itse 

siihen liittyviä päätöksiä, vaikka asioiden toteuttamiseen saatettaisiinkin tarvita 

toisten tukea. (Vehkakoski 1998, 96.) Normalisaatio on saanut tarpeettoman 

huonon maineen, vaikka sen perusteesit ovat yhtenevät nykyisen vammaisliik-

keen tavoitteiden kanssa. Lisäksi se toimi perustana integraation ja inkluusion 

periaatteille. (Vehmas 2005, 107.) Integraatioajattelu edustaa normalisaatiope-

riaatetta siinä, miten vammaisia kuuluisi kohdella (Hyytiäinen & Juhala-

Jolkkonen 2000, 3). 

 

 

3.3 Integraatio 

 

Yhteiskunnassa ja erityiskasvatuksessa on alettu kiinnittää huomiota lapseen 

kokonaisuutena pelkästään lapsen vammaisuuteen keskittymisen sijaan. Täy-

den integraation kannattajat näkevät lapset enemmän samanlaisina kuin erilai-

sina, eikä ihmisiä tulisi heidän mukaansa erotella fyysisten, älyllisten, sosiaalis-

ten tai psykologisten tekijöiden mukaan. Ajatellaan, että erilaiset yksittäisiin 

ominaisuuksiin perustuvat määritelmät yksinkertaistavat liikaa ihmisen moni-

mutkaisuutta ja yksilöllisyyttä. (Vehkakoski 1998, 98.) Emanuelssonin mukaan 

integraatio tavoitteena tarkoittaa vaatimusta välttää erottelua. Integraatio on 

käsitettävä ja sitä on arvioitava ryhmissä tapahtuvana prosessina. (Emanuels-

son 2001, 130–132.) Kirjaimellisesti integraatio tarkoittaa kahden osan yhdis-

tämistä niin, että niiden kokonaisuudessa kaksi erillistä osaa eivät enää erotu 

toisistaan. Integraation ollessa tarkoituksellista oletetaan, että kahden erillisen 

osan muodostama kokonaisuus on parempi kuin kaksi osaa erillään. (Moberg & 

Savolainen 2009, 80.)  

 

Sakari Mobergin (2001, 83) mukaan koulutuspoliittisena käsitteenä integraatio 

on tavoite, toivottu tila, johon yhteiskunnassa tulisi pyrkiä. Myös Emanuelsson 

(2001, 127) kirjoittaa integraation olevan tavoiteltu tila, joka perustuu demo-

kraattisiin ihanteisiin. Esimerkiksi Väyrysen (2001, 16) sekä Mobergin ja Savo-

laisen (2009, 84) mukaan integraatio on tavallaan syrjivä käsite, sillä se lähtee 

ajatuksesta, että on olemassa tiettyjä ”erilaisten” joukkoja, jotka täytyy saattaa 



 17 

erilaisin toimin yhteisön pariin. Kuten Vehkakoski kuitenkin kirjoittaa, erityiskas-

vatusta on kritisoitu sen erillistävästä luonteesta. On olemassa ihmisiä, jotka on 

esimerkiksi kouluissa erotettu omiksi ryhmikseen, koska he poikkeavat liikaa 

vallitsevasta normaalin yksilön mallista. Vammaisuuden sosiaalisen mallin pe-

räänkuuluttamassa täydessä integraatiossa ei pitäisi lähteä vammaisten ihmis-

ten normalisoinnista vaan siitä, että yhteisöt normalisoidaan ottamaan vastaan 

kaikenlaiset ihmiset. Niinpä vammaistyössä usein korostettavassa yksilön koh-

taamisessa tulisi olla kysymys yhteisön vastaan tulemisessa. (Vehkakoski 1998, 

97–98.) 

 

Integraatio voidaan nähdä myös laadullisena piirteenä prosessissa, joka pyrkii 

toivottuun tilaan, segregaation vastaiseen lopputulokseen. Tästä näkökulmasta 

integraatio ei niinkään liity siihen, mitä pitäisi tehdä poikkeavana nähdyille ihmi-

sille, vaan siihen, mitä pitäisi tehdä yhteisöissä ihmisten välisen erilaisuuden 

hyväksymiseksi ja yhteisön yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. (Moberg 2001, 83; 

Emanuelsson 2001, 127–128.) Vehkakoski on sitä mieltä, että integraatiota ei 

voida pitää automaattisesti kaikille vammaisille henkilöille sopivana tavoitteena. 

Jokaisella täytyy kuitenkin olla mahdollisuus halutessaan kuulua elinympäris-

tönsä yhteisöihin niiden tasavertaisena jäsenenä. (Vehkakoski 1998, 100.) Ai-

hepiiriin liittyviä tutkimuksia ovat muun muassa Oppilaiden ja vanhempien nä-

kemykset koulun inklusiivisuudesta (Matikka, Koponen & Reiterä-Paajanen 

2005), Integroiden, segregoiden ja osallistaen (Hyytiäinen 2012) ja Onnistuuko 

integraatio? Erityisopetuksen integraatio opettajien ja opettajaksi opiskelevien 

silmin (Mäkinen & Vuohiniemi 2001). 

 

Moberg näkee koululaitokseen liittyvän integraation toteutuvan neljän vaiheen 

kautta; fyysisen integraation, toiminnallisen integraation, psykologisen ja sosi-

aalisen integraation sekä yhteiskunnallisen integraation kautta. Fyysinen integ-

raatio tapahtuu, kun kaikkia oppilaita opetetaan yhdessä. Tämä voi synnyttää 

yhteistoimintaa ja yhteistyötä, joka on toiminnallista integraatiota. Toiminnalli-

nen integraatio taas tukee kaikkien osallistujien kehittymistä, toisten hyväksy-

mistä ja myönteisten sosiaalisten suhteiden syntymistä eli sosiaalista ja psyko-

logista integraatiota. Sosiaalinen ja psykologinen integraatio luo pohjaa myö-
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hemmälle ihmisten väliselle tasa-arvolle yhteisöissä, eli yhteiskunnalliselle in-

tegraatiolle. (Moberg 2001, 85.) 

 

Integraatiota kehitettäessä asianomaisten myönteinen asenne ja asiaan usko-

minen ovat kehittämisen välttämätön edellytys; Moberg (2001, 93) toteaa, että 

mitä myönteisemmin opettajat suhtautuvat integraatioon, sitä selkeämmin integ-

raatiota tavoitellaan. Vaikka integraation ideologia on arvokas, käsitteen käytös-

tä on Hyytiäisen (2012, 16) mukaan pyritty luopumaan, koska käsite korostaa 

ongelmien ratkaisemisessa liikaa yksilöä ja yksilön haasteita ja jättää näin haas-

teellisen ympäristön huomiotta. 

 

 

3.4 Inkluusio 

 

Inkluusion käsite nousi integraatio-käsitteen rinnalle 1980-luvulla. Hyytiäisen 

mukaan inkluusiolla tarkoitettiin tuolloin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 

täysivaltaista jäsenyyttä ja tukipalveluiden sekä opetuksen järjestämistä henki-

lön edellytysten mukaan. (Hyytiäinen 2012, 16–17). Moberg ja Savolainen 

(2009, 76) kirjoittavat, että Pohjoismaissa alettiin 1990-luvulta lähtien puhua 

integraatio-käsitteen lisäksi inkluusiosta. Inkluusio on Väyrysen mukaan ajatte-

lu- ja toimintatapa, joka vastustaa kaikenlaista syrjintää sekä periaatteiden että 

käytännön tasolla. Suomeksi käännettynä inkluusio voisi tarkoittaa ”mukaan 

kuulumista”. (Väyrynen 2001, 16–17.) Koulumaailmassa inkluusio tarkoittaa 

määrätietoista vammattomien ja vammaisten oppilaiden opintojen integraatiota 

(Biklen 2001, 55). 

 

Mobergin mukaan on tarpeetonta käyttää inkluusio-termiä, koska se on niin lä-

hellä integraatio-termiä, kun integraatio ymmärretään sosiaalisena ja yhteiskun-

nallisena integraationa, ei vain fyysisenä, ja koska inkluusiolle ei ole toimivaa 

suomennosta (Moberg 1998, 141). Koska Pohjoismaissa on eritelty todellinen 

toiminnallinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen integraatio pelkästä fyysisestä 

integraatiosta, integraation ja inkluusion ero on täällä lähinnä teoreettinen. Yh-

dysvalloissa on perusteltu inkluusio-käsitteen käyttöä muun muassa sillä, että 

inkluusio kertoo integraatio- ja mainstreaming-käsitteitä paremmin, mitä tarkoi-
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tetaan: kaikki otetaan alusta alkaen mukaan lähikoulun toimintoihin eikä pelkäs-

tään sijoiteta valtavirtaan. (Moberg & Savolainen 2009, 84–85.) 

 

Elliotin, Doxeyn ja Stephensonin (2012, 17) mukaan inkluusio ei ole päätepiste, 

vaan prosessi, joka on jatkuva pohdinnan ja sopeutumisen kehä. Esimerkiksi 

Biklen kuitenkin kirjoittaa, että inkluusiota voi pitää ajattelutavan lisäksi päämää-

ränä, jonakin johon yhteiskuntien tulisi määrätietoisesti pyrkiä. Kuten muihinkin 

päämääriin pyrittäessä, myös inkluusiota on vaikeampi saavuttaa, mikäli sen 

toteuttajat eivät todella halua inkluusion tapahtuvan eivätkä työskentele sen 

eteen (Biklen 2001, 56, 78). Inkluusion tavoitteet ovat ihmisoikeuksien edistä-

minen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, myönteisten asenteiden ja 

sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen sekä yhteisöjen kykyjen kehittäminen 

niin, että yhteisöjen jäsenet kasvavat yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi (Väyry-

nen 2011, 19). Leiritoiminnassa integraation ja inkluusion käsitteillä tarkoitetaan 

sitä, että kehitysvammaisilla lapsilla on mahdollisuus samaan leirikokemukseen 

kuin muilla lapsilla ja että kehitysvammaisilla lapsilla on samat mahdollisuudet 

toimia muiden kanssa ja tutustua toisiin leiriläisiin kuin vammattomilla lapsilla. 
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4 OHJAAMINEN 

 

 

Ohjaamisen voi määritellä monella eri tavalla, koska ohjaaminen on monimuo-

toista ja vaihtelevaa toimintaa. Ohjaamistoiminta vaihtelee tavoitteiltaan ja sisäl-

löltään, koska ohjaamista määrittelee aina se ympäristö, jossa ohjaus tapahtuu, 

sekä kohderyhmä, jota ohjataan. Ohjaamiseen kuuluu muun muassa ihmisten 

kohtaamista, kuuntelemista ja keskustelua, läsnäoloa ja kasvatuksellisia piirtei-

tä. Kasvatuksellisuus liittyy ohjaamiseen varsinkin silloin, kun ohjaamista teh-

dään lasten ja nuorten parissa. (Kalliola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka 

2010, 8–9.) 

 

Vaihtelevat ohjaustilanteet, jotka ovat usein tavoitteellisia ja suunniteltuja, kuu-

luvat ohjaustyöhön. Ohjaustilanteiden suunnittelu alkaa toiminnan tavoitteiden 

asettamisesta, minkä jälkeen ohjaustilanteen sisällön voi suunnitella. Joskus 

toiminnan tavoitteet ja suunnitelma voivat tulla ulkopuolelta valmiina, jolloin oh-

jaaja vastaa toiminnan toteutuksesta. Toiminnan toteutuksen jälkeen usein vielä 

reflektoidaan toimintaa ja sen onnistumista. Ohjaustyöhön kuuluvat myös spon-

taanisti syntyvät ohjaustilanteet, joita ohjaaja ei ole suunnitellut eikä valmistellut 

(Kalliola ym. 2010, 8–10). 

 

 

4.1 Ohjaajan osaaminen 

 

Ohjaajuus on kokonaisuus, jota voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Oh-

jaajuuden peruselementteihin kuuluvat kuitenkin aina itsetuntemus, yksilö- ja 

ryhmänohjaustaidot, taito kohdata erilaisia ihmisiä, vuorovaikutustaidot sekä 

kyky suunnitella ja arvioida toimintaa. Nämä ohjaajuuden peruselementit pysy-

vät samoina, oli ohjaaminen sitten ammatillista tai harrastus- tai vapaaehtois-

toimintaan liittyvää. Ohjaamiseen vaikuttavat paljon ohjaajan persoonallisuus ja 

sen piirteet, joten ohjaustyössä puhutaan usein persoonasta työvälineenä. Oh-

jaustyössä on tärkeää tuntea itsensä ja löytää itselleen sopivat tavat toimia oh-

jaajana. Ohjaustyön perusta kaikessa ohjaamisessa on taito kohdata ihminen. 

(Kalliola ym. 2010, 8–13.) 
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Ohjaajan on osattava toimia sekä aktiivisena toimijana ja toiminnan ohjaajana 

että toisaalta hiljaisempana toiminnan mahdollistajana ja siihen innostajana. 

Havainnointitaidot ovat yksi ohjaajuudessa tarvittavista tärkeistä taidoista. Ha-

vaintojensa pohjalta ohjaaja voi tunnistaa ohjauksen tarpeita ja valita sopivia 

tapoja ohjaukseen. Toiminnallisten kokonaisuuksien suunnittelu, toteuttaminen 

ja arviointi kuuluvat ohjaamiseen. Ohjaajan on hallittava erilaisia menetelmiä, 

kuten liikuntaa, kädentaitoja ja toiminnallisia menetelmiä, ja osattava soveltaa 

niitä tarvittaessa. Ryhmän tarpeet ja toiveet on tärkeä ottaa huomioon ryhmän 

toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Toiminnan mielekkyyden ja onnis-

tumisen kannalta ohjaajan on tärkeää ottaa huomioon ryhmän erityispiirteet, 

kuten se, kuinka hyvin ohjattavat tuntevat toisensa ja kuinka kauan ryhmä on 

ollut olemassa, ryhmän koko, ikä- ja sukupuolijakauma, ryhmän tavoitteet, sekä 

käytettävissä oleva tila, aika ja taidot. (Kalliola ym. 2010, 8–13, 118–120.) 

 

Se, miten ohjaaja ottaa ryhmän ja ohjaustilanteen haltuun, vaikuttaa tilanteen 

onnistumiseen. Ohjaajan tapa olla ryhmän edessä ja ryhmän kanssa vaikuttaa 

tilanteeseen. Ohjaajalla on ohjaustilanteissa valtaa, mikä ohjaajan on tiedostet-

tava ja käytettävä sitä vastuullisesti. Ohjaajan on huolehdittava siitä, että hän 

kohtelee ohjattavia tasapuolisesti. (Kalliola ym. 2010, 116–120.) Kaiken toimin-

nan ja oppimisen perustana on ulkoinen ja sisäinen turvallisuus, mikä ohjaajan 

on otettava huomioon. Jos  ohjattavan lapsen kaikki voimavarat kuluvat pel-

käämiseen, lapsi ei jaksa osallistua toimintaan. Aikuisen tehtävänä on taata 

lapsiryhmän turvallisuus. (From & Koppinen 2012, 20.) 

 

Ohjaamista määrittää ohjattava henkilö tai ohjattavat henkilöt. Ohjattava voi olla 

esimerkiksi asiakas, oppilas, asukas, kerholainen tai leiriläinen. (Kalliola ym. 

2010, 10.) Koska opinnäytetyöni liittyy ryhmänohjaukseen, keskityn tässä ryh-

mien ohjaamiseen liittyviin seikkoihin. Opinnäytetyöhöni liittyvää ohjaustyötä 

tehdään vaihtelevissa ryhmissä. Toimintaan osallistuvien lapsiryhmien kokoon-

pano vaihtelee niin, että kehitysvammaiset lapset ovat koko viikon pituisen leirin 

ajan samat, mutta toiminnassa mukana olevat vammattomat lapset voivat olla 

jokaisessa toimintatuokiossa erit. Koska ryhmä ei pysy samana koko leirin ajan, 

en keskity ryhmän dynamiikkaan ja elinkaareen ja sen vaiheisiin, vaan ryhmän 

ohjaamisen muihin tekijöihin. Samasta syystä en kerro ryhmäyttämisestä, mistä 
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on todettu olevan hyötyä varsinkin pitkäaikaisten ryhmien toiminnassa (Kalliola 

ym. 2010, 112). Se, että integraation toteutumista tukevaa toimintaa järjeste-

tään jatkuvasti vaihtuvissa ryhmissä, tuo toimintaan, sen suunnitteluun ja järjes-

tämiseen omat haasteensa. 

 

 

4.2 Kehitysvammaisten lasten ohjaaminen 

 

Tukea tarvitseva lapsi voidaan nähdä haasteena toimintaympäristössään ja 

lapsi itse voi kokea haasteelliseksi mahdollisuutensa osallistua yhteisön toimin-

taan. Lapsen mahdollisuudet osallistumiseen riippuvat paljon siitä, nähdäänkö 

haasteen olevan lapsessa, toimintaympäristössä vai vuorovaikutuksessa. Lap-

sen toiminta tapahtuu kontekstissa, ympäristössä, jonka ominaisuudet voivat 

mahdollistaa, edistää tai rajoittaa yksilön osallistumista. Lapsen yksilöllisyyden 

tunteminen ja hyväksyminen on viisaan ohjaamisen perusta. Lapsiryhmää oh-

jaavan aikuisen on tunnistettava myös oma yksilöllisyytensä voidakseen ohjata 

ryhmää lapsista ja lasten tarpeista käsin. (From & Koppinen 2012, 9–10, 18.) 

 

Kehitysvammaisia lapsia ohjattaessa on otettava huomioon joitakin tekijöitä, 

joita ei tarvitse huomioida niin tarkasti vammattomien lasten ohjauksessa. Kal-

liola ym. kirjoittavat, että kun ryhmässä on henkilö, jolla on erityisen tuen tarpei-

ta, ohjaajan on tärkeää olla tietoinen tarpeista ja huomioitava tuen tarve toimin-

nassa ja ohjauksessa. Toisaalta monista kuntouttavista elementeistä on hyötyä 

kaikkien lasten kehityksen tukemisessa. Monet henkilöt ja varsinkin lapset, joilla 

on erityisen tuen tarvetta, hyötyvät arjen strukturoinnista eli jäsentämisestä. 

Struktuuri tarkoittaa selkeän rakenteen asettamista päivän ja viikon toiminnoille 

ja se auttaa selkiyttämään aikaa, toimintaa ja paikkaa. Arjen struktuuri lisää ta-

pahtumien ja toimintojen ennakoitavuutta, mikä auttaa selviytymään toiminnois-

ta paremmin. (Kalliola ym. 2010, 128, 133.) 

 

Monilla kehitysvammaisilla lapsilla on haasteita tarkkaavaisuudessa, lyhytkes-

toisessa muistissa ja sarjojen hahmottamisessa (Matero 2006, 181). Kehitys-

vammaisen lapsen voi siksi olla vaikea seurata monivaiheisia ja pitkiä ohjeita, 

minkä vuoksi tehtävät ja säännöt kannattaa antaa selkeästi ja ohje kerrallaan. 
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Multisensorisuus eli monen aistin käyttö samanaikaisesti tukee ja vahvistaa op-

pimista. (Heinämäki 2000, 85–86.) Tehtävien ja sääntöjen selittämistä ja toimin-

nan ohjausta voi puheen lisäksi tukea esimerkiksi kuvien tai tukiviittomien avul-

la. Kehitysvammainen henkilö, jolla on kielellisiä vaikeuksia, toiminnanohjauk-

sen haasteita tai vaikeuksia keskittymiskyvyssä, hyötyy kuvien käytöstä toimin-

tansa tukena (Kalliola ym. 2010, 133–134). Koko päiväohjelman lisäksi myös 

pienempien kokonaisuuksien, kuten tehtävien ja leikkien, hahmottamista voi 

tukea kuvilla. Tukiviittomia puheen tukena käyttäessään ohjaaja usein hidastaa 

puhettaan ja selkeyttää viestiään elein ja ilmein, mikä osaltaan auttaa viestin 

ymmärtämistä. 

 

Vaihtoehdoista valitseminen voi olla kehitysvammaiselle lapselle vaikeaa, joten 

vaihtoehtoja on hyvä olla esimerkiksi vain kaksi ja lasta on tarvittaessa tuettava 

valinnan tekemisessä. Kehitysvammaisen lapsen motorinen koordinaatiokyky 

voi olla heikko tai viivästynyt ja esimerkiksi silmä-käsi-työskentelyssä voi ilmetä 

haasteita. (Heinämäki 2000, 85–86.) Ohjatuissa leikeissä kehitysvammainen 

lapsi voi harjoitella kehonhahmotusta ja kehittää erilaisista liikkeistä saatavia 

tuntemuksia (Matero 2006, 179). 

 

Ryhmässä kehitysvammainen lapsi voi havainnoida ja harjoitella vuorovaikutus-

taitoja (Matero 2006, 179). Ohjaajan on oltava herkkä huomaamaan henkilön 

kommunikointitapa ja erityistarpeet, joita ohjattava ei ilmaise sanallisesti. Ohjat-

taessa kehitysvammaista tai muuten erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta, on 

tärkeää, että ohjaaja muistaa kehua, kannustaa ja rohkaista lasta aina, kun sii-

hen on syy. Lapsen kannustaminen toimimaan itse kaikessa, mitä hän voi itse 

tehdä, ja yrittämisestä kehuminen lisää toimintakykyä ja vahvistaa lapsen itse-

luottamusta, mikä tukee uusien toimintojen oppimista. (Kalliola ym. 2010, 134–

139.)  
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5 TOIMINNALLISET MENETELMÄT 

 

 

Toiminnallisia menetelmiä ovat kaikki ne tekemiseen ja toimintaan liittyvät har-

joitukset, joilla halutaan aktivoida yksilön ja ryhmän toimintaa ja oppimista. Täl-

laista toimintaa on myös ajatustoiminta, jota fyysinen tekeminen tuottaa. Toi-

minnallisia menetelmiä käytettäessä opitaan muuten kuin perinteisen tiedon 

jakamisen ja valmiin mallin tarjoamisen avulla. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 

2011, 30.) Toimintaan osallistamisen perusajatuksena on saada ihmisten ko-

kemukset, tiedot, taidot ja tunteet mukaan toimintaan. Osallistavan toiminnan 

tavoitteina ovat ihmisten aktivoiminen, erilaisten näkökulmien esille tuominen ja 

niiden ilmaisemiseen rohkaiseminen. Tietoa ja ymmärrystä voidaan saada ja 

kehittää monella eri tavalla. Toiminnallisissa menetelmissä ohjaaja ei toimi asi-

antuntijana vaan toiminnan mahdollistajana. (Hyppönen & Linnossuo 2002, 12.) 

