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1 ”HYPPÄSIN KELKKAAN MUKAAN KESKEN MATKAN”

Opinnäytetyön aihe, suunnitelma ja toteutus muodostui yhteistyössä 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Ikäperhetoiminnan työntekijöiden kanssa. 

Opinnäytetyönäni suunnittelin ja toteutin sekä arvioin Ikäperhetapaamisen toisen osan 

Laukaan Kylpylä Peurungassa maaliskuussa 2006. Ikäperhetapaaminen oli 

kaksipäiväinen ja lisäksi ohjelmaan kuului seminaaripäivä, joka oli perheille 

vapaaehtoinen. Vastuualueenani oli kehitysvammaisten perheenjäsenten 

päiväohjelmien suunnittelu, ohjaus ja arviointi yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa. 

Mahdollisuus toteuttaa opinnäytetyöni toiminnallisena työnä Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiön Ikäperhetoiminnassa oli hieno mahdollisuus ja tuki hyvin opintojani. 

Mielenkiinnon kohteitani ovat olleet opinnot, jotka ovat liittyneet kehitysvammaisiin 

ja vammaisiin nuoriin, aikuisiin ja ikääntymiseen. Harjoittelut opinnoissa olen 

suunnannut myös nuorten, aikuisten ja ikääntyvien kehitysvammaisten pariin. 

Valitsemani suuntautumisvaihtoehto erityiskasvatus ja vammaistyö on ollut minulle 

selkeä opintojen aloittamisesta lähtien. Halu suuntautua juuri tähän 

suuntautumisvaihtoehtoon tulee aikaisemman koulutukseni ja työkokemukseni kautta. 

Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa yhdistyy teoriatausta työlleni, käytännön 

toteutus ja sen raportointi. Opinnäytetyön aikana syvensin tietämystäni aiheista, jotka 

liittyvät mm. ikääntymiseen, ikääntymisen tuomiin toimintakyvyn muutoksiin, 

kehitysvammaisuuteen, yksilön elämänkaareen, elämänkulkuun ja tuen tarpeisiin, 

yhteiskunnallisten muutoksien tuomiin vaikutuksiin yksilöiden ja perheiden elämään. 

Lisäksi sain kokeilla omaa ammatillista osaamistani ja kehitystäni konkreettisesti 

ikäperhetapaamisen ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa sekä 

materiaalin valmistuksessa. Aikataulu oli tiukka ja ”hyppäsin kelkkaan mukaan 

kesken matkan”, mutta tämä toi vain lisähaastetta tehdä toiminnallista osuutta ja 

kokeilla omaa osaamistani. Toimeksiantajan aikataulu ja osittain valmiit suunnitelmat 

ikäperhetapaamiseen loivat minun työlleni melko valmiit raamit. Suunnitelmia tehtiin 

päivittäin ja niistä vaihdettiin mielipiteitä yhteistyökumppanin  kanssa sähköpostitse. 

Yhteistyötahon kanssa toiminta oli joustavaa ja tukea antavaa, jonka seurauksena koin 

oloni ryhmässä turvalliseksi ja työni onnistuneeksi. Tämä raportti nojautuu pitkälti 

opinnäytetyöpäiväkirjaani, jota pidin opinnäytetyön prosessin ajan alusta loppuun. 
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Katsaus historiaan

Suomessa 1900-luvun alkupuoli oli asenteiden valossa synkkää aikaa, vaikka 

vammaistyö Suomessa muuttuikin vähitellen järjestäytyneeksi, aikaisempaa paremmin 

yksilölliset tarpeet huomioonottavaksi ja yhteiskunnan vastuulleen ottamaksi. 

Taustalla oli 1800-luvulla syntynyt rotuhygieeninen ajattelu ja ennakkoluulot. 

Pohjoismaihin asenteet tulivat Saksasta ja muualta Euroopasta, jossa järjestettiin 

erilaisia ”rodunjalostuskongresseja”. Suomen avioliittolakiin lisättiin vuonna 1929 

enemmän avioesteitä yhteiskunnan suojelemiseksi, kuten tylsämielisyys. Suomessa 

käytössä oli myöskin steriloimisasetus, joka astui voimaan vuonna 1935 ja perustui 

vapaaehtoisuuteen muiden paitsi tylsämielisten ja vähämielisten kohdalla. 

Pakkosterilisoinnista luovuttiin Suomessa vasta vuonna 1970. Rotuhygieeninen 

ajattelu ja sen leviäminen ympäri maailmaa on vaikuttanut myös Suomen 

lainsäädäntöön. Tätä voidaan pitää jonkinlaisena varoittavana esimerkkinä siitä, miten 

voimakkaasti yhteiskunta voi puuttua yksittäisen ihmisen elämään ja ihmisoikeuksiin. 

(Malm, Matero, Repo & Talvela 2004, 19-20.)

Suomessa on vuosien varrella esiintynyt kolmenlaista ydinajattelua 

vammaispalveluissa. Sairaala- ja laitoskeskeinen hoitomalli perustui sairaus- ja 

vammakeskeiseen ajatteluun. Palveluiden hajauttamisen ja elämänhallinnan 

vahvistamisen malli korosti asiakkuutta potilaan sijaan ja elämänhallinnan 

vahvistaminen kuntoutuksineen pyrittiin toteuttamaan lähellä kotia. Yhteisön 

jäsenyyttä korostavien tukipalveluiden malli on korostanut asiakkaiden itsenäisyyttä 

oman elämän hallinnassa, jossa asiantuntijat toimivat auttajina ja tukena. (Virtanen 

2007, 225.)

Kehittämisprojekteja on tullut viime vuosina paljon lisää vammaispalveluihin. Niiden 

tavoitteena on ollut kohottaa kehitysvammapalveluiden laatua ja asiakkaiden 

elämänlaatua. Hankkeiden yhteydessä on tutustuttu aiempaa enemmän asiakkaisiin, 

heidän historiaansa ja tarpeisiinsa. Uuden tiedon voimin on myös pyritty muuttamaan 

stereotyyppisiä käsityksiä kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisista henkilöistä. 

(Virtanen 2007, 219-221.)
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Ikäperheet

Opinnäytetyöni kohderyhmä oli ikäperheet. Ikäperhe-käsite on käytetty kehitysvamma 

alalla ikääntyvistä perheistä, joissa kehitysvammainen nuori tai aikuinen asuu yhdessä 

eläkeikäisten vanhempiensa tai vanhempansa kanssa. Ikäperhe sanaa käytetään 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä perheistä, jotka ovat osallistuneet 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Ikäperhetoimintaan. Näin ollen perheet itse ovat 

tehneet päätöksen kohderyhmään kuulumisesta. (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 

ikäperhetoiminta.)

Vuosikymmeniä kestänyt perheen elämäntilanne on haaste niin perheelle kuin 

palveluntarjoajillekin. Tärkeää on arkinen, jokapäiväinen ja monimuotoinen tuki, 

kuten kokemusten tarjoaminen ja elämänhallinnan lisääminen kokemuksien kautta. 

Huomio tulisi kohdistaa elinympäristöön ja siinä toimintakyvyn kehittämistä tukeviin 

muutoksiin. Kaikessa tulee kuitenkin huomioida yksilö, yksilölliset tuen tarpeet ja 

elämäntilanne. (Jokinen 2000, 9-12.)  Ikäperheillä on aivan toisenlaiset lähtökohdat 

perheenjäsenensä itsenäisyyden tukemiseen kuin tämän päivän perheillä, jotka saavat 

tuen jo heti varhaiskuntoutuksessa. Jokaisen ihmisen tulisi kuitenkin aikuisikään 

tultaessa irtaantua lapsuudenkodistaan ja itsenäistyä. Ikäperheet ja aikuiset sekä 

ikääntyvät kehitysvammaiset ovat mielenkiintoinen aihealue myös tämän hetken 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämä asiakasryhmä on haaste palveluiden 

suunnittelulle ja palveluiden tuottajille sekä tuo haasteen myös käytännön 

kenttätyöhön. 
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2  KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ, 

IKÄPERHETOIMINTA

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen Kehitysvammaisten 

Tukiliiton vuonna 1992 perustama valtakunnallinen palvelutuottaja. Palveluillaan 

säätiö tukee ja auttaa kehitysvammaista ihmistä ja tämän perhettä. Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiöllä on tarjolla palvelukoteja ympäri Suomea. Lisäksi säätiö tarjoaa 

perhelomitusta, omaishoidon lomitusta, tilapäishoitoa, ikäperhetoimintaa, 

päivätoimintaa, vapaa-ajantoimintaa, asumisvalmennusta ja henkilökohtaista 

avustajatoimintaa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Ikäperhetoiminta tarjoaa 

ryhmämuotoista palveluohjausta ja –neuvontaa perheille, joissa kehitysvammainen 

aikuinen asuu yhdessä ikääntyvien vanhempiensa kanssa. Toiminnan perustana on 

perhelähtöisyys. Tavoite on tarjota perheenjäsenten tarpeista ja toiveista lähtevää 

tukea perheiden arkeen ja omaishoitajien työhön. Toimintamuotoja ovat 

tiedotustilaisuudet, seminaarit, kurssit eri aiheista, perhetapaamiset sekä 

vertaistukitoiminta. (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, ikäperhetoiminta.)

Ikäperhetoiminta on yleishyödyllistä kansalaisjärjestötoimintaa jota Raha-

automaattiyhdistys tukee. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestää koulutus- ja 

tiedotustilaisuuksia, seminaareja sekä ikäperhetapaamiset alueellisesti kuntien 

kiinnostuksen ja toiveiden mukaan painottaen kuntien seudullista yhteistyötä. 

(Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, ikäperhetoiminta.)

Ikäperhetoiminnan tavoitteita ovat: 

 Kehitysvammaisen ihmisen laadukas elämä ja luottavaiset omaiset

 Mahdollisimman monen palveluita tarvitsevan perheen saavuttaminen ja 
palveleminen

 Perheiden kehitysvammahuollon palvelutarjontaa koskevan tiedon ja 
kokemuksien lisääminen

 Vertaistukitoiminnan käynnistäminen ja vanhempien jaksaminen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö teki ikäperheiden elämäntilannetta ja palvelutarpeita 

selvittänen laajan kyselytutkimuksen, joka valmistui vuonna 2005. Tutkimustulokset 

vahvistivat sen, että ikäperheet tarvitsevat palveluohjausta. Perheet kaipaavat tietoa 

asumisvaihtoehdoista, tilapäishoidosta sekä vanhempien loma- ja 



5

virkistysmahdollisuuksista. Ikäperheet saavat tulosten mukaan tällä hetkellä apua 

päivittäin perhepiiristä, naapureilta ja sukulaisilta. (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 

ikäperhetoiminta.)

Ikäperhetoiminta käynnistyi alkuvuodesta 2005 kahdella kokeilualueella ja 

ikäperhetapaamisia järjestettiin samana vuonna yhdeksällä paikkakunnalla. Yksi 

näistä paikkakunnista oli Laukaa, Peurungan ikäperhetapaaminen. Ikäperhetapaamiset 

järjestettiin pääsääntöisesti kaksiosaisina. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 

syksyllä ja toinen talvella tai alkukeväästä.  Ikäperhetapaaminen Peurungassa 

maaliskuussa 2006 oli ikäperhetapaamisen toinen osa. 

3 KESKEISET KÄSITTEET

3.1 Iäkkäät kehitysvammaperheet

Yksilön elämänkokemus ja hänen elämänhistoriansa sekä yhteiskuntamme historia 

ovat vaikuttaneet suuresti iäkkäiden perheiden ajatussuuntauksiin ja heidän 

kokemuksiinsa. Perheiden menneisyys ja yhteiskuntamme aikaisempi palvelurakenne 

sekä sen palvelutarjonta tulisi huomioida suunniteltaessa, tarjottaessa ja toteuttaessa 

palveluita iäkkäille perheille. Tämä luo yhteistyölle haasteellisen pohjan ja maltillinen 

sekä ymmärtäväinen työskentely on tärkeää. Perheiden elämäntapa on ollut hyvin 

kotikeskeinen. Usein edelleenkin perheiden laitospelko näyttäytyy epäluuloisuutena 

palvelurakenteita kohtaan. Vuorovaikutukselle erityisen pohjan luo tämän ikäluokan 

viranomaisten kunnioittaminen. (Jokinen 2000, 5.) Moni asia on ollut sidoksissa 

aikakauden olosuhteisiin ja yhteiskunnalliseen kehitykseen, niin myös vammaisten 

asema yhteiskunnassamme. 

Vuosikymmeniä ovat iäkkäät kehitysvammaperheet selviytyneet itsenäisesti 

läheistensä tukemana. Selviytyminen on ollut päivä kerrallaan eteenpäin menemistä ja 

on sitä jossain määrin edelleenkin. Ikääntymisen myötä perheissä on vain korostunut 

perhe- ja kotikeskeinen elämäntapa. Aiemmin käytetyt sanat muun muassa 

vammaisuudesta saattavat edelleenkin vaikuttaa iäkkäiden sukupolvien kielessä ja 

ajatuksissa. Varauksellisuus saattaakin olla ominaista ikäperheille. Luottamuksen 

luominen ja vastavuoroinen kanssakäyminen ikäperheiden kanssa vaatii aikaa ja 

aktiivisuutta palveluiden tarjoajilta. Perheiden ensimmäinen kontakti saattaa 
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muodostua kehitysvammahuoltoon esimerkiksi vasta sitten, kun ongelmat ovat 

kasautuneet suuriksi ja he eivät enää pärjää kotona omin avuin. ( Jokinen 2000, 5.)

Tutkimuksia Ikäperheistä ja tuen tarpeista

Tällä hetkellä aikuisista kehitysvammaisista henkilöistä useimmat ovat koko elämänsä 

asuneet vanhempiensa kanssa. Mäen (1998) tekemässä  tutkimuksessa(Toivoisin 

eläväni päivän kauemmin kuin lapseni –ikääntyneet vanhemmat ja kotona asuva 

kehitysvammainen lapsi)  arvioidaan maassamme olevan 3500 perhettä, joissa 

ikääntyneet yli 65-vuotiaat vanhemmat hoitavat kehitysvammaisia jälkeläisiään 

kotona. Näistä perheistä kuitenkin tiedetään valitettavan vähän. (Mt. ) 

Mäki (1998) kertoo omassa tutkimuksessaan Kehitysvammaisten Tukiliiton vuonna 

1984 tekemästä selvityksestä sellaisista perheistä, joissa vanhemmat tai vanhempi 

olivat eläkeiässä ja joissa kehitysvammainen perheenjäsen asui lapsuudenkodissa. 

Suomessa oli tuolloin kehitysvammaisten erityishuoltopiirien vastausten mukaan n. 

5000 tällaista perhettä. Vuonna 1984 ikääntyneet kehitysvammaperheet toivoivat 

eniten asioita, jotka liittyivät hoidon helpottamiseen ja jaksamiseen. Vammaisen 

perheenjäsenen pienryhmäasumisen järjestäytyminen, tilapäissijoituspaikat ja 

lomatoiminta olivat myös vanhempien toiveissa. Erityishuoltopiireillä ei ollut mitään 

erityisiä suunnitelmia ikääntyneitä kehitysvammaisperheitä varten. Palveluiden 

järjestämiseen piirit toivoivatkin yhteiskunnalta lisää resursseja. Johtopäätöksenä 

selvityksessä todettiin, että yhteiskunnan tulisi ensitilassa suunnata resursseja 

palveluiden järjestämiseen. Toiveisiin ei kuitenkaan reagoitu 1980-luvun 

jälkipuoliskolla ja 1990-luvulla valtio, kunnat ja kuntayhtymät vetosivat taloudelliseen 

lamaan. (Mäki 1998, 3.)

