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VINKKEJÄ MOTORISTEN HARJOITTEIDEN OHJAAMISEEN KUN 
LAPSELLA ON SANAT SEKAISIN 

Kielellinen erityisvaikeus ilmenee lapsella kielen kehityksen viivästymisenä tai poikkeavuutena. 
Tällöin lapsen kielellinen kehitys ja toimintakyky eivät kehity ikätason mukaisesti. Kielellisen 
erityisvaikeuden liitännäishäiriönä lapsilla todetaan usein myös motorisia vaikeuksia. 
Tutkimuksissa on todettu, että motorisia taitoja kehittämällä voidaan tukea myös lasten 
sosiaalisten taitojen kehittymistä. 

Työn tavoitteena oli etsiä ja kehittää ryhmätoiminnan keinoin toimivia ohjauskeinoja, sekä 
motorisia harjoitteita, jotka tukisivat motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä lapsilla, joilla 
on kielellinen erityisvaikeus. Kehittäminen toteutettiin spiraalimallin mukaisesti, videointia ja 
havainnointia apuna käyttäen. Toimivia ohjaustapoja ja motorisia harjoitteita etsittiin 
Touhutassut-ryhmän avulla, joka toteutettiin keväällä 2013. Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa 
ja koostui viidestä lapsesta, joilla oli todettu kielellinen erityisvaikeus. Kehittämistyön tuotoksena 
syntyi ohjevihko ohjaajille, jotka toimivat lasten kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus. 
Ohjevihkoon koottiin kehittämistyön aikana toimivaksi havaittuja ohjauskeinoja, leikkejä ja 
motorisia harjoitteita.  

Komentotyylinen ohjauskeino osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi ohjata lapsia, joilla on 
kielellinen erityisvaikeus. Ohjauksen tukena toimivat hyvin kuvat, värit ja mallintaminen. Lasten 
ymmärtämistä tuki parhaiten auditiivisen ja visuaalisen ohjaustavan yhdistäminen. Haasteita 
ohjauksessa ja harjoitteiden valinnassa aiheutti se, että lapset olivat motorisesti hyvin 
eritasoisia. 
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TOUHUTASSUT  

WORDS IN DISORDER - HOW TO GUIDE MOTOR EXERCISES  
FOR CHILDREN WITH SLI 
 
Specific language impairment (SLI) may be diagnosed when children’s language abilities are 
significantly lower than the age expectations. It has been shown in many studies that children 
with SLI often experience some level of motor difficulty. 

The aim of this study was to find workable ways to guide children with SLI. The other goal was 
to develop motor exercises that would support SLI children’s motor and social development. 
Above-mentioned ways were looked with a group of SLI children called Touhutassut. 

The group was implemented in the spring 2013. It gathered eight times and consisted of five 
children with SLI. The development process was carried out by using Kurt Lewin’s spiral model 
with videotaping and observation. 

As a result of this study, a guidebook was produced for instructors who work with SLI children. 
The guidebook contains workable ways to guide children with SLI.  It also contains well tried 
plays and motor exercises.  

 
Instructor-centred mentoring was found to be the most effective way to guide children with SLI. 
Pictures, colors and visual modeling were workable ways to support guidance. Combining ver-
bal and visual guidance were most effective way to help children to understand the instructions. 
Choosing motor exercises and ways to guide SLI children was challenging due to differences in 
children’s motor skills.   
 