 

 

5.1 Leikit 

 

Leikki on yksi esimerkki toiminnallisista menetelmistä. Helenius ja Lummelahti 

kirjoittavat, että ei ole olemassa yhtä oikeaa leikin määrittelyä, vaan leikin mää-

rittely riippuu siitä näkökulmasta, mistä leikkiä katsotaan. Leikkiin on kuitenkin 

suhtauduttava vakavasti, koska leikki ei ole oikean elämän matkimista, vaan 

lapsen oikeaa elämää. (Helenius & Lummelahti 2013, 14.) Samalla tavalla lap-

suus ei ole kehittymistä aikuisuutta varten, vaan tärkeä elämänvaihe itsessään 

(Riihelä 2000, 145). Leikissä lapsi muun muassa jäljittelee näkemäänsä ja ko-

kemaansa, ilmaisee itseään, rakentaa sisäistä maailmaansa, omaksuu tietoa ja 

harjoittelee sosiaalisia taitoja. (Helenius & Lummelahti 2013, 14). Leikillä on niin 

merkittävä osa lapsen elämässä, että YK:n Lapsen oikeuksien julistuksessa ja 

Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista kummassakin mainitaan leikki: 

 

Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin ja virkistykseen - - . 
(Lapsen oikeuksien julistus 1959, periaate 7.) 
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Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, 
hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan - - . 

(Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, artikla 31.) 
 

Vaikka leikki on usein nähty vain lapsen kehitysvaiheisiin kuuluvana osa-

alueena ja aikuisten elämästä erillisenä asiana, leikillä on kuitenkin suuri vaiku-

tus aikuisten elämään. Riihelän mukaan ”lasten leikkien kollektiivisuus on ai-

kuisiän yhteistoiminnan edellytys”. Riihelä on sitä mieltä, että leikkiä koskevat 

teoriat ovat usein yksinkertaistaneet monimutkaista toimintaa. (Riihelä 2000, 

177.) 

 

Roolileikit ja sääntöleikit ovat leikin kaksi päämuotoa. Kiinnostus sääntöleikkei-

hin kehittyy esikouluiässä. Sääntöleikkejä leikkivät ja pelaavat lapset esikou-

luiästä eteenpäin ja ne kuuluvat koululaisten ja joskus myös aikuisten ajanviet-

toon. Sääntöleikit ovat merkittävässä osassa kouluikäisten yhteistoiminnallisis-

sa ryhmäleikeissä. (Helenius & Lummelahti 2013, 119, 155–158.) Sääntöleikki-

en vuorottelu ja tietty kaava, jolla leikki etenee, kiinnostavat lasta (Nurmi ym. 

2006, 61). 

 

Lapsi voi alkaa leikkiä erilaisia sääntöleikkejä, kun hän on oppinut leikkimään 

roolileikkejä. Esikouluiässä, sääntöleikki-ikään tullessaan, lapsi on roolileikeissä 

kokeillut monenlaisia rooleja ja tapoja olla, toimia ja ilmaista. Lapsi kiinnostuu 

sääntöleikeistä ja niiden oppimisesta nähtyään vanhempien lasten leikkivän 

sääntöleikkejä. Sääntöleikeissä lapsen on kyettävä painamaan leikin säännöt 

muistiin, palauttamaan säännöt mieleensä, soveltamaan niitä käytäntöön ja si-

touduttava leikkiin ja sen sääntöihin. Sääntöleikkien leikkiminen edellyttää ja 

harjaannuttaa myös toisten huomioon ottamista, yhteiseen päämäärään pyrki-

mistä vuorovaikutuksessa toisten leikkijöiden kanssa, epäonnistumisten sieto-

kykyä ja toisten halujen ja tarpeiden huomioimista omien halujen ja toiveiden 

rinnalla. (Helenius & Lummelahti 2013, 158–159.) 

 

Aikuisen merkitys korostuu sääntöleikeissä leikkien ohjaajana. Kun aikuinen 

ohjaa leikkiä, sen säännöt selkiytyvät ja vahvistuvat. Aikuinen voi opettaa uusia 

leikkejä, selittää sääntöjä ja tarvittaessa neuvoa leikin kulussa. Lapset oppivat 

leikin sääntöjä ja kulkua myös toisiaan seuraamalla. Myös kokeneempi lapsi voi 
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toimia leikin ohjaajana. (Helenius & Lummelahti 2013, 155–159.) Toisaalta leik-

kien ja pelien säännöt voivat olla leikkitilanteessa kehitettyjä ja sovittuja, ja niitä 

voidaan muuttaa tilanteen ja leikkijöiden vaihtuessa (Nurmi ym. 2006, 61). 

Sääntöleikeillä on omat tavoitteet, joihin pyritään kunkin leikin omin keinoin. 

Sääntöleikeissä lapsilla on omat tehtävänsä tai roolinsa. Sääntöleikeissä on 

tärkeää, että leikkijät ymmärtävät ja omaksuvat leikin säännöt, leikin kulku ja 

päämäärä on kaikkien tiedossa ja että leikkijät toimivat yhdessä ja ovat sitoutu-

neet leikkiin. (Helenius & Lummelahti 2013, 157.)  

 

Monet sääntöleikit tukevat muun muassa lapsen kokonaiskehitystä, vuorovaiku-

tustaitoja, sosiaalisuutta ja empaattisuutta. Näiden sekä leikkien omien eriy-

tyneempien tavoitteiden lisäksi leikit voivat vahvistaa lapsen itsetuntoa ja minä-

kuvaa. Monissa sääntöleikeissä lapsi harjoittelee ja kehittää huomaamattaan 

myös liikkumistaan. Sääntöleikkien oppimisen yhteydessä lapsen itsesäätely 

kehittyy; lapsi sisäistää leikin sääntöjä kokeneempia leikkijöitä tarkkailemalla, 

seuraa, noudattavatko muut leikkijät leikin sääntöjä ja oppii asettamaan itsel-

leen sääntöjä ja toimii niiden mukaan. Lapsen kehityksen lisäksi monille sääntö-

leikeille yhteistä on se, että ne auttavat lapsia viihtymään, tutustumaan toisiinsa 

ja osallistumaan yhteiseen toimintaan (Helenius & Lummelahti 2013, 155–159, 

182). 

 

Joitakin sääntöleikkejä on leikitty vuosikymmenestä ja jopa -sadasta toiseen. 

Nämä leikit ovat perinneleikkejä. Monet aiemmin aikuisten leikkimistä leikeistä 

muokkautuivat alun perin hedelmällisyys- ja kulttimenoista. Vähitellen muun 

muassa piirileikit ja hippaleikit siirtyivät lasten leikeiksi. Perinneleikeissä leikkijöi-

tä on tyypillisesti enemmän kuin kaksi. Perinneleikkeihin voi liittyä loruja, lauluja 

ja sanontoja ja moniin perinneleikkeihin kuuluu liikunta ja kilpailu. Joidenkin pe-

rinneleikkien sisältö ei sovi enää nykyajan tasa-arvoa kunnioittavaan ja toteut-

tavaan kulttuuriin. (Helenius & Lummelahti 2013, 163–166.) Esimerkiksi enää ei 

leikitä leikkiä ”Kuka pelkää mustaa miestä” vaan leikin nimi on ”Kuka pelkää 

mustekalaa”. 

 

Tutustumisleikkien tarkoituksena on tutustumisen lisäksi rohkaista lapsia vuoro-

vaikutukseen toistensa kanssa. Tutustumisleikkejä leikkiessään lapsi voi alkaa 
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tuntea myös itseään paremmin. Tutustumisleikit auttavat rakentamaan ja vah-

vistamaan myös lapsen ja aikuisen välistä yhteyttä. Kuten muissakin sääntö-

leikeissä, myös tutustumisleikeissä on tarkoituksena, että lapsi voi itse tehdä 

valintoja leikissä etenemisessään. Uusissa tilanteissa ja ryhmissä aikuisen teh-

tävänä on saada jokainen ryhmän lapsi tuntemaan, että aikuinen on paikalla 

häntä varten ja valmis ohjaamaan lasta, vaikka ryhmässä on paljon muitakin 

lapsia. Esimerkiksi ryhmään tullutta uutta lasta, kuten kaikkia muitakin lapsia, 

ohjataan ja tuetaan sensitiivisesti ja kunnioittaen. Vaihtelevat tutustumis- ja il-

maisuleikit rohkaisevat lapsia ilmaisemaan itseään eri tavoin. (Helenius & 

Lummelahti 2013, 169–170.) 

 

 

5.2 Taidelähtöiset menetelmät 

 

Käytin osassa kokeilemistani toiminnallisista menetelmistä hyväksi taidelähtöi-

siä menetelmiä. Taiteen on todettu tukevan ihmisen hyvinvointia monin tavoin. 

Taide muun muassa tarjoaa elämyksiä ja tuottaa nautintoa sekä edistää yhtei-

söllisyyttä ja verkostojen muodostumista. Lisäksi taiteen vaikutuksilla voidaan 

nähdä olevan yhteys hyvänä koettuun terveyteen. (Malte-Colliard & Lampo 

2013, 8.) Taiteen soveltavista ja välineellisistä tehtävistä puhutaan, koska taide 

vaikuttaa ihmisen elämään monella tavalla. Taide muun muassa mahdollistaa 

yksilön persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin kehittämisen. (Rusanen, Kuu-

sela, Rintakorpi & Torkki 2014, 17.) Taiteen positiivinen vaikutus yksilöiden ja 

yhteisöjen hyvinvointiin on tiedostettu, mikä näkyy esimerkiksi Opetusministeri-

ön tekemästä Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –nimisestä ehdotuksesta 

toimintaohjelmaksi vuosille 2011–2014 (Liikanen 2010). 

 

Taiteen tekeminen ja sen kokeminen on hauskaa ja se voi olla jopa terapeuttis-

ta. Muun muassa kuvataide, musiikki, liike, tanssi, elokuva, luova kirjoittaminen, 

kirjallisuus, draama ja tarinallisuus ovat toiminnallisia menetelmiä. Jokainen ih-

minen on luova, jos siihen annetaan mahdollisuus ja jos ihminen itse ei esimer-

kiksi liialla itsekriittisyydellä estä luovuutta. Toiminnallisissa, luovissa menetel-

missä kaikki lopputulokset ovat oikeanlaisia, koska tulosta merkittävämpää on 

toiminta. (Heiskanen & Hiisijärvi i.a.) Toiminnan aloitusvaiheen on tarkoitus 
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synnyttää lapsen motivaatio ja innostus tekemiseen. Toteutusvaiheessa ohjaaja 

ohjaa lasten työskentelyä ja tukee lasten välistä vuorovaikutusta. Keskustelut 

toiminnan jälkeen auttavat kehittämään lapsiryhmän yhteisöllisyyttä ja ymmär-

tämään, että taidetta voi tehdä monin eri tavoin. (Rusanen ym. 2014, 37, 62.) 

 

Ihmiset voivat kommunikoida tai tukea kommunikaatiotaan kuvallisilla viesteillä 

ja näin kuvat voivat edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kuvataiteen sana-

ton kieli voi auttaa lasta pääsemään osalliseksi toiminnasta, jos lapsen kommu-

nikaatio ei muuten vastaa ryhmän kommunikaation tasoa. Taiteellinen toiminta 

kehittää myös lapsen tunneilmaisua ja mielikuvitusta, jotka vaikuttavat positiivi-

sesti lapsen empatiakykyyn ja vastavuoroisuuteen. (Rusanen ym. 2014, 17, 25, 

32.) Kauneuden havaitseminen opettaa lasta kunnioittamaan elämän moninai-

suutta. Taiteellisen toiminnan mahdollistaminen auttaa lasta ympäröivän todelli-

suuden ymmärtämisessä ja sen ilmaisemisessa. (Vesikansa 1998, 31.) Taiteel-

linen toiminta voi myös auttaa lasta näkemään maailmaa toisin silmin ja näin 

laajentaa lapsen käsitystä itsestään ja maailmasta (Rusanen ym. 2014, 11). 

 

 

5.3 Toiminnalliset menetelmät ja integraatio 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, toiminnallinen integraatio tukee kaikkien osallistujien 

kehittymistä, toisten hyväksymistä ja myönteisten sosiaalisten suhteiden synty-

mistä eli sosiaalista ja psykologista integraatiota (Moberg 2001, 85). From ja 

Koppinen toteavat, että ”toiminnallinen osallistuminen voi toteutuessaan edistää 

inkluusion toteutumista”. Huomio kiinnittyy toiminnallisen osallistumisen mallissa 

mahdollisuuksiin ja voimavaroihin. Toiminnallisen osallistumisen mallissa pyri-

tään luomaan ympäristö, jossa erityistä tukea tarvitseva lapsi voi toimia mahdol-

lisimman itsenäisesti. (From & Koppinen 2012, 101.) 

 

Ohjatessaan lapsia aikuinen voi edistää lasten sosiaalista kehitystä. Sosiaalisiin 

taitoihin kuuluvat muun muassa kyky ilmaista itseään, toisten tunteiden ja aja-

tusten ymmärtäminen ja kunnioittaminen, oman käyttäytymisen seurausten 

pohtiminen toisten hyvinvoinnin kannalta, anteeksi pyytäminen ja sovittelemi-

nen, toisten auttaminen ja lohduttaminen sekä kyky toimia ryhmissä aktiivisena 
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jäsenenä. Kehittyäkseen sosiaalisissa ja muissa taidoissa lapsi tarvitsee moni-

puolista toimintaa. Vastuullisten tehtävien antaminen ja tilanteiden mahdollista-

minen, joissa lapsen täytyy käyttää luovuutensa eri alueita, ovat tärkeitä lapsen 

kehityksen kannalta. (Vesikansa 1998, 28–29.)  

 

Pari- ja ryhmätyöskentelyssä sekä yhteisiä töitä tarkasteltaessa lapset harjoitte-

levat sosiaalisia taitoja. Tilanteissa tarvitaan kuuntelemista, jakamista ja muita 

vuorovaikutuksen osia. Turvallisissa ryhmissä lapsi harjoittelee yhteisiin sään-

töihin sitoutumista ja saa kokemuksia osallisuudesta. Lasten välisen kilpailun ja 

paremmuusjärjestykseen asettamisen vähentäminen auttaa lasten yhteisölli-

syyden kehittämisessä. (Rusanen ym. 2014, 43, 53.) Tämän vuoksi valitsin op-

paaseen lähinnä leikkejä, joissa lapset eivät kilpaile toisiaan vastaan, vaan pyr-

kivät yhteiseen päämäärään. Kilpailuelementin puuttuessa leikistä lapset voivat 

keskittyä tutustumiseen ja yhdessä tekemiseen. 
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6 YHTEISTYÖKUMPPANI LEIRIKESÄ RY 

 

 

Leirikesä ry on ehkäisevää lastensuojelutyötä tekevä järjestö, jonka päätoimin-

taa ovat kesäleirit koulun kesälomien ajan sekä kaksi talvileiriä. Leiriläiset ovat 

7–16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Leirikesän tarkoituksena on järjestää monipuo-

lista leiritoimintaa erilaisista lähtökohdista tuleville lapsille ja nuorille. Leirikesä 

on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 

Leirikesän taustayhteisöt ovat Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry sekä Kai, Ee-

va ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö. (Leirikesä ry 2013a.) Leirikesä ry:n orga-

nisaatiokaavio kuvaa Leirikesän organisaatiota kokonaisuutena (LIITE 1).  

 

 

6.1 Leirikesän historiaa 

 

Leirikesän juuret ovat partiotoiminnassa ja partion toimintatavat näkyvät edel-

leen vahvasti Leirikesän toiminnassa. Vuonna 1954 Helsingin partiopoikapiiri 

alkoi järjestää kaikille avoimia sosiaalisia poikaleirejä, Stadin kundin kesäleiriä, 

jotka siirrettiin jo vuonna 1956 Kiljavalle. 1970-luvulla leireistä tuli yksi suurim-

mista Helsingin lastensuojeluviranomaisten käyttämistä leireistä ja monet las-

tensuojeluasiakkaat ohjattiin leireille. Vuodesta 1972 lähtien myös tytöt saivat 

osallistua Kiljavan Leirikesäksi muuttuneelle leirille ja samalla leirimaksu nostet-

tiin vastaamaan leirin kuluja. 1970-luvulla leireillä alettiin järjestää perushuollon 

lisäksi teemallista erikoisohjelmaa, josta Leirikesä on edelleen tunnettu. Leirike-

sä ry perustettiin vuonna 1981 vastaamaan leirien järjestämisestä Pääkaupun-

kiseudun Partiolaiset ry:n sijaan. (Kohonen 2005, 7–8.) 1980-luvulla Raha-

automaattiyhdistys alkoi rahoittaa leirejä ehkäisevänä lastensuojelutyönä (Poh-

jola 2014a). 

 

Leirikesä on vuosien kuluessa kasvanut Suomen suurimmaksi lastenleirejä jär-

jestäväksi tahoksi, jonka leirit ovat kaikille lapsille avoimia, eli asiakkaiden ei 

tarvitse kuulua Leirikesä ry:n jäsenistöön päästäkseen leirille (Kohonen 2005, 

9). Vuosien 2000–2010 aikana lapsimäärät olivat huipussaan, jolloin Leirikesän 

leireillä kävi vuosittain yli 2000 lasta. Viime vuosina lapsia on ollut noin 1700 
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kesässä. (Pohjola 2014a.) Vuonna 1998 perustettiin Benkun Leirikesä, joka jär-

jesti kesäleirejä Bengtsårin leirisaarella Hangon edustalla kesään 2013 asti. 

Leirikesä järjestää Kiljavalla myös muutaman talvileirin joka vuosi. (Leirikesä ry 

2013c.) Leirikesän yhteistyökumppaneita ovat tarpeen ja tilanteen mukaan kun-

nat, järjestöt ja erilaiset vammaisten lasten asialla olevat tahot (Pohjola 2014b). 

 

 

6.2 Leirikesän toimintafilosofia 

 

Leirikesällä tehtävää työtä ohjaa arvopohja, jonka mukaan toimintaa järjeste-

tään. Arvot ovat Hyvä olla, Taito tehdä, Halu arvostaa, Lupa kasvaa ja Tila luo-

da. Leirikesän viisi arvoa ovat henkilökunnan koulutuksessa merkittävässä roo-

lissa ja arvot ohjaavat niin leirin arkea kuin toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. 

Ensimmäinen arvo kertoo siitä, että Leirikesällä jokaisella on hyvä olla; pienim-

mästä leiriläisestä hallituksen puheenjohtajaan. ”Taito tehdä” kertoo toiminnan 

kestävyydestä ja ammattimaisuudesta, jotka luovat puitteet laadukkaalle leiri-

toiminnalle. Toimintaa kehitetään jatkuvasti asiakkailta ja työntekijöiltä saadun 

palautteen pohjalta. (Leirikesä ry 2013d.)  

 

”Halu arvostaa” edustaa halua luoda tilaa erilaisten ihmisten ja näkemysten 

kohtaamiselle ja yhdessä toimimiselle. Arvo ”lupa kasvaa” lupaa, että Leirikesäl-

lä saa opetella, kokeilla uutta ja tehdä asioita, joita ei vielä osaa. Palautteen 

antamiseen ja vastaanottamiseen kannustetaan. Leirikesällä niin lapsilla kuin 

henkilökunnalla on ”tila luoda” eli mahdollisuus rikkoa rajoja, uudistua ja uudis-

taa. (Leirikesä ry 2013d.) 

 

Leirikesän leirin lupaus on viisikohtainen. Ensimmäinen lupauksista on se, että 

”Leirikesällä on perinteistä leiritunnelmaa ja mukaansa tempaavaa leiriohjel-

maa”. Leirikesän leiri on lapsen oma loma, joka koostuu ennakkoon suunnitel-

lusta ohjelmasta ja vapaa-ajan vietosta. Ohjelman suunnittelussa otetaan huo-

mioon eri ikäisten lasten tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. Toisessa lupauksessa 

luvataan, että ”Leiriläisistä pidetään parasta mahdollista huolta”. Leirillä on hyvä 

ja turvallista olla. Työntekijät huolehtivat lasten perustarpeista: ruokailusta, pe-

seytymisestä ja riittävästä unensaannista. Kiusaamiseen puututaan leirillä tiu-
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kasti ja heti leirin alussa käydään ohjaajien kanssa läpi leirin säännöt ja turvalli-

suusasiat. Leirikesän kolmas lupaus kuuluu: ”Leirillä oppii uutta ja leiri tukee 

kasvua”. Erilaisissa lapsiryhmissä lapset oppivat yhteisen toiminnan pelisääntö-

jä ja toistensa huomioimista ilman ennakkorooleja. Leiri vahvistaa lapsen itse-

tuntoa, sosiaalisia taitoja ja luontosuhdetta. (Leirikesä ry 2013e.)  

 

Neljännessä lupauksessa kerrotaan, että ”Leirillä on innokas, ammattitaitoinen 

ja koulutettu henkilökunta”. Leirikesä palkkaa suuresta hakijoiden joukosta mo-

tivoituneimmat ja osaavimmat tekijät. Työntekijät koulutetaan ennen leirien al-

kua toimimaan osana innokasta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Viides ja vii-

meinen lupaus kuuluu: ”Tieto kulkee hyvin kodin ja leirin välillä”. Ennen leirin 

alkua koteihin lähetetään runsaasti tietoa leirin käytännön asioista. Leirin kuu-

lumisia voi lukea internetissä julkaistavasti Leirilehdestä ja leirille voi soittaa tai 

lähettää viestejä. Leireillä kuunnellaan lasten toiveita ja palautetta kerätään 

säännöllisesti sekä lapsilta ja heidän huoltajiltaan että henkilökunnalta. (Leirike-

sä ry 2013e.) 

 

 

6.3 Leirin toiminta 

 

Leirikesän leirit järjestetään Hyvinkäällä Kiljavalla. Märkiö-järven rannalla sijait-

seva leirikeskus on Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistama. Leirejä järjes-

tetään yhdeksän viikon ajan alkaen lasten kesäloman ensimmäisestä viikosta. 

Suurimmillaan Leirikesän leireillä on alkukesästä noin 220 leiriläistä, loppuke-

sän leireillä lapsia ja nuoria on noin 100–150. Leirin suuresta koosta huolimatta 

lapset toimivat leirillä usein pienemmässä, noin 15 lapsen ryhmässä, jota oh-

jaavat omat ohjaajat. Jos lapsiryhmässä eli telttakylässä on lapsi tai lapsia, jotka 

tarvitsevat enemmän tukea tai apua leirin arjessa, telttakylätiimiin kuuluu 

enemmän ohjaajia. (Leirikesä ry 2014b.) 