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön on laatinut selvityksen vuonna 2005; Apua arkeen 

–kyselytutkimus kehitysvammaisen perheenjäsenen ikääntyneiden vanhempien tuen 

tarpeesta. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön laatiman selvityksen kohteena olivat 

kehitysvammaisen perheenjäsenen omaishoitajina toimivat ikääntyneet vanhemmat. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa eri puolilla Suomea sijaitsevista 

ikäperheistä ja kartoittaa heidän keskeisimpiä palvelutarpeitaan. Kattavien 

rekisteritietojen kokoaminen ikäperheen määrittelyn mukaisesti on vaikeaa, mutta 

tutkimuksessa arvioidaan ikäperheiden määräksi koko maan osalta noin 3000-4000 
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ruokakuntaa. Tutkimuksen mukaan ikäperheiden palvelutarpeet kohdistuvat 

kotipalveluun rinnastettavien tarpeiden sijaan eri palveluiden tuntemiseen ja 

ohjaukseen. Tärkeimpiä palvelutarpeita ovat asumisvaihtoehdot, tilapäishoito,

vanhempien virkistystoiminta ja henkilökohtainen avustaja toiminta. Palvelumuotojen 

tunteminen ja niiden käyttö on vähäistä ja tarpeet palveluille ovat suuremmat kuin 

niiden käyttö. Tulevaisuuden elämän suunnitelmat oli tutkimuksen mukaan 

useimmille tutkimukseen vastanneille vieraita ja käsittelemättömiä asioita. 

Asumispalvelut nousivat yhdeksi tärkeimmistä palvelumuodoista. Vastanneista 42 % 

katsoi avuntarpeensa kasvavan lähitulevaisuudessa. Useimmilla myös 

kehitysvammaisen perheenjäsenen muutto pois nykyisestä kodista olisi ajankohtaista 

viiden vuoden sisällä. Vanhempien jaksamisesta ja palveluiden tarpeen 

tulevaisuudesta kertoo se, että 10 % vastanneista arvioi jaksamisensa vammaisen 

perheenjäsenen huoltajana kahden vuoden kuluttua olevan melko tai erittäin heikko. 

(Ohtonen, Rajalahti, Hellsten, Topi, Kaukola & Häme 2005.)

Strömbergin (2007) tekemän pro gradu-tutkielma (Kehitysvammaisen perheenjäsenen 

itsenäistyminen ikääntyvien äitien ajatuksissa) tutkii itsenäistymistä äitien ajatuksissa, 

perheen elämänkulkua ja koettua tuen tarvetta. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempia 

tutkimustuloksia, mutta vain osittain. Tuen tarpeet ovat samansuuntaiset kuin 

aiemminkin, mutta etenkin sopivien asumisvaihtoehtojen puute nousi esille. Perheet 

keskustelevat tulevaisuudesta enemmän kuin aiemmin, mutta tutkimuksessa todetaan 

myös, että tietoa itsenäistymisen tukimuodoista ei edelleenkään ole helposti saatavilla. 

Tutkimus osoitti, että perheillä itsellään on edelleen suuri vastuu tiedon ja tukien 

omaehtoisesta hakemisesta ja etenkin se tuki, joka koskee sen hetkistä 

elämäntilannetta. Perheillä näyttäisi olevan luottamusta tulevaisuuteen, joten tarvitaan 

konkreettista palveluohjausta ja pitkäjänteistä tulevaisuuteen suuntaava työtä useiden 

eri tahojen kesken. Perheiden yksilöllinen tarpeiden huomioiminen ja perheiden 

asiantuntemuksen kunnioittaminen olisi toivottavaa. (Mt. 2007.)

Iäkkäiden perheiden ongelmista on siis puhuttu tukijärjestöjen tilaisuuksissa jo 1950-

luvun lopulta lähtien. Ikäperheet ovat väliinputoajia, heidän palvelujen ja tuen 

tarpeitaan ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Tänä päivänä puhutaan edelleen samoista 

asioista, mutta yhteiskunnallinen resurssien myöntäminen toimintaan on edelleen 

vähäistä. Osallisuutta omaa elämää koskeviin päätöksiin on kuitenkin tuettu 
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yhteiskunnassamme lailla ja esimerkiksi asetuksella yksilöllisestä 

palvelusuunnitelmasta. 

3.2 Kehitysvamma ja ikääntyminen

Kehitysvammaisten henkilöiden ikääntymiseen liittyvä tutkimus on monissa muissa 

maissa aktiivisempaa kuin Suomessa. Tutkimus on vaikuttanut myös palveluiden 

kehittymiseen muun muassa räätälöityjen palveluiden kehittymiseen. Suomessa 

Kontio (2000) on väitöskirjassaan tutkinut laitoksessa asuvien kehitysvammaisten 

vanhusten haastavaa käytöstä, Patja (1997) on väitöskirjaansa varten tutkinut 

kehitysvammaisten odotettavissa olevaa elinikää Suomessa ja Kehitysvammaliito 

toteutti Elämänkulku –projektin vuosina 1994-1998, jossa tarkasteltiin palveluiden 

vaikutusta kehitysvammaisen henkilön elämään. Suomesta ei kuitenkaan löydy laajoja 

tutkimuksia esimerkiksi kehitysvammaisten dementoitumisesta, vaan kaikki saatavilla 

oleva tieto perustuu kansainvälisiin tutkimuksiin. (Vahtera 2000, 7.)

Suomen väestöstä yli 40-vuotiaiden kehitysvammaisten suhteellinen osuus on pysynyt 

melko samana 1960-luvulta lähtien. Kehitysvammaisten eliniän ennuste on kasvanut 

valtaväestön ennusteen mukaisesti, joten heidän määränsä on kasvanut tasaisesti viime 

vuosikymmenten aikana. Suomessa kehitysvammaisten osuus yli 65-vuotiaista on 

tällä hetkellä noin 0,4% eli noin 3000 henkilöä. Yhä useammat kehitysvammaiset 

elävät yli 65-vuotiaiksi, joten määrä tulee todennäköisesti pysymään tulevaisuudessa 

melko samana. Yli 40-vuotiaita kehitysvammaisia henkilöitä Suomessa on tällä 

hetkellä arviolta noin 11 500. (Kehitysvammaliitto 2008; Raitanen ym. 2004, 242.)

Kontion (2000) tutkimuksessa todetaan, että ulkomaisen tutkimuksen mukaan 

kehitysvammaisten vanhuusiän alkaminen on ajoitettu 45-60 ikävuoden välille. 

Muuhun väestöön verrattuna heidän keskimääräinen elinikänsä on noin kymmenen 

vuotta alhaisempi. Eliniän ennusteeseen vaikuttavat liitännäissairaudet sekä muut 

riskitekijät, kuten ylipaino ja ravitsemustottumukset. Usein terveyttä edistäviä tekijöitä 

muuhun väestöön verrattuna ovat tupakoimattomuus ja alkoholin vähäisempi käyttö. 

(Vehtera 2000, 24.) Hollandin (2000) tekemä tutkimus tukee oletusta, että 

nykytutkimusten mukaan kehitysvammaisuus ei sinänsä merkitse normaalia 

nopeampaa ikääntymistä. Kehitysvammaiset henkilöt eivät myöskään sairauksien 

osalta poikkea kovinkaan paljoa valtaväestöstä vanhuusiässä. (Raitanen ym. 2004, 
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245). Muuhun väestöön verrattuna kehitysvammaisilla henkilöillä ikääntymisen 

aiheuttamat muutokset saattavat tulla kuitenkin aiemmin esiin. Esimerkiksi syynä voi 

olla monivammaisuuden elimistöä rappeuttava vaikutus. Vanhuus on kuitenkin aina 

yksilöllistä ja tärkeää siinä on ihmisen suhde toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kyse 

on subjektiivisesta kokemuksesta. (Vahtera 2000, 24.)

Ikääntymistä voidaan tarkastella monilla eri tavoilla esimerkiksi fyysisen, psyykkisen 

ja sosiaalisen vanhenemisen näkökulmasta. Fyysinen vanheneminen on hyvin 

yksilöllistä. Kehitysvammaisilla muutokset saattavat tulla esiin nopeammin kuin 

muilla ja liitännäissairauksillakin on merkitystä. Down-oireyhtymä-henkilöillä on 

kuitenkin terveydellisiä erityisongelmia verrattuna muihin ikääntyneisiin, esimerkiksi 

synnynnäinen sydänvika, kilpirauhasen vajaatoiminta ja jo keski-iällä alkava 

dementia. Psyykkinen vanheneminen ilmenee muutoksina muistin, oppimisen, 

luovuuden, älykkyyden ja persoonallisuuden alueilla. Oppimisen kannalta opittavan 

asian mielekkyydellä on ratkaiseva merkitys. Persoonallisuus on yhtä aikaa sekä 

muuttuva että pysyvä ja iän myötä se voi muuttua jäyheämmäksi. Itseluottamuksen 

heikentyminen saattaa tuoda esiin aikaisemmin hillityt negatiiviset luonteenpiirteet. 

Leimaa antavia ovat itsepäisyys, ärtyneisyys ja perusteeton valittelu. Vanhenemisen 

sosiaaliset muutokset tapahtuvat yksittäisen ihmisen tai ryhmän asemassa, 

käyttäytymisessä, rooleissa ja asenteissa. Ikääntymiseen vaikuttaa yksilötasolla 

elämänkulku ja elämänkulun tapahtumat. Kehitysvammaisten mahdollinen poikkeava 

elämänkulku verrattuna muuhun väestöön saattaa myös osittain tuoda vaikutuksia 

sosiaaliseen vanhenemiseen, yksinäisyys suurimpana tekijänä. Jokaisen ihmisen 

elämän on ainutlaatuinen kokonaisuus erilaisine elämänkokemuksineen, vaiheineen ja 

tapahtumineen. Elämänkaaren tunteminen auttaa ihmisen kohtaamisessa yksilönä ja 

auttaa ymmärtämään hänen käyttäytymistään erilaisissa tilanteissa. Persoonamme ja 

roolimme antavat elämällemme sisältöä ja ne kulkevat aina mukanamme. (Vahtera 

2000, 25-29.)

Ikääntymisen toimintakykymuutoksissa on yksilöiden välisiä eroja. Ikääntymisen 

mukanaan tuomia toimintakyvyn muutoksia tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että 

toimintakyky määrittyy aina suhteessa ympäristöön vaatimuksiin sekä saatavilla 

olevaan tukeen ja apuun. Kehitysvammaisten henkilöiden ikääntyminen muodostaa 

uuden haasteen sekä luonnollisten vanhenemismuutosten tunnistamisen ja 
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huomioimisen, elämäntapaan vaikuttamisen, että myös erilaisten sairauksien 

tunnistamisen ja hoitamisen näkökulmasta. Ikääntymisen aiheuttamat 

toimintakykymuutokset asettavat paineita palveluiden muokkaamiselle ja uusien 

palveluiden kehittämiselle. (Malm ym. 2004, 200. )

Rintala (2003) kuvaa tekemässään tutkimuksessa vanhuskuvan muuttumista sekä 

vanhustenhuollon muotoutumista 150 vuoden aikana Suomessa. Yhteiskunnassamme 

on tapahtunut suuri muutos suhteessa vanhuuteen. Vanhuskuva on muuttunut sekä 

vanhojen ihmisten avuntarve on laajentunut käsittämään koko sosiaalisen elämän. 

Yhteiskunnassa tapahtunut muutos on vaatinut paljon aikaa ja palvelujärjestelmä on 

muuttunut vanhuskuvan muutoksen myötä. Palveluita on järjestetty aina sen hetkisen 

avuntarpeen mukaan ja päätökset on tehty sen hetkisten tutkimustietojen pohjalta. (Mt. 

2003.) Keski-ikää lähestyvillä ja sitä vanhemmilla kehitysvammaisilla ei ole ollut 

lapsuudessa tarjolla sellaisia erityispalveluita kuin nykypäivän kehitysvammaisilla 

lapsilla on. Uuden vammaiskäsityksen myötä kuitenkin myös heille on tarjottu 

mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. 

3.3 Kehitysvamma, toimintakyky ja tuen tarpeet

Kehitysvammaisuuden käsitettä on pyritty laajentamaan moniulotteisella 

lähestymistavalla. Älykkyysosamäärään perustuvasta vaikeusasteen luokittelusta 

pyritään pois, älykkyys on vain osa persoonallisuuttamme. Kasvuumme vaikuttavia 

tekijöitä ovat kasvatus, elämänkokemus, oppiminen ja elinympäristö. Jokainen meistä 

on yksilö. Meillä jokaisella on oma persoonallisuutemme, omat vahvuutemme, 

mahdollisuutemme ja kykymme, jotka tulisi löytää ja joita muiden tulisi tukea. 

Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella olevaa 

vammaa, jolloin uusien asioiden oppiminen ja käsitteellinen ajattelu voi olla vaikeaa. 

Yhteiskunnassa on alettu korostaa yksilön tarpeiden suhteuttamista oikein 

suunnattujen tukitoimien laajuuteen. Enää ei luokitella vain ihmistä, vaan tuki jota hän 

tarvitsee. Elämän eri tilanteissa tuen asteet ja laajuus vaihtelevat. (Malm ym. 2004, 

165; Vahtera 2000, 10.) Kehitysvammaiset ovat yksilöitä niin kuin kaikki muutkin ja 

he kaikki eroavat paljon toisistaan. Yhteistä heille on se, että heidän lahjakkuutensa ei 

ole kehittynyt yhtä paljon kuin muilla samanikäisillä (Molander 1992, 9). 
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Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan toimintakyky koostuu kolmesta 

alueesta 1) ihmisen kehosta, sen rakenteesta ja fysiologisista toiminnoista 2) 

mielekkäästä tekemisestä (yksilötaso) ja osallistumisesta (yhteisötaso) 3) 

yhteiskunnasta, kulttuurista, tekniikasta ja elinympäristöstä, jotka vaikuttavat ihmisen 

itsenäiseen selviytymiseen ja avun tarpeeseen. Vuonna 2001 WHO:n julkistama ICH 

(International Classification of Functioning Disability and Health) toimintakykyä ja 

vammaisuutta koskeva luokitus huomioi edellistä enemmän yksilön toimintakykyyn 

liittyviä tekijöitä ja ympäristötekijöitä. (Malm, Matero, Repo & Talvela 2004, 10.)

Aikuisuuden tukemisella kehitysvammaisten aikuisen kohdalla tarkoitetaan ennen 

kaikkea sitä, että muut ihmiset arvostavat ja kunnioittavat kehitysvammaista aikuisena 

ja tasavertaisena yhteisön jäsenenä. Aikuisuuteen kuuluu mm. itsenäisyys ja 

riippumattomuus. Tukea kehitysvammainen saattaa kuitenkin tarvita toisilta läpi 

elämänsä. Ikätason mukainen elämän malli on tärkeä aikuistumisen tukemisen 

perusta. Tärkeää on oppia taitoja, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä ja jotka ovat 

myös kotoa pois muuttamisen edellytyksenä. Aikuistuvan tai aikuisen 

kehitysvammaisen kanssa tulisikin harjoitella mm. asioiden hoitamista kotona ja kodin 

ulkopuolella, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja, yhdessä asumisen ja 

toimimisen taitoja, toisten huomioimista  ja yhteisvastuun kantamista, kykyä kantaa 

vastuuta omasta käyttäytymisestään, itsestä huolehtimisen taito, työhön liittyviä taitoja 

ja vapaa-ajan viettämisen taitoja. (Malm ym. 2004, 196.) 

3.4 Kehitysvammaisuus ja oppiminen

Aivojamme pommitetaan jatkuvasti suurella määrällä  aistimuksia. Aistien avulla 

saamme tietoa itsestämme, kehostamme sekä meitä ympäröivästä maailmasta. 

Ärsykkeistä voimme tiedostaa vain murto-osan ja nekin riippuvat kiinnostuksestamme 

ja tarpeistamme. Aistihavaintomme saavat merkityssisällön toistumisen kautta. 