 

Kuten leirien alkuaikoina, leireille tulee edelleen lapsia kaikenlaisista lähtökoh-

dista, myös sijaisperheistä, lastenkodeista ja ammatillisista perhekodeista (Lei-

rikesä ry 2013b). Raha-automaattiyhdistys tukee Leirikesän toimintaa ja RAY:n 

tuella Leirikesä voi myöntää edullisemman leirin perheille, jotka ilmoittavat leiri-
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hakemuksessa jonkin sosiaalisen, terveydellisen tai taloudellisen perusteen. 

Muutaman viime vuoden ajan noin 66 prosenttia leiriläisistä on tullut leirille 

RAY:n tukemana. (Pohjola 2014.) Leirikesällä pyritään tarjoamaan jokaiselle 

lapselle onnistunut leirikokemus. Leirin sisältö, ohjelmat ja leiriläispaikat suunni-

tellaan niin, että esimerkiksi lasten sosiaalisia taitoja ja kaverisuhteiden luomista 

voidaan tukea, kun tuen tarve sosiaalisissa suhteissa on havaittu tai siitä on 

kuultu perheeltä. (Pohjola 2014b.) 

 

Leirin käytännön toteutuksesta vastaa leirinjohtaja apunaan projektiryhmä ja 

ohjaajat, keittiöhenkilökunta ja leirin toimintaa tukeva palvelutiimi. Henkilökunta 

koostuu noin 85 nuoresta työntekijästä. Leireillä työskentelee sosiaali-, kasva-

tus- ja opetusalan opiskelijoita, muiden alojen opiskelijoita ja järjestöaktiiveja. 

(Leirikesä ry 2014a.)  

 

Leiripäivät koostuvat ennalta suunnitelluista ohjelmista, vapaa-ajasta, hetkistä 

oman telttakylän kanssa ja ruokailuista. Lounaan jälkeen vietetään telttakylä-

hetkeä, jonka aikana kukin telttakylä tekee keskenään jotain mukavaa; alkulei-

ristä tekeminen voi olla esimerkiksi tutustumis- ja nimileikkejä tai muuten teltta-

kyläläisiin tutustumista ja loppuleirin aikana jotain muuta mieluisaa, lasten toi-

veiden mukaista tekemistä. Leikit ja muut yhteistoiminnalliset tekemiset, joita 

kokosin oppaaseen, sijoittuvat usein juuri telttakylähetkeen. 
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TAULUKKO 1 Esimerkkipäivä leirillä 

 ESIMERKKIPÄIVÄN OHJELMA 

8.30 Herätys ja aamutoimet telttakylässä 

9.00 Aamupala ruokailukatoksessa 

10.00 Lipunnosto lippuaukealla 

-> I-ohjelma: toimintapisteet 

12.00 Lounas ruokailukatoksessa 

-> Telttakylähetki 

13.30 Kanttiini 

-> Vapaa-aika ja välipala 

15.00 II-ohjelma: rastikierto metsässä 

17.00 Päivällinen ruokailukatoksessa 

18.00 III-ohjelma: koko leirin iltanuotio 

20.00 Iltapala ruokailukatoksessa 

-> Iltapuuhat telttakylässä 

21.30 Iltasatu ja hiljaisuus alkavat 

22.00 Iltasatu on loppunut 

 

Vihreällä ne tekemiset, joissa toimitaan oman telttakylän kanssa 

Sinisellä ruokailut 

Oranssilla ohjelmat 

 

 

6.4 Leirikesän kehitysvammatyö 

 

Innokkaiden kesätyöntekijöiden ansiosta Leirikesällä alkoi kehitysvammaisten 

leiritoiminta vuonna 1998. Toiminta alkoi yksittäisen työntekijän ideasta tuoda 

partiossa toimiva kehitysvammaisten lasten ja nuorten sisupartiotoiminta osaksi 

Leirikesän leirejä. Partiosta oli hyviä kokemuksia vammaisten ja vammattomien 

yhteisleireistä metsässä ja kokemusten perusteella myös Leirikesän leirien arvi-

oitiin sopivan kehitysvammaisille lapsille. 1990-luvun lopusta lähtien Kiljavan 

leireillä on joka vuosi ollut kehitysvammaisia lapsia. Leirikesän toiminnanjohta-
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jan käsitys on, että näin laaja kaikille yhteinen leiritoiminta, johon osallistuvat 

niin vammattomat kuin kehitysvammaiset lapset, oli toiminnan alkaessa ja on 

edelleen Suomessa harvinaista. (Pohjola 2014a.) 

 

Kehitysvammaisten lasten ryhmästä vastaa Leirikesällä kehitysvammaisten lei-

riläisten telttakylän tiiminvetäjä. Tämä vastaava ohjaaja on osa kesän projekti-

ryhmää ja on muun projektiryhmän tavoin mukana työntekijöiden rekrytoimises-

sa, kouluttamisessa ja kesän kokonaisuuden suunnittelussa. Hän vastaa kehi-

tysvammaisten leireistä kokonaisuutena. Kehitysvammatoiminnasta vastaava 

ohjaaja kokoaa kehitysvammaisten ryhmät ja huolehtii yhteydenpidosta lasten 

koteihin. Hän valitsee kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimit ja toimii niiden 

vetäjänä. Jokaisessa kehitysvammaisten ryhmässä työskentelee viidestä kah-

deksaan ohjaajaa riippuen leirin pituudesta. Päivällä kolme tai neljä ohjaajaa on 

aina lasten kanssa ja yöllä yksi ohjaaja. 

 

Kehitysvammaisten ryhmässä on viidestä kahdeksaan lasta. Leirin ympäristö ja 

resurssit vaikuttavat lasten valintaan. Leirikesän entisen toiminnanjohtajan Pert-

tu Helteen tekemä ohjeistus leireille valittavista kehitysvammaisista lapsista 

(LIITE 2) ohjaa suuntaa-antavasti kehitysvammaisten lasten valintaa leireille. 

Kehitysvammaisten ryhmään valittavat lapset pystyvät liikkumaan leirialueen 

osittain mäkisessä maastossa ilman suurta tuen tarvetta. Ryhmään tulevat lap-

set osaavat muun muassa syödä omatoimisesti ja käydä wc:ssä tuetusti. (LIITE 

2.) 

 

Lapsen mahdollinen aggressiivisuus otetaan valinnassa huomioon lapsen 

oman, ryhmän muiden lasten ja työntekijöiden turvallisuuden näkökulmasta. 

Lapsen taipumus karkailuun on myös otettava huomioon. Kehitysvammaisten 

ryhmään valittavat lapset ymmärtävät puhetta vähintään auttavasti ja kommuni-

koivat itse puhuen tai esimerkiksi kuvien tai tukiviittomien avulla. Nuorimmat 

ryhmään valittavat lapset täyttävät leirivuoden aikana kahdeksan vuotta ja van-

himmat neljätoista vuotta. Lasten valinnassa otetaan huomioon se, että leirillä 

voidaan tarjota lapselle myönteinen leirikokemus. Ryhmien kokoamisessa pyri-

tään tarjoamaan lapsille myös mahdollisuus uusien kaverisuhteiden luomiseen. 

(LIITE 2.) 
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Leirille valittavat kehitysvammaiset lapset ovat lievästi ja keskivaikeasti kehitys-

vammaisia. Kehitysvamman lisäksi lapsilla voi olla esimerkiksi autismin kirjon 

piirteitä, ADHD, puhevamma tai epilepsia. Leirin henkilökunta saa kehitysvam-

ma- ja muista diagnooseista tietoonsa kuitenkin vain sen, mitä lapsen huoltajat 

kertovat ja millä on merkitystä leirin sujumisen ja lapsen terveyden kannalta. 

Kehitysvammatoiminnasta vastaava myös kouluttaa tiimejä kehitysvammaisuu-

desta ja voi kertoa esimerkiksi yleisimpien kehitysvammojen tai autismin piirteis-

tä. Osalla kehitysvammaisten ryhmän lapsilla muun muassa paikasta toiseen 

siirtymiseen ja perustarpeiden hoitamiseen, kuten syömiseen, pukemiseen ja 

wc:ssä käymiseen, kuluu muita lapsia enemmän aikaa, mikä vaikuttaa ryhmän 

arkeen leirillä. Päiväaikataulu joustaa tarvittaessa lasten tarpeiden mukaan. Jos 

joku ryhmän lapsista on esimerkiksi tottunut nukkumaan päiväunet, lapsen 

kanssa voidaan viettää osa vapaa-ajasta lepäillen. 

 

Jokainen kehitysvammatoiminnasta vastaava ohjaaja pyrkii omalla osaamisel-

laan ottamaan huomioon sen, että leireillä leireilee sekä kehitysvammaisia että 

vammattomia lapsia. Kehitysvammatoiminta etenee Leirikesän toiminnanjohtaja 

Anna-Kaisa Pohjolan mukaan ”sykleittäin”; leiritoiminta kehittyy tekijöidensä 

mukana. Kehitysvammatoiminnasta vastaava ohjaaja tuo toimintaan jotakin uut-

ta oman innostuksensa, tietämyksensä ja kehityshalunsa mukaan, kun ajoitus 

leirin kannalta on oikea. Nykyiset inkluusion mukaiset ajatukset alkoivat kehit-

tyä, kun Pohjola ja vuosien 2011–2012  kehitysvammatiimien vetäjä Timo Veh-

viläinen keskustelivat aiheesta. Vuosien 2013–2014 kehitysvammatiimien vetä-

jä Johanna Hakulinen alkoi kehittää Leirikesän kehitysvammatoimintaa integ-

raation näkökulmasta Pohjolan ja Vehviläisen ajatusten pohjalta. (Pohjola 

2014a.)  

 

Opinnäytetyöni liittyy tähän kehitysvammatoiminnan kehittämiseen ja kehitys-

vammaisten ja vammattomien lasten syvemmän integraation edistämiseen Lei-

rikesän leireillä. Kehitysvammatoiminnan kehittäminen on Leirikesällä mahdol-

lista, koska henkilökunta on kehitysvammatoiminnasta kiinnostunutta. Tämä 

näkyy esimerkiksi siinä, että kehitysvammaisten telttakylän tiiminvetäjäksi ha-

kee joka vuosi useita tehtävään päteviä henkilöitä ja sekä uudet että vanhat 

ohjaajat ovat kiinnostuneita työskentelemään kehitysvammaisten ryhmässä 
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(Pohjola 2014a). Leirikesällä työn kehittämisen tarkoituksena on tehdä kaikille 

lapsille yhä laadukkaampaa leiritoimintaa. Laadukkaan leiritoiminnan toivotaan 

kiinnostavan leirihenkisiä kehitysvammaisia lapsia ja nuoria sekä heidän perhei-

tään, tarkoituksena ei ole tavoittaa kaikkia kehitysvammaisia lapsia. (Pohjola 

2014b.) Leirikesän kehitysvammatoimintaa ei toiminnanjohtaja Pohjolan mu-

kaan ohjaa mikään tietty näkökulma kehitysvammaisuudesta, vaan ajatuksena 

on ollut tehdä leirejä kaikille lapsille (Pohjola 2014a). Tämä inkluusion mukainen 

asenne on samanlainen, joka ohjaa omaa työskentelyäni ja ajatuksiani kehitys-

vammaisuudesta. 
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7  OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

 

 

7.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota opas toiminnallisista menetelmistä 

Leirikesä ry:n kehitysvammatyöhön. Tarkoituksena oli tehdä nopea- ja helppo-

käyttöinen työväline, joka sopii leirityöhön. Kokoamani oppaan tarkoituksena on 

tukea kehitysvammatoiminnasta vastaavan ohjaajan työtä toiminnallisen ja so-

siaalisen integraation edistämisessä. Toivottavasti myös leirin muut ohjaajat 

hyödyntävät opasta ja sen leikkiehdotuksia työssään. 

 

Tämän kehittämispainoitteisen opinnäytetyön ensimmäinen tavoite on edistää 

kehitysvammaisten ja vammattomien lasten integraation toteutumista oppaan 

toiminnallisia menetelmiä käyttämällä. Työn toinen tavoite on tukea integraation 

juurtumista Leirikesän toimintaan. Opinnäytetyön näkökulma on kehitysvam-

maisten leiriläisten tarpeissa ja tasa-arvoisen leirikokemuksen tarjoamisessa 

heille (Pohjola 2014).  

 

Kehitysvammaisten ja vammattomien lasten integraatiota on tutkittu lähinnä 

päiväkoti- ja kouluympäristöissä (muun muassa Hyytiäinen 2012; Hyytiäinen & 

Juhala-Jolkkonen 2000; Matikka, Koponen & Reiterä-Paajanen 2005; Mäkinen 

& Vuohiniemi 2001). Toisaalta Kanadassa on tutkittu sitä, mikä merkitys segre-

goiduilla leireillä on vammaisille nuorille. Donna L. Goodwin ja Kerri Staples sel-

vittivät yhdeksän nuoren kokemuksia ja heidän äitiensä mielipiteitä vammaisille 

nuorille tarkoitetun leirin merkityksestä. Tutkimuksen analyysissa selvisi kolme 

teemaa: itsenäisyys, mahdollisuus uuden löytämiseen ja se, ettei ole yksin. 

Pohjois-Amerikassa inkluusion ideologia näkyy muun muassa inkluusion mu-

kaisten leirien lisääntymisenä, kun taas eksklusiivisesti vammaisille nuorille tar-

koitettuja leirejä on yhä vähemmän. (Goodwin & Staples 2005.) 
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7.2 Hyvän oppaan kriteerit 

 

Marketta Rentola kirjoittaa Tieto kirjaksi -kirjassa, että oppaiden tarkoitus on 

auttaa lukijoita tietämään, tekemään ja oppimaan uutta. Oppaan suunnittelu 

kannattaa aloittaa lukijan tarpeita pohtimalla: Mitä lukija jo tietää aiheesta? Mitä 

tietoa hän tarvitsee, millaisia ohjeita? Mitä lukija tietää ja osaa luettuaan op-

paan? Oppaan kirjoittajan on hyvä tietää, mitä lukija tietää aiheesta jo valmiiksi, 

koska liikaa perusasioita käsittelevä teksti voi tuntua lukijasta liian helpolta ja 

toisaalta suurta tietämystä vaativa teksti turhan haastavalta. Oppaan kirjoittajan 

on määriteltävä itselleen aluksi, millaisin tiedoin varustetulle lukijalle hän kirjoit-

taa. (Rentola 2006, 92–93.) 

 

Terveyden edistämisen keskus on julkaissut Terveysaineiston suunnittelun ja 

arvioinnin oppaan, jossa mainittuja laatukriteereitä voidaan käyttää myös muun 

materiaalin suunnittelussa ja tuottamisessa. Oppaan mukaan aineiston sisällön 

kannalta on tärkeää, että se sisältää oikeaa ja virheetöntä tietoa ja että tietoa on 

sopiva määrä. Kieliasuun liittyen pitää kiinnittää huomiota helppolukuisuuteen, 

johon liittyvät kielen rakenne ja käsitteiden käyttö sekä tekstin selkokielisyys. 

Oppaan kokoamisessa ulkoasuun liittyviä tekijöitä ovat se, että tieto on selkeäs-

ti esillä, ja se, että tieto on helposti hahmotettavissa. (Parkkunen, Vertio & Kos-

kinen-Ollonqvist 2001, 10–21.) 

 

Kun kirjoittaja kirjoittaa itselleen tutusta ja tärkeästä aiheesta, hän on luultavasti 

todella lähellä aihetta ja innoissaan. Itselleen läheisestä aiheesta kirjoittaminen 

vaatii rauhoittumista ja etäännytystä, koska mainostaminen ja hehkutus eivät 

vakuuta lukijaa. Asiantunteva ja faktoilla perusteleva teksti on vakuuttavaa ja 

rehellistä. Tieteellisessä tekstissä kaikki väitteet tulee todistaa ja lähteet merkitä 

tarkasti, mutta kansantajuiseksi ja helppolukuiseksi tarkoitetussa oppaassa tä-

mä voi turhaan vaikeuttaa oppaan käyttöä. Oppaan loppuun voi sen sijaan kir-

joittaa lähdeluettelon oppaan kirjoittamisessa käytetyistä ja muista aiheen kan-

nalta hyödyllisistä lähteistä. (Rentola 2006, 94, 101.) 

 

Oppaan rakenteen voi suunnitella esimerkiksi ongelma ja sen ratkaisu                

-muotoon. Kirjan alussa kirjoittaja kertoo ongelman ja sen, miten kirja auttaa 
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ongelman ratkaisemisessa.  Tämän jälkeen kirjoittaja esittelee, miten ratkaisuun 

päästään. Oppaan rakenteen voi jäsentää myös aikajanalle: mitä tapahtuu en-

sin, mitä sitten, mitä lopuksi. (Rentola 2006, 98.) Oppaassani käytin sekä on-

gelma ja sen ratkaisu –muotoa että kronologista järjestystä. Oppaan alussa ker-

ron toiminnallisen integraation haasteesta, minkä jälkeen kerron, että esimer-

kiksi toiminnallisia menetelmiä, kuten leikkejä, käyttämällä integraatiota voidaan 

edistää. Tämän jälkeen esittelen erilaisia leikkejä ja muita toiminnallisia mene-

telmiä. Leikit esittelen siinä järjestyksessä, jossa niitä on luonnollista käyttää: 

aluksi on tutustumis- ja nimileikkejä, tämän jälkeen vauhdikasta yhdessä liikku-

mista, sitten yhteistyötä ja mielikuvitusta vaativia leikkejä ja lopuksi leikkejä, 

joissa rauhoitutaan ja keskitytään yhteisen tekemisen äärelle. 

 

 

7.3 Oppaan suunnittelu 

 

Opinnäytetyön aiheen ideointi alkoi loppusyksyllä 2013. Halusin tehdä opinnäy-

tetyön kehitysvammaisuuteen liittyen ja mielelläni itselleni tutulle Leirikesälle. 

Keskustelin vuoden 2014 alussa aiheesta Johanna Hakulisen kanssa, joka oli 

kesien 2013 ja 2014 kehitysvammatoiminnasta vastaava ohjaaja. Kerroin, että 

tekisin mielelläni toiminnallisen opinnäytetyön, joka hyödyttäisi kehitysvamma-

toimintaa. Johanna Hakulinen ehdotti jonkinlaista pakettia kehitysvammatoimin-

nasta vastaavan ohjaajan käyttöön, joka sisältäisi keinoja leirin vammattomien 

ja kehitysvammaisten lasten yhteistoimintaan. Integraatioon liittyvä työväline 

olisi ajankohtainen opinnäytetyön aihe, koska Hakulinen oli kesällä 2013 aloit-

tanut kehitysvammatoiminnan kehittämisen, johon liittyi myös kehitysvammais-

ten ja vammattomien lasten yhteistoiminnan lisääminen. 

 

Kiinnostuin ideasta ja otin yhteyttä Leirikesän työntekijöihin. Tammikuun lopus-

sa tapaamisessa Leirikesän toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Pohjolan kanssa ai-

heeni sai muotonsa integraatiokeinoja sisältävänä oppaana. Toiminnanjohta-

jankin mielestä opinnäytetyöni aihe oli ajankohtainen ja tarpeellinen. Kevään 

2014 aikana esittelin työni idea- ja suunnittelupaperit sekä keräsin teoriatietoa 

muun muassa kehitysvammaisuudesta, integraatiosta ja opinnäytetyön tekemi-

sestä yleisesti. Kevään aikana oppaan sisältö myös rajautui koskemaan vain 
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leikkejä ja muita toiminnallisia ideoita. Oppaaseen ei tullut käytännön leirijärjes-

telyihin liittyviä ideoita eikä materiaalia puhetta tukevista kommunikaatiokeinois-

ta.  

 

Valmistauduin kesän käytännön kokeiluja varten keräämällä erilaisia leikki- ja 

toiminnallisten menetelmien ideoita. Leikkien ja muiden tekemisten etsimisessä 

ja valitsemisessa kiinnitin huomiota siihen, miten leikit sopivat ryhmille, joissa on 

sekä kehitysvammaisia että vammattomia lapsia. Valitsin kokeiluun ja oppaa-

seen leikkejä, joihin ei tarvita juurikaan välineitä, jolloin leikin voi aloittaa ilman 

suuria alkuvalmisteluja. Tärkeänä tekijänä leikkien ja toiminnallisten menetelmi-

en valinnassa oli se, miten hyvin leikki tai muu tekeminen edistää lasten yhteis-

toimintaa ja integraatiota. Etsin ja valitsin leikkejä, jotka eivät juuri sisältäneet 

kilpailuasetelmia tai merkittäviä yksilösuorituksia. Kokeiluun valitsemissani lei-

keissä painottui erilaisuuden arvostaminen ja toisten kannustaminen, erilaisten 

taitojen ja ominaisuuksien hienous sekä yhdessä tekemisen ilo ja voima. Toi-

minnallisten menetelmien ja leikkien valitsemisessa piti huomioida myös se, että 

kun ryhmässä on kehitysvammaisia lapsia, leikin ja toiminnan ohjaukseen pitää 

kiinnittää erityistä huomiota eivätkä leikit saa olla liian monimutkaisia.  

 

Testasin osaa oppaaseen mahdollisesti tulevista leikeistä kesä- ja heinäkuussa 

2014 Kiljavan leireillä. Kokeilimme leikkejä ja muita toiminnallisia menetelmiä 

kaveritelttakylähetkissä. Telttakylähetket kestävät noin tunnin ja ne vietetään 

yleensä oman leiriryhmän kanssa jotain mukavaa yhdessä puuhaten.  Kaveri-

telttakylätoiminnassa ja -hetkissä kehitysvammaisten telttakylä ja jokin toinen 

telttakylä kokoontuivat yhteen tekemään jotakin ohjaajien suunnittelemaa mu-

kavaa tekemistä, jolloin toiminnallinen integraatio tulee mahdolliseksi. 

 

Ennen kesän alkua tein listan leikeistä ja muista toiminnoista, joita halusin ko-

keilla kesän aikana. Minulla oli tiedot eri viikkojen kehitysvammaryhmien ko-

koonpanoista, joten pystyin suunnittelemaan toimintaa ja leikkejä lasten piirteet 

ja ominaisuudet huomioon ottaen. Yhdelle viikoista tiesin esimerkiksi osallistu-

van lapsen, joka ei voi kävellä pitkiä matkoja, joten sille viikolle en suunnitellut 

metsäretkeä kauas leirialueelta. Suunnittelin kokeiltavaksi sekä piha- ja muita 

ryhmäleikkejä että muita toiminnallisia menetelmiä, esimerkiksi taidelähtöisiä 
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ryhmätöitä. Tein muistiinpanoja siitä, mitä tarvikkeita toiminnallisiin menetelmiin 

tarvitaan. Minun piti ottaa suunnitelmissa huomioon myös leiriviikkojen aikatau-

lut ja muut ohjelmat sekä tietysti se, milloin olisin itse leirissä toimintaa ohjeis-

tamassa ja järjestämässä. Suunnittelin toimintaa viikoille niin, että ehtisimme 

kokeilla mahdollisimman montaa eri leikkiä, joista joitakin leikittäisiin useita ker-

toja, sekä mahdollisimman erilaisia toiminnallisia menetelmiä.  