Yhdistämme ja järjestämme uusia ja aikaisempia havaintojamme tapahtumista ja 

tunteistamme. Aistihavainnon kanssa tallennamme muistiimme myös usein tiedon 

siitä, kuinka olemme aikaisemmin käyttäytyneet vastaavissa tilanteissa ja muistikuviin 

liitämme myös tunteet, jotka yhdistämme uuteen aistihavaintoon. Oppiminen 

helpottuu, kun kaksi asiaa tapahtuu useita kertoja melkein samanaikaisesti. Myös 

henkilön kiinnostus opittavaa asiaa kohtaan vaikuttaa oppimiseen ja sen 

muistamiseen. Oppimista tapahtuu jatkuvasti myös huomaamattamme. Jotkin asiat 
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ovat vaatineet perusteellisen oppimisen vaihe vaiheelta ja sujuvat nyt 

automaattisesti. Oppiminen vaikeutuu silloin, kun henkilö ei kykene pitämään 

mielessään monia asioita samanaikaisesti. (Molander 1992, 33-36)

Neuroanatomisissa tutkimuksissa kuvataan kehitysvammaisten lyhytkestoisen muistin 

ongelmia, jolloin keskeiseksi muistamisen ongelmaksi määritellään mieleen 

painaminen ja mielestä palauttaminen. Mielessä säilyminen ei poikkea normaalista, 

mutta muistojen hakeminen pitkäkestoisesta muistista voi olla hitaampaa. Tämä 

vaikeuttaa aiemmin opitun tiedon käyttöä ja hyödyntämistä uudessa 

oppimistilanteessa. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat muistin ulkoisia 

apuvälineitä jäsentämään ympäristöä ajassa ja tilassa, näin voidaan helpottaa 

oppimista. Motivaatiotaso ja asioiden merkittävyys vaikuttavat myös 

mieleenpainumiseen. (Virtanen 2007, 111; Vahtera 2000, 14-15.)

Kognitiivinen käsitys ihmisen oppimistavasta korostaa ihmisen aktiivista roolia oman 

toimintansa ohjaajana. Oppiminen alkaa huomion kohdistamisella ja havaintojen 

tekemisellä ja päätyy jäsentelyn avulla uuden tiedon luomiseen. Oppiminen on 

erilaisten informaatioiden prosessointia. Tiedon hankinnan jälkeen omien valinnan 

mahdollisuuksien hahmottuminen helpottuu. (Vuorinen 2001, 7.) Aiempiin 

kokemuksiin perustuvat tiedot, taidot ja asenteet ohjaavat toimintatapojemme valintaa 

ja tavoitteiden muodostumista. (Mts.3.) Tavoitteellisen toiminnan ihmisessä 

käynnistää motivaatio, johon liittyy myös tunteet ja arvot. Arvot taas liittyvät minä -

ihanteeseen ja itsetuntoon. (Mts.13.)  Oppiminen on aina vuorovaikutustapahtuma ja 

sitä ohjaavat yksilölliset tavoitteet ja motivaatio, johon vaikuttaa sisällön lisäksi monet 

muut asiat, kuten ryhmän ihmissuhteet, ohjaaja ja uni.( Mts. 22.) Ohjaajan merkitys 

ilmapiirin luojana on tärkeä. Hän luo tai ohjaa käyttäytymissääntöjen 

muotoutumisessa, luo avoimuutta ympärilleen olemalla itse avoin sekä tuo ryhmään 

turvallisuutta, joka on toimivan vuorovaikutuksen perusedellytys. (Mts. 30-31.) 

On olemassa monenlaisia oppimistilanteita ja hyvin monenlaista oppimista. 

Oppiminen ei ole pelkästään uusien tietojen ja taitojen oppimista. Oppiminen voi 

riippua myös siitä kuinka oppija kokee oppimista tukevan ympäristönsä. Jokainen 

tulkitsee ympäristöään omalla tavallaan ja siinä olevia ihmisiä ja muodostaa näin omat 

tulkintansa. Opitut taidot ja käyttäytyminen eivät aina automaattisesti siirry eri 

ympäristöihin, koska opitut asiat jäävät usein tilannesidonnaisiksi.



13

3.5 Ohjauksen perustekijät aikuiskasvatuksessa

Aikuiskasvatuksen yksi keskeinen piirre on toiminnallisuus, jossa opetetaan 

kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle taitoja, jotka tukevat osallisuutta 

lähiyhteisössä. Toiminnallisuudella tarkoitetaan iänmukaisuuden, ympäristön 

vaatimusten ja kehitysvammaisen aikuisen omien toiveiden ja tarpeiden huomioon 

ottamista yksilöllisiä tavoitteita asetettaessa. Kaikille tarjotaan mahdollisuus olla 

vuorovaikutuksessa muiden samanikäisten ihmisten kanssa. (Lahtinen & Pirttimaa 

1993, 6.) Toimintaan osallistuminen on tärkeää ja jokaisen pitää saada osallistua 

siihen omien mahdollisuuksiensa mukaan saaden kaiken mahdollisuuden tuen. 

Osittainen osallistuminen on tärkeää myös muidenkin kuin vaikeasti vammaisten 

kanssa. Osittainen osallistuminen on aktiivista tekemistä ja siinä on oppimisen 

kannalta monta tärkeää asiaa. Pelkkä läsnäolotarjoaa tärkeän kokemuksen. Osittaista 

osallistumista olisikin hyvä toteuttaa kaikessa arkitoiminnassa, eikä vain tietyissä 

tilanteissa. Puolesta tekeminen täytyy jättää pois ja keskittyä yksilön voimavaroihin 

realistisesti suoriutua itse toiminnoista. Yhteinen tekeminen ja sen luoma tilaisuus 

vuorovaikutukseen on tärkeää. (Mts. 25-29.) 

Ohjauksessa tulee huomioida havainnollistaminen ja konkretisointi. Oikea 

abstraktitaso on tärkeä oppimisen edellytys. Havainnollistamisessa käytetään 

tarkoituksenmukaisesti hyväksi eri aistien oppimiskanavia: kuuloa, näköä, tuntoa, 

makua ja hajua. Konkretisoinnissa lähestytään elettyä todellisuutta. Konkreettisesta 

esimerkistä tai omasta kokemuksesta lähtevä asian käsittely lisää motivaatiota ja teoria 

ankkuroituu näin alusta alkaen käytännön kokemuksiin. (Vuorinen 2001, 41-45.) 

Vuorovaikutus on ihmisen kasvussa välttämätöntä. Minän kehitykselle on tärkeää 

oman tahdon ilmaiseminen ja aloitteiden tekeminen sekä ymmärretyksi tuleminen. 

Sosiaaliset suhteet ja niissä tapahtuva oppiminen on välttämätöntä minäkuvan hyvälle 

kehitykselle. Yhteistoiminta tukee myös persoonallisuuden kasvua. Vuorovaikutusta 

kehitettäessä kiinnitetään huomiota ohjaajaan, ympäristöön (tila, välineet, varusteet, 

valaistus, akustiikka, apuvälineet) ja ohjattavaan. (Lahtinen & Pirttimaa 1993, 49.) 
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4 IKÄPERHETAPAAMINEN

4.1 Ikäperhetapaamisen suunnittelu

Tavoitteet

Ikäperhetoiminnan tavoitteita ovat 

 Kehitysvammaisen ihmisen laadukas elämä ja luottavaiset omaiset

 Mahdollisimman monen palveluita tarvitsevan perheen saavuttaminen ja 

palveleminen

 Perheiden kehitysvammahuollon palvelutarjontaa koskevan tiedon ja 

kokemuksien lisääminen

 Vertaistukitoiminnan käynnistäminen ja vanhempien jaksaminen

Luottamus, saavuttaminen, palvelut ja vertaistuki nousivat Ikäperhetapaamisen 

suurimmiksi tavoitteiksi. Ikäperhetapaamisen ensimmäisellä tapaamisella osalle 

tavoitteista oli luotu jo hyvä pohja, mutta nyt niitä pyrittiin vahvistamaan ja 

tavoittamaan lisää. 

Toimipaikka

Toimintaympäristönä Ikäperhetapaamisessa toimi Peurungan kuntoutuskeskus, 

Laukaassa. Toimintaympäristöstä oli käytettävissä kokoustilat ja kuntoutuskeskuksen 

yleiset tilat, kylpylä sekä ulkoilumaastot.

Ohjaajat 

Vastasin ohjelman suunnittelusta. Kerroin suunnitelmat ja jaoin materiaalin muille 

ohjaajille ja toteutuksesta vastasimme yhdessä. Kaikille ohjaajille kuului 

kehitysvammaisen henkilön ohjaus sekä osallistuminen ohjelmaan ja sen tuomiin 

keskusteluihin. Lisäksi jokaisella ohjaajalla oli oma perhe jonka tarpeista ohjaaja 

tarvittaessa huolehti. Henkilökunta koostui kuudesta ohjaajasta, joista viisi oli mukana 

kehitysvammaisten aikuisten ohjelmassa ja yksi ohjaaja oli mukana vanhempien  

toiminnassa.
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Ohjattava ryhmä

Ryhmän viiden kehitysvammaisen ikäjakauma oli 30-63 vuoden välillä. Ryhmä 

koostui lievästi ja keskiasteisesti kehitysvammaisista aikuisista. Ryhmän henkilöiden 

fyysinen toimintakyky oli hyvä, apuvälineitä liikkumisen tukena ei ollut käytössä. 

Viittomien käyttö puheen tukena oli tarpeellista ja viittomakielellä kommunikoivia oli 

yksi. Kuvien käyttö puheen tukena auttoi ryhmää asioiden sekä ajan hahmottamisessa 

ja ymmärryksen tukena. Luku- ja kirjoitustaitoisia ryhmässä oli muutama. Ryhmä oli 

hyvin sosiaalinen ja avoimia persoonallisuuksia täynnä. Tämä loi hyvän pohjan muun 

muassa keskusteluille. 

Materiaalin hankinta 

Ikäperhetapaamiseen valmistautumisessa ja toiminnan suunnittelussa minulla oli 

mahdollisuus käyttää Kehitysvammaisten palvelusäätiön aiemmin tehtyä materiaalia 

seksuaalisuudesta ja aikuisuudesta. Lisäksi saatoin hyödyntää välineitä joita 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Ikäperhetoiminnalla oli muun muassa palloja, 

itsetuntokortit, kuvakommunikaatiomateriaalia, kyniä, paperia, kartonkia, liimaa. Sain 

mahdollisuuden myös hankkia puuttuvaa materiaalia valituista aihealueista. 

Suunnittelu

Suunnittelu alkoi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Ikäperhetoiminnan tekemien 

alustavien suunnitelmien sekä heidän tavoitteidensa pohjalta. Ensimmäiset ajatukset 

kohdistuivat teemoihin elämänhistoria/ elämänkaari, palvelut ja tulevaisuus. Jotta 

tulevaisuus näyttäisi valoisalta ja houkuttelevalta muutoksiin, mitä tulisi olla taustalla? 

Mitä tulisi huomioida?  ( Liite 1. )

Alkoi tutustuminen kirjallisuuteen eri aihealueista ja ideoiden kerääminen. 

Kirjallisuudesta nousi esiin itsetunto. Päätin etsiä lisätietoa itsetunnosta, koska 

itsetunto on asia joka on monen tekemämme asian taustalla ja liittyy moneen asiaan. 

Voimavarat ja verkosto tulivat myös vastaan aiheeseen tutustuessa.

Näiden sanojen ja niiden tuomien ajatusten kautta aloin rakentaa kokonaisuutta. 

Ajatuksissani tulevaisuuskatsaus asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan kautta tuntui 
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hyvältä ja siihen liittäisin itsetunnon kohotusta, omien voimavarojen ja sosiaalisen 

verkoston pohtimista.

Varaohjemaa tulisi myös olla runsaasti, jos ryhmääni ei kiinnostaisi aihealueet tai ne 

tuntuisivat esimerkiksi ahdistavilta. Toiminnallinen tekeminen saa ihmiset usein 

innostumaan ja sen kautta myös keskusteluyhteys ja ryhmähenki syntyy helpommin. 

Ikäperhetapaamiseen tullaan avoimin mielin odottaen toimintaa ja koska toteutus 

tapahtuu kuntoutuskeskuksessa, puitteet toiminnalle ovat ihanteelliset. 

Toiminnalliseksi tekemiseksi suunnittelin muun muassa rentoutusta, 

musiikkimaalausta ja liikuntaa.

Tärkeänä pidin sitä, että tekemämme harjoitteet voisivat siirtyä ohjeiden saattelemana 

koteihin arkipäivien iloksi eivätkä ne vaatisi mitään erityisiä välineitä. Toiminnallisen 

ideoinnin myötä syntyi myös aihealue vapaa-aika ja ravinto. Tietopaketin 

valmistaminen myös näistä aiheista oli varasuunnitelma. Mielestäni suunnittelemani 

aihealueet olivat sopivia kohderyhmälle ja yhteistyötaho hyväksyi suunnitelmani. 

Aikaa alustavaan suunnitteluun oli vähän, noin kaksi viikkoa. Tässä vaiheessa tausta-

ajatuksena oli myös opinnäytetyön raportointi ja teoriatiedon tuki toiminnalle. Tiukan 

aikataulun vuoksi minulla ei ollut aikaa tutustua selkokieleen tarpeeksi, joten 

materiaalini ei valmistunut selkokielisenä. Kuvien käyttö materiaalissa oli kuitenkin 

tärkeää. Aikataulusuunnitelmani ei toteutunut suunnitellusti, koska siinä en ollut 

varautunut esimerkiksi sairastumiseen tai internet yhteyden vaikeuksiin. 

Aikataulusuunnitelmani petti ja lähdin ikäperhetapaamiseen materiaalilla, jota olin 

ehtinyt siihen mennessä valmistaa. Koottuani materiaalin yhteen, olin tyytyväinen 

samaani kokonaisuuteen. Ajattelin myös, että materiaali olisi tukena toiminnalle, ei 

itse tarkoitus. Minä ohjaisin toimintaa ja suunnitelmat kaikkiin toimintoihin olivat 

valmiina. 

Varsinaiselle luonnostelulle ei jäänyt paljon aikaa. Toiminta oli intensiivistä ja 

tapahtui melkoisessa huumassa.  Teoria pohjan luominen ajatuksissa alusta asti ja 

päiväkirjan pitäminen toiminnasta sekä ajatuksista oli tärkeää ja mahdollisti tämän 

raportin kirjoittamisen. Suunnittelu ja toteutus vaiheessa jouduin suuntaamaan 

ajatukseni toimintaan ja jättämään pohdinnan myöhempään ajankohtaan. 
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4.2 Ikäperhetapaamisen kehitysvammaisten perheenjäsenten 

ohjelma

Maanantai

Perheet saapuivat ajoissa paikanpäälle. Kokoonnuimme kokoustilaan aloittamaan 

Ikäperhetapaamista. Tapaamisen käytännön asiat sekä päivien ohjelma käytiin 

yhdessä läpi. ( Liite 2. ) Sen jälkeen seurasi esittelykierros ja opinnäytetyöni aiheen 

esittely ja toteutuksen suunnitelma perheille. 

Lounaan jälkeen jokainen perhe sai huoneen käyttöönsä sekä oman ohjaajan 

mukaansa tutustumaan ja sopimaan käytännön asioista. 

Ohjelma aloitettiin siten, että vanhemmat ja kehitysvammaiset perheenjäsenet menivät 

omien ohjelmiensa mukaan. Aloitimme kehitysvammaisten perheenjäsenten kanssa 

oman ohjelmamme esittelykierroksella ja nimilappujen teolla. Lisäksi kävimme 

kuvien avulla läpi päivän kulun. Vaihdoimme kuulumisia edellisen tapaamisen 

jälkeisestä ajasta ja kyselimme yhteistoiminnan mahdollisesta alkamisesta. 

Siirryimme aiheeseen asuminen suunnitelman mukaisesti ( Liite 3. ), käyttäen apuna 

materiaalia asumisesta ( Liite 4. ). 

Päivällisen jälkeen oli varattu perheille omaa aikaa. Osa ohjaajista lähti mukaan 

kylpylään ja osa jäi keskustelukaveriksi perheille. Vapaaehtoisen toiminnan jälkeen 

siirryimme melko yhtäaikaisesti iltapalalle. Iltapalan jälkeen perheillä oli 

mahdollisuus osallistua kylpylän tarjoamiin illanviettomahdollisuuksiin ja muutamat 

valssit iltapalan jälkeen nähtiinkin. Sitten toivotettiin perheille hyvät yöt. 

Henkilökunta kokoontui vielä yhdessä keskustelemaan päivän annista ja seuraavan 

päivän suunnitelmista. Keskustelua käytiin kummankin ryhmän päivän sujuvuudesta 

sekä perheiden toiveista seuraavaa päivää kohtaan.
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Tiistai

Tiistai päivä alkoi aamiaisella. Perheiden kanssa vaihdettiin kuulumisia sekä 

keskusteltiin perheiden tarpeista. Kokoonnuimme kaikki yhdessä aluksi kokoustilaan, 

jossa käytiin läpi päivän ohjelmat. Vanhemmille jaettiin tieto kehitysvammaisen 

perheenjäsenen ohjelmasta, jotta esimerkiksi ulkovaatteiden tarve olisi huomioitu 

päivän ohjelmassa.