 

Päivittäin tein toiminnan jälkeen muistiinpanoja siitä, mitä kaveritelttakylähet-

kessä tehtiin, miten toiminta onnistui ja olivatko jotkin ohjeet liian haastavia. Kir-

joitin myös ylös, jos jokin leikki saavutti selkeästi suurempaa suosiota kuin toi-

nen. Kesän aikana testasimme leirillä yhtätoista eri leikkiä ja yhdeksää toimin-

nallista menetelmää. 

 

 

7.4 Oppaan laatiminen 

 

Aloin koota opasta syksyllä 2014, kun olin kirjoittanut osan opinnäytetyöraportin 

teorialuvuista. Leiriarjen ja erilaiset tilanteet tietäen päätin valita oppaaseen eri 

tyyppisiä leikkejä. Lisäksi halusin kuhunkin kategoriaan muutaman eri vaihtoeh-

don. Päädyin neljään eri leikkikategoriaan: Nimiä ja tutustumista, Vauhtia ja no-

peaa reagointia, Yhteistyötä ja koskettamista sekä Keskittymistä ja rauhoittu-

mista.  

 

Oppaan sisältöä suunnitellessani ja sen tulevia käyttäjiä miettiessäni päätin kir-

joittaa oppaaseen sekä alkusanat että lyhyen teoriaosuuden. Aluksi-lukuun kir-

joitin perustiedot oppaasta ja sen käytöstä. Teoria-lukuun halusin avata oppaan 

tarvetta ja käyttötarkoitusta sekä perustietoja oppaan käyttöön liittyvistä aiheis-

ta: integraatiosta, toiminnallisista menetelmistä ja kehitysvammaisten lasten 

ohjaamisesta. Kootessani opasta totesin myös, että koska monessa leikissä ja 

toiminnallisessa menetelmässä lapset jaetaan ryhmiin, luku erilaisista ryhmän-

jakokeinoista olisi tarpeellinen ja helpottaisi ohjaajan työtä. 

 

Leikkiohjeisiin suunnittelin kirjoittavani leikin nimen, lyhyesti leikin teeman ja 

tarkoituksen, suosituksen leikkijöiden määrästä, selkeän leikin kulun kuvauksen 
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sekä leikkiin mahdollisesti tarvittavat välineet. Ohjaavien opettajien kommentti-

en mukaan painotin leikin teema -kohdassa leikin tarkoitusta ja merkitystä, joten 

kohta muokkautui muotoon Leikin tarkoitus. En kirjoittanut leikkiohjeisiin, minkä 

ikäisille leikki soveltuu, koska Leirikesän leireillä kaikissa ryhmissä voi olla ja 

usein on 7–12-vuotiaita lapsia. Kehitysvammaisten ryhmässä lapset ovat 7–14-

vuotiaita. Valitsin oppaan leikit ja toiminnalliset menetelmät niin, että ne sopivat 

kaikille Leirikesän leireillä oleville lapsille. Ohjaaja voi ja mielellään saa valita ja 

muokata leikkejä tietyn ryhmän erityispiirteiden ja -tarpeiden mukaan. 

 

Kalliola ym. kirjoittavat, että jokaiselle leikille ja toiminnalle on hyvä keksiä jokin 

kiinnostava nimi. Nimi kannattaa keksiä kohderyhmän kiinnostuksen ja toimin-

nan tavoitteen mukaan. (Kalliola ym. 2010, 116.) Koska tein oppaan lastenleiril-

lä käytettäväksi, otin leikkien nimeämisessä huomioon lasten mielikuvituksen ja 

konkreettisen ajattelutavan. Osalla leikeistä oli jo vakiintunut nimi, joten en 

muuttanut niitä. Itselleni uusille ja leirillä aiemmin leikkimättömille leikeille keksin 

uuden nimen, jos leikin nimi leikkikirjassa vaikutti mielestäni liian pitkältä tai vai-

kealta muistaa. Uusia nimiä keksiessäni halusin, että ne ovat melko lyhyitä, he-

rättävät leikkijöiden kiinnostuksen ja kertovat jotain leikistä. 

 

Oppaan loppuun lisäsin tilaa muistiinpanoille, koska toivon, että oppaan käyttö 

ja siinä olevat leikit ja toiminnalliset menetelmät herättävät ajatuksia, joita op-

paan käyttäjät haluavat kirjoittaa muistiin itseään ja muita oppaan käyttäjiä var-

ten. Halusin kuvia keventämään opasta, joten pyysin Netta Jukaraista kuvitta-

maan oppaan sivuja. Jukarainen on töissä Leirikesän leireillä ja tehnyt aiem-

minkin leirin käyttöön tulleita kuvia, muun muassa leirialueen kartan ja telttakyli-

en logot, joita käytetään esimerkiksi kankaanpainannassa. Haastavista aikatau-

luista huolimatta oppaaseen saatiin kuusi kuvaa: kansikuva sekä viisi muuta 

kuvaa piristämään oppaan ulkonäköä. 
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7.5 Toiminnan ja oppaan arviointi  

 

Toteutin hankkeen keväästä 2014 kevääseen 2015. Työskentelyni opinnäyte-

työn parissa oli johdonmukaista ja arvioin opinnäytetyöprosessiani jatkuvasti. 

Seurasin, arvioin ja reflektoin prosessia ja sen etenemistä aluksi opinnäytetyö-

päiväkirjaa kirjoittamalla. Reflektoin ja seurasin prosessia muutenkin kuin kirjoit-

tamalla, joten opinnäytetyöpäiväkirjan kirjoittaminen ei ollut välttämätön keino 

seurata työskentelyä. Kesän aikana tein muistiinpanoja leirillä kokeilluista lei-

keistä ja muista toiminnallisista menetelmistä. Käsittelin työtäni, sen aiheita ja 

prosessin etenemistä työelämätahon ja läheisteni kanssa keskustellen. 

 

Pyysin tietyiltä Leirikesän entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä kommentteja val-

miista oppaasta (LIITE 3), koska tiesin saavani heiltä paljon arvokkaita kom-

mentteja ja korjausehdotuksia oppaaseen liittyen sekä ajatuksia kehitysvamma-

toiminnan kehittämisestä. Opasta arvioivat Leirikesän toiminnanjohtaja Anna-

Kaisa Pohjola, kesien 2014 ja 2015 leirinjohtaja Tommi Tiira, kesien 2011 ja 

2012 kehitysvammatoiminnasta vastannut ohjaaja Timo Vehviläinen sekä Jo-

hanna Hakulinen, joka toimi kehitysvammatoiminnasta vastaavana ohjaaja ke-

sinä 2013 ja 2014. Lähetin heille sähköpostitse oppaan arviointikysymykset 

(LIITE 4), joihin sain kolme vastausta sähköpostitse. Yhden arvion sain suulli-

sesti ja kirjoitin sen itselleni muistiin. 

 

Yleisesti oppaan sisältöä ja sen eri osia pidettiin onnistuneina. Koska integraa-

tion edistäminen on onnistunut parhaiten juuri leikkien kautta, koettiin hyvänä, 

että oppaan pääfokus on leikeissä. Leikit ovat hyvä pohja, jolta muuta yhteis-

toimintaa voi alkaa rakentaa. Itse arvioin opinnäytetyön näkökulmaa ja opasta 

tarkoituksenmukaisiksi: leirin arjessa olemme huomanneet, että kaveritelttakylä-

toiminta ja yhteiset leikit ovat sopiva keino integraation edistämiseksi.  

 

Opas oli arvioijien mukaan hyvin ryhmitelty ja sisällöltään mielenkiintoinen ja 

käytännönläheinen. Opas etenee mielekkäästi taustoista ryhmäjakojen kautta 

leikkiohjeistukseen. Oppaan sisällössä pidettiin hyvänä sitä, että alussa on vain 

vähän teoriaa, koska käytettävyyden kannalta on hyvä, että opas painottuu 

konkreettisiin leikkeihin ja toimintoihin. Johanna Hakulinen mietti, voisiko op-
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paassa olla pohdintaa siitä, mikä yhteisessä tekemisessä voi olla haastavaa – 

esimerkiksi jännitys erilaisuuteen liittyen –  ja miten tätä voi käsitellä. Monelle 

ohjaajalle kehitysvammaisuuden ja erilaisuuden käsitteleminen lasten kanssa 

voi olla uusi asia, ja tämän vuoksi kynnys toimia kaveritelttakylänä voi olla suuri. 

Toisaalta Hakulinen kertoi ymmärtävänsä, että oppaan fokus on nimenomaan 

leikeissä ja toiminnoissa. Päätin rajata oppaan pääsisällöksi leikit ja muut toi-

minnalliset menetelmät, jotta sisältö pysyisi selkeänä ja oppaaseen olisi helppo 

tarttua leiriarjessa. Voin itse ja jälkeeni kehitysvammatoiminnasta vastaavat oh-

jaajat voivat käsitellä kaveritelttakylätoiminnan mahdollisia haasteita ohjaajien 

kanssa keskustellen. 

 

Timo Vehviläinen kertoi ihmetelleensä, onko opas tehty erityisesti integraation 

kannalta, koska leikeissä ei mainittu viitekehystä. Luettuaan oppaan alun ja teo-

riaosuuden oppaan näkökulma selvisi, koska integraatiosta kerrotaan ensim-

mäisissä luvuissa. Vehviläinen totesi, että koska kehitysvammaiset leiriläiset 

ovat lapsia samalla tavalla kuin muutkin, leikkejä voi käyttää oppaan viitekehys-

tä tuntematta. Vehviläisen mukaan oppaan leikit eivät ole liian vaikeita Leirike-

sän kehitysvammaisille asiakkaille. Hän kertoi ihmetelleensä myös, mikseivät 

toiminnalliset menetelmät ole yksi leikkien alakategoria; logiikka sisällysluette-

lossa muuttuu leikkien ja toiminnallisten menetelmien välillä. Toisaalta Vehviläi-

nen totesi, että koska toiminnalliset menetelmät ovat selkeästi erillinen asia lei-

keistä, niiden erottelu on perusteltua. 

 

Arvioijat pitivät opasta käyttökelpoisena ja tarkoituksenmukaisena. Oppaan jä-

sentely ja se, että erilaiset leikit ovat omissa kategorioissaan, koettiin järkevänä; 

näin ohjaajan on helppo valita tilanteeseen sopiva leikki. Hakulinen kommentoi, 

että leikkejä on oppaassa sopiva määrä: niitä on kattavasti erilaisia, muttei lii-

kaa. Hän piti hyvänä myös sitä, että oppaassa on paljon helposti toteutettavia 

leikkejä, jotka eivät vaadi paljon valmisteluja kiireisessä leiriarjessa. Opasta ar-

vioidessani pohdin toiminnan ohjeistuksen selkeyttä: kokevatko oppaan lukijat 

ohjeet selkeinä ja yksiselitteisinä? Oppaan kieltä pidettiin kuitenkin helppolukui-

sena ja selkeänä ja toiminnan kuvausta käytännönläheisenä, mikä helpottaa 

oppaan käyttöä. Leikit oli kuvattu arvioijien mukaan riittävän lyhyesti. Teo-

riaosuuden tekstiä viittauksineen ei koettu liian raskaana tai teoreettisena.  
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Hakulisen mielestä oppaassa on kerrottu hyvin ja tarpeeksi lyhyesti, mikä kehi-

tysvammaisille lapsille voi olla haastavaa yhteisleikeissä, eli mitä ohjaajan tulee 

ottaa huomioon toimintaa ohjeistaessaan ja leikin aikana. Hän ehdotti, että ky-

seistä kohtaa voisi korostaa, jotta ohjaajat löytäisivät sen helposti. Muokkasin 

tekstiä Hakulisen ehdotuksen mukaisesti niin, että kohta korostuu tekstistä. Se-

kä Hakulinen että Anna-Kaisa Pohjola arvioivat, että oppaan käyttöä helpottaisi, 

jos leikeissä olisi arvio toiminnan kestosta. Pohjola kertoi kaivanneensa leikkei-

hin myös niiden vaativuuden luokittelua, koska uuden käyttäjän voi olla haasta-

vaa ottaa opas käyttöön ilman tietoa toimintojen vaativuustasosta. Koska li-

säysehdotukset olivat mielestäni perusteltuja ja olin pohtinut kohtien lisäämistä 

aiemmin, lisäsin leikkien ja toiminnallisten menetelmien ohjeistuksiin arviot toi-

minnan kestosta ja vaativuudesta. 

 

Arvioijat pitivät oppaan kuvitusta miellyttävänä ja sopivan yksinkertaisena. Ku-

vien koettiin keventävän oppaan lukemista ja sopivan oppaaseen, vaikka ne 

eivät tuoneetkaan oppaalle lisää käyttöarvoa. Vehviläinen kommentoi kuvien 

määrää tarkoituksenmukaiseksi; jos jokaisella sivulla olisi ollut kuva, olisi vaikut-

tanut siltä, että leikkejä yritetään havainnollistaa kuvilla. Arvioidessani opasta 

kuvien määrä oli yksi asia, josta olin epävarma, joten olin tyytyväinen kuulles-

sani, että muut arvioijat pitivät kuvien määrää sopivana. 

 

Arvioijat kokivat, että oppaasta tulee olemaan paljon hyötyä kehitysvammaisten 

kanssa työskenteleville ja muillekin ohjaajille. Hakulinen kommentoi oppaan 

olevan konkreettinen väline, joka madaltaa kynnystä tarttua integraatioon. Se 

ohjaa tulevia kehitysvammatoiminnasta vastaavia ohjaajia ja myös muita ohjaa-

jia pohtimaan integraation merkitystä. Oppaaseen oli Hakulisen mukaan koottu 

mietittyjä ja kehittäviä leikkejä, joita voi hyvin hyödyntää myös vammattomien 

lasten ryhmissä. Opas on myös hyvä pohja, josta integraatiota voi alkaa kehit-

tää uusiin suuntiin. Pohjolan mukaan oppaan hyödyllisyyteen vaikuttaa muun 

muassa oppaan fyysinen muoto. Hän ehdotti oppaan laminointia ja mapittamis-

ta sekä sähköisten versioiden lisäämistä Leirikesän tietokoneelle, jolloin opasta 

voi tulostaa lisää ja tarvittaessa päivittää. Nämä ehdotukset oppaan käytettä-

vyyteen liittyen innostivat minut pohtimaan erilaisten versioiden levittämistä 

henkilökunnan käyttöön. 
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Hakulinen arvioi, että jo oppaan valmisteleminen kesällä 2014 vaikutti leiriar-

keen; integraatiota suunnitteli ja toteutti yhden ihmisen sijaan kaksi. Hakulinen 

uskoo, että opas ohjaa myös tulevaisuudessa siihen, ettei integraation toteut-

taminen ole vain kehitysvammatoiminnasta vastaavan ohjaajan tehtävä, vaan 

leirille muodostuu kehitysvammaisten ja vammattomien yhdessä tekemisen 

kulttuuri, jota rakentavat kaikki henkilökunnan jäsenet. Hakulinen arvioi, että 

opas on tärkeä myös siksi, että se siirtää sellaista tietoa, joka muutoin voisi jää-

dä hiljaiseksi tiedoksi ja unohtua työntekijöiden vaihtuessa. Tämä oppaan teh-

tävä hiljaisen tiedon välittäjänä on tärkeä tekijä opinnäytetyön toisen tavoitteen, 

integraation juurtumisen tukemisen, kannalta. 

 

Arvioijilla oli monta ehdotusta, miten opasta voisi kehittää jatkossa. Vehviläinen 

pohti, että oppaaseen voisi myöhemmin lisätä uusia leikkejä tai tehdä toisen 

leikkioppaan. Hän ehdotti myös, että henkilökunnalta kerättäisiin leikki-ideoita, 

jolloin he itse muodostaisivat oppaan sisällön. Pohjolan mielestä oppaan kehit-

täminen voisi tapahtua kunkin kehitysvammatoiminnasta vastaavan ohjaajan 

toimesta. Oppaasta karsittaisiin turhaa, täydennettäisiin hyväksi havaittuja ja 

lisättäisiin uusia leikkejä. Oppaaseen voisi lisätä myös kommentteja, kuten 

"pienten lasten suosikki" tai "hyvä levottomille lapsille". Hakulinen pohti, miten 

opasta saisi markkinoitua ohjaajille mahdollisimman hyvin niin, että ohjaajat 

kiinnostuisivat tutustumaan oppaaseen. Hän ehdotti, että opasta jaettaisiin hen-

kilökunnalle jo kevään aikana ja kerrottaisiin, että oppaasta on ohjaajalle hyö-

tyä, vaikkei ohjaaja työskentelisikään kehitysvammaisten ryhmässä. 

 

Edellisillä kehitysvammatoiminnasta vastanneilla ohjaajilla oli paljon ajatuksia 

siitä, miten kehitysvammatoimintaa ja integraatiota voisi kehittää Leirikesällä. 

Hakulisen mukaan integraatiota voisi kehittää leirin aikataulua pohtimalla ja uu-

distamalla, jotta aikaa kehitysvammaisten ja vammattomien lasten yhteistoimin-

nalle löytyisi. Kaikkia telttakylähetkiä ei ole tarkoituksenmukaista käyttää kaveri-

telttakylätoimintaan, koska telttakylähetkessä on tarkoitus tutustua paremmin 

omaan ryhmään. Hakulisen ja Vehviläisen mielestä voitaisiin pohtia myös sitä, 

voisiko kehitysvammatoimintaa ainakin osaksi kehittää avustajallisten leiriläisten 

mallin suuntaan. Avustajalliset leiriläiset ovat samoissa telttakylissä ja elävät 

samaa leiriarkea kuin muut lapset, mutta telttakylässä on lisäohjaaja tukemassa 
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lasta tämän tarpeissa ja takaamassa leirin sujuvuuden. Leirikesän talvileireillä 

kehitysvammaiset leiriläiset ovat jo samoissa ryhmissä muiden lasten kanssa. 

Talvileirien hyviä käytäntöjä voisi kokeilla myös kesäleireillä. 

 

Sekä Hakulinen että Vehviläinen ovat sitä mieltä, että Leirikesän Nuorten leirillä 

pitäisi olla paikkoja kehitysvammaisille nuorille. Nuorten leiri on kerran kesässä 

13–16-vuotiaille järjestettävä leiri, jonka ohjelma on suunniteltu asiakkaiden ikä 

ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Vehviläinen kommentoi, että kehitys-

vammaiset nuoret ovat asiakkaita samoin kuin vammattomat nuoret. Toimin-

nanjohtaja Anna-Kaisa Pohjolan mielestä integraatiota voisi kehittää yhteisissä 

leikeissä, retkillä ja ehkä myös Nuorten leirillä. Hakulisen mukaan integraation 

kehittämisessä olennaista on kehitysvammatoiminnan asiakaskunnan saavut-

taminen: miten saada leireille kehitysvammaisia lapsia, joille leirin ohjaaja-

resurssit aidosti riittävät. Tämä mahdollistaa integraation kehittämisen leireillä. 

Vehviläisen mielestä kehitysvammatoiminnan kehittämisessä on oleellista se, 

että kehitysvammatoiminnasta vastaavat ohjaajat kokeilevat uusia asioita ja 

uudistavat toiminnan rakenteita. Erilaisuudessa voidaan nähdä sen rikkaus, kun 

kehitysvammatoiminnasta vastaava ohjaaja näyttää esimerkkiä ja luo asen-

neilmapiiriä erilaisuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyen. 
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8 OPPAAN SOVELLETTAVUUS KIRKON TYÖHÖN 

 

 

Jumala loi ja luo ihmisen, jokaisen ja kaikenlaiset.  
Jumala puhaltaa ihmiseen elämän hengen. 
Sen jälkeen ihminen on Ihminen. 
Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin.  
Yhdessä, erilaisina, olemme Jumalan kuva. 
Erilaisuus ja vammat eivät ole syntiä, 
mutta epätasa-arvoinen kohtelu ja ihmisarvon kieltäminen ovat. 
Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko. 

(Kirkkohallitus 2012a.) 
 

 

8.1 Kirkon kehitysvammatyö 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehitysvammatyön perusta on kristillinen 

ihmiskäsitys. Ihmisarvo ei perustu ihmisen tekoihin tai ominaisuuksiin, vaan jo-

kainen on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas ja ainutkertainen yksilö. Kirkon ke-

hitysvammatyö etsii keinoja ja tekee työtä sen puolesta, että kristillinen kasva-

tus ja elävä seurakuntayhteys ovat mahdollisia myös kehitysvammaisille ihmisil-

le. Kehitysvammatyön papit ja diakoniatyöntekijät järjestävät erityistoimintaa, 

kuten ryhmiä, retkiä ja leirejä kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. 

Kirkon kehitysvammatyöntekijät tekevät yhteistyötä viranomaisten ja alan järjes-

töjen kanssa kehitysvammatoiminnan järjestämisessä ja kehitysvammaisten 

ihmisten elinolosuhteiden parantamisen puolesta. (Kirkkohallitus i.a.b.) 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittinen ohjelma Kirkko kaikille 

(Kirkkohallitus 2003) laadittiin vastaamaan vammaistyön tarpeisiin ja haastei-

siin. Ohjelma on tarkoitettu käsikirjaksi kirkon työntekijöille, luottamushenkilöille 

ja seurakuntalaisille. Kirkko kaikille -ohjelman tarkoituksena on auttaa kirkkoa ja 

sen työntekijöitä sekä vammaisia ihmisiä itseään pohtimaan ja edistämään 

vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallisuuteen kirkossa. Ohjelma toimii 

myös kirkon puheenvuorona vammaisten ihmisten tasavertaisuuden ja osalli-

suuden puolesta. Ohjelman, kuten kirkon koko vammaistyön lähtökohtana, on 

Raamatun sanoma siitä, että Kristus kuuluu kaikille. 
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12 Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jos-
sa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muo-
dostavat yhden ruumiin. 13 Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai 
kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sa-
ma Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda sa-
maa Henkeä. -- 21 Ei silmä voi sanoa kädelle: "Minä en tarvitse sinua", 
eikä liioin pää jaloille: "Minä en tarvitse teitä." 22 Päinvastoin, juuri ne 
ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat 
välttämättömiä. -- 26 Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäse-
net, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin 
sen kanssa. 27 Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän 
ruumiin jäsen.  