Ohjelmat alkoivat omissa tiloissaan. Päivätoiminnasta ja työstä luennoi Kari 

Vuorenpää. Ohjaajat osallistuivat tuokioon olemalla mukana ja avustamalla 

tarvittaessa. Ennen lounaalle siirtymistä kävimme läpi päivän suunnitelman kuvilla 

fläppitaululla ja päätimme ulos lähtemisestä.

Lounaan jälkeen vähän suunniteltua aiemmin siirryimme Peurungan hyviin 

ulkoilumaastoihin auringon paistaessa hangilla. Aluksi otimme pienen lämmittely 

kävelyn ja sitten pysähdyimme tekemään pieniä jumppa liikkeitä siten, että jokainen 

näytti jonkin liikkeen. Nautimme raittiista ulkoilmasta ja upeista maisemista kävelyn 

merkeissä. Kävelyn aikana keskustelimme paljon erilaisista asioista ja tutustuimme 

toisiimme lisää. Sisälle siirryttyämme menimme varaamaamme tilaan rentoutumaan 

patjoille lattialle. 

Päiväkahvin jälkeen syvennyimme aiheeseen oma hyvinvointi suunnitelman 

mukaisesti ( Liite 5. ), käyttäen apuna materiaalia oma hyvinvointi ( Liite 6. ).

Loppuajasta käytimme pienen hetken aiheeseen vapaa-aika. Lopussa jaoin kaikille 

kansioihin loput valmistamani materiaalin aiheista, joita ei ehditty käsitellä, mutta 

niihin voisi itse perheen kanssa tutustua. Keräsin kurssipalautteen, kiitin 

mahdollisuudesta saada osallistua ikäperhetapaamiseen ja suuri kiitos kuului 

tapaamiseen tulleille, jotka mahdollistivat työni onnistumisen. 

Ennen päivällistä kokoonnuimme vielä yhteen vanhempien kanssa. Kävimme läpi 

seminaaripäivän ohjelman ja käytännön asiat, kuten huoneiden luovutus. Päivällisen 

jälkeen jokainen perhe valitsi itse oman toimintansa. Ohjaajat olivat mukana 

toiminnoissa ja perheiden käytettävissä. Joillakin vanhemmilla oli tarve puhua kahden 

päivän annista ja ohjaajat jakautuivat heidän tarpeidensa mukaan. Lisäksi täytimme 
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yhdessä muutamia lomakkeita, jotka koskivat tapaamisen antia ja seudullista 

yhteistyötä. 

Iltapalalle kokoonnuimme vielä kaikki yhdessä ja nautimme musiikista sekä tanssi 

mahdollisuudesta. Päivän päätteeksi toivotimme hyvät yöt. 

Seminaaripäivä

Seminaaripäivä alkoi suunnitelman mukaisesti ( Liite 2. ).  Päivän ohjelmaan 

osallistui muutaman kymmentä henkilöä. Seminaaripäivä oli jaettu ohjelmallisesti 

siten, että kehitysvammaisille osallistujille oli oma ohjelmansa. 

Päivä eteni ohjelman mukaisesti. Hevosajelu sai suuren suosion. Ulkoilma oli hyvä ja 

sisätiloja, jotka oli varmuuden vuoksi varattu, emme iltapäivään tarvinneetkaan. 

Iltapäivään oli varattu varaohjelmaksi boccia -peliä, musiikkimaalausta ja 

rentoutumista. 

Seminaaripäivä oli antoisa sisällöllisesti ja sosiaalisuutensa vuoksi. Alueellista 

sosiaalisen verkoston muodostumista tällaiset päivät tukevat hyvin. 
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5 TAPAAMISEN JÄLKEEN

Palaute toimeksiantajalta oli kaikin puolin positiivista. 

”Kokonaisuudessaan osiosi oli hyvä, ja kohderyhmä tuli huomioitua hyvin.

Tehtävä ei ollut kovin helppo, koska tilaisuus oli aivan ensimmäinen

perhetapaaminen sinulle.”

”Oikeastaan mitään korjattavaa on itse asiassa todella vaikea keksiä; siitä

kuvien puutteestahan me jo puhuttiinkin, ja tiistaina sinulla oli hyvin

kuvat kuvioissa mukana. Ainoa kehittämisen paikka, jota voisin ajatella,

oli tuossa aloituksessa, siinä olisi ehkä voinut vielä esittäytyä ja

tutustua paremmin pienemmällä porukalla.”

”kohderyhmä kohdattiin tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi

(aikuinen-aikuiselle meininki)”

”etukäteisvalmistelut ja tuottamasi materiaalit tekivät todella

vaikutuksen, hyvähyvä!”

”osasit hyvin muuttaa ja organisoida toimintaa tarpeen mukaan, ei siis

ollut tarkkoja strukturoituja suunnitelmia ja kaavoja, joita olisi

noudatettu, vaan mentiin tilanteen mukaan”

”paketti pysyi kokoajan kasassa, ja muiden ohjaajien oli helppo

työskennellä vetämissäsi sessioissa”

Kehitysvammaisten osallistujien palaute päivien ohjelmasta aihealueittain

Asuminen

”Hyvä asia.”  

Itsehieronta

” Tykkäsin.”  
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Työ- ja päivätoiminta

”Tämä asia oli hyvää.” 

Ulkoilu 

” Ihana kävellä ulkona. Sopii.” 

Omat voimavarani

”Tykkäsin kertoa itsestäni ja rentoutua.” 

Yleinen palaute

”Ohjaajien kanssa yhteistyö sujui hyvin.” 

”Asiat ja puheet olleet kivoja.” 

Kehitysehdotuksia

” Tanssia ja karaoke lauluja, illanvietto, makkaran paisto.”

”Keilaus, mönkijät.”

Omat ajatukset tavoitteista

Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden tavoite on ollut työskennellä toimeksiantajan 

ikäperhetoiminnan yleisiä tavoitteita toteuttaen ja mielestäni siinä onnistuin hyvin 

omassa toiminnassani. Luottamus perheisiin syntyi yllättävän nopeasti. Tapaamiset 

ovat lyhytkestoisia ja luottamuksen pitäisi syntyä melko nopeasti, jotta perheitä pääsee 

palvelemaan heidän tarvitsemallaan tavalla. Luottamuksen osoituksina koin hyvän 

palautteen perheiltä sekä keskustelutuokiot perheiden kanssa, joissa perheet kertoivat 

elämästään sekä kokemuksistaan hyvinkin avoimesti. Perheiden saavuttaminen

tapaamisissa tapahtuu erittäin hyvin. Ikäperhetapaamisissa on aikaa yksilölliseen 

huomioimiseen ja tuen tarpeiden kartoittamiseen. Palveluiden tietämys lisääntyy 

valtavasti ja vaihtoehdoista kuulee vertaiskokemuksia. Uskon toiminnassani ja 

ohjelmassa saavuttaneeni kehitysvammaiset perheenjäsenet hyvin sekä jakaneeni 

tietoa palvelutarjonnasta sopivassa määrin. Tiedon jakaminen aiheista tapahtui 

miellyttävässä ilmapiirissä. Tärkeistä aiheista puhuttiin ja osallistuminen oli aktiivista, 
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joten uskon asioiden saavuttaneen kohderyhmänsä. Kaikista tärkeimpänä asiana 

koin vertaistuen tapaamisessa. Viisi perhettä samalta alueelta samassa paikassa. 

Palvelu kokemukset olivat pitkälti samalta alueelta ja kokemusten jakaminen sekä 

vertaileminen oli tärkeää niin perheille kuin myös ikäperhetoiminnalle. 

Kehitysvammaisten perheenjäsenten kanssa keskustellessa ja etenkin 

sosiaalisenverkoston kartoituksia tehdessämme, huomio kiinnittyi jälleen siihen tosi 

asiaan, että ystävyys suhteet ovat usein vähäisiä. Ikäperhetapaamisilla on ollut tälle 

ryhmälle merkitystä, koska ensimmäinen tapaaminen on käynnistänyt 

vertaistukitoiminnan alueella. Ystävyyssuhteiden muodostuminen ja ikäisten 

tapaaminen on tärkeää ja suhteita on hyvä olla myös vapaa-aikana. Keskustelu aiheet 

ovat erilaisia eri ympäristöissä. Tapaamisessa käytettyjen aihealueiden läpikäyminen 

vaatii mielestäni tietynlaisen ilmapiirin, jotta asioissa päästään keskustelun ja 

vertaiskokemusten tasolle. 

Materiaalipaketti toimi ikäperhetapaamisessa hyvin aihealueiden läpikäymisen tukena. 

Sen tarkoituksena oli ennen kaikkea olla tukena toiminnalle ja siihen tarkoitukseen se 

sopi. Perheet saivat kaiken materiaalipaketin sisällön itselleen, myös materiaalin jota 

ei käyty läpi tapaamisessa. Materiaali ei ole selkokielinen ja olen miettinyt sen 

käyttömahdollisuuksia, jos sen olisi ehtinyt valmistaa selkokielisenä. Mutta työtä voi 

siltä osin jatkaa myöhemmin, jos haluan opiskella selkokielisen materiaalin 

valmistusta enemmän kuin tämänhetkisissä opinnoissani olen valmiuksia saanut.

Ajatuksia päivien kulusta

Ikäperhetapaaminen alkoi  todella hyvin, tunsin itseni heti tervetulleeksi ja sain näin 

myös itseluottamusta. Ennen perheiden tuloa yhteinen ohjelmien läpikäynti ja oman 

osuuteni esittely loi turvallisen olon. Muiden ohjaajien antama tuki oli tärkeää 

itseluottamukselleni. Perheiden tapaaminen ja ensivaikutelma perheistä karisti 

viimeisimmätkin pelkoni ohjelmaa kohtaan. Suunnitelmien tekeminen ilman 

kohderyhmän tapaamista oli ollut suuri haaste muun muassa aiheiden valinnassa ja 

ohjelmien sopivuudessa. 

Päivät sujuivat mukavasti suunnitelmieni mukaan. Rento ilmapiiri ja aihealueisiin 

jätetty tietynlainen väljyys tekivät päivistä onnistuneita. Päivien palaute oli positiivista 

ja antoi lisää voimia seuraavaan päivään.
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Perheiden tapaaminen oli antoisaa. Heidän elämäntilanteeseen tutustuminen ja siitä 

kuuleminen oli opettavaista ja herätti myös paljon kysymyksiä, joihin olen löytänyt 

vastauksia kirjoittaessani teoriaosuutta. Perheissä on uskomaton voimavara. 

Oman oppimisen kannalta tapaamisen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyi monia 

tärkeitä asioita esimerkiksi toiminnan suunnittelu tapaamatta kohderyhmää, 

projektityöskentely, materiaalin valmistus. Toisaalta tapaamiseen liittyi myös 

tekijöitä, jotka vahvistivat käsitystäni omasta osaamisestani esimerkiksi ohjaajana 

toimiminen. Uskon hyötyväni tästä kokemuksesta suuresti työelämässä. 

Hanketyöskentely/ projektityöskentely saattaisi jopa houkutella tulevaisuudessa.

6 POHDINTA 

Suomen vammaispalveluiden historiaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että 

ikäperheiden saama yhteiskunnan tuki on ollut vähäistä ja perheitä on jäänyt 

tukijärjestelmän ulkopuolelle. Nykypäivänä asiat ovat onneksi monelta osin paremmin 

ja tukijärjestelmät pyrkivät tarjoamaan apua kaikille ja löytämään kaikki haluavat 

palveluiden piiriin. Kuten jo aiemmin on todettu, yhteiskunnalla on suuri vaikutus 

ihmisten elämään ja oikeuksiin. Elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä on paljon, mutta 

elämänlaadussa on suurelta osin kyse henkilön yksilöllisistä voimavaroista ja hänen 

suhteestaan ympäristöön. Laadunhallinta liittyy sen takaamiseen, että elinolosuhteet 

ovat kelvolliset ja että asiakkaiden tarpeisiin vastataan. Luonnollisesti se vaatii 

resursseja, mutta toisaalta on hyvä pitää mielessä, että laatua arvostava ja kunnioittava 

kohtelu on kuitenkin enemmän asenne- kuin resurssikysymys. (Vahtera 2000, 30)

Kehitysvammaisten ihmisten omien mielipiteiden ja kokemusten arvostaminen heidän 

kanssaan työskenneltäessä ei aina vaadi lisää rahaa. Monet toiveet ovat todella pieniä 

arkipäiväisiä asioita, joiden toteuttaminen on täysin mahdollista. Elämänlaatuun liittyy 

ikääntyvien henkilöiden kohdalla oleellisesti myös se, että heidän on mahdollista 

viettää elämänsä ehtoo itsensä näköisessä ympäristössä, jossa heitä ja heidän 

mielipiteitään kunnioitetaan ja jossa harjoitettava toiminta on heille sopivaa. 

Ikääntyvien elämänlaadun edistämiseen liittyy myös eettisten periaatteiden 

tiedostaminen arjessa. Myönteisen ihmiskäsityksen vahvistaminen ja siihen 

sitoutuminen on tärkeä edellytys eettisesti kestävälle työlle ikääntyvien asiakkaiden 

parissa. Kehitysvammaisen elämänlaatuun kielteisesti vaikuttavien tekijöiden 
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poistaminen ja yksilöllisen kohtaamisen mahdollistaminen ovat perustavaa laatua 

olevia asioita. Tavoitteena työssä on ympäristön asenteiden muokkaaminen sekä 

pyrkiminen tehtäväkeskeisyydestä yksilöllisyyteen. (Vahtera 2000, 31) 

On muistettava, että kehitysvammaisella vanhuksella on oikeus yhtä hyvään hoitoon 

ja kuntoutukseen kuin muillakin vanhuksilla. Se edellyttää ammattitaitoista 

koulutettua henkilökuntaa, jonka ammattitaitoa pidetään jatkuvasti ajan tasalla. 

Ikääntyvän ja dementoituvan itsenäisyyttä ja omia valintoja on tuettava vielä 

silloinkin, kun toiminnallinen taso on taantumassa. Se vaatii jatkuvaa toimintakyvyn 

arvioimista ja seurantaa. Tarpeettomia elämänmuutoksia on vältettävä, ja asuinpaikan 

valinnan on lähdettävä asiakkaan tarpeista. (Kehitysvammaliitto; Vahtera 2000, 31)

Suomessa on tehty vähän tutkimusta ikääntyneistä kehitysvammaisista, heidän 

palveluistaan ja niiden kehittämistarpeista. Tarkkaa tietoa kehitysvammaisten 

henkilöiden ikääntymisen tuomista haasteista esimerkiksi hoitotyön toteuttamiseen, tai 

nykyisten keinojen riittävyydestä muutosten arviointiin ja hoidon kehittämiseen ei ole. 

Suomessa on toteutettu kehittämisprojekteja viime vuosina. On koottu yhteen 

kokemuksia elämästä vammaisina sekä omaishoitajuudesta. Unelmana on elää 

samanlaista elämää kuin muutkin. Yhteistyö ja avoin dialogi kehitysvammaisen 

asiakkaan kanssa ovat tärkeitä asiakaslähtöisessä työskentelyotteessa. Yksilöllinen 

palveluohjaus ja asiakaslähtöisyys ovat tärkeitä työskentelytapoja, jos aiotaan antaa 

ihmiselle laadukkaita palveluita. Laadukkuuden tulisi merkitä sitä, että apu ja tuki 

niveltyy asiakkaan arkeen ja edistää hänen selviytymistään jokapäiväisessä elämässä. 

Virallisten palveluiden lisäksi hyödynnetään asiakkaan luonnollisia tukiverkkoja ja eri 

tahojen tarjoamaa epävirallista tukea. (Virtanen 2007, 219-224.)

Ikäperhetapaamisen anti

Aikaisempi kokemukseni kehitysvammaisten kanssa toimimisesta helpotti 

opinnäytetyön tekoa sekä pitkälle edenneet sosionomi opinnot. Suunnitelmien teko ja 

aihealueiden valinta nopeassa aikataulussa ei olisi ollut mahdollista minulle ilman 

aikaisempaa työkokemustani ja tämänhetkisiä opintojani. Viitteet tulevasta ryhmästä 

oli helpompi hahmottaa ja aikuinen aikuiselle ilmapiiri oli helpompi luoda. Mielestäni 

kaikki osui hyvin kohdalleen koko prosessia ajatellen. 