(1.Kor. 12: 12–13, 21–22, 26–27.) 
 

Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille siitä, kuinka Jumala 

on luonut kaikki ihmiset kuin Kristuksen ruumiiksi. Kaikilla jäsenillä on oma tär-

keä tehtävänsä ja juuri ne jäsenet, joita pidämme muita heikompina, ovat vält-

tämättömiä Jumalan suunnitelmassa. Paavali kirjoittaa myös, että jos jokin jä-

senistä kärsii, kaikki ruumiin jäsenet kärsivät. Tämä ohjaa meitä pitämään hy-

vää huolta toisistamme ja varsinkin niistä lähimmäisistämme, joita pidämme 

jollain tavalla heikompina. 

 

Kirkon Sakasti-sivustolla todetaan, että jotta kaikkien seurakuntalaisten osalli-

suus toteutuisi, seurakuntien on huolehdittava toimintansa saavutettavuudesta. 

Kirkko on ottanut huomioon ihmisten erilaiset tarpeet ja toiminnan saavutetta-

vuuden muun muassa tilojen, materiaalien ja työntekijäresurssien avulla. Seu-

rakunnilla on selkokielistä materiaalia esimerkiksi rippikouluja varten ja kirkossa 

työskentelee päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä eri vammaisryhmiä 

varten. (Kirkkohallitus i.a.d.) Kirkon saavutettavuusohjelma ”saavu” vuodelta 

2012 käsittelee saavutettavuutta erityisesti vammaisten ihmisten ja viittomakie-

listen kannalta. Kaikkien ihmisten mahdollisuus osallisuuteen kirkossa on var-

mistettava poistamalla liikkumiseen, kommunikointiin, ymmärtämiseen, toimin-

taan ja asenteisiin liittyvät esteet. (Kirkkohallitus 2012b.)  
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8.2 Integraatio kirkon lapsi- ja nuorisotyössä 

 

Kirkko järjestää erityisrippikouluja niin lievästi kuin vaikeastikin kehitysvammai-

sille nuorille (Kirkkohallitus i.a.b). Sakasti-sivustolla (Kirkkohallitus i.a.a) kerro-

taan, että erityisrippikouluja on järjestetty kehitysvammaisille jo vuosikymmeniä, 

ja tässä näkyy mielestäni  koulumaailman segregoivan erityisopetuksen malli. 

Sivustolla kerrotaan myös erilaisista oppijoista: oppimiseen voi liittyä sellaista 

erilaisuutta, että erilaisuus täytyy ottaa huomioon rippikoulujen organisoinnissa 

ja toteutuksessa.  Tarkoituksenmukaisen ja mielekkään rippikoulun mahdollis-

tamiseksi järjestetään erityis- ja pienryhmiä. Sivulla todetaan kuitenkin myös, 

että yhtä tärkeää kuin erityisryhmien järjestäminen, on inkluusion mukaisten 

käytäntöjen etsiminen ja yhteisen rippikoulutoiminnan mahdollistaminen kaikille 

nuorille erilaisine tarpeineen. (Kirkkohallitus i.a.a.) 

 

Kirkon on etsittävä ja järjestettävä mielekkäitä vaihtoehtoja niin, että jokaisen 

yhtäläinen oikeus rippikoulun käymiseen toteutuu. Erilaisia vaihtoehtoja tarjoa-

malla kirkko mahdollistaa osallisuuden nuorelle sopivassa ryhmässä ja auttaa 

näin nuorta löytämään seurakuntayhteyden. Koska paikallisseurakuntien voi 

yksin olla haasteellista järjestää kaikille erityisryhmille sopivaa rippikoulutoimin-

taa, seurakuntien on tehtävä alueellista yhteistyötä toistensa sekä hiippakunnan 

ja koko kirkon kesken. (Kirkkohallitus i.a.a.) Kirkkohallitus on luonut Rippikoulu 

kaikille -teesit, jotka kertovat kirkon asennoitumisesta erilaisuuteen ja rippikou-

lun merkityksestä. Teesejä on neljä: Rippikoulu kuuluu kaikille, Seurakunta on 

osallisuuden yhteisö, Jokainen on Jumalan silmissä ainutlaatuinen ja Rakkaus 

on asenne. (Kirkkohallitus i.a.c.) 

 

Kokoamaani leikki- ja menetelmäopasta voidaan käyttää kirkon toiminnassa 

esimerkiksi juuri rippikoulutyössä. Toivon, että tulevaisuudessa rippikoulutyö ja -

-leirit on integroitu niin, että kehitysvammaiset nuoret voivat halutessaan osallis-

tua samaan rippikoulutoimintaan ja samoille leireille kuin muut seurakuntansa 

nuoret. Tällaisessa integroidussa rippikoulutoiminnassa tarvitaan erilaisuuden 

ymmärrystä, tietoa integraatiosta ja erilaisia menetelmiä nuorten toiminnallisen 

ja sosiaalisen integraation edistämiseksi. Oppaan ideat ovat käyttökelpoisia 

ryhmissä, joissa on kehitysvammaisia ja vammattomia nuoria, kun toiminnallisia 
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menetelmiä ja leikkejä sovelletaan ryhmän tarpeiden mukaan. Opasta voidaan 

käyttää tarpeen mukaan soveltaen rippikoulujen lisäksi myös muussa nuoriso-

työssä.  

 

Koska suunnittelin oppaan ensisijaisesti Leirikesän kehitysvammatoimintaa var-

ten, jossa lapset ovat 7–14-vuotiaita, opas soveltuu kohderyhmänsä puolesta 

hyvin kirkon varhaisnuorisotyöhön, johon kuuluvat niin ikään 7–14-vuotiaat lap-

set. Kuten rippikoulutyössä, paikallisseurakuntien varhaiskasvatuksessakaan ei 

käsitykseni mukaan ole juuri mukana kehitysvammaisia lapsia, vaikka tuskin 

kehitysvammaisen lapsen osallistumista toimintaan kiellettäisikään. Kehitys-

vammaisille lapsille tarjotaan toimintaa ja harrastuksia esimerkiksi kehitysvam-

ma-alan järjestöissä erillään muista lapsista. Eriytetyllä toiminnalla on tärkeä 

rooli esimerkiksi erityisosaamisen ja vertaistuen näkökulmasta. Muista erilliset 

harrastusmahdollisuudet, retket ja leirit eivät kuitenkaan saa olla ainoita kehi-

tysvammaisille avoinna olevia toimintoja. Kuten aikuisten kehitysvammaisten, 

myös kehitysvammaisten lasten mahdollisuus tasavertaiseen osallisuuteen yh-

teiskunnassa on varmistettava. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö voisi toimia 

pioneerina kaikille avoimen toiminnan järjestämisessä. 
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Kehittämisprosessissa eettisyydellä tarkoitetaan tapaa, jolla työn tekijä suhtau-

tuu työhönsä, sen aiheeseen sekä ihmisiin, joita kehittämistyö koskee (Diako-

nia-ammattikorkeakoulu 2010, 11). Eettisyys on opinnäytetyöni läpi kulkeva ar-

vo ja punainen lanka. Eettinen asenne näkyy työni aiheen valinnassa, sen käsit-

telyssä, lähteiden käytössä ja työskentelyssäni opinnäytetyöprosessin aikana. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä ratkai-

suja ohjaavat tavoitteet ihmisten kunnioittamisesta, tasa-arvoisesta vuorovaiku-

tuksesta sekä oikeudenmukaisuuden korostamisesta (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 11). Nämä tavoitteet vastaavat hyvin omia tavoittei-

tani ja arvojani. Myös Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diakonia-

ammattikorkeakoulu i.a.) omiksi arvoikseen määrittelemät kristillinen lähim-

mäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä avoin vuorovaikutus vas-

taavat arvojani. Nämä arvot ohjasivatkin toimintaani opinnäytetyöhön liittyen ja 

ohjaavat toimintaani ja päätöksentekoani myös muissa töissäni ja toimissani.  

 

Eettiseen toimintaan liittyy myös kriittinen asenne vallitsevia käytäntöjä ja saa-

tavilla olevia tietoja kohtaan. Rakentava kriittisyys mahdollistaa hyvien ammatti-

käytäntöjen kehittämisen sekä niiden arvioinnin. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010, 11.) Työn luotettavuuteen liittyy muun muassa lähdekritiikki, jota olen 

käyttänyt työni lähteitä valitessani. Löytämieni lähteiden arvioinnin lisäksi olen 

suhtautunut kriittisesti ja kyseenalaistaen työni aiheisiin liittyviin käytäntöihin ja 

normeihin. Olen pohtinut ja kyseenalaistanut muun muassa erityispedagogiikan 

ja sen käytänteiden järkkymätöntä asemaa kehitysvammaisten lasten opetuk-

sessa, erityisrippikoulujen ja usein erillisen harrastustarjonnan oikeudenmukai-

suutta sekä muita yhteiskuntamme erillistäviä tekijöitä. Opinnäytetyölläni on uu-

tuusarvoa, koska huomasin tietoa etsiessäni, että kehitysvammaisten ja vam-

mattomien lasten integraatiota koulun tai päiväkodin ulkopuolella, vapaa-ajan 

toiminnassa tai lomatoiminnassa, ei juuri ole tutkittu. 
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Sosionomin kompetensseihin kuuluu sosiaalialan eettinen osaaminen. Kompe-

tenssien mukaan sosionomi sitoutuu työskentelemään sosiaalialan arvojen ja 

ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Sosionomin eettiseen osaamiseen 

kuuluu muun muassa tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen sekä huo-

no-osaisuuden ehkäiseminen niin yhteiskunnan, yhteisön kuin yksilön näkökul-

masta. (Innokylä 2015.) Opinnäytetyöni sen aiheen valinnasta lähtien vastaa 

sosiaalialan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita. Kaikkien ihmisten tasa-arvo, 

yhdenmukaiset mahdollisuudet hyvään elämään ja suvaitsevaisuuden eteen 

työskenteleminen ovat arvoja, jotka ovat vaikuttaneet työskentelyyni koko pro-

sessin ajan. 

 

Diakoniatyöntekijöiden liiton kokoamat Diakoniatyöntekijän eettiset ohjeet lin-

jaavat kirkon tekemää diakoniatyötä. Ohjeissa kerrotaan muun muassa, että 

diakoniatyöntekijät toimivat ihmisten elämänlaadun parantamiseksi, edistävät 

yhteisöllisyyttä ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun puolustaen erityi-

sesti niiden ihmisten asemaa, jotka ovat heikoimmassa asemassa. (Diakonia-

työntekijöiden liitto ry 2001.) Opinnäytetyöni on samassa linjassa näiden eettis-

ten ohjeiden kanssa, jotka perustuvat siihen, että jokainen ihminen on Jumalan 

luomana ja rakastamana arvokas yksilö ja kaikille ihmisille kuuluu tasavertainen 

asema yhteisössä ja yhteiskunnassa. 

 

 

9.2 Oma ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyöprosessi oli opettavainen ja kehittävä kokemus. Tunnistan nyt 

osan siitä ammatillisesta kasvusta, joka tapahtui opinnäytetyöprosessin aikana 

ja ansiosta. Tulevaisuudessa tunnistan itsessäni varmasti vielä lisää osaamista 

ja tietoa, joka on kertynyt opinnäytetyön tekemisen ja koko ammattikorkeakou-

luopiskelun aikana. Tein ensimmäistä kertaa yksin tämän kokoisen projektin, 

alun ideointi- ja suunnitteluvaiheesta lopullisen tuotteen ja koko projektin arvi-

ointiin ja raportointiin. Pääsin kehittymään itseni johtamisessa ja työn etenemi-

sen reflektoinnissa. Suunnittelin ja tarkkailin ajankäyttöäni projektin edetessä, 

muun muassa kirjoittamisen aikatauluttamisessa. 
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Prosessin aikana epävarmuudensietokykyni kehittyi. Huomasin monesti pohti-

vani, etten voi tietää, miten jokin asia kannattaa tehdä parhaimman lopputulok-

sen saavuttamiseksi, koska en ole koskaan aiemmin tehnyt opinnäytetyötä. 

Prosessin edetessä ja prosessia edistääkseni oli tehtävä hyppyjä tuntematto-

maan ja kokeiltava, miten eri vaiheita kannattaa tehdä. Opinnäytetyöprosessiin 

sisältyi paljon tuntemattoman tekemistä, jatkuvaa uuden oppimista, oman työn 

reflektointia ja palautteen saamista. Olen usein kriittinen ja vaativa tekemisiäni 

kohtaan – ja etenkin nyt, kun kyseessä oli oma opinnäytetyöni – joten sain har-

joitella myös armollisuutta itseäni ja tekemäni työtä kohtaan. 

 

Se, että tein kehittämispainotteisen opinnäytetyön, johon kuului sekä käytännön 

tekemistä toiminnallisia menetelmiä kokeillessani että produktin ideoiminen ja 

kokoaminen, toi prosessiin lisähaastetta. Osan ajasta kirjoitin kahta eri tekstiä, 

kun tein opinnäytetyöraporttia ja menetelmäopasta samaan aikaan. Jälkeenpäin 

ajateltuna kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen tutkimuksen tekeminen olisi sopinut 

analyyttisyydelleni paremmin kuin produktin kokoaminen. Tutkimuksen tekemi-

nen olisi ollut selkeämpää ja tutkimuksellisen opinnäytetyön tekemiseen olisi 

saanut koululta enemmän opetusta. Päätin kuitenkin heti opinnäytetyöprosessin 

alussa tekeväni toiminnallisen työn, koska halusin suunnitella ja järjestää käy-

tännön toimintaa ja halusin työni palvelevan työelämän yhteistyötahon asiakkai-

ta.  

 

Sosionomin kompetensseissa sosionomin osaaminen on jaettu kuuteen osaa-

misalueeseen: eettiseen, asiakastyön, sosiaalialan palvelujärjestelmä-, kriitti-

seen ja osallistavaan yhteiskunta-, tutkimukselliseen kehittämis- sekä johta-

misosaamiseen (Innokylä 2015). Koen hallitsevani kaikki osaamisalueet, mutta 

sosiaalialan eettinen osaaminen ja asiakastyön osaaminen ovat selkeästi vah-

vuuksiani. Tutkimuksellinen kehittämisosaamiseni on kasvanut varsinkin opin-

näyteprosessin aikana. Myös yhteiskunnallinen osaamiseni on kehittynyt vii-

meisten opintokuukausien aikana. Minulla on vahva oikeudenmukaisuuden taju 

ja vaadin oikeudenmukaisuutta ja reiluutta kaikessa mitä teen ja näen. Haluan-

kin kehittää osaamistani niin, että minulla on toimivia keinoja asiakkaiden osal-

listamiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toivon, että tulevaisuuden töis-
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säni saan kehittää erityisesti palvelujärjestelmä- sekä johtamisosaamistani, 

koska tällä hetkellä koen ne heikoimmiksi osaamisalueikseni. 

 

Se, että opiskelin sosionomi (AMK) -diakoniksi, on vaikuttanut minuun vahvasti; 

katselen kaikkea ympärilläni olevaa diakonisesta näkökulmasta. Myös opinnäy-

tetyöni aihevalinnan voi nähdä diakonisesti motivoituneena. Pyrin omalla pa-

noksellani yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien aseman paranta-

miseen ja tasavertaisten mahdollisuuksien edistämiseen, koska jokainen ihmi-

nen on luotu arvokkaaksi ihmeeksi ja samanarvoiseksi muiden kanssa. Kirkon 

hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaus perustuu siihen ajatukseen, 

että kirkon työntekijöillä on sellaista osaamista, joka erottaa heidät yhteiskun-

nan vastaavissa tehtävissä työskentelevistä henkilöistä (Kirkkohallitus 2010a).  

 

Kirkon alan opiskelusta on jo ollut ja tulee olemaan paljon hyötyä ammatillisen 

kasvuni näkökulmasta. Koska sosiaalialan töitä tehdään vahvasti omalla per-

soonalla, diakoniatyön aiheiden osaamisesta on minulle hyötyä sekä henkilö-

kohtaisesti että työelämässä. Vaikka en valmistuttuani päätyisi tekemään dia-

koniatyötä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijänä, koen, että 

työotteeni voi olla diakoninen. Tiedän, että ihmisellä on psyykkisten, fyysisten ja 

sosiaalisten tarpeiden lisäksi henkisiä ja hengellisiä tarpeita ja haluan työssäni 

tukea näiden tarpeiden täyttymistä. 

 

Diakonian viranhaltijan ydinosaaminen on jaettu neljään osaamisalueeseen: 

hengellisen työn osaamiseen, diakonisen asiakastyön osaamiseen, organisaa-

tio- ja kehittämisosaamiseen sekä yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen osaami-

seen. Diakoniatyöntekijän osaamisen keskiössä ovat ihmiset ja yhteisöt, jotka 

voivat olla diakoniatyön kumppaneita, voimavaroja tai avun tarvitsijoita. Arvo-

osaamisessa tärkeää on halu ja taito asettua lähimmäisen, apua tarvitsevan 

asemaan. Ydinosaamiseen sisältyy kyky ja taito olla läsnä ja kohdata niin yksi-

löitä kuin ryhmiäkin. (Kirkkohallitus 2010b.) Kykyni olla rinnalla kulkija ja kohda-

ta niin yksilöitä kuin ryhmiäkin on kehittynyt varsinkin harjoitteluiden ja opinnäy-

tetyöprosessin aikana. Opinnäytetyötä tehdessäni olen oppinut paljon erilaisuu-

desta, vammaisuudesta ja kehitysvammaisuudesta sekä siitä, miten yhteiskun-

nassamme käsitellään erilaisuutta. Olen myös pohtinut paljon sitä, miten itse 
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haluan kohdata moninaisuutta ja käsitellä epätasa-arvoa, johon monet vähem-

mistöt yhä törmäävät. 

 

Yhteistyö Leirikesä ry:n kanssa sujui erittäin hyvin ja olen tyytyväinen siitä, että 

ehdotin opinnäytetyön tekemistä itselleni rakkaalle työnantajalle ja yhteisölle. 

Perehtyminen kehitysvammaisuuteen, integraatioon liittyviin tekijöihin, erityistä 

tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen sekä toiminnallisiin menetelmiin ja niiden 

merkitykseen on syventänyt osaamistani kehitysvammaisiin lapsiin liittyen. 

Työskentelen kevään ja kesän 2015 kehitysvammatoiminnasta vastaavana oh-

jaajana Leirikesällä, minkä jälkeen haluan jatkaa töitä kehitysvammaisten lasten 

parissa. Tämän opinnäytetyön tekeminen on vahvistanut valmiuksiani sekä ny-

kyisiä että tulevia työtehtäviäni varten. 

 

Olen iloinen huomatessani yhä uudelleen, kuinka ylpeä olen opinnäytetyöni ai-

hevalinnasta. Pidän erityisen tärkeänä työtä ja kehittämistoimintaa, jota tehdään 

eri vähemmistöjen tasavertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien saavuttami-

seksi. Oma ajatteluni erityispedagogiikkaa ja kaikkea ”erityis”-alkuista toimintaa 

kohtaan on kehittynyt ja olen alkanut kyseenalaistaa malleja ja normeja, joiden 

mukaan kehitysvammaiset ihmiset Suomessa elävät. Kaiken oppimani jälkeen 

tiedostan kuitenkin – ehkä paremmin kuin koskaan – kuinka paljon voin vielä 

oppia. Huomaan haluavani jatkuvasti kehittää työskentelyäni, työmenetelmiäni 

ja itseäni sosiaalialan ammattilaisena. Haluan oppia uutta ja ymmärtää enem-

män varsinkin vähemmistöjen ja lasten hyvinvointiin liittyen. 
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LIITE 2: Leirikesä ry:n kehitysvammaisten leiriläisten valintakriteerit 
 

Leirikesä ry PH 
            12.1.2011 
 
 
Kehitysvammaisten valintakriteerit 
 
Kehitysvammaisten lasten valitsemisessa leirille sovelletaan seuraavia pe-
rusteita. 
 
Turvallisuus 
Leirille valittavien lasten tulee voida liikkua leirialueen hieman mäkisessä maas-
tossa leveillä metsäpoluilla ilman erityisen suurta avun tarvetta. Leiriryhmän 
tulee voida liikkua kokonaisuutena leirialueella ryhmän ohjaajien tuella. 
Valinnassa tulee tehdä huolellinen kokonaisharkinta kaikkien osallistujien sekä 
resurssit huomioituna työturvallisuuden näkökulmasta, jos lapsella esiintyy tai 
saattaa esiintyä voimakasta väkivaltaisuutta. 
Jos lapsi saattaa karata, on teltassa nukkuessa huomioitava karkuun pääsystä 
syntyvät riskit järven rannassa pidettävällä leirillä. 
 
Soveltuvuus leirille 
Lapsen tulee syödä omatoimisesti, tarvittaessa ohjaajat auttavat ruoan pilkko-
misessa valmiiksi. Lapsi pystyy toimimaan leiriryhmässä, jossa on muitakin lap-
sia olematta vaaraksi muille. Lapsen tulee ymmärtää puhetta vähintään aut-
tavasti ja pystyä kommunikoimaan leirillä, tarvittaessa kuvien avustuksella. 
Lapsi osaa käydä tuetusti wc:ssä ja pärjää päivisin ilman vaippoja. 
 
Oikea ikäryhmä 
Nuorimmat täyttävät 8 vuotta leirivuoden aikana ja vanhimmat täyttävät 14 
vuotta leirivuoden aikana. 
 
Ryhmään valittavat 
Ryhmään pyritään valitsemaan korkeintaan 60% vanhoja leiriläisiä ja vähintään 
40% leiriläisiä, jotka eivät ole olleet leirillä aiemmin leirillä. Etusija on aina sel-
laisilla hakijoilla, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet leirille tai joilla on ollut 
useamman vuoden tauko edellisestä osallistumiskerrasta. 
 
Ryhmän kokonaisuus 
Ryhmistä pyritään tekemään monipuolisia. Leirin ryhmän tulee lähtökohtaisesti 
pystyä toimimaan ryhmän kanssa itsenäisesti ilman jatkuvaa muiden ohjaajien 
tukea. 
Ryhmäläisten valinnassa huomioidaan lasten auttamisen tarve, jotta leirin arki 
sujuu. Valinnoissa huomioidaan, voidaanko lapselle tarjota myönteinen leiri-
kokemus. Leiriryhmien kokoamisessa pyritään lapsille löytämään myös uusia 
mahdollisia kavereita. 
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LIITE 3: KAIKKI MUKAAN! -opas 

 
 

KAIKKI MUKAAN! 
LEIKKI- JA MENETELMÄOPAS LEIRIKESÄ RY:N 

KEHITYSVAMMATYÖHÖN 

 

Anni Nikkanen 
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ALUKSI 
 

Leikkiminen on kivaa! Sen lisäksi se on myös tärkeää ihmisen kehityksen kan-

nalta. Leirikesä ry:n leireillä leikitään paljon ryhmäleikkejä ja puuhataan muu-

tenkin yhdessä porukalla. Tämän leikki- ja menetelmäoppaan tarkoitus on edis-

tää kehitysvammaisten ja vammattomien lasten integraatiota Leirikesän leireillä. 

Suunnittelin oppaan tukemaan kehitysvammaisten leiriläisten telttakylän tiimin-

vetäjän työtä. Toivon kuitenkin, että kaikki kehitysvammaisten lasten ryhmässä 

työskentelevät – ja toki muutkin ohjaajat – hyödyntävät opasta työssään ja poi-

mivat siitä ideoita. Oppaan leikit sopivat leikittäviksi monenlaisten lasten kans-

sa. 

 

Kaikki oppaan leikki-ideat ja toiminnalliset menetelmät ovat ehdotuksia, joita 

kannattaa kokeilla ja joita saa ehdottomasti muokata tilanteen ja lapsiryhmän 

mukaan. Esimerkiksi leikeissä esitetyt leikkijämäärät ovat vain suuntaa-antavia. 

Leikkiohjeissa ei ole kerrottu, minkä ikäisille leikit soveltuvat, koska Leirikesällä 

kaikissa ryhmissä on 7–12-vuotiaita ja lapset leikkivät samoja leikkejä yhdessä. 

Leikkejä ja toiminnallisia menetelmiä on testattu kesällä 2014 kehitysvammais-

ten ja vammattomien lasten yhteisissä telttakylähetkissä. 

 

Oppaan alussa kerron lyhyesti integraatiosta, leikistä ja kehitysvammaisten las-

ten ohjaamisesta. Tämän jälkeen esittelen ideoita siihen, miten suuren lapsi-

ryhmän voi jakaa pienempiin ryhmiin. Leikit olen jakanut neljään ryhmään: Ni-

miä ja tutustumista, Vauhtia ja nopeaa reagointia, Yhteistyötä ja koskettamista 

sekä Keskittymistä ja rauhoittumista. Leikkien jälkeen esittelen toiminnallisia 

menetelmiä, joita voi käyttää esimerkiksi kaveritelttakylätoiminnassa. Oppaan 

lopussa on tilaa omille muistiinpanoille ja ideoille, joita opas toivottavasti synnyt-

tää. Tein tämän oppaan opinnäytetyönäni opiskellessani Diakonia-

ammattikorkeakoulussa sosionomi-diakoniksi. Kuvituksen oppaaseen taiteili 

Netta Jukarainen. 

 

Maaliskuussa 2015 kesää jo innolla odottaen, 

Anni Nikkanen 
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INTEGRAATIOSTA JA KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN 
OHJAAMISESTA 

 

Yhdessä leikkiminen ja tekeminen ovat keskeinen osa Leirikesän leirejä. Tämän 

vuoksi on luonnollista, että kehitysvammaisten ja vammattomien lasten yhteis-

eloa ja -toimintaa eli integraatiota pyritään edistämään juuri leikkien ja muun 

yhteisen puuhan kautta. Mobergin (2001) mukaan integraatio prosessina voi-

daan jakaa neljään vaiheeseen: 1. fyysiseen, 2. toiminnalliseen, 3. sosiaaliseen 

ja psykologiseen sekä 4. yhteiskunnalliseen integraatioon. Fyysinen integraatio 

mahdollistaa toiminnallisen integraation toteutumisen eli yhteistoiminnan kehi-

tysvammaisten ja vammattomien lasten välillä. Toiminnallinen integraatio taas 

tukee kaikkien toimintaan osallistuvien kehittymistä, toisten hyväksymistä ja 

myönteisten sosiaalisten suhteiden syntymistä eli sosiaalista ja psykologista 

integraatiota. (Moberg 2001, 85.) 

 

Toiminnallista ja sosiaalista integraatiota voidaan edistää ja siihen voidaan kan-

nustaa yhdessä toimimalla. Kaikki tekemiset ja harjoitukset, joilla halutaan akti-

voida yksilön ja ryhmän toimintaa ja oppimista, ovat toiminnallisia menetelmiä 

(Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 30). Ryhmäleikit ovat yksi esimerkki toi-

minnallisista menetelmistä. Ryhmä- eli sääntöleikeissä edetään tietyn kaavan 

mukaan ja leikkijöillä on omat tehtävänsä tai roolinsa. Sääntöleikkien leikkimi-

nen edellyttää ja harjaannuttaa toisten huomioon ottamista, yhteiseen päämää-

rään pyrkimistä vuorovaikutuksessa toisten kanssa, epäonnistumisten sietoky-

kyä ja toisten halujen ja tarpeiden huomioimista omien halujen rinnalla. Lapsen 

kehityksen lisäksi sääntöleikeille yhteistä on se, että ne auttavat lapsia viihty-

mään ja tutustumaan toisiinsa. (Helenius & Lummelahti 2013, 157–159.) 

 

Aikuisen merkitys korostuu sääntöleikeissä leikkien ohjaajana. Kun aikuinen 

ohjaa leikkiä, sen säännöt selkiytyvät ja vahvistuvat. Ohjaaja voi opettaa uusia 

leikkejä, selittää sääntöjä ja tarvittaessa neuvoa leikin kulussa. Uusissa tilan-

teissa ja ryhmissä ohjaajan tehtävänä on saada jokainen ryhmän lapsi tunte-

maan, että ohjaaja on paikalla häntä varten ja valmis ohjaamaan lasta, vaikka 

ryhmässä on paljon muitakin lapsia. (Helenius & Lummelahti 2013, 155–170.) 
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Lapsen yksilöllisyyden tunteminen ja hyväksyminen on viisaan ohjaamisen pe-

rusta (From & Koppinen 2012, 18). 

 

Kehitysvammaisia lapsia ohjattaessa on hyvä ottaa huomioon joitakin te-
kijöitä, jotka vaikuttavat toimintaan. Ohjaajan on tärkeää olla ryhmäläisten 

tuen tarpeista tietoinen ja huomioitava tuen tarve toiminnassa ja ohjauksessa. 

Toisaalta monista kuntouttavista elementeistä on hyötyä kaikkien lasten kehi-

tyksen tukemisessa. (Kalliola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka 2010, 

128, 133.) Monilla kehitysvammaisilla lapsilla on haasteita tarkkaavaisuudessa, 

lyhytkestoisessa muistissa ja sarjojen hahmottamisessa (Matero 2006, 181). 

Kehitysvammaisen lapsen voi siksi olla vaikea seurata monivaiheisia ja pitkiä 

ohjeita, joten tehtävät ja säännöt kannattaa antaa selkeästi ja ohje kerrallaan. 

Vaihtoehdoista valitseminen voi olla kehitysvammaiselle lapselle haastavaa, 

joten vaihtoehtoja on hyvä olla esimerkiksi vain kaksi ja lasta voi tarvittaessa 

tukea valinnan tekemisessä. Kehitysvammaisen lapsen motoriset kyvyt voivat 

olla heikompia ja esimerkiksi silmä-käsi-työskentely voi olla haastavaa. (Heinä-

mäki 2000, 85–86.) 

 

Multisensorisuus eli monen aistin käyttö samanaikaisesti tukee ja vahvistaa op-

pimista (Heinämäki 2000, 85–86). Sääntöjen selittämistä ja toiminnan ohjausta 

voi puheen lisäksi tukea esimerkiksi kuvien tai tukiviittomien avulla (Kalliola ym. 

2010, 133–134). Koko päiväohjelman lisäksi myös pienempien kokonaisuuksi-

en, kuten tehtävien ja leikkien, hahmottamista voi tukea kuvilla. Myös tukiviitto-

mien käyttö tukee ymmärtämistä; tukiviittomia puheen tukena käyttäessään oh-

jaaja usein hidastaa puhettaan ja selkeyttää viestiään elein ja ilmein, mikä osal-

taan auttaa viestin ymmärtämistä.  

 

Työskenneltäessä kehitysvammaisen tai muuten erityisen tuen tarpeessa ole-

van lapsen kanssa, on tärkeää, että ohjaaja muistaa kehua, kannustaa ja roh-

kaista lasta aina, kun siihen on syy. Lapsen kannustaminen toimimaan itse kai-

kessa, mitä hän voi itse tehdä, lisää toimintakykyä ja vahvistaa lapsen itseluot-

tamusta, mikä tukee uusien toimintojen oppimista. (Kalliola ym. 2010, 134–

139.) 
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RYHMIIN JAKO 
 

Useissa leikeissä ja toiminnallisissa menetelmissä leikkijät jaetaan ryhmiin. Mo-

nissa tekemisissä osallistujat voidaan jakaa ryhmiin satunnaisesti. Tällöin ohjaa-

ja ei voi vaikuttaa ryhmien kokoonpanoon ja ”tasaisuuteen” (yhtä paljon tyttöjä 

ja poikia, yhtä paljon isoja ja pieniä jne.) Jos ryhmien kokoonpano on toimin-

nassa tärkeää, ohjaaja voi jakaa ryhmät itse. 

 

Jako ohjaajan määrittelemiin ryhmiin 
 

Ohjaaja valitsee mielessään niin monta eläintä, kuin ryhmiä halutaan. Ohjaaja 

kuiskaa jokaiselle osallistujalle jonkin eläimen. Kun kaikki tietävät oman eläi-

mensä, osallistujat alkavat esittää eläintään ja etsivät muut samaa eläintä esit-

tävät eli samaan eläinperheeseen kuuluvat. 

 

Ohjaaja leikkaa valmiiksi lehdistä niin monta kuvaa, kuin ryhmiä halutaan. Ku-

vat on leikattu niin moneen osaan, kuin ryhmään halutaan osallistujia. 

Jokaiselle osallistujalle jaetaan kuvan palanen ja palasia kokonaisiksi kuviksi 

yhdistelemällä leikkijät löytävät oman ryhmänsä jäsenet. 1 

 

Edellisen jaon voi tehdä myös sanoja jakamalla. Ohjaaja on kirjoittanut lapuille 

sanoja, jotka on sitten leikattu osiin tavujen kohdalta. Jos osallistujat halutaan 

esimerkiksi jakaa ryhmiin, joissa on neljä henkilöä, tarvitaan nelitavuisia sanoja 

(esimerkiksi Leirikesä, telttakylä, saunapäivä, pannukakku). Jokaiselle osallistu-

jalle jaetaan yksi tavu ja tavuja kokonaisiksi sanoiksi yhdistelemällä löydetään 

oman ryhmän muut jäsenet. 1 

  

Ohjaaja tarvitsee tähän jakoon niin monta eri väristä kasvomaalia, kuin hän 

haluaa ryhmiä. Ohjaaja maalaa maalilla pienen merkin jokaisen lapsen otsaan. 

Lapsen on pidettävä silmänsä kiinni, jotta hän ei näe, minkä värin ohjaaja hä-

nelle valitsee. Kun kaikilla lapsilla on merkki otsassa, lasten on ilman puhetta 

muodostettava ryhmät samanväristen kanssa. 
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Jako kahteen tai useampaan satunnaiseen ryhmään 
 
Jako kahteen ryhmään voidaan tehdä oikea-/vasenpeukaloisuus selvittämällä: 

leikkijät pyydetään riviin ja ristimään kätensä. Ne, joilla vasen peukalo on pääl-

lä, muodostavat yhden ryhmän ja ne, joilla oikea peukalo on päällä, muodosta-

vat toisen ryhmän. Tarvittaessa ryhmien koot tasataan lopuksi. 

 

Jako kahteen ryhmään onnistuu myös näin: osallistujat pyydetään seisomaan 

riviin ja yksi vapaaehtoinen seisoo rivin edessä selin riviin. Edessä seisova nos-

taa esimerkiksi vasemman kätensä ja sanoo numeron kolme, jolloin rivin kol-

mas henkilö vasemmalta laskettuna menee yhteen ryhmään. Kun edessä sei-

sova nostaa oikean kätensä ja sanoo numeron viisi, rivissä viides oikealta me-

nee toiseen ryhmään. Edessä seissyt vapaaehtoinen menee lopuksi siihen 

ryhmään, jossa on vähemmän lapsia. 2 

 

Parillisesta määrästä leikkijöitä saa neljän, kuuden tai kahdeksan hengen 

ryhmiä aluksi muodostettuja pareja yhdistelemällä. Ensin leikkijöitä ohjeistetaan 

etsimään itselleen pari, jolla on esimerkiksi samaa väriä paidassa, sama kirjain 

etunimessä tai joka pitää samasta televisio-ohjelmasta kuin itse. Jos halutaan 

neljän tai kahdeksan hengen ryhmät, pareja ohjeistetaan uudella määritelmällä 

löytämään toinen pari ja muodostamaan näiden kanssa ryhmä (ja sitten ohjeis-

tetaan näin syntyneitä nelikoita löytämään vielä toinen nelikko). Jos halutaan 

kuuden hengen ryhmät, ohjaaja ohjeistaa pareja etsimään itselleen kaksi 

kaveriparia. 

 

Jako satunnaisiin ryhmiin saadaan, kun ryhmäläiset pyydetään riviin seiso-

maan etunimen aakkosjärjestyksen mukaisesti ja otetaan sitten jako nel-

jään/viiteen/… 2 

 

Satunnaiset ryhmät voidaan muodostaa myös niin, että osallistujat asettuvat 

riviin hiusten pituuden, kengän koon, silmien värin, sisarusten määrän tms. mu-

kaan ja tämän jälkeen tehdään jako neljään/viiteen/… 2 

_______________________________________________________________________________________________ 

1 Bottas 2010. 2 Kalliola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka 2010, 121–122. 
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LEIKIT 
 

Nimiä ja tutustumista 

 

 

Eläinnimet 
 

Leikin tarkoitus: Nimien oppiminen, tutustuminen ja muiden lasten kanssa 

vuorovaikutukseen rohkaiseminen, sosiaalisuuden tukeminen ja lapsen rohkai-

seminen itsensä ilmaisemiseen. Lapset oppivat toistensa nimiä hassutellen ja 

huomaamatta. Leikissä saa pyytää apua eläinnimen keksimiseen ja muut voivat 

auttaa keksimään eläinnimen.  
 

Leikin kesto: 5–10 min 

Leikin vaativuus: helppo 

Leikkijöiden määrä: 5–20 
 

Leikin kulku: Istutaan tai seisotaan piirissä. Jokainen sanoo vuorollaan oman 

etunimensä ja sitten nimensä ensimmäisellä kirjaimella alkavan eläimen nimen 

– esimerkiksi Anni-ankka, Jossu-jänis. Jos leikkijä ei keksi omalla kirjaimellaan 

alkavaa eläintä, muut leikkijät tai leikin ohjaaja voivat auttaa ehdottamalla kir-

jaimella alkavia nimiä. Leikkijän sanottua oman eläinnimensä kaikki toistavat 

nimen. Sitten on piirissä seuraavan vuoro kertoa eläinnimensä. 

 

Leikkiä voi vaikeuttaa niin, että leikkijän pitää ensin sanoa järjestyksessä kaikki-

en edellisten leikkijöiden eläinnimet ja vasta sitten kertoa oma eläinnimensä. 

Tämä voi olla todella haastavaa, joten viimeisenä leikkijänä, jonka pitää muistaa 

kaikkien nimet, on hyvä olla esimerkiksi ohjaajan. 

 
Leikin tarvikkeet: - 
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Nimi ja liike 
 

Leikin tarkoitus: Nimien oppiminen, tutustuminen ja muiden lasten kanssa 

vuorovaikutukseen rohkaiseminen, lapsen minäkuvan kehittyminen, liikkumisen 

harjoitteleminen ja kehittäminen leikin varjolla, nähdyn jäljitteleminen ja lapsen 

rohkaiseminen itsensä ilmaiseminen liikkeen keinoin. Liikkeen yhdistäminen 

uusiin nimiin auttaa nimien oppimisessa ja muistamisessa. 

 

Leikin kesto: 5–10 min 

Leikin vaativuus: helppo 

Leikkijöiden määrä: 5–25  

 

Leikin kulku: Seisotaan piirissä. Jokainen kertoo vuorollaan oman nimensä ja 

tekee samalla oman liikkeen. Liike voi olla esimerkiksi käsien heiluttelua, jalko-

jen tömistelyä, jonkinlainen askel, hyppy tai pyörimistä. Kun leikkijä on sanonut 

oman nimensä ja tehnyt liikkeen, muut leikkijät toistavat nimen ja liikkeen. Sitten 

on piirissä seuraavan vuoro kertoa oma nimensä ja näyttää liike. Jos joku leikki-

jä kaipaa apua liikkeen keksimiseen, voivat muut leikkijät ja leikin ohjaaja antaa 

ehdotuksia liikkeestä. Ne lapset ja ohjaajat, joilla on tukiviittomanimi, voivat ha-

lutessaan käyttää liikkeenään viittomanimeään. 

 
Leikin tarvikkeet: - 
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Minä pidän … 
 

Leikin tarkoitus: Nimien oppiminen, tutustuminen, mieliasioiden jakaminen, 

muiden lasten kanssa vuorovaikutukseen rohkaiseminen, lapsen minäkuvan 

kehittyminen ja lapsen rohkaiseminen itsensä ilmaisemiseen. Tässä leikissä 

leikkijät kertovat mieliasioistaan ja näin tutustuvat toisiinsa ja huomaavat, kuinka 

samanlaisista asioista eri ihmiset pitävät. Leikissä paikat myös vaihtuvat huo-

maamatta. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–25  

 
Leikin kulku: Leikkijät istuvat tuoleilla tai seisovat piirissä ja piirtävät pienen 

ympyrän hiekkaan ympärilleen. Tuoleja tai hiekkaan piirrettyjä ympyröitä on yksi 

vähemmän kuin leikkijöitä. Leikin ohjaaja tai hänen valitsemansa leikkijä menee 

piirin keskelle ja kertoo oman nimensä ja jonkin asian, mistä pitää – esimerkiksi 

”Minä olen Anni ja pidän kesästä.” Sitten kaikki, jotka myös pitävät kesästä, läh-

tevät omalta paikaltaan piiristä ja etsivät uuden paikan. Keskellä seisonut yrittää 

myös löytää paikan piirin reunalta. Se, joka jää piirin keskelle ilman paikkaa, 

saa kertoa oman nimensä ja jonkin toisen asian, josta pitää ja ne leikkijät, jotka 

myös pitävät tästä asiasta, etsivät taas uuden paikan. Samaa jatketaan ainakin 

niin kauan, kunnes kaikki halukkaat leikkijät ovat päässeet piirin keskelle. 

 

Leikin tarvikkeet: Tuoleja yksi vähemmän kuin leikkijöitä tai leikkialue hiekalla 

tai muulla maastolla, johon voi piirtää. 
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Ominaisuusjana ja ryhmäkuviot 
 

Leikin tarkoitus: Tutustuminen, muiden lasten kanssa vuorovaikutukseen roh-

kaiseminen, mielikuvituksen käyttäminen, yhteisen ongelmanratkaisun harjoitte-

leminen, yhteiseen päämäärään pyrkiminen sekä toisten halujen ja tarpeiden 

huomioiminen omien halujen ja toiveiden rinnalla.  

 
Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–25 

 
Leikin kulku: Leikin ohjaaja kertoo lapsille ominaisuuksia, joiden mukaan lap-

set menevät jonoon mahdollisimman nopeasti. Ominaisuuksia voivat olla esi-

merkiksi hiusten pituus tai väri, sisarusten määrä, kengän koko ja oikean nimet-

tömän pituus. Ohjaaja kertoo, mihin päähän janaa menevät ne, joilla on pisim-

mät hiukset ja mihin ne, joilla on lyhimmät. Kun jana on valmis, ohjaaja tarkistaa 

yhdessä lasten kanssa, ovatko lapset oikeassa järjestyksessä. Leikkiä voi vai-

keuttaa heti tai muutaman kierroksen jälkeen niin, että lapset eivät saa puhua 

muodostaessaan jonoa, vaan heidän täytyy elekielellä ja muiden keinojen avul-

la kommunikoida ja selvittää oikea järjestys. 

 

Ominaisuusjanojen muodostamisen jälkeen ohjaaja kertoo lapsille kuvioita, joita 

lapsiryhmän täytyy muodostaa. Kuviot voivat olla selkeitä perusmuotoja, kuten 

ympyrä, kolmio, neliö ja risti ja toisaalta asioita, joista voi olla monta erilaista 

mielikuvaa, kuten talo, koira ja merirosvolaiva. Lasten täytyy muodostaa pyydet-

ty kuvio puhumatta toisilleen. Kun kuvio on valmis, ohjaaja kyselee lapsilta, mis-

tä kuvaa kuuluu katsoa ja mikä mikäkin osa on. 

 

Leikin tarvikkeet: - 
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Lännen nopein -nimileikki 
 

Leikin tarkoitus: Nimien oppiminen ja kertaaminen, muiden lasten kanssa vuo-

rovaikutukseen rohkaiseminen, epäonnistumisen sietokyvyn harjoitteleminen 

sekä liikkumisen ja nopean reagoinnin harjoittelu leikin varjolla. Tämä leikki toi-

mii hyvin nimien kertaamisena, kun jokainen on oppinut jo joitakin nimiä. 

 

Leikin kesto: 5–10 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–30 

 
Leikin kulku: Leikkijät seisovat piirissä. Leikin ohjaaja tai yksi leikkijöistä seisoo 

piirin keskellä, pyörii hetken ja osoittaa sitten jotakuta piirissä seisovaa ja sanoo 

samalla osoittamansa henkilön nimen. Osoitetun henkilön on äkkiä mentävä 

kyykkyyn ja hänen kummallakin puolella seisovien täytyy kääntyä osoittamaan 

toisiaan ja sanoa toistensa nimi. Se, joka on hitaampi osoittamaan toista ja sa-

nomaan toisen nimen, pääsee piirin keskelle osoittajaksi. Jos osoitettu ei muista 

kyykistyä, pääsee hän piirin keskelle osoittajaksi.  

 

Leikin tarvikkeet: - 
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Vauhtia ja nopeaa reagointia 

 

 

Magneettihippa3 

 

Leikin tarkoitus: Nimien kertaaminen, toisten koskettaminen, liikkumisen ja 

nopean reagoinnin harjoitteleminen leikin varjolla ja muiden lasten kanssa vuo-

rovaikutukseen rohkaiseminen. Leikissä jokainen lapsi saa vuorollaan olla se, 

jota kaikki kiirehtivät koskettamaan. 