25

Kehitysvammaisten oppiminen ja asioiden mieleenpainaminen vaatii toistoja sekä 

asioiden läpikäymistä konkretisoinnin kautta, asioiden miettiminen oman arjen kautta. 

Materiaalipaketti toimii tässä asiassa hyvänä tukena. Selkeä ja sopivassa määrin 

asioista tietoa tuova, koin siitä olevan apua aihealueita pohjustaessa. Teorian 

yhdistäminen ja omien kokemuksien tuominen aihealueeseen auttoi asioiden 

hahmottamisessa esimerkiksi asumismuodot, asumisharjoittelukokemus ja mietintä 

mihinkä asumismuotoon paikka kuuluu, oliko tukea ympäri vuorokauden jne. 

Konkretisointi tuo keskusteluihin jokaisen omia näkemyksiä ja havaintoja. 

Materiaalipaketin jakaminen kotiin auttaa tiedonsiirrossa ympäristöstä toiseen. 

Ohjauksen perustekijänä koin tärkeäksi sen, että toiminnallisessa tuokiossa 

yhdistetään keskustelua ja toimintaa. Toiminnan ohessa käyty keskustelu aihealueista 

antaa tietoa ihmisten ajatuksista. Ikämukaisuus on haaste, etenkin kun ikäjakauma on 

suuri. Kokemusmaailma voi silti olla hyvinkin samansuuntainen aihealueissa 

asuminen, tulevaisuus suunnittelu ja työ- ja päivätoiminta. Kaikkien osallistujien 

kuunteleminen ja kunnioittaminen on tärkeää luottamuksen ja vuorovaikutuksen 

syntymisessä. Osallistumista on monenlaista, osittainen osallistuminen on yhtälailla 

osallistumista. Ohjaus tilannetta helpottaa, jos asiat pystyy konkretisoimaan asiat 

kohderyhmälle käyttäen apuna erilaisia kommunikaatiomenetelmiä sekä 

kokemusmaailmaa. 

”Pysyin kelkassa onnistuneesti loppuun saakka”

Aikataulusuunnitelma  tapaamista edeltävänä aikana ei toteutunut odotetusti, mutta 

toiminnan toteutukseen päästiin kuitenkin hyvin varustautuneena. Tiukka aikataulu 

suunnitteluvaiheessa ei jättänyt varaa sairastumiselle ja tuotti pettymyksen 

materiaalipaketin selkokielisen toteutuksen osalta. Suunnitelmat ja tavoitteet 

toteutuivat hyvin tapaamisen osalta. Varautuminen joustamiseen asiassa kuin asiassa 

sekä runsas varaohjelmien valikoima takasivat hyvän lopputuloksen tapaamisessa. 

Oman ammatillisen kasvun prosessina opinnäytetyön teko on ollut antoisa. 

Tapaamisen onnistunut toteutuminen ja työn arvioiminen on antanut paljon tulevaa 

työtäni ajatellen. Oman työskentelyn ja valmiuksien pohdinta ovat työn loppuun 

saattamista kohti herättäneet paljon ajatuksia. Opinnäytetyöni valmistumisprosessi on 

ollut pitkä. Vuonna 2006 alkanut prosessi saa viimeinkin loppunsa. Opinnäytetyöni 
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kirjallinen osuus on hioutunut vuosien varrella ja sitä on muutettu moneen otteeseen 

erilaiseksi. Toteutusvaiheeseen olen erittäin tyytyväinen ja kirjallinen osuuskin on 

hyvä. Toivon teoria tiedon antavan tietoa asioista, joita tulisi huomioida Ikäperheiden 

kanssa toimittaessa ja tietoa löytyvän myös monista huomioitavista asioista 

kehitysvammaisten aikuisten/ ikääntyvien kanssa toimittaessa. Materiaalipaketin 

hyödynnettävyys on mahdollista kokonaisuutena tai aihealueittain. Materiaalia voi 

hyödyntää mielestäni myös muidenkin kuin nyt kyseessä olleen kohderyhmän kanssa. 

Kiitos kuuluukin Kehitysvammaista Palvelusäätiön Ikäperhetoiminalle, joka antoi 

minulle mahdollisuuden toteuttaa itseäni. Materiaalipaketti on jäänyt heidän 

käyttöönsä ja toivon heidän hyödyntävän materiaaliani myöhemminkin toiminnassaan. 

Kiitos ohjaavalle opettajalleni Helena Koskimiehelle, joka on jaksanut odottaa työtäni 

vuosia sekä ennen kaikkea perheelleni, joka on jaksanut tukea ja uskoa 

valmistumiseeni.



27

LÄHTEET

Jokinen, K. 2000. Yksi kaikkia ja kaikki yhtä tukien. Työvälineitä iäkkäiden 
kehitysvammaperheiden arjen tukemiseen. Kehitysvammaliitto. Helsinki: Edita.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. 2006. Ikäperhetoiminta. Viitattu 22.7.2008. 
Http://www.kvps.fi/kehittamistoiminta/ikaperhe/

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2006. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön esite.

Lehtinen, U. & Pirttimaa, R. 1993. Aikuiskasvatuksen suunnitelma. NOVA. Miten 
tukea kehitysvammaisen nuorten ja aikuisten kasvua? Jyväskylä: Kasvatustieteiden 
tutkimuslaitos.

Liukko, S. &   Perttula, S. 2007. Opinnäytetyön raportointiohje. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu. Jyväskylä.

Malm, M., Matero, M., Repo, M. & Talvela, E-L. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin. 
Vammaistyön perusteet. Porvoo: WSOY.

Molander, L. 1992. Ymmärrätkö kehitysvammaista? Keuruu: Otava.

Mäki, O. A. 1998. Toivoisin eläväni päivän kauemmin kuin lapseni. Ikääntyneet 
vanhemmat ja kotona asuva kehitysvammainen lapsi. Tampere: Tampereen yliopisto, 
terveystieteen laitos; Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 

Ohtonen, J., Rajalahti, A., Hellsten, K., Topi, K., Kaukola, J. & Häme, A. 2005. Apua 
arkeen –kyselytutkimus kehitysvammaisen perheenjäsenen ikääntyneiden vanhempien 
tuen tarpeesta. Tampere: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. 

Raitanen, T., Hänninen, T., Pajunen, H. & Suutama, T. 2004. Geropsykologia. 
Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. Porvoo: WSOY.

Rintala, T. 2003. Vanhuskuvat ja vanhustenhuollon muotoutuminen 1850-luvulta 
1990-luvulle. Saarijärvi: Gummerus. 

Strömberg, S. 2007. Kehitysvammaisen perheenjäsenen itsenäistyminen ikääntyvien 
äitien ajatuksissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen tiedekunta. Pro gradu –
tutkielma. 

Vahtera, M. 2002. Kehitysvammaisten dementia. Kehitysvammaliitto. Vantaa: K-Print 
Oy.

Verneri. Ikääntyminen Suomessa. 2008.Viitattu 15.3.2008. 
Http://www.verneri.net/yleis/tietopankki/ikaantyvat/muutokset/suomessa.html.

Vilkka, H., Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi. 

Virtanen, P. (toim.) 2007. Ikonen O. Erilainen oppija –yhteiseen kouluun. Juva: WS 
Bookwell.

Vuorinen Ilpo 2001.  Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja 
ryhmän ohjaajille. Suomen Morenoinstituutin julkaisusarja nro 1. Vammala: 
Vammalan kirjapaino.

http://www.verneri.net/yleis/tietopankki/ikaantyvat/muutokset/suomessa.html


28

LIITTEET

Liite 1. Aikajana

T
A
M
M
I
K
U
U

H
E
L
M
I
K
U
U

M
A
A
L
I
S
K
U
U

Aloitus
11.1.2006 
Tutustuminen sähköpostitse toimeksiantajaan ja henkilökuntaan

10.2.2006 
Tapaaminen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa, 
sosiaali- ja terveysala. Läsnä tekijä, ohjaava opettaja ja toimeksiantajan 
ohjaaja

10.2.2006
Sähköpostitse yhteydenpitoa suunnitelmista.

20.2.2006 
Sähköpostitse yhteydenpitoa. 
Tapaamisen sopiminen Tampereelle Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
pääpaikalle.

23.2.2006
Tapaaminen. Tampere. 
Läsnä tekijä, kaksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Ikäperhetoiminnan 
palveluohjaajaa sekä sosionomiopiskelija Tampereen 
Ammattikorkeakoulusta.

3.3.2006
Sähköpostitse yhteydenpitoa.
Aiheena: ryhmän taso ja ikäjakauma, tietoa ryhmäläisten arjesta, 
esimerkiksi päivätoimintaan osallistuminen. Aihealueiden esittelyä.

17.3.2006
Ohjelmien viimeinen katselmus ja päiväohjelmat painoon.

Sovittiin opinnäytetyön tekemisestä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
Ikäperhetoiminnan perhetapaamiseen.

Saan luettavakseni Peurungan aiemman ikäperhetapaamisen raportit ja voin 
hyödyntää niitä pohjana omalle suunnittelulleni. Tapaamisen suunnitelma/runko on 
jo osittain valmis, vanhempien ohjelma. 

Ensimmäiset ideat ja tavoitteet päivien ohjelmista herää. Ajatuksissa tapaamisen 
jälkeen mm. ikäperheiden kokemusmaailma, tuen tarpeet, kehitysvammainen 
aikuinen, järjestetty tapaaminen ja vertaistuki

Vapaamuotoinen tapaaminen, jossa sain tietoa aiemmista ikäperhetapaamisista ja 
niiden sisällöistä. Oman alustavan suunnitelman kertominen ja mielipiteiden 
kuunteleminen. Ohjaajien kuuleminen aihealueiden sopivuudesta kyseiselle 
ryhmälle. Esille ongelma materiaalin valmistuksesta, koska aikataulu tiukka. 
Sopimus materiaalikustannuksista. Seuraavan tapaamisen sopiminen ohjaajan 
toimipisteeseen. Lisäksi sovimme, että osallistun Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön järjestämiin koulutuksiin kevään aikana.
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Liite 2. Perhetapaamisen ohjelma 

PEURUNKA 20.-22.3.2006

PERHETAPAAMISEN OHJELMA

KEHITYSVAMMAISET PERHEENJÄSENET

Maanantai 20.3.
- klo. 12.30 saapuminen ja kokoontuminen (kokoustila 7)
- klo. 13 lounas (ravintola)
- klo. 14 majoittautuminen kylpylähotellin huoneisiin
- klo. 14.30-16.30 kuulumisten vaihtoa ja keskustelua asumisesta, Sanna Matihaldi 

(kokoustila 8) 
- klo. 17 päivällinen (ravintola)
- omaa aikaa, mahdollisia hoitoja ym., ohjaajat käytettävissä perheiden apuna
- klo. 20 iltapala (ravintola)

Tiistai 21.3.
- aamiainen (ravintola)
- klo. 10-11.30 luento päivätoiminnasta ja työstä, Kari Vuorenpää (kokoustila 8) 
- klo. 11.30 lounas (ravintola)
- klo. 13-14 ulkoilua tai keppijumppaa, rentoutus, Sanna Matihaldi (kokoontuminen 

kokoustila 8) 
- klo. 14 päiväkahvi (kokoustila 7)
- klo. 14.30-16.30 luento omasta hyvinvoinnista, Sanna Matihaldi (kokoustila 8) 
- klo. 17 päivällinen (ravintola)
- omaa aikaa, mahdollisia hoitoja ym., ohjaajat käytettävissä perheiden apuna
- klo. 20 iltapala (ravintola)
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PEURUNKA 20.-22.3.2006

PERHETAPAAMISEN OHJELMA

VANHEMMAT

Maanantai 20.3.
- klo. 12.30 saapuminen ja kokoontuminen (kokoustila 7)
- klo. 13 lounas (ravintola)
- klo. 14 majoittautuminen kylpylähotellin huoneisiin
- klo. 14.30-16.30 luento päivätoiminnasta, Taru Kaera (kokoustila 7) 
- klo. 17 päivällinen (ravintola)
- omaa aikaa, mahdollisia hoitoja ym., ohjaajat käytettävissä perheiden apuna
- klo. 20 iltapala (ravintola)

Tiistai 21.3.
- aamiainen (ravintola)
- klo. 10-11.30 luento puhevammaisen tulkkipalveluista, Anne Grönroos (kokoustila 

7)
- klo. 11.30 lounas (ravintola)
- klo. 13-14 luento asumisesta ja asumisvalmennuksesta, Anne Haanketo 

(kokoustila 7)  
- klo. 14 päiväkahvi (kokoustila 7)
- klo. 14.30-16.30 edellinen aihe jatkuu, keskustelua, omaa aikaa (kokoustila 7) 
- klo. 17 päivällinen (ravintola)
- omaa aikaa, mahdollisia hoitoja ym., ohjaajat käytettävissä perheiden apuna
- klo. 20 iltapala (ravintola)
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Liite 3. Seminaari päivän ohjelma

Tervetuloa Laukaan Peurungan Kylpylään keskiviikkona 22.3.2006
Ikäperhetoiminnan järjestämään seminaariin, jonka aiheena on haastava käyttäytyminen – mitä se 
on?
Olemme järjestäneet omaa ohjelmaa kehitysvammaisille aikuisille.

PÄIVÄN OHJELMA KEHITYSVAMMAISILLE OSALLISTUJILLE

Klo. 9 Aamukahvi ja musiikkiesitys
Ikäperhetoiminnan suunnittelija Kimmo Topi toivottaa vieraat 
tervetulleiksi.
Musiikista vastaavat Oskari Lepistö ja Ritva Vihanto.

Klo. 9.30-11 Video vaikuttamisesta ja keskustelua aiheesta
Ritva Vihanto, Me Itse ry

Klo. 11-12 Lounas (omakustanteinen)

Klo. 12.14.30 Hevosajelu ja/tai pelailua sisätiloissa

Klo. 14.30-15 Päätöskahvit ja palautteet päivän kulusta

Tapahtuma on maksuton lounasta lukuun ottamatta. Järjestämme tarvittaessa kuljetuksen 
seminaaripaikalle. Tapahtumapaikkana toimii Peurungan kylpylähotelli, 
Peurungantie 85, 41340 Laukaa. Ilmoitathan mahdollisista erityisruokavalioista. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset perjantaihin 17.3. mennessä Katri Hasaselle, puhelin 040 524 6369, 
sähköposti katri.hasanen@kvps.fi

Tervetuloa!

Kimmo Topi Katri Hasanen
suunnittelija palveluohjaaja
Ikäperhetoiminta ikäperhetoiminta
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

mailto:katri.hasanen@kvps.fi
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Liite 4. Suunnitelma ja arviointi aiheesta asuminen

ASUMINEN
Tavoite Sisältö Toiminta/toteutus

Vertaiskokemusten jakaminen asumisesta

Tiedon jakaminen erilaisista asumismuodoista ja 
asumiskokeilusta

Herätellä tulevaisuus ajatteluun –kotoa pois 
muutto

Saada tietoa ja mielenkiinto heräämään 
vertaiskokemusten kautta 

Jokainen kertoo missä asuu, millainen 
asumismuoto ja kenen kanssa.

Käydään läpi teoriatietoa ja keskustellaan sen 
pohjalta.. 

Jaetaan omia kokemuksia keskenämme. 
Mietitään tulevaisuutta, missä haluaisin asua?

Keskustelua aiheesta; mitä teen kotona mm. 
kodinhoidollisia asioita. Kartoitetaan omia 
taitoja. 

Joustava ohjelma. Aikaa keskustelulle ja 
kysymyksille. 
Kuvamateriaali puheen tukena pöydällä kaikkien 
käytettävissä. 

Keskustellaan jaetun materiaalin pohjalta 
asumismuodoista, asumisvalmennuksesta ja 
asumiskokeiluista. 
Avataan termejä; mitä kukin asumismuoto/termi 
pitää sisällään 

Jaetaan vertaiskokemuksia 
-ryhmäläisten ja ohjaajien kokemuksia. 
Tulevaisuus katsausta avataan vähän. 

Jokaiselle annetaan mahdollisuus osallistua ja 
annetaan aikaa vuorovaikutuksen syntymiselle. 