 

Leikin kesto: 5–10 min 

Leikin vaativuus: helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–20  

 
Leikin kulku: Leikkijät juoksevat ennalta sovitulla alueella. Leikin ohjaaja huu-

taa yhden leikkijän nimen, jonka luokse kaikkien muiden on juostava tätä ”mag-

neettia” koskettamaan. Kun kaikki koskevat magneettiin, leikin ohjaaja antaa 

leikkijöille luvan taas liikkua. Hetken vapaan liikkumisen jälkeen leikin ohjaaja 

huutaa jonkin toisen leikkijän nimen, josta nyt tulee magneetti. 

 

Kun leikkijät muistavat jo hieman toistensa nimiä, voi edellinen magneetti olla 

se, joka huutaa seuraavan magneetin nimen. Jos leikkijöitä on todella paljon, 

leikkijät voi aluksi jakaa kahteen eri ryhmään ja leikkiä voidaan ensin leikkiä 

näissä pienemmissä ryhmissä. Kun lapset muistavat toistensa nimiä pienissä 

ryhmissä, ryhmät voi yhdistää. 

 

Leikin tarvikkeet: - 
 
 

 
 
 
_______________________________________________________________ 
3 Simon 2000, 33. 
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Sulattajat ja jäädyttäjät 
 

Leikin tarkoitus: Koskettaminen ja muiden lasten kanssa vuorovaikutukseen 

rohkaiseminen, liikkumisen ja nopean reagoinnin harjoittelu leikin varjolla sekä 

epäonnistumisen sietokyvyn harjoitteleminen. Tässä leikissä jokainen pärjää, 

koska vaikka leikkijä jäädytettäisiin, hän pääsee pian jatkamaan leikkiä sulatta-

jan tultua pelastamaan hänet. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–25  

 

Leikin kulku: Leikkijöistä valitaan yksi jäädyttäjä ja yksi sulattaja. Jäädyttäjä 

saa merkikseen sinisen huivin ja sulattaja keltaisen. Leikin ohjaajan merkistä 

leikkijät alkavat juosta ennalta sovitulla alueella, joka on tarpeeksi pieni leikkijöi-

den määrään suhteutettuna. Jäädyttäjä alkaa ottaa muita leikkijöitä kiinni, jää-

dyttäjän koskettaessa leikkijää tämä jäätyy paikalleen. Jäätyneen on pysyttävä 

liikkumatta paikallaan, kunnes sulattaja tulee ja sulattaa jäätyneen hellästi silit-

tämällä. Sulatettu leikkijä saa jatkaa alueella juoksemista, kunnes jäädyttäjä 

taas jäädyttää hänet. Jäädyttäjä ei saa jäädyttää sulattajaa. Hetken kuluttua peli 

keskeytetään hetkeksi ja leikin ohjaaja valitsee halukkaista uuden jäädyttäjän ja 

sulattajan. Jos leikkijöitä on paljon, ohjaaja voi valita enemmän jäädyttäjiä ja 

sulattajia kuin vain yhdet. 

 

Leikin tarvikkeet: Sininen ja keltainen huivi tai muu kangas. 
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Kosketusviesti4 

 

Leikin tarkoitus: Liikkumisen ja nopean reagoinnin harjoitteleminen leikin var-

jolla, toisten kannustaminen ja koskettaminen sekä yhteiseen päämäärään pyr-

kiminen vuorovaikutuksessa muiden leikkijöiden kanssa. Leikissä yksittäisen 

osallistujan nopeudella ei ole merkitystä, vaan ryhmän yhteistyö ratkaisee. Lei-

kin aikana harjoitellaan toisten kannustamista ja yhteistyötä. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–20  

 

Leikin kulku: Leikkijät asettuvat jonoon lähtöviivalle. Leikin ohjaajan merkistä 

jonon viimeinen koskettaa edessään seisovaa olkapäälle, joka koskettaa itses-

tään seuraavaa jne., kunnes jonon ensimmäinen tuntee kosketuksen olkapääl-

lään. Kosketuksen saatuaan jonon ensimmäinen juoksee kääntömerkin ympäri 

(tai kääntöviivalle) ja takaisin, asettuu jonon viimeiseksi ja laittaa kosketusvies-

tin eteenpäin. Leikki loppuu, kun jono on alkuperäisessä järjestyksessään. Lei-

kin ohjaaja voi ottaa ensimmäisestä kierroksesta ajan, kierroksen loputtua ker-

toa sen leikkijöille ja kannustaa leikkijöitä toiseen, nopeampaan kierrokseen. 

Jos perusversio leikistä sujuu hyvin, voidaan leikkiä vaikeuttaa: juoksun aikana 

jonossa olijat tarttuvat toisiaan käsistä ja kohottavat ne porttijonoksi, jonka ali 

juoksija pujottelee jonon viimeiseksi. Sitten leikkijät palaavat taas jonoon ja vii-

meinen laittaa kosketusviestin eteenpäin. 

Leikkiä voidaan leikkiä myös viestikilpailuna kahden  tai useamman joukkueen 

välillä, jolloin leikin ohjaajan on oltava erityisen tarkka joukkueiden tasaisuudes-

ta sekä joukkueiden sisäisen yhteistyön ja kannustamisen merkityksestä. 

 

Leikin tarvikkeet: Merkit lähtö- ja kääntöviivan kohdaksi tai hiekka- tms. maas-

to, jolle voi merkitä lähtö- ja kääntöviivan. 

 

 

_______________________________________________________________ 
4 Haapalainen, Pietilä & Tarvainen 1994, 85. 
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Hirmuinen petokala5 

 

Leikin tarkoitus: Liikkumisen ja nopean reagoinnin harjoitteleminen leikin var-

jolla, ohjeiden kuunteleminen ja niiden mukaan toimiminen, toisten koskettami-

nen ja huomioon ottaminen sekä yhteiseen päämäärään pyrkiminen vuorovai-

kutuksessa muiden leikkijöiden kanssa. Leikissä muodostetaan erilaisia ryhmiä 

ohjaajan käskyn mukaan.  

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–30 

 

Leikin kulku: Ennen leikin aloittamista sovitaan, missä leikkialueella sijaitsee 

laiva ja missä ranta. Leikin ohjaaja antaa käskyjä, joiden mukaan leikkijöiden 

pitää toimia. 

-Laiva: kaikki juoksevat leikkialueen laiva-kohtaan. 

-Ranta: kaikki juoksevat leikkialueen ranta-kohtaan. 

-Silliparvi: kaikki asettuvat tiiviiseen kasaan. 

-Ravut: jokainen ottaa parin, pari asettuu selkä selkää vasten ja tarttuu toisiaan 

käsistä niin, että kädet kulkevat jalkojen välistä. 

-Hirmuinen petokala: kaikki menevät makaamaan ja tarttuvat kiinni jonkun toi-

sen leikkijän käsivarresta tai jalasta, jolloin leikkijä on turvassa. 

Kun leikin ohjaaja on huutanut ”Hirmuinen petokala!”, hän kiertää leikkijöiden 

ympärillä ja tarkistaa, että jokainen on kiinni toisessa leikkijässä. Jos joku ei ole, 

leikin ohjaaja auttaa häntä kiinnittymään johonkin toiseen leikkijään. Kun kaikki-

en turvallisuus on näin varmistettu, leikin ohjaaja huutaa ”Vaara ohi!”, jolloin 

leikkijät voivat nousta ylös ja valitaan uusi leikin ohjaaja. 

Leikkiin voi keksiä leikkijöiden kanssa myös uusia käskyjä ja niiden merkityksiä, 

kuten kalaverkko, myrsky tai delfiiniparvi. 

 

Leikin tarvikkeet: - 
 

_______________________________________________________________ 
5 Reftel, Reftel & Broché 2013, 22. 
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Lumivyöry6 

 

Leikin tarkoitus: Muiden lasten kanssa vuorovaikutukseen rohkaiseminen, 

toisten koskettaminen, sosiaalisten taitojen harjoitteleminen ja toisten huomioon 

ottaminen.  

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: keskivaikea 

Leikkijöiden määrä: 10–25  

 

Leikin kulku: Leikkijät istuvat piirissä. Kun musiikki alkaa soida (tai ohjaajan 

merkistä), ohjaajan valitsema ensimmäinen kävelijä nousee piirin keskelle ja 

kävelee kierroksen piirin keskellä. Sitten hän pysähtyy jonkun leikkijän eteen ja 

pyytää tämän mukaansa piirin keskelle kävelemään. He kävelevät kierroksen 

piirin keskellä, jonka jälkeen kumpikin pysähtyy jonkun toisen leikkijän eteen ja 

pyytää tätä mukaansa piiriin. Nyt piirin keskellä kävelee neljä leikkijää. Kierrok-

sen käveltyään kukin heistä pyytää jotakuta istujaa mukaan piiriin, jonka jälkeen 

piirin keskellä on kahdeksan leikkijää. Jos leikkijöitä on paljon, voivat nämä 

kahdeksan vielä pyytää kukin yhtä leikkijää mukaan piirin keskelle, jolloin piirin 

keskellä on kuusitoista leikkijää.  

 

Kun musiikki lakkaa (tai ohjaajan merkistä), yrittävät piirissä istuvat leikkijät kos-

kettaa piirin keskellä olevia leikkijöitä. Kun piirin keskellä olevaan kosketetaan, 

hän menee takaisin piiriin istumaan ja yrittää koskettaa piirin keskellä vielä ole-

via leikkijöitä. Kun piirin keskellä on enää yksi leikkijä, jota ei ole kosketettu, 

musiikki alkaa taas (tai ohjaaja antaa merkin) ja leikki alkaa alusta. Leikki voi-

daan lopettaa myös niin, että viimeinenkin piirissä kävelevä saadaan kiinni ja 

ohjaaja valitsee leikkijöistä seuraavan, joka saa olla ensimmäinen piirissä käve-

lijä. 

 

Leikin tarvikkeet: Musiikkia ohjaajan soittamana tai yhteistä rytmikästä rummu-

tusta ja taputusta. 

_______________________________________________________________ 
6 Simon 2001, 19. 
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Yhteistyötä ja koskettamista 

 

 

Ryhmäkone7 

 

Leikin tarkoitus: Yhteiseen päämäärään pyrkiminen vuorovaikutuksessa mui-

den leikkijöiden kanssa, mielikuvituksen käyttäminen ja lapsen rohkaiseminen 

itsensä ilmaisemiseen, toisten koskettaminen sekä toisten halujen ja tarpeiden 

huomioiminen omien halujen ja toiveiden rinnalla. Leikissä käytetään mielikuvi-

tusta ja tehdään yhteistyötä koneen kokoamiseksi. 

 

Leikin kesto: 15–20 min 

Leikin vaativuus: keskivaikea 

Leikkijöiden määrä: 10–20  

 

Leikin kulku: Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään ja ryhmät menevät eri puolille 

tilaa niin, että eivät kuule toisen ryhmän puhetta. Kumpikin ryhmä keksii jonkin 

koneen, joka muodostuu kaikista ryhmän jäsenistä. Kone voi olla joko mielikuvi-

tuskone, kuten pehmoleluimuri, tai oikea kone, kuten pullonpalautuskone. Ko-

neen toimintaa esitetään liikkein ja äänin, mutta sanoja ei käytetä. Ryhmät kek-

sivät myös, missä koneessa sijaitsee virtakytkin. Kun kumpikin ryhmä on suun-

nitellut koneensa ja sen toiminnan, ryhmät näyttävät koneen vuorollaan toiselle 

ryhmälle. Toisen ryhmän on arvattava, millaisesta koneesta on kysymys ja löy-

dettävä virtakytkin, josta kone sammuu. Jos toinen ryhmä ei arvaa, mikä kone 

on kyseessä, konetta esittävä ryhmä voi antaa vinkkejä koneen toiminnasta tai 

tarkoituksesta. 

 

Jos leikkijöitä on paljon, leikin ohjaaja voi jakaa leikkijät myös kolmeen tai nel-

jään ryhmään, riippuen siitä, kuinka pieniä ryhmiä halutaan muodostaa. 

 

Leikin tarvikkeet: - 
 

_______________________________________________________________ 
7 Simon 2001, 28. 
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Solmu 
 

Leikin tarkoitus: Yhteisen ongelmanratkaisun harjoitteleminen, toisten kosket-

taminen, vuorovaikutustaitojen ja toisten huomioon ottamisen harjoitteleminen 

sekä yhteiseen päämäärään pyrkiminen vuorovaikutuksessa muiden leikkijöi-

den kanssa. Tässä leikissä leikkijät tekevät yhteistyötä; sekä ihmissolmun te-

keminen että sen selvittäminen vaatii kaikkien leikkijöiden osallistumista. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–20  

 

Leikin kulku: Leikkijöistä valitaan yksi tai kaksi vapaaehtoista, jotka ovat sol-

mun selvittäjät. He menevät pienen matkan päähän selin muihin leikkijöihin. 

Muut leikkijät muodostavat piirin, ottavat vierustovereitaan käsistä kiinni, alkavat 

kulkea kohti piirin keskustaa ja menevät toistensa käsien yli ja ali irrottamatta 

käsiään vierustovereiden käsistä. Kun leikkijät ovat solmussa, kutsutaan sol-

mun selvittäjät solmun luokse. Selvittäjien täytyy saada solmu takaisin piiriksi 

ohjaamalla leikkijöitä sanoin ja varovasti käsin, leikkijöitä toisistaan irrottamatta. 

Selvittäjillä voi olla tarvittaessa ohjaaja apunaan solmun selvittämisessä. Leikki 

loppuu, kun leikkijät seisovat taas piirissä oikein päin. Leikkiä voidaan leikkiä 

myös narun kanssa. 

 

Leikin tarvikkeet: - 
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Meren alle jäävä saari8 

 

Leikin tarkoitus: Yhteisen ongelmanratkaisun harjoitteleminen, toisten kosket-

taminen, vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja toisten huomioon ottamisen har-

joitteleminen sekä kehonhallinnan kehittyminen. Tässä leikissä ei kilpailla voi-

tosta, vaan leikkijät tekevät yhteistyötä onnistuakseen ryhmänä mahdollisim-

man hyvin. Leikissä lapset ottavat kontaktia toisiinsa ja työskentelevät yhdessä 

yrittäessään mahtua pienenevälle saarelle. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: keskivaikea 

Leikkijöiden määrä: 5–20 

 
Leikin kulku: Leikin ohjaaja levittää maahan viltin tai muun alustan, jonka pääl-

lä kaikki leikkijät mahtuvat hieman liikkumaan. Ohjaaja kertoo, että leikkijät ovat 

autiolla saarella keskellä merta ja vain viltillä ollessaan leikkijät ovat turvassa; 

saaren ulkopuolelle ei saa astua. Meri nousee ja osa saaresta jää meren alle, 

kun ohjaaja taittaa pienen osan vilttiä viltin alle. Leikkijöiden on mahduttava nyt 

pienemmälle alueelle kuin alussa. Vähitellen ohjaaja (tai ohjaajan valitsema 

avustaja) pienentää saarta lisää ja lisää niin, että leikkijöiden on tukeuduttava 

toisiinsa pysyäkseen saarella. Kun leikkijät eivät mielestään pääse enää tiiviim-

pään kasaan, katsotaan, minkä kokoiselle saarelle tämä määrä ihmisiä mahtuu. 

 

Leikkijöiden ryhmähenkeä voi kehittää edelleen toistamalla leikin ja kannustaen 

ryhmää mahtumaan vielä pienemmälle saarelle kuin ensimmäisellä kierroksella. 

 

Leikin tarvikkeet: viltti/vilttejä (lasten määrästä riippuen) tai pressu tai sanoma-

lehtiä 

 

 
 
 
_______________________________________________________________ 
8 Simon 2001, 30. 
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Patsasleikki 
 

Leikin tarkoitus: Yhteinen ongelmanratkaisu ja yhteisten valintojen tekeminen, 

vuorovaikutustaitojen kehittyminen, mielikuvituksen käyttäminen, toisten kosket-

taminen sekä kehonhallinnan kehittyminen. Tarpeeksi haastavan, mutta monel-

la eri tavalla ratkaistavan tehtävän pohtiminen ja suorittaminen yhdessä mah-

dollistaa yhteisen onnistumisen kokemuksen. 

 

Leikin kesto: 15–20 min 

Leikin vaativuus: keskivaikea 

Leikkijöiden määrä: 10–25 

 

Leikin kulku: Leikkijät jaetaan ohjaajan määrittelemällä tavalla yhtä suuriin 

ryhmiin, joissa jokaisessa on neljästä kuuteen lasta. Leikin ohjaaja kertoo oh-

jeen, jonka mukaan ryhmien on muodostettava itsestään patsaat. Ohje voi olla 

esimerkiksi ”viisi jalkaa, kaksi selkää ja kolme kättä”. Vain ohjaajan luettelemat 

ruumiinosat saavat koskea maahan. Kukin ryhmä muodostaa oman patsaan 

ohjeen mukaan niin, että jokainen ryhmän jäsen koskettaa jotakuta ryhmänsä 

jäsentä, eli patsaiden pitää olla yhtenäisiä. Kun ryhmä kertoo patsaan olevan 

valmis, ohjaaja käy tarkistamassa, että patsas on tehty ohjeen mukaan. Ohjaaja 

voi myös antaa tietyn ajan, jonka jälkeen patsaiden pitää olla valmiit ja ohjaaja 

kiertää tarkistamassa patsaat. 

 

Leikin tarvikkeet: - 
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Joo! -leikki 
 

Leikin tarkoitus: Yhdessä hassuttelu, mielikuvituksen käyttäminen, heittäyty-

misen ja itsensä ilmaisemisen harjoitteleminen, vuorovaikutukseen rohkaisemi-

nen sekä toisten ideoiden hyväksyminen ja toteuttaminen. Leikissä ei kilpailla, 

vaan hassutellaan yhdessä ja innostutaan toisten leikkijöiden ideoista. Jokainen 

tapa esittää leipuria tai karhua on oikea, joten kaikki onnistuvat tässä leikissä. 

 

Leikin kesto: 5–10 min 

Leikin vaativuus: helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–25  

 

Leikin kulku: Leikkijät seisovat piirissä. Ensimmäinen (voi olla leikin ohjaaja) 

ehdottaa mitä tahansa, mitä leikkijät voisivat olla tai miten he voisivat liikkua, 

esimerkiksi ”Ollaan leipureita!”. Kaikki vastaavat ehdotukseen kovaa ”JOO!” ja 

alkavat esittämään leipureita omalla tyylillään. Myös ehdotuksen tehnyt osallis-

tuu tekemiseen. Kun ollaan hetki oltu leipureita, piirissä seuraava ehdottaa, mitä 

voitaisiin olla tai miten liikkua, esimerkiksi ”Liikutaan kuin karhut!”. Koko porukka 

vastaa taas innoissaan ”JOO!” ja alkaa liikkua ja äännellä karhumaisesti. Leik-

kiä jatketaan ainakin niin kauan, että kaikki halukkaat ovat saaneet ehdottaa, 

mitä ollaan seuraavaksi. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi ammatteja, eläimiä 

tai vaikka tietyissä tilanteissa olevia ihmisiä (esimerkiksi ”lottovoittaja” tai ”ihmi-

nen hammaslääkärin vastaanotolla”). 

 

Leikin tarvikkeet: - 
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Keskittymistä ja rauhoittumista 

 

 

Ääniä keskellä olevalle9 

 

Leikin tarkoitus: Rauhoittuminen, tarkkaavaisuuden harjoitteleminen, toisen 

huomioon ottaminen, toisen tekemisen kunnioittaminen ja seuraaminen sekä 

lapsen rohkaiseminen itsensä ilmaisemiseen. Leikki ei ole kilpailu ja kaikki 

osaavat leikkiä tätä leikkiä. Kun leikkijöiden ei tarvitse vahtia oman joukkueen 

pärjäämistä, lapset voivat keskittyä leikkiin, äänen tekemiseen ja kuuntelemi-

seen. Huomaamatta leikissä vaihtuvat myös lasten paikat. 

 

Leikin kesto: 15–20 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–20  

 

Leikin kulku: Istutaan (tai seisotaan) piirissä. Ensin leikin ohjaaja valitsee ha-

lukkaista äänen etsijän. Äänen etsijä menee ringin keskelle ja hänen silmänsä 

sidotaan esimerkiksi huivilla niin, että hän ei näe. Seuraavaksi valitaan äänen 

tekijä muista leikkijöistä hiljaa niin, ettei äänen etsijä tiedä, kuka on valittu ää-

nen tekijäksi. Leikin ohjaaja antaa merkin, jolloin äänen tekijä alkaa tehdä ha-

luamaansa ääntä suullaan, kehollaan tai tilaa hyväksi käyttäen, pysyen kuiten-

kin paikallaan. Äänen etsijän tehtävänä on kuuloaistinsa avulla paikantaa äänen 

tekijä, tunnustellen löytää tämän luokse ja taputtaa äänen tekijää. Jos äänen 

etsijä taputtaa väärää henkilöä ringissä, leikin ohjaaja kertoo, että kyseessä ei 

ole äänen tekijä. Äänen tekijä jatkaa äänen tuottamista, kunnes etsijä löytää 

hänet. Äänen tekijä pääsee ringin keskelle uudeksi äänen etsijäksi ja edellinen 

äänen etsijä saa ringissä hänen paikkansa. 

 

Leikin tarvikkeet: Hiljainen tila, jossa leikkijät mahtuvat istumaan ringissä ja 

huivi silmien peittämiseksi 

 

_______________________________________________________________ 
9 Simon 2000, 37. 
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Rikkinäinen puhelin selkään piirtäen 
 

Leikin tarkoitus: Toisten koskettaminen, rauhoittuminen, itsensä ilmaisemisen 

ja toisten huomioon ottamisen harjoitteleminen sekä yhteiseen päämäärään 

pyrkimisen harjoitteleminen. Tässä leikissä kukaan ei kilpaile toista vastaan, 

vaan leikkijät tekevät yhteistä ”projektia”. Koska selkään piirretyn kuvion tunnis-

taminen on haastavaa kaikille, alkuperäinen kuva muuttuu leikin aikana joka 

tapauksessa, joten leikin ”onnistuminen” ei ole kiinni yksittäisestä leikkijästä. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 5–20  

 
Leikin kulku: Jos leikkijöitä on paljon, leikkijät voidaan jakaa kahteen ryhmään. 

Leikkijät ohjeistetaan jonoon (mielellään istumaan, niin leikkijät voivat keskittyä 

leikkiin). Jonon viimeinen piirtää sormella edessään istuvan selkään kuvion tai 

yksinkertaisen kuvan. Tämä piirtää selkäänsä piirretyn kuvan seuraavalle jne., 

kunnes jonon ensimmäisenä istuvan selkään on piirretty. Jonon ensimmäinen 

piirtää selkäänsä piirretyn kuvan paperille, joka sitten näytetään kaikille leikkijöil-

le. Leikkijät voivat keskustella siitä, mitä kukin tunsi ja piirsi eteenpäin. Seuraa-

valla kierroksella jonon viimeisenä ollut siirtyy jonon ensimmäiseksi ja leikki aloi-

tetaan alusta. 