Lopuksi shiatsu itsehieronta.
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ARVIOINTI

Alussa kävimme läpi tuokion sisällön. Aiheeseen pääsy tapahtui kokemusten jakamisen kautta, joka oli hyvä avaus aiheeseen. 
Vertaiskokemusten kautta avautui keskusteluyhteys ryhmän jäsenten välillä. 

Asumisvalmennus herätti eniten keskustelua mm. missä ollut, kuinka kauan, mitä mukavaa tehnyt siellä. 
Tuntemuksien kysely vastuunkantamisesta omaan elämään liittyvissä asioissa. 
Keskustelua syntyi niin ryhmäläisten kuin ohjaajienkin näkökulmasta. Lisäksi kerroimme asumisvalmennuksesta, jota voi toteuttaa kotona omassa 
tutussa ympäristössä. Hyvä puoli on se, että on itselle tutummat tarvikkeet ja näin helpompi oppia niiden käyttö. Oppi jää heti elämään arkeen. 
Niille jotka eivät olleet asumiskokeilussa vielä ole olleet saivat paljon hyvää konkreettista tietoa/kokemusta jaksoista. 
Tämä voi herättää ajatuksia myöhemmin. 
Lisäksi keskustelimme yksin asumisesta mm. kuka auttaa, mitä tukitoimia saatavilla, mistä saa apua.

Tulevaisuusajattelun herättäminen saattoi olla joillekin ”arka aihe” ja sen vuoksi lähestyimme asiaa mielikuvien kautta. 
Toiveissa asumispaikkaa ajatellen oli yövalvonta ja se, että joku olisi koko ajan tavoitettavissa. Turvallisuus nousi keskeiseen asemaan keskusteluissa 
ja toiveissa. 
Kokemuksia muista vaihtoehdoista on vähän, joten muun kuin kotona olemisen kuvitteleminen tuntui ehkä hieman oudolta. Keskustelimme vielä 
kotona asumisesta ja siitä, että on hienoa, kun on saanut asua kotona. Tämä senkin vuoksi, jotta kenellekään ei jää tuntua siitä, että nyt mietitään 
vaihtoehtoa kodin sijaan. 
Aiheen siirtyessä omaan huoneeseen ja sen tuomaan omaan tilaan keskustelu virisi taas paremmin, koska aihe oli sellainen josta jokaisella oli kokemus. 
Aiheeseen lisättiin vielä kokemuksia kodinhoidollisista tehtävistä ja vastuunjakamisesta kotona. 
Kotona elämisen rutiineissa tuntui ilmenevän edelleen paljon puolesta tekemistä. 
Mietimme, mitä kukin voisi tehdä, jotta voisi osallistua kodinhoidollisiin asioihin arjessa. Taitoja löytyy jokaiselta, kun ne tuodaan esiin ja opetellaan 
rauhassa. 

Shiatsu itsehieronta oli kaikille uusi aihe. Pienen pohjatiedon jakaminen ennen toteutusta oli paikallaan ja käytännön asioista kertominen esim. wc:ssä 
käynti, osallistuminen vain oman halun mukaan. Hieronnan läpikäynti esimerkin kautta oli hyvä. Kasvojen hieronta osoittautui rentouttavaksi, koska 
ilmeet saivat paljon naurua aikaiseksi. Hieronta eteni jokaisella omaan tahtiinsa ja jokainen osallistui oman halunsa mukaan. Kaikilla näytti kuitenkin 
olevan mukavaa ja kaikki viihtyivät hyvin. Hieronnan loppuessa kaikilla oli virkeä, mutta rauhallinen ja energinen olo illan menoihin. 

Tuokio lopetettiin pienen palautekierroksen kautta sekä katsoimme kuvilla tehdyn päivänohjelman etenemisen. 
Varaohjelmana: rentoutus, keskustelua terveydestä esim. liikunta ja ravinto
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Liite 5. Materiaali asuminen

Asuminen

Autettu asuminen

Sisältää henkilökunnan avun ja tuen kaikkina vuorokauden aikoina.
Voi olla pitkäaikaista tai tilapäistä.

Ohjattu asuminen

Sisältää päivittäin apua, mutta ei yövalvontaa. 
Henkilökuntaa apuna päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. 
Asuminen voi pitkäaikaista tai väliaikaista. 

Tuettu asuminen

Asukas saa tukea tarpeidensa mukaan. 
Tuki voi olla päivittäistä tai harvemmin annettavaa. 
Tarkoitettu omatoimista suoriutumista tukevaksi asumismuodoksi. 
Asumismuodot ovat yksin, kaksin tai pienessä ryhmässä asuminen. 

Asumisharjoittelu ja –valmennus

Asumisvalmennuksen tarkoituksena on kehitysvammaisen ihmisen pehmeä 
muutto esim. palvelukotiin, tulevaan elämänmuutokseen valmistautuminen, 
aikuisuuden vahvistaminen ja koko perheen tukeminen uudessa 
elämäntilanteessa.

Itsenäinen asuminen

Myös ihmiset, jotka tarvitsevat tukea, voivat asua yksin,
kun tukipalvelut ovat kunnossa.

Palveluasuminen 

Asuminen voidaan järjestää palvelutalossa tai yksittäisessä asunnossa.
Henkilö maksaa vuokransa ja muut menonsa normaalisti.
Kun tarvitset toisen henkilön apua vuorokauden eri aikoina,
saat apua vaikka pukeutumisessa, siivouksessa tai liikkumisessa.
Palveluasumista voidaan järjestää tavanomaisissa huoneistoissa, erityisissä 
palvelutaloissa, ryhmäkodeissa, asumisryhmissä tai muissa ratkaisuissa.
Palveluja voivat olla mm. kodinhoitoapu, ateriapalvelu, henkilökohtaiseen 
hygieniaan liittyvät palvelut, erilaiset turvapalvelut, terveydenhuollon palvelut 
sekä muut tukipalvelut. 
Asumista tukevia asioita ovat myös asunnonmuutostyöt ja apuvälineet
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Asumisvalmennus

Asumisvalmennuksessa lähdetään liikkeelle ihmisen ja perheen 
elämäntilanteesta, tarpeista ja toiveista.

Kehitysvammainen henkilö ja hänen läheisensä ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa asumisvalmennusta. 

Tärkeä osa asumisvalmennusta on päivittäisten avuntarpeiden selvittäminen 
ja palvelusuunnitelman laadinta. 

Asumisvalmennus onnistuu parhaiten silloin, kun on tarpeeksi aikaa tutustua 
tulevaan mahdolliseen kotiinsa, muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan. 

Asumisvalmennusta voidaan järjestää kurssimuotoisena tai se voi olla 
pidempikin jakso elämässä. 

Asumisvalmennuksissa itsenäistytään ja harjoitellaan tavallisen arkielämän 
jokapäiväisiä taitoja. 

Asumisvalmennusta järjestävät:

 ammatilliset erityisoppilaitokset

 kuntoutus- ja palvelukeskukset

 ryhmäkodit

 kuntien, yksityisten palveluntuottajien ja erityishuoltopiirien 
asumisyksiköt

 omassa kodissa voi harjoitella ohjaajan kanssa taitoja, joissa tarvitsee 
ohjausta. Omassa kodissa harjoiteltaessa etuna on se, että oppii 
käyttämään juuri niitä välineitä, joita kotona on. 

 joissakin asuntotoissa on käytäntö, että kullakin asukkaalla on 
vuorollaan kotipäivä. Kotipäivänä asukas jää kotiin päiväksi eikä mene 
töihin,  työtoimintaan tai päivätoimintaan. 

Lähde: Kehitysvammaliiton tietopankki, Asumispalvelut
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Liite 6. Suunnitelma ja arviointi aiheesta Oma hyvinvointi
OMA HYVINVOINTI
Tavoite Sisältö Toiminta/toteutus

Itsetuntemus

Omat voimavarani

Rentoutuminen

Verkostokartta

Keskustelua itsetunnosta; mitä on hyvä 
itsetunto? miten tukea itsetuntoa? mitä on 
itsetuntemus? arvot?

Minäkuva
Minun voimavarani ja kehittymishaasteeni.

Minun sosiaalinen verkostoni. Oman 
sosiaalisenverkoston hahmottaminen. 

Mietitään käsitettä itsetunto, itsetuntemus. 
Miten tukea toisen itsetuntoa. 

Paperin keskelle kuva itsestä ja kuvan 
ympärille merkitään jokin oma positiivinen 
voimavara. 

Istuudutaan lattialle patjoille. Lattialta 
otetaan kuvakortti, joka kertoo jotain itsestä. 
Muu ryhmä kertoo henkilölle kuinka he 
näkevät kortissa olevia asioita hänessä. 

Rentoutus 
Sielun lintu.

Laaditaan kartta omasta tukiverkostosta. 
Merkitään tärkeät ihmiset perheen, suvun, 
työn, harrastusten yms. piiristä.
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Arviointi
Aloitimme tuokion miettimällä sanaa itsetunto. Kävimme läpi hyvän itsetunnon perusasioita ja mietimme kuinka tärkeä osa elämäämme 
itsetuntomme on. Itsetunto, itseluottamus ja itsevarmuus termeinä ovat laajoja, mutta avasimme niitä hieman. Materiaalipaketissa on paljon 
asioita itsetunnosta ja kävin niistä läpi vain oleellisia, tärkeimpiä avainsanoja. Itsetuntoa voi tukea ja keskustelimme tavoista, joilla tukea 
toistemme itsetuntoa. Yritimme päivän aikana kiinnittää huomiota siihen, kuinka voimme tukea läheistemme itsetuntoa? 

Mietimme itseämme ja pohdimme mikä minussa on hyvää? Jokaisessa on hyviä ja huonoja puolia. 
Pohdinnan tuloksena löysimme jokaisesta jonkin voimavaran, joka merkittiin voimavarani paperiin. Oli hienoa huomata, että jokainen löysi 
itsestään useita positiivisia puolia esim. ystävällinen, kohtelias. Kehittymishaasteiden miettiminen oli vaikeampaa. Yhdessä mietimme asioita, 
joiden ei tarvitse olla negatiivisia asioita vaan jokaisella olisi varmasti asia jossa voisi hieman yrittää parantaa. Arjen asioista 
kehittymishaasteetkin sitten löytyivät esim. perheenjäsenten kohtelu, päätöksien tekeminen. 

Istuuduimme lattialle voimistelupatjojen päälle rinkiin ja otimme hyvän asennon. Samalla katselimme lattialta kortteja, joissa oli erilaisia 
eläimien kuvia ja taustalla värejä. Jokainen valitsi yhden tai kaksi itselle sopivaa korttia. Valinnan saattoi tehdä eläimen tai värin perusteella. 
Jokainen kertoi kuvastaan muutamalla sanalla ja etsi kuvasta asioita, jotka kuvaavat itseä. Kävimme kortit läpi ja jokaisen henkilön kohdalla 
myös muu ryhmä kommentoi muutamalla sanalla, mitä he näkivät kuvassa ja miten se sopi henkilöön. Tuimme jokaisen itsetuntoa tällä tapaa. 

Siirryimme rentoutukseen, koska olimme valmiiksi lattialla. Jokainen otti mukavan asennon ja laittoi silmät kiinni niin halutessaan. Rauhallisen 
taustamusiikin soidessa luin Sielun lintu rentoutuksen. Snunit, M. (suom. Harviainen, T.) 1996. Sielunlintu. Hämeenlinna: Karisto.
Rentoutuksen jälkeen siirryimme pöydän ääreen miettimään jokaisen henkilökohtaista sosiaalista verkostoa. Piirsimme paperille oman kuvamme 
ja ympärille mietimme ihmisiä, jotka ovat osa elämäämme. Ohjaajat avustivat jokaista henkilökohtaisesti miettimään omaa sosiaalista 
verkostoaan. Esimerkkinä pöydällä oli malli, johon oli kerätty valmiiksi otsikoita mm. koti, ystävät, harrastukset, työ/työtoiminta/päivätoiminta, 
palveluiden tuottajat. Oman verkoston hahmottaminen ja ihmismäärä joka vaikuttaa elämäämme on melko suuri. Helpointa oli löytää perhe ja 
ystävät sekä työ tai päivätoiminta, mutta palveluiden puolen hahmottuminen oli vaikeaa. Lisäksi monellakaan ei juurikaan ollut 
palveluidentuottajien palveluita käytössään. 

Päivän päätteeksi keskustelimme vielä aiheesta vapaa-aika, jota olimme käsitelleen myös aiemmin päivällä ulkoillessamme. Keskustelimme 
vapaa-ajan vietto käytänteistä ja mahdollisuuksista. Lisäksi katsoimme Malikeen videon vapaa-ajasta. 

Lopuksi keräsimme palautetta tapaamisen teemoista ja katsoimme loppupäivän ohjelman kuvien avulla. 

Varaohjelmana: vapaa-aika ja keppijumppa



38

Liite 7. Materiaali Oma hyvinvointi

Oma

hyvinvointi

Itsetunto

Voimavarani

Verkosto
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Itsetunto

Mitä hyvä itsetunto on? 

 Hyvä itsetunto merkitsee tunnetta siitä, että on arvokas ja pitää omaa elämäänsä 

tärkeänä ja ainutlaatuisena

 Itsetunto on ihmisen sisäinen tunne, sitä ei voi selittää tapahtumille tai 

ominaisuuksilla, joita muut ihmiset näkevät

 Itsetunto on kykyä itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään havaitsemistaan 

heikkouksista huolimatta

 Myönteisesti painottunutta, realistista kuvaa omasta minuudesta sanotaan hyväksi 

itsetunnoksi

 Hyvän itsetunnon omaava ihminen tuntee vahvat ja heikot puolensa

 Itsetunto vaihtelee elämän eri vaiheissa

 Itsetunnossa on kysymys itsearvostuksesta, itseluottamuksesta ja tietystä 

itsevarmuuden määrästä

 Hyvään itsetuntoon kuuluu myös se, että osaa arvostaa muita

 Hyvä itsetunto on itsenäisten päämäärien asettamista ja rohkeutta pitää kiinni niistä.

- Itsearvostuksella tarkoitetaan sitä kuinka paljon yksilö pitää itsestään. Mitä piirteitä hän 

kunnioittaa itsessään, mihin hän on tyytyväinen ja mistä hän ei pidä itsessään. Itseään 

arvostava pystyy olemaan tyytyväinen omiin suorituksiin sekä uskaltaa pitää kiinni omista 

periaatteistaan ja oikeuksistaan ja puolustaa itseään.

- Itseluottamuksessa on kyse siitä, että ihminen uskaltaa ottaa vastaan haasteita ja 

asettaa itselleen korkeitakin päämääriä.

- Itsevarmuutta on se, ettei aina jää miettimään ja katumaan omia ratkaisujaan ja että 

tuntee kykenevänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä, sen suuntaan ja sisältöön. 
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Miten tukea itsetuntoa?

 Toisten antama huomio, rohkaisu ja kannustus luovat myönteistä kuvaa huomion 

kohteelle itselleen

 Ohjaaminen, vastuun jakaminen ja lämpimät ihmissuhteetkin ovat itsetuntoa 

kasvattavia tekijöitä

 Turvallinen ympäristö, jossa voi olla sellainen kuin on luo hyväksynnän ilmapiirin ja 

myönteisiä mielikuvia itsestä. Tällaisessa ympäristössä ihminen uskaltaa ottaa 

riskejä ja haasteita vastaan, uskaltaa osallistua.

Väittämiä itsetunnosta:

 Ihmisillä on selkeästi joko hyvä tai huono itsetunto

 Hyvän itsetunnon omaava ihminen on sosiaalinen

 Hyvään itsetuntoon kuuluu optimismi

 Hyvän itsetunnon omaava osaa antaa kiitosta muillekin ja tukea toisia

 Hyvän itsetunnon omaava ihailee itseään

 Hyvä itsetunto antaa rohkeutta tehdä itsenäisiä valintoja

 Toisten tukeminen ja kannustaminen on helppoa itsetuntoiselle ihmiselle

 Omien virheiden myöntäminen on helppoa hyvän itsetunnon omaavalle ihmiselle

 Itsetuntoinen ihminen osaa ottaa vastaan itseensä kohdistuvaa kritiikkiä
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Vinkkejä itsetunnon kohottamiseen

 Keskity vahvuuksiisi - älä puutteisiisi. Yritä löytää itsestäsi ja ympäristöstäsi 

positiivisia puolia. Mitkä asiat ovat hyvin? Missä asioissa olet hyvä?