 

Leikin tarvikkeet: Paperia ja kynä 
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Karhu, mummo, metsästäjä10 

 

Leikin tarkoitus: Lapsen rohkaiseminen itsensä ilmaisemiseen liikkeen kei-

noin, yhteiseen päämäärään pyrkiminen vuorovaikutuksessa toisten leikkijöiden 

kanssa ja toisten halujen ja tarpeiden huomioiminen omien halujen rinnalla. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: keskivaikea 

Leikkijöiden määrä: 10–25 

 
Leikin kulku: Ensin harjoitellaan karhun, mummon ja metsästäjän liikkeet. Kar-

huna ollaan mahdollisimman suuria, seistään varpailla, nostetaan kädet pään 

päälle sormet harallaan ja irvistetään karhumaisesti. Mummona seisotaan ku-

marassa, pidellään kolottavaa selkää, toinen käsi voi olla kuvitteellisella kävely-

kepillä ja huulet hampaiden päällä, suu ”hampaattomana”. Metsästäjänä seiso-

taan hieman sivuttain haarat levällään ja nostetaan kädet eteen kuin kivääriä 

pidellen. 

 

Leikkijät jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään. Ryhmät valitsevat joukostaan 

ensimmäisen pelaajan ja valitsevat yhdessä pelaajalle yhden hahmoista niin, 

ettei toinen ryhmä kuule valintaa. Kummankin ryhmän ensimmäinen pelaaja 

tulee alueen keskelle ja leikin ohjaajan laskettua kolmeen pelaajat ottavat valit-

semansa hahmon asennon. Kun karhu kohtaa metsästäjän, metsästäjä voittaa 

kiväärinsä kanssa. Kun metsästäjä kohtaa mummon, mummo voittaa, koska 

metsästäjä lähtee mummonsa kanssa kiltisti kotiin. Kun mummo kohtaa karhun, 

karhu voittaa, koska voi syödä mummon. Pelin voittaja palaa oman ryhmänsä 

joukkoon ja myös hävinnyt siirtyy voittajan ryhmään. Jos kummallakin pelaajalla 

on sama asento, kumpikin palaa omaan ryhmäänsä. Sitten on seuraavan vuo-

ro, ja hänelle päätetään hahmo, jonka asennon hän tekee. Leikkiä voi jatkaa, 

kunnes toisessa ryhmässä ei ole enää ketään. 

 

Leikin tarvikkeet: - 
_______________________________________________________________ 
10 Simon 2001, 55. 
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Mitä yhteistä?11 

 

Leikin tarkoitus: Tutustuminen, yhteisten tekijöiden havaitseminen, ryhmäyty-

minen. Leikissä jokainen lapsi pääsee vuorollaan esille yhdessä muutaman 

muun lapsen kanssa. Lapset voivat huomata leikin aikana, mitä kaikkea yhteis-

tä heillä on. 

 

Leikin kesto: 5–10 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–25 

 
Leikin kulku: Leikin ohjaaja miettii mielessään yhteisen nimittäjän muutamalle 

leikkijälle, esimerkiksi sen, että Kalle-Petterillä, Maikku-Annikilla ja Jare-

Kalevilla on kaikilla siniset kengät, ja kutsuu sitten valitsemansa lapset seiso-

maan toisten eteen. Toisten leikkijöiden tehtävänä on keksiä, mikä eteen kut-

suttuja lapsia yhdistää. Se, joka keksii yhteisen nimittäjän ensimmäisenä, saa 

keksiä uuden yhteisen nimittäjän joillekin toisille leikkijöille. Jos leikkijän on vai-

kea keksiä uutta yhteistä nimittäjää, ohjaaja voi auttaa keksimisessä. Yhteiset 

asiat voivat olla myös muita, kuin ulkoiseen olemukseen liittyviä: esimerkiksi 

ovat olleet aiemmin leirillä, nukkuvat samassa teltassa, nimet alkavat samalla 

kirjaimella jne. 

 
Leikin tarvikkeet: - 

_______________________________________________________________________________________________ 

11 Reftel, Reftel & Brosché 2013, 25. 
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Taikuri tulee12 

 

Leikin tarkoitus: Tarkkuuden, keskittymisen ja kehonhallinnan harjoittelemi-

nen, rauhoittuminen ja lapsen rohkaiseminen itsensä ilmaisemiseen. Leikissä 

”erikoisrooleja” voi olla monta ja rooleja voidaan vaihtaa usein, joten moni lapsi 

pääsee kokeilemaan eri rooleja. 

 

Leikin kesto: 10–15 min 

Leikin vaativuus: melko helppo 

Leikkijöiden määrä: 10–25 

 
Leikin kulku: Aluksi sovitaan leikkialue, esimerkiksi piirretään maahan suuri 

ympyrä, jossa kaikki leikkijät mahtuvat hyvin liikkumaan. Yksi leikkijöistä vali-

taan taikuriksi ja hän saa merkikseen taikasauvan. Leikkijöistä yksi tai kaksi 

(leikkijöiden määrästä riippuen) valitaan vartijaksi. Kaikki muut leikkijät liikkuvat 

vapaasti leikkialueella. Kun taikuri koskettaa leikkijää taikasauvallaan, koskete-

tun täytyy pysähtyä paikalleen kuin patsaaksi. Vartijat kiertävät paikalleen taiot-

tujen lomassa ja tarkistavat, että taiotut pysyvät paikallaan, mutta eivät saa häi-

ritä patsaita. Silmien räpyttely ja hengitysliikkeet ovat sallittuja. Jos vartijat nä-

kevät muita liikkeitä, he määräävät leikkijän takaisin liikkumaan. Se leikkijä, joka 

pysyy pisimpään paikallaan, on uusi taikuri. Uudelle kierrokselle valitaan myös 

uudet vartijat.  

 

Leikin tarvikkeet: Haluttaessa taikasauva taikurin merkiksi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________________________________ 

 12 Simon 2000, 36. 
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TOIMINNALLISET MENETELMÄT  
 

Rajoitemustikkapiirakka 
 
HUOM! Tämä tehtävä onnistuu vain, kun metsässä on mustikkaa. Keittiöltä tiedustellaan kiltisti 

jo leiriviikon aluksi mahdollisuutta mustikkapiirakkaan tarvittaviin aineksiin, keittiötarvikkeisiin ja 

piirakoiden paistamismahdollisuuteen. 

 
Toiminnan tarkoitus: Ryhmän jokaisen jäsenen merkityksen ymmärtäminen, 

erilaisten aistivammojen ja erilaisuuden käsittely toiminnallisesti, yhteiseen 

päämäärään pyrkiminen vuorovaikutuksessa muiden ryhmäläisten kanssa ja 

projektin lopussa onnistuneesta lopputuloksesta nauttiminen. 

 

Kesto: 45–60 min 

Vaativuus: keskivaikea 

Henkilömäärä: 10–25 

 
Toiminnan kulku: Ennen mustikkapiirakan leipomista lasten kanssa mennään 

metsään poimimaan mustikoita. Mustikoita on hyvä olla ainakin noin 12 dl. Pe-

rinteisesti hyvä mustikkapaikka on ollut esimerkiksi Mörköjen telttakylän takana.  

Lapset jaetaan neljästä kuuteen ryhmään niin, että jokaisessa ryhmässä on 

lapsia kummastakin telttakylästä. (Kts. ryhmiinjakoideoita oppaan alusta.) Mitä 

vähemmän lapsia kussakin ryhmässä on, sitä enemmän jokainen lapsi pääsee 

osallistumaan. Jokaiseen ryhmään menee yksi ohjaaja ja yksi tai kaksi ohjaajaa 

toimii tarvikkeiden ja ohjeiden jakajana ja taikinan kokoajana. Jokaiselle ryhmäl-

le osoitetaan oma pöytätila. 

Ryhmille kerrotaan välineitä (huivi, naru, korvatulpat, teippi) näyttäen eri haas-

teista, joita ryhmän jäsenet saavat seuraavaksi kokeilla. Jokaiselle ryhmälle jae-

taan ainakin yksi huivi, narunpätkä, korvatulppapari ja pala teippiä. Ryhmäläiset 

päättävät (tarvittaessa ohjaajan tuella), keneltä ryhmässä peitetään silmät, ke-

neltä sidotaan kädet selän taakse, kuka ei kuule kunnolla ja kuka ei saa tehtä-

vän aikana puhua. Jos joku lapsista ehdottomasti ei halua haastetta, sitä ei ole 

pakko ottaa. Jos ryhmät ovat suuria, kahdella lapsella voi olla sama haaste. 
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Kun ryhmien jäsenillä on omat haasteensa, jokaiselle ryhmälle jaetaan piirakka-

resepti ja kulho, jossa on valmiina sokeri. Ryhmän pitää sitten sopia muiden 

ainesten hakemisesta ohjaajalta, joka jakaa tarvikepöydällä aineksia: Kuka ha-

kee mitäkin? Mitä haetaan ensimmäisenä? Voiko se, jonka kädet ovat sidotut, 

hakea ainesosia tai se, jonka silmät ovat peitetyt, lukea muille reseptiä? (Tarvit-

taessa ryhmän ohjaajan avustuksella) ryhmä valmistaa taikinan sekoittamalla 

sokeriin ensin rasvan, sitten vehnäjauhot (joihin on valmiiksi sekoitettu vaniliini-

sokeri ja leivinjauhe) ja lopuksi kananmunan. Jokainen ryhmäläinen osallistuu 

haluamallaan ja haasteen kanssa kykenemällään tavalla taikinan valmistuk-

seen: esimerkiksi reseptiä lukien, tarvikkeita hakien tai aineksia sekoittaen.  

 

Kun taikina on valmis, ryhmä tuo sen ohjaajalle, jonka avustuksella taikina levi-

tetään vuoalle. Kun toinenkin (ja tarvittaessa kolmas ryhmä) on tuonut taikinan-

sa vuokaan ja taikina on tasaisesti levitetty, halukkaat levittävät mustikat piirak-

kapohjalle. Kun piirakat ovat valmiita laitettavaksi uuniin, ryhmäläiset saavat 

riisua ja poistaa omat haasteensa. Tämän jälkeen voidaan keskustella siitä, mil-

tä eri haasteet tuntuivat, miten ne vaikuttivat taikinan tekemiseen ja miltä mus-

tikkapiirakan tekeminen ryhmässä tuntui. Lopuksi lapsille kerrotaan, milloin 

mustikkapiirakat syödään. 

 

Muista sopia keittiön kanssa, milloin piirakat laitetaan uuniin, kuka sen tekee ja 

milloin piirakat ovat valmiita syötäviksi!  

 

Tarvikkeet:  
- 6 huivia silmien peittämiseen 

- 6 narunpätkää / huivia käsien sitomiseen 

- 6 paria korvatulppia 

- 6 palaa teippiä suun päälle muistuttamaan puhumattomuudesta 

- 6 reseptiä 

 
Jos lapsia on paljon tai lapset jaetaan pienempään määrään ryhmiä (jolloin ryhmät ovat suu-

rempia), tarvikkeita tarvitsee enemmän. Esimerkiksi jokaisessa ryhmässä kahdelle lapselle sil-

mät peittoon = 12 huivia; jokaisessa ryhmässä kahdelle lapselle kädet pois käytöstä = 12 na-

runpätkää. 
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Ainekset (kun lapset on jaettu kuuteen ryhmään): 

 

yhteensä   yhdelle ryhmälle 

600g margariinia  100g margariinia 

6 dl sokeria   1 dl sokeria 

6 kananmunaa  1 kananmuna 

12 dl vehnäjauhoja  2 dl vehnäjauhoja 

4 tl vaniliinisokeria *  sekoitettu valmiiksi vehnäjauhoihin 

4 tl leivinjauhetta *  sekoitettu valmiiksi vehnäjauhoihin 

 

noin 12 dl mustikoita -> ryhmät saavat vuorotellen levittää mustikoita piirakoille, 

kun taikinat on levitetty vuokiin 

 
* sekoita vanilliinisokeri ja leivinjauhe valmiiksi 12 dl vehnäjauhoja, niin jokaisen ryhmän taiki-

nassa on kumpaakin 

 

Ohje: 

1. Sekoita sokeri ja pehmeä rasva. 

2. Lisää kuivat aineet (vehnäjauho-leivinjauhe-vaniliinisokeriseos) sokeri-

rasvaseokseen. 

3. Lisää kananmuna. 

4. Sekoita taikina tasaiseksi. 
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Sketsihahmoprojekti 
 
Toiminnan tarkoitus: Ryhmittäin yhteisen projektin saattaminen alusta lop-

puun, mielikuvituksen käyttäminen ja yhdessä hassuttelu, yhteiseen päämää-

rään pyrkiminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toisten halujen  huomi-

oiminen omien halujen ja toiveiden rinnalla.  

 

Kesto: 30–45 min ( + 15–20 min) 

Vaativuus: keskivaikea 
Henkilömäärä: 10–25 

 
Toiminnan kulku: Aluksi osallistujat jaetaan ohjaajan määrittelemiin ryhmiin. 

(Kts. ryhmiinjakoideoita oppaan alusta.) Mitä vähemmän kussakin ryhmässä on 

lapsia, sitä enemmän jokainen lapsi pääsee osallistumaan. Toisaalta monen 

pienryhmän ohjaamiseen tarvitaan monta ohjaajaa.  

 

Jokaiselle ryhmälle jaetaan suuri pahvi. Ryhmäläiset päättävät, kenen ryhmästä 

ääriviivat pahville piirretään. Valittu menee makaamaan pahville haluamaansa 

asentoon. Ryhmä voi yhdessä pohtia, minkälainen hahmo asennosta syntyy ja 

halutessaan muuttaa makaavan asentoa. Ryhmän jäsenet piirtävät vuorotellen 

pahvilla makaavan ääriviivoja pahville. Hahmotteleminen kannattaa tehdä jollain 

ohuella kynällä; tussi tai maali voi varovaisestikin piirtäessä sotkea pahvilla ma-

kaavan vaatteita. Kun ääriviivat ovat valmiit, pahvilla maannut voi nousta ylös. 

 

Seuraavaksi ryhmä pohtii, miltä pahvilla oleva hahmo vaikuttaa: kuka tai mikä 

hahmo on? Miltä hahmo näyttää? Mitä hahmo tekee ja osaa? Miten se puhuu ja 

liikkuu? Kun ryhmä on ideoinut sketsihahmoa, he voivat alkaa täydentää kuvaa 

hahmosta: vahvistaa ja halutessaan korjata ääriviivat, maalata sille kasvot, 

hiukset, vaatteet, kengät ja mahdolliset muut rekvisiitat. Sketsihahmon lisäksi 

pahville voidaan täydentää sen ympäristö: missä tämä hahmo seikkailee? Oh-

jaajan on hyvä muistuttaa ryhmiä yhdessä asioista sopimisesta, että uudet ideat 

sopivat kaikille.  
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Jos aika loppuu tähän, eikä projektia jatketa myöhemmin viikolla, ryhmät saavat 

lopuksi esitellä omat sketsihahmonsa muille ryhmille. Ryhmät voivat kertoa, ku-

ka kuvassa on, mitä hän tekee, onko hänellä jotakin erityistaitoa, miten hän pu-

huu, onko hänellä omaa hokemaa tai mottoa ja miten hän liikkuu. Jos projektia 

on aikaa jatkaa myöhemmin ja lapset haluavat vielä jatkaa, sketsihahmojen 

esittelyä ei tehdä vielä. Niille lapsille, jotka eivät halua jatkaa projektia, järjeste-

tään loppuajaksi muuta ohjelmaa. Osallistuvista ryhmistä jokaisessa saadaan 

nyt päättää, kenestä ryhmässä tehdään sketsihahmo. Jos kukaan lapsista ei 

halua olla sketsihahmo, ohjaaja voi toimia hahmona, jos ohjaajia on tarpeeksi.  

 

Lasten määrän ja vilkkauden mukaan lapset joko pääsevät näytelmävaate- ja 

rekvisiittavarastoon ohjaajan kanssa tai sitten ohjaajat tuovat ulos rekvisiittaa, 

joista lapset saavat rakentaa hahmonsa ulkonäön. Vaatteiden, muun rekvisiitan 

ja mahdollisen maskeerauksen jälkeen ryhmä pohtii yhdessä hahmolleen liik-

kumistavan, taidon, puhetavan ja jonkin moton tai hokeman. Kun ryhmät ovat 

valmiit, kaikkien ryhmien hahmot esittäytyvät lapsille. Ohjaaja voi haastatella 

vuorotellen hahmoja ja tuoda heidän taitojaan esiin. Kaikille sketsihahmoille ta-

putetaan lopuksi. 

 

Tarvikkeet:  
Suuria pahveja niin monta kuin ryhmiä halutaan 

Lyijykyniä / muita ohuita kyniä hahmottelemiseen 

Maaleja 

Siveltimiä ja pensseleitä 

Maalikippoja 

Eri värisiä pienempiä pahveja ja papereita 

Liimaa 

Muita koristeluvälineitä 
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Yhteinen taideteos 
 
Toiminnan tarkoitus: Yhteisen suuren taideteoksen ideointi ja toteutus, mieli-

kuvituksen käyttäminen, yhdessä maalaaminen ja kokemuksen jakaminen, yh-

teiseen päämäärään pyrkiminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toisten 

halujen  huomioiminen. 

 

Kesto: 40–50 min 

Vaativuus: keskivaikea 
Henkilömäärä: 10–25 

 
Toiminnan kulku: Ohjaaja on ennen toimintaa piirtänyt tai maalannut suurelle 

pahville esimerkiksi leirimaiseman tai kaksi hahmoa käsi kädessä. Aluksi ohjaa-

ja kertoo kaikille lapsille yhteisestä suuresta taideteoksesta, jota jokainen pää-

see tekemään. Kaikki lapset eivät mahdu tekemään teosta samaan aikaan, jo-

ten muille voi esimerkiksi vetää leikkejä sillä aikaa. Pahvin koosta riippuen teos-

ta pääsee tekemään noin viidestä kahdeksaan lasta kerralla. Lapset saavat va-

paasti käyttää värejä, maaleja, värillisiä kartonkeja ja paperia ja muita koristelu-

välineitä kuvan tekemisessä. Lapset voivat sekä lisätä kuvaan uusia elementte-

jä, kuten ihmisiä, taloja, telttoja, eläimiä ja kasveja, että värittää ja koristella oh-

jaajan valmiiksi taustaan piirtämiä asioita. Parin ohjaajan on hyvä olla taidete-

oksen äärellä valmiina lisäämään maalia maalikippoihin, näyttämään, millä kai-

kella kuvaa voi koristella ja varmistamaan, että kaikki lapset mahtuvat ja pääse-

vät osallistumaan taiteiluun. 

 
Tarvikkeet:  
Jättimäinen pahvi, jolle ohjaaja on piirtänyt valmiiksi maiseman tms. 

Erilaisia värikyniä ja tusseja 

Eri värisiä kartonkeja ja paperia 

Liimaa 

Kreppipaperia 

Höyheniä 

Pieniä helmiä 

Muita koristeluvälineitä 
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Leiritarina 
 
Toiminnan tavoite: Leirin tapahtumien kertaaminen, lapsen rohkaiseminen 

itsensä ilmaisemiseen, oman kokemuksen liittäminen toisten kertomaan ja leiri-

kokemuksen pohtiminen yhdessä sekä yhdessä hassuttelu. 

 

Kesto: 15–20 min ( + 20 min) 

Vaativuus: keskivaikea 

Henkilömäärä: 10–25 
 
Toiminnan kulku: Tämä tekeminen sopii paremmin leirin loppupuolelle, koska 

silloin lapsille on ehtinyt muodostua yhteisiä muistoja. Muutama lapsi kerrallaan 

saa kertoa, mitä leirillä on tähän mennessä tehty. Ohjaaja voi ohjata kerrontaa 

esimerkiksi kysymällä tietystä päivästä, ohjelmasta tai tekemisestä tai mikä oli 

parasta tiettynä päivänä. Tarinaan ei kuitenkaan kirjoiteta vielä adjektiiveja, 

vaan ohjaaja jättää tarinaa kirjoittaessaan adjektiivien paikalle tyhjää tilaa. Kun 

tarina on valmis, lapset saavat ehdottaa mitä tahansa adjektiiveja, jotka eivät 

siis välttämättä sovi tarinaan lainkaan. Ohjaaja kirjoittaa ehdotetut adjektiivit 

niitä varten jätettyihin kohtiin. Lopuksi ohjaaja lukee hassun leiritarinan kaikille 

ääneen. 

 

Tarina voidaan näytellä, jos lapset innostuvat ideasta ja aika riittää. Ohjaaja voi 

esimerkiksi jakaa lapset ryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmälle yhden lauseen tai 

tarinan pätkän esitettäväksi. Ryhmät saavat suunnitella omaa esitystään jonkin 

aikaa. Sitten ryhmät esittävät saamansa lauseen tai tarinan kohdan muille siinä 

järjestyksessä, missä ne ovat tarinassa. Jos halutaan, esityksistä voidaan tehdä 

arvausleikki: ryhmät esittävät omat kohtansa eri järjestyksessä kuin ne ovat ta-

rinassa ja muiden ryhmien pitää keksiä, mitä kohtaa ryhmä esittää. 

Ohjaaja voi kirjoittaa tarinan myös etukäteen, jolloin aikaa jää enemmän adjek-

tiivien keräämiselle ja tarinan näyttelemiselle. 

 

Tarvikkeet:  
Paperia 

Kynä 
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LIITE 4: Oppaan arviointikysymykset 
 

 

Mitä mieltä olet oppaan sisällöstä ja sen eri osista? 

 

Mitä mieltä olet oppaan käyttökelpoisuudesta? (selkeys, helppolukuisuus, tar-

koituksenmukaisuus, yleinen käytettävyys=leirikelpoisuus?) 

 

Mitä mieltä olet oppaan kuvituksesta? (sopiiko oppaaseen, keventääkö, tukeeko 

tekstiä, mitä muuta?) 

 

Tuleeko oppaasta olemaan jotain hyötyä? Jos kyllä, niin mitä? Onko siitä mie-

lestäsi jo ollut jotain hyötyä? Jos kyllä, niin mitä? 

 

Miten kehitysvammaisten ja vammattomien lasten integraatiota voisi jatkossa 

mielestäsi kehittää Leirikesällä? Miten opasta voisi kehittää jatkossa? 

 

Vapaa sana: jäikö jotain kysymättä? Kerro toki! 

 

 