 Etsi totuus itsestäsi. Mieti millainen kuva sinulla on itsestäsi? Jos olet tottunut 

ajattelemaan itsessäsi jotakin piirrettä, esim. että olet ujo, kysy itseltäsi: Onko se 

totta? Olenko todella ujo? Usein kuvittelemme asioita, jotka eivät sitten pidäkään 

paikkaansa.

 Puhu kauniisti itsellesi ja muille.

 Muista, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen.

 Muistele onnistumisiasi.

 Uskalla olla erilainen. Erilaisuus voi toisinaan tuoda mukanaan yksinoloa, mutta 

toisten liiallisesta myötäilystä saattaa seurata omasta itsestä vieraantumista.

 Opettele tekemään valintoja, päättämään ja tahtomaan!

Päättämistä voi joutua harjoittelemaan mitättömänkin tuntuisissa asioissa, jos ei 

ole tottunut tahtomaan mitään. Jos joku kysyy otatko teetä vai kahvia, päätä 

kumpaa haluat.

 Irrottaudu vääristä häpeän ja syyllisyyden tunteista. Mitä hävittävää sinulla 

loppujen lopuksi olisi, kun olet hyväksytty olemuksesi pohjaan saakka?

 Etsi yhteisö tai ystävä, joka auttaa kasvamaan. On tärkeää löytää joku, joka 

kannustaa sinua ja antaa sinun olla oma itsesi.

 Älä lannistu hylkäämisistä, vaan yritä uudelleen. Älä anna muiden määritellä 

olemassaolosi oikeutta. Kenellekään ei saa antaa sellaista valtaa, että hän

pystyy hylkäämällä tuhoamaan sinut
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Itsetunto

Hyvä itsetunto on…

 Tunnetta että olen hyvä

 Itseluottamusta ja itsearvostusta

 Oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena

 kykyä arvostaa muita

 itsenäisyyttä oma elämän ratkaisuissa ja riippumattomuutta toisten 

mielipiteistä

 epäonnistumisen ja pettymysten sietämistä
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Itsetunto

Itsetunto tarkoittaa jokaisen omaa käsitystä itsestään. Itsetunto on oma käsitykseni siitä, 

että olen ihmisenä hyvä ja arvokas.

Myös muiden mielipiteet vaikuttavat itsetuntoon. Jos muut pitävät minua vain huonona, 

alan helposti itsekin uskoa niin. Itsetunnon ylläpito vaatii rohkeutta olla oma itsensä!

Itsetunnoltaan vahva ihminen uskaltaa puhua ja toimia, pukeutua ja ajatella niin kuin itse 

tuntee oikeaksi. Hän uskaltaa tarvittaessa olla erilainen.

Jokaisessa ihmisessä on hyviä ja huonoja puolia. Usein vaadimme itseltämme liikaa. 

Vertaamme turhaan suorituksiamme muihin. 

Elämäänsä voi olla tyytyväinen, jos on hyvä ystävänä tai työntekijänä tai toisen ihmisen 

lähimmäisenä ja auttajana. 

Itsearvostusta voi kehittää. Tee lista hyvistä ja huonoista puolistasi. 

Itsensä hyväksyminen on perusasia vahvalle itsetunnolle. Jos itseään ei pysty 

hyväksymään, ei itsetuntokaan ole kunnossa. 

Itsestään pitäisi joskus olla pikkuisen ylpeä. On hyvä tuntea omat kykynsä ja iloita niistä. 

Mutta on tärkeää myöntää, että ei pysty mihin vain. Ei kukaan ole hyvä aivan kaikissa 

asioissa.

Jokaisen tavoitteen saavuttamisesta kannattaa olla ylpeä ja iloinen. Vastoinkäymiset ovat 

osa elämää. Niistä kannattaa yrittää oppia uusia asioita. On hyvä muistaa, että ihmisen ei 

tarvitse aina selvitä ongelmistaan yksin. Vaikeina hetkinä voi etsiä tukea ja apua läheisiltä 

ihmisiltä. 
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Itsetuntemus

Mitä itsetuntemus on?

 Tuntuuko sinusta joskus siltä, että et oikein tiedä, mitä haluaisit? 

 Tuntuuko sinusta joskus pahalta, mutta et tiedä mistä se johtuu? 

 Onko sinun joskus vaikea päättää, mitä mieltä olet jostakin asiasta tai miten sinun 

tulisi toimia?

- Luultavasti moni vastaa kysymyksiin kyllä. 

- Joskus emme tiedä, mitä itse todella haluamme tai miksi tuntuu pahalta. Emme 

myöskään osaa aina sanoa, mitä mieltä olemme asiasta. 

- Kaikilla ihmisillä on ajatuksia, kaikilla ihmisillä on tunteita ja kaikki ihmiset haluavat 

jotakin. 

- Itsetuntemus on sitä, että ymmärtää omia ajatuksiaan, tunteitaan ja halujaan. 

- Peilistä näet oman ulkomuotosi, mutta sisäistä minääsi et siitä näe. Myös sisäiseen 

minääsi eli itseesi voit kuitenkin tutustua.

- Avoin minä on sellainen jonka näytämme avoimesti muille. Kun uskaltaa olla sellainen 

kuin on eli oma itsensä, voi olla avoin. Silloin ei tarvitse salailla asioita.  

- Emme ole yhtä avoimia kaikille ihmisille. Ystävälle uskallamme kertoa melkein kaiken. 

- Vieraiden kanssa olemme varovaisempia ja salaamme useampia asioita. Vieras ihminen 

ei voikaan ymmärtää meitä yhtä hyvin kuin ystävä, koska hän ei tunne meitä. 

- Jokaisella olisi hyvä olla edes yksi ihminen jolle voi puhua iloita ja suruista, muuten 

elämä voi olla kovin raskasta. 
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Arvot

 Arvoiksi nimitämme niitä asioita, joita pidämme oikeina, hyvinä, tärkeinä ja 

välttämättöminä elämässämme.

 Niiden avulla selvitämme itsellemme elämän tarkoitusta ja luomme tasapainoa ja 

mielekkyyttä elämään.

 Ne ovat omien valintojemme ja tekojemme perustana.

 Valinnat ja teot viestivät aina jotain omasta persoonallisuudestamme.

 Omien arvojen tiedostaminen vahvistaa meitä ihmisinä ja auttaa meitä 

suuntaamaan energiaamme haluttuihin kohteisiin.

 Arvot vaihtelevat kulttuurista toiseen, mutta erilaisten kulttuurien sisällä saattaa olla 

samanlaisia arvoja ja arvostuksia.

 Arvot ovat myös aikasidonnaisia. Vanhempi sukupolvi ei aina välttämättä ymmärrä 

nuorempien valintoja. 
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Minäkuva

Omat voimavarani

 mikä minussa on hyvää? 

 mitä arvostan itsessäni? 

 missä tilanteissa olen tyytyväinen itseeni? 

 mihin ominaisuuksiin olen tyytyväinen? 

 mikä itsessäni auttaa, kun minun on paha olla?

Kasvun paikat

 mihin ominaisuuksiin en ole tyytyväinen? 

 mitä ominaisuuksia haluan kehittää itsessäni?

 missä tilanteissa en ole tyytyväinen itseeni?

 missä tilanteissa haluaisin jatkossa toimia toisin?

Lähteet:

Huttunen, R-L. 1998. Itsetunto, mielenterveys ja ihmissuhteet. Jyväskylän yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus, TSL-opintokeskus. Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. 
Turenki: Jaarli.

Keltikangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY.

Mäkinen, Paunonen, Sarna & Silfverberg 2004. Nuoren itsetunto ja sen vahvistaminen. 
Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.

Mä oon jees! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle 2004. Mannerheimin 
lastensuojeluliitto.
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VOIMAVARANI KEHITYSHAASTEENI



48

VERKOSTO

Suku ja omaiset

Perhe

Työ, toiminta ja vapaa-aika

Ystävät ja naapurit

Viranomaiset ja muut palveluntarjoajat
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Liite 8. Materiaali aiheesta Syö hyvin
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Ruokaympyrän koostumus

Lähde: Finfood
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Syö terveellisesti

 Monilla on ylipaino-ongelma. Ylipainoa kertyy, jos syö epäterveellisesti tai liikaa. 

 Tärkeää on syödä säännöllisesti. 

 Syö terveellistä ruokaa tarpeeksi usein, on helpompi kieltäytyä epäterveellisistä 
välipaloista. 

 Aina ei ole helppoa noudattaa terveellistä ruokavaliota. 

 Keho tarvitsee sekä energiaa että vitamiineja ja hivenaineita. Kun keho saa noita 
aineita, se voi hyvin. 

- Pitää siis tietää, miten ja kuinka paljon tulee syödä. 

 Terveysviranomaiset suosittelevat, että joka päivä tulisi syödä puoli kiloa 
vihanneksia ja hedelmiä. Ihminen saa niistä hyödyllisiä vitamiineja ja ne myös 
täyttävät vatsaa. Sitten ei tarvitse turvautua epäterveellisiin välipaloihin. 

 Ihminen tarvitsee energiaa niin paljon kuin hän sitä kuluttaa 

- Kun syö enemmän kuin kuluttaa, se varastoituu kehoon, ja ihminen alkaa lihoa. Kun taas 
syö vähemmän kuin kuluttaa, alkaa laihtua. Siitä huolimatta painon tarkkailu ei ole aina 
kovin helppoa. 

 Oikeanlaisen ruokavalion löytääkseen pitää tietää, kuinka paljon ruuat sisältävät 
energiaa. 

 Rasvassa on eniten kaloreita, joten painoaan tarkkailevan kannattaa välttää sitä. 

 Voi, juusto, makkara, suklaa ja jäätelö ovat yleensä rasvaisia. 

 Sokerissa on paljon kaloreita. Erityisen paljon sokeria on muun muassa 
virvoitusjuomissa, makeisissa, kakuissa ja suklaassa. 

 On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka syövät terveellistä ruokaa, mutta lihovat silti. 
Silloin he syövät liian paljon. Ruisleipä on terveellistä, mutta jos sitä syö liian paljon 
ja liian herkullisilla päällysteillä, voi lihoa. 

Lähde: Papunet
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Ravinto

Syö mahdollisimman monipuolisesti. Näin saat kaikki tarvitsemasi ravintoaineet. On myös 

tärkeää, että syöt säännöllisesti. Älä jätä aterioita väliin.

Syö päivittäin paljon vihanneksia ja hedelmiä, jonkin verran leipää sekä perunaa, riisiä tai 

makaronia. Syö myös maitotuotteita sekä munia, kalaa tai lihaa. 

Vaalea leipä kannattaa vaihtaa sekaleipään, ruisleipään tai näkkileipään. Tummassa 

leivässä on enemmän terveellistä kuitua kuin vaaleassa leivässä.

Levitä leivälle vain vähän voita.

Käytä ruuassa vähän suolaa 

ja kahvissa tai teessä vähän sokeria. 
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Rasvaiset maitotuotteet kannattaa vaihtaa vähärasvaisempiin tuotteisiin.

On tärkeää, että juot paljon vettä. Myös maito ja tuoremehut ovat terveellisiä juomia. 

Makeita virvoitusjuomia kannattaa välttää.
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Ruoka

Saadaksesi kaikkia erilaisia ravintoaineita

sinun on syötävä mahdollisimman monipuolisesti. 

Järkevintä on syödä määrättyinä aikoina.

On myös tärkeää, että syöt säännöllisesti etkä jätä aterioita väliin.

Syö terveellistä ruokaa

Tee lista kaikesta siitä, mitä syöt yhden päivän aikana. 

Tarkastele sitten listaasi ja yritä miettiä,

mikä on ollut hyödyllistä ruokaa ja mikä turhaa.

Voit käyttää apunasi ravintoympyrää 

tai pyytää apua joltakulta, jolla on tietoa ruoka-aineista.

Tarkastele listaa sitten vielä uudestaan. 

Onko siinä jotain turhaa, 

jonka voisit vaihtaa terveellisempään,

ravitsevampaan ruoka-aineeseen?

Jos syöt valkoista leipää,

voit ehkä vaihtaa sen sekaleipään tai näkkileipään.

On hyvä jos voit syödä kuitupitoisempaa leipää ja

täysjyväkeksejä kakkujen ja keksien sijasta. 

Kokeile kevytmaitoa rasvaisen maidon sijasta.

Appelsiineista ja greipeistä saat hyödyllisiä kuituja.

Ne ovat parempia kuin tuoremehu.

Mieti sitten, kuinka usein syöt lihaa.

Voisitko ajatella vaihtavasi muutamana päivänä punaisen lihan,

kuten pihvit ja hampurilaiset valkoiseen lihaan, kuten kanaan tai kalkkunaan?

Vielä parempi on, jos syöt lihan sijasta kalaa ja äyriäisiä tai kuitupitoisia juureksia ja 

vihanneksia. 

Sinun ei tarvitse muuttaa kaikkia ruokailutottumuksiasi. 
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Huolehdi siitä, että ruokasi on hiukan terveellisempää

ja että ajattelet enemmän mitä syöt.

Näin syöt hyvin ja monipuolisesti

On hyvä, jos syöt paljon vihanneksia

ja jonkin verran sekaleipää sekä perunoita, makaronia ja riisiä.

Syö myös hedelmiä, maitotuotteita, munia ja kalaa ja vähemmän lihaa. 

Näin saat runsaasti hiilihydraatteja,

sopivasti proteiineja ja hiukan rasvaa.

Näin saat myös kaikki tarvitsemasi 

vitamiinit, mineraalit ja hivenaineet.

Levitä leivälle vain vähän voita,

käytä ruuassa vähän suolaa

ja kahvissa tai teessä vähän sokeria.

Juo paljon vettä

On hyvin tärkeää, että juot paljon vettä,

ainakin kahdeksan lasillista päivässä.

Vesi on hyväksi myös ihollesi.

se tekee ihon kirkkaaksi ja raikkaaksi. 

Lähteet:

Papunet. Selkokieli, arkipäivä, terveys. http://papunet.net/selko/arkipaiva/terveys/syo-
terveellisesti.html

Uski, S. 1991. Perheen ravitsemustieto. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. 
Maatalouskeskusten Liiton julkaisuja n:o 807, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen 
julkaisuja n:o 149. Kokemäki: Satakunnan painotalo.

http://papunet.net/yleis/materiaalit/kuvapankki/ruoka.html
http://papunet.net/yleis/materiaalit/kuvapankki/ruoka.html
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Liite 9. Materiaali aiheesta Vapaa-aika
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Miten voin hyvin

Liikunnasta saa voimia

Liikunta tekee virkeämmäksi ja iloisemmaksi

Liikunta auttaa työskentelemään paremmin 

Liiku säännöllisesti

Liiku pari kertaa viikossa

Kävele lyhyet matkat 

  Liikuntaa saa myös siivotessa tai puutarhatöissä

   Valitse urheilulaji josta pidät

Esim.                

tanssi pallopeli uinti luonnossa liikkuminen
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     Liikunnan jälkeen peseytyminen 

Tulee hyvä olo!

Lähde:

Papunet
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Vapaa-aikani
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Sauvakävely

Sauvakävely on yksi suomalaisten suosituimmista harrastuksista.

Sauvailu on helppoa, edullista sekä tehokasta liikuntaa. 

Aloittaminen on yksinkertaista ja liikuntamuoto soveltuu kaikille. 

Sauvailun tehokkuutta voit säädellä valitsemalla kunnollesi soveltuvan maaston sekä 
vauhdin.

Valitse oikean mittaiset sauvat
oma pituus - 50cm tai oma pituus X 0,7. Esim. 165cm pituiselle 115cm mittaiset sauvat.

Tekniikka

 muistuttaa vuorohiihdon tekniikkaa

 sauvat lähellä vartaloa 

 vartalossa eteenpäin menevä asento 

 sauva osuu maahan vastakkaisen jalan kantapään taakse - sauvaa ei tuoda eteen 

 sauvojen suunta on koko suorituksen ajan viistosti taaksepäin 

 rintarankaan vastakkainen kierto lantioon nähden 

 käsi aukeaa sauvatyönnön lopuksi 

 katse kaukaisuuteen

Alamäkikävelyn tekniikka

 Mitä jyrkempi mäki, sitä enemmän nojataan vartalolla taaksepäin 

 Polvien ja lonkkien joustokoukistus suojaa nivelistöä 

 Pudottaudutaan alastulojalan päälle 

 Alaselän ryhti säilytetään - kevyt kallistus 



61

 Sauvat takaviistoon - tukea mäestä! 

 Muista; eteen nojattu pää vie kierimään alas!

Ylämäkikävelyn tekniikka

 Ylävartalo nojaa mäkeen päin - selän ryhti hyvä 

 Sauvatyöntö vartalolinjan takana vahvistuu

Lopussa venyttely 

 Hartioiden ja reiden takaosan venytys

paina hartioita ja kainaloita alustaa kohti, kohota peppua ylöspäin

 Pohjelihaksen venytys

paina kantaa aktiivisesti alaspäin, molemmat jalat

 Reiden takaosan venytys

varpaat, polvet ja lantio samansuuntaisesti (eteenpäin), taivuta ylävartaloa selkä 

suorana eteenpäin, molemmat jalat

 Selän pyöristys

"puske" selkää ylöspäin, paina napaa selkärankaa kohti, pää ja hartiat rentoina

Lähde: Tuuli.net. Kunto-ohjelmat, sauvakävely.
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Keppijumppa

Keppijumpalla voit kehittää liikkuvuuttasi ja jumpan avulla vahvistat myös lihaksiasi. 

Näitä voit tehdä myös sauvakävelyn yhteydessä kävelysauvojen kanssa. 

Keppijumpan vaikutukset:

- lihaskunto kohenee 

-  yleiskunto kohoaa 

-  oikean nostotekniikan oppiminen 

-  selkävaivojen ennaltaehkäisy 

-  lihastasapaino paranee 

-  ryhti kohentuu 

-  koordinaatio kehittyy 

-  kehon hahmotus paranee 

-  liikkuvuus lisääntyy 

-  lihashuolto kuuluu ohjelmaan 

-  vammojen ennaltaehkäisy

Keppijumppaliikkeiden yleisohjeet: 

 Seistään tasapainoisessa haara-asennossa ja polvet hieman koukussa 

 pidetään keskivartalo tiukkana 

 polvet ohjautuvat jalkaterien suuntaan 

 kyykkyyn päin mentäessä koko jalkapohjat pidetään maassa 

 napaa vedetään kohti selkärankaa ja selkä tiukkana 

 hartiat rentoutetaan suoritusten välissä 

 pää pidetään keskiasennossa ja ryhti tiukkana 

liikkeitä suoritetaan hallitusti ja oman kuntotason mukaisesti eri tasoissa ja toistomäärissä.
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Liikemäärät ja sarjat 

Keppijumppaliikkeitä tehdään pääasiassa rauhallisesti, mutta kun olet tullut tutuksi 

liikkeisiin ja olet harjoitellut niitä jonkin aikaa, voit tehdä liikkeitä myös reippaalla tahdilla. 

Aloita aina rauhallisesti ja tunnustele päivän lihaskireyttäsi.

Keppijumpan teho perustuu suuriin toistomääriin, joten määrät ovat myös suuntaa antavia. 

Pääasia on, että keppijumppaa tai näitä liikkeitä tehdään vähintään kolme kertaa viikossa, 

jos haluat lisätä liikkuvuuttasi ja kestovoimaa. Voit siirtyä liikkeestä toiseen melkein heti, 

kun olet lopettanut edellisen. 

Keppijumppa 

Esimerkki 1

1) ylöstyöntö 

Seiso luonnollisessa haara-asennossa ja laita tanko niskalle tai eteen leuan alle.

2) ylöstyöntö 

Nosta tanko pään päälle ja ojenna kädet. Tee sekä niskan takaa että edestä.

3) melonta 

Seiso luonnollisessa haara-asennossa ja laita tanko niskaan. Tee melontaliikettä ja pidä 

hyvä tasapaino. Leuka ylös.

4) melonta 

..."keppi piirtää kasia".

5) selkä 

Seiso luonnollisessa haara-asennossa.

6) selkä 

Taivuta jalkoja hieman polvista ja kumarru eteen ja nouse sieltä ylös.
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Esimerkki 2

Kyykky, reisi- ja pakaralihas

Ohje: varpaat, polvet, lantio eteenpäin

- lantion levyinen haara-asento

- peppu "istuu" pitkälle taakse

Huom! Selkä tiukkana

Päkiöille nousut , pohkeet

Ohje: nouse korkealle päkiöille

Huom! Vartalo tiukkana

Pystypunerrus, hartialihakset

Ohje: ojenna kädet suoraksi ylös ja koukista uudelleen alas
(Voit tehdä saman tuomalla kepin eteen rinnan päälle)

Selkälihakset, Good morning

Ohje: ylävartalon kallistus vaakatasoon ja nosto ylös

Huom! Selkä tiukkana, niska pitkänä

Pystysoutu, hartialihakset

Ohje: nosta kyynärpäät sivulle, keppi jää hartioiden alapuolelle

Huom! Olkapäät alhaalla

Vatsalihakset

a) Ylävartalon nosto
-nosta lapaluut irti alustasta ja laske alas 

b) keinu selkä pyöreänä

Lähde: Suomen painonnostoliitto.2003. Harrasteliikunta, keppijumppa, keppijumppaohje. 
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Jumppa

Jumppahetki pareittain.

Kun haluat vaihtelua jumppahetkeen pyydä ystävä seuraksesi. 

Liikkeet voit tehdä myös yksin ja/tai korvata ne toisella vastaavalla liikkeellä. 

1. Päkiöille nousu

Asettukaa vastakkain, kädet toistenne olkapäille. 

Nouskaa vuorotellen korkeille päkiöille. 

Jos haluat tehostaa liikettä pari voi vastustaa painamalla hartioita nousun aikana alaspäin. 

2. Pohjevenytys.

Samassa asetelmassa painakaa kantapäät lattiaa vasten. 

Pysykää venytyksessä n. 30 sekuntia, tehkää sitten sama venytys toisilla jaloilla.

3. Kyykkyliike

Käykää selät vastakkain ja ottakaa tukeva kyynärvarsiote toisistanne, jalat hartioiden 

levyisessä haara-asennossa. 

Nojatkaa kevyesti toisianne vasten samalla joustaen jaloista alas - ylös. 

Varokaa menemästä liian alas, sillä nousu on sitä hankalampaa mitä alemmaksi menette!      

Toistakaa 10-20 kertaa.
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4. Reiden takaosan venytys.

Asettukaa vastakkain kädet toistenne olkapäille. 

Kallistukaa siitä varovasti eteenpäin samalla painaen toistenne hartioita lattiaa kohti. 

Pitäkää jalat lähes suorana, polvitaipeet hieman joustettuina. 

Pysykää asennossa n. 30 sekuntia, voitte toistaa liikkeen pienen tauon jälkeen.

5. Käden vääntö / rintalihakset

Seisokaa kasvotusten, ottakaa peukkuote vastakkaisilla käsillä ja painakaa 

kyynärvarret yhteen ("kädenvääntöote"). 

Jännittäkää kyynärvarsia vastakkain ja laskekaa kymmeneen. 

Jännityksen jälkeen rentouttakaa kädet. 

Voitte toistaa 2-3 kertaa samalla kädellä.

Sama ote, ojentakaa käsivarret suoriksi ja kääntäkää selkää toisianne kohti. 
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Venytys tuntuu rintalihaksessa ja olkaniveltä ympäröivissä lihaksissa. 

Pysykää venytyksessä n. 30 sekuntia. Sama toisilla käsillä.

6. Selkälihakset konttausasennossa

Käykää vastakkain konttausasentoon, käsivarren mitan päähän toisistanne. 

Venyttäkää yhtä aikaa vastakkaiset raajat ylös, kurottaen kädellä parin olkapäätä kohti. 

Muistakaa pitää keskivartalot tiukkoina ja kannatella päätä selkärangan jatkona. 

Toistakaa n. 20 kertaa. Tauon jälkeen voitte toistaa uudemman kerran.

7. Selän pyöristys

Polvi-istunnassa, selän pyöristys. 

Venytykseen voitte lisätä kevyen hieronnan. 

Eli toisen ollessa venytyksessä, pari asettuu selän taakse ja hieroo kevyin ja rauhallisin 

ottein selän ojentajalihaksia.

8. Vatsalihakset

Istukaa vastakkain, tukekaa jalat toisianne vasten. 

Ottakaa käsistänne tukeva ote. 

Toinen parista nojaa kevyesti selkä pyöreänä taaksepäin ja nousee uudestaan istumaan. 

Pari tukee käsistä ja voi hieman avustaa liikettä vetämällä käsistä. 

Liike tapahtuu vuorotellen, niin kuin "soutaisitte ja huopaisitte". Toistakaa 10-20 kertaa.
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9. Vatsalihasten ja vartalon venytys

Toinen parista käy selin makuulle ja ojentaa kädet vartalon jatkoksi. 

Pari ottaa kevyen ranneotteen parin käsistä ja tehostaa venytystä vetämällä käsiä lattian 

suuntaisesti taaksepäin. Venytyksen jälkeen rentoutus, venytyksen voi toistaa toisen 

kerran. 

Sama toiselle parille. (Venyttäjän on hyvä olla kyykky asennossa selkä pyöreänä, ja 

omalla painolla nojata taaksepäin.)

10.  Jumppahetken täydentää niska-hartiahieronta

Toinen parista käy risti-istuntaan, tai asentoon, jossa on hyvä olla. Pari hieroo kevyesti 

niska- hartianseutua pehmein ja lämpimin ottein. Pari palkitsee ystävän yhtä mukavalla ja 

palauttavalla hieronnalla. 

Lähde: Tuuli.net. Kunto-ohjelmat, jumppa.

http://www.tuuli.net/kunto-ohjelmat/raskaus4.htm
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Boccia 

Boccia on yksi Välimeren maiden kansallispeleistä, joka on nykyään vakiinnuttanut 

asemansa yhdeksi erityisryhmien suosikkilajeista. Peliä voi pelata niin seisaaltaan kuin 

pyörätuolistakin ja se sopii myös vaikeavammaisille. Boccian etuna on, että sitä pelataan

pehmeämmillä palloilla kuin esimerkiksi ’petanque’- peliä, niinpä palloja on huomattavasti 

helpompi heittää ja käsitellä.

Kuvio: Bocciakenttä

Virallisessa boccia-pelissä on 6 palloa/joukkue, lisäksi tarvitaan erillinen maalipallo. 

Bocciassa pelaajat vierittävät tai heittävät pelipallojaan kohti erillistä maalipalloa, joka on 

heitetty maalialueelle pelin alussa. Tavoitteena on saada oma henkilökohtainen pallo / 

joukkueen pallo mahdollisimman lähelle maalipalloa. Henkilökohtaiset heittostrategiat ja 

suojaamistaktiikat ovat olennainen osa boccia- peliä.
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Boccia- peli alkaa maalipallon heitolla, jonka tulee ylittää maalipallolinja. Heittovuoro 

säilyy maalipallon heittäneellä joukkueella. Ensimmäisen pelipallon heittämisen jälkeen 

vuoro siirtyy vastajoukkueelle. Kun kummatkin joukkueet ovat heittäneet yhden pelipallon, 

vuoro siirtyy sille joukkueelle, jonka pelipallo on kauimpana maalipallosta. Heittovuoro on 

aina sillä joukkueella, jonka pelipallo on kauimmaisena maalipallosta. Joukkueen sisäinen 

heittojärjestys on vapaasti valittavissa.

Peli päättyy, kun kaikki pelipallot on heitetty ja voittaja on se joukkue, jonka pelipallo on 

lähimpänä maalipalloa. Pisteitä voittajajoukkue saa niin monta kuin sillä on palloja 

lähempänä maalipalloa kuin toisella joukkueella. Hävinnyt joukkue ei saa pisteitä 

ollenkaan.

Boccia on sovellettavissa myös vaikeasti liikuntavammaisille pelaajille. He voivat käyttää 

pallon vierittämisessä apunaan kourua tai ramppia. Myöskin pelaajan tai pyörätuolin 

asentoa voidaan muuttaa syöttöruudussa, jotta heittolinja olisi parempi. Pallojen kokoa ja 

painoa voidaan vaihdella pelaajien tarpeiden mukaisesti; pelikenttää voidaan pienentää, 

mikäli pelaajien voimataso ei ole riittävä pitkien heittojen aikaansaamiseksi tai boccia-pallo 

voidaan potkaista heittämisen sijasta.

Lähde: Suomen Invalidien urheiluliitto.
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Miten voin hyvin 

Harrasta liikuntaa aina, 

kun sinulla on siihen mahdollisuus. 

Liikunta antaa voimia. 

Tunnet itsesi virkeämmäksi, iloisemmaksi,

voimakkaammaksi ja terveemmäksi.

Toivut paremmin vilustumisista ja muista sairauksista.

Liikun auttaa sinua keskittymään paremmin

ja myös rentoutumaan helpommin.

Tee liikunnasta luonnollinen osa elämääsi.

Silloin et enää yksinkertaisesti voi olla 

harrastamatta liikuntaa. 

Liikunta

Kävele portaat ylös sen sijaan, että käyttäisit hissiä. 

Nouse bussista pysäkkiä aikaisemmin ja kävele loppumatka.

Liiku enemmän kuin olisi tarpeellistakaan,

kun siivoat ja petaat sänkyä. 

Kaikki ylimääräiset askeleet ja liikkeet päivässä 

tekevät paljon liikuntaa viikossa. 

Jos liikkuminen tuntuu ikävältä, on tärkeää,

ettet vaadi itseltäsi liikaa yhdellä kertaa. 

Silloin menetät halun liikkua ennen kuin ehdit kokea,

kuinka paljon paremmin voit liikunnan ansiosta. 
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Liiku säännöllisesti

Aloita viidellä minuutilla päivässä

ja lisää aikaa vähän kerrallaan.

Valitse mieluiten jokin laji, josta pidät.

Voit tehdä ihan mitä haluat, kunhan vain liikut.

Parhainta liikuntaa saat, kun käytät samanaikaisesti 

sekä käsiä että jalkoja ja niin monta

vartalon lihasta kuin mahdollista. 

Voit tanssia tai pelata jotain pallopeliä,

käydä vesijumpassa tai pyöräillä,

harrastaa reipasta kävelyä tai juosta metsässä.

Liiku tietty aika päivässä tai pari kertaa viikossa. 

On hyödyllisempää liikkua usein kohtuullisesti

kuin harvoin niin, että hiki virtaa.

Ylitä itsesi aina hiukan

Käytä liikunta-aikasi tehokkaasti.

Ota uidessasi irti kaikki mitä saat käsi- ja jalkaliikkeistä. 

Polje kunnolla ja käytä koko vartaloa pyöräillessäsi. 

Käytä koko vartaloasi, kun tanssit tai pelaat.

Kävelyn aikana voit heilutella käsivarsiasi

ja venyttää askeleesi niin pitkiksi kuin kykenet. 

Kävele mahdollisimman nopeasti,

käytä koko alavartaloasi aina vatsasta

ja lantiosta asti reisiin ja polviin,

pohkeisiin ja jalkateriin saakka.

Astu tehokkaasti jokainen askel niin,

että se tuntuu pakaroissa. 
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Paino ei ole niin tärkeä

Jos sinun täytyy laihduttaa,

paras keino siihen on liikunta.

Silloin on liikuttava monta tuntia viikossa.

Vähäisempikin liikunta auttaa

veltostumiseen ja löysään rasvaan.

Jos vartalosi on kiinteä,

ei muutama ylimääräinen kilo haittaa.

Älä välitä vaa’an osoittamasta kilomäärästä,

jos vartalosi on jäntevä ja lihaksikas.

Pääasia on, että olet kunnossa ja voit hyvin.

Lähde: Papunet
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Liite 10. Palautelomake

PALAUTELOMAKE

Mitä mieltä olet tapahtumista/ohjelmista

 Asuminen

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Itsehieronta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Työ- ja päivätoiminta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

   Ulkoilu

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 Omat voimavarani

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Miten yhteistyö ohjaajien kanssa sujui?

Yleinen palaute 

Kehitysehdotuksia/ Toiveita
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