KEYWORDS: 

Specific language impairment, motor development, fundamental motor skills, developmental 
coordination disorder, social skills, instruction methods, physiotherapy, occupational therapy 
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksissa on osoitettu, että kielelliset ja motoriset vaikeudet esiintyvät 

usein samanaikaisesti lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Suomalaisen 

tutkimuksen mukaan 71 %:lla lapsista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, esiin-

tyy motorista kömpelyyttä (Ahonen ym. 2004, 175). Kielen kehityksen häiriö 

haittaa usein myös lapsen sosiaalisten taitojen, sekä tunteiden ilmaisun ja käsit-

telyn kehittymistä. Lapsen motorisia taitoja tukemalla on mahdollista vaikuttaa 

myös hänen sosiaalisten taitojensa kehitykseen. (Siiskonen ym. 2003, 254–

255.) 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli kehittää ryhmätoi-

mintaa lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Ryhmän tavoitteena oli tukea 

lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Kahdeksan kerran pituinen 

ryhmäinterventio toteutettiin keväällä 2013 ja ryhmä sai nimekseen Touhutas-

sut. Tässä kehittämistyössä etsittiin Kurt Lewinin spiraalimallin mukaisesti ohja-

uskeinoja sekä motorisia harjoitteita, jotka tukevat motorista ja sosiaalista kehi-

tystä lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Toimivista ohjauskeinoista, lei-

keistä ja motorisista harjoitteista koottiin ohjevihko ohjaajan tueksi hänen ohja-

tessaan lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Aiheesta valmistui myös toi-

nen, tutkimuksellisen, opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten mo-

toristen taitojen harjoittelu Touhutassut-ryhmässä vaikutti lasten sosiaalisiin tai-

toihin. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Aivoliitto ry, joka oli toivonut 

opinnäytetyötä ryhmämuotoisen motorisen kuntoutuksen mahdollisuuksista tu-

kea sosiaalista kehitystä lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus.  

Opinnäytetyö tehtiin toimintaterapeuttiopiskelijan ja kahden fysioterapeuttiopis-

kelijan yhteistyönä.  Aihe oli mielestämme kiinnostava, sillä siinä nivoutuivat 

yhteen lapsen kielellinen, motorinen ja sosiaalinen kehitys. Toimintaterapiassa 

on tyypillisesti nähty ihminen psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena, kun 

taas fysioterapiassa useammin keskitytään ihmisen fyysiseen puoleen. Näin 

ollen työtä oli mielekästä tehdä yhteistyössä, jolloin molempien alojen vahvuuk-
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sia pystyttiin hyödyntämään. Oli kiinnostavaa päästä kehittämään keinoja, joi-

den avulla voidaan tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. 



8 

TURKU AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sallamari Mettälä, Jenni Routamaa & Ida Sinisalo 

2 TOUHUTASSUT-RYHMÄN LUOMINEN 

2.1 Touhutassut-ryhmän tarve 

Useissa tutkimuksissa on todettu motoristen ja kielellisten vaikeuksien ilmene-

vän usein samanaikaisesti lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Ahosen ja 

Siiskosen (2004,175) teoksessa esitellyn suomalaisen tutkimuksen mukaan 71 

%:lla lapsista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, esiintyy myös motorista kömpe-

lyyttä. Myös Finlay ja McPhillips (2013, 2538-2540) toteavat tutkimuksessaan, 

että lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus, on merkittäviä vaikeuksia suoriu-

tua Movement ABC testin motorisista tehtävistä. Kielellinen erityisvaikeus on 

yhteydessä myös haasteisiin sosiaalisten taitojen kehityksessä (Siiskonen ym. 

2003, 254–255). Morganin ja Longin (2012, 16) kirjallisuuskatsauksessa esitetyt 

tutkimukset osoittavat, että motorisia taitoja tukemalla voidaan vaikuttaa lasten 

sosiaalisten taitojen kehittymiseen sekä elämänlaatuun. Uusia motorisia taitoja 

oppineet lapset onnistuivat interventioiden jälkeen paremmin esimerkiksi muo-

dostamaan uusia kaverisuhteita.  

Opinnäytetyö syntyi toimeksiantajan, Aivoliitto ry:n, tarpeesta tukea lasten, joilla 

on kielellinen erityisvaikeus, motorista ja sosiaalista kehitystä ryhmätoiminnan 

avulla. Aivoliitto ry on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö. Aivoliitto Ry. 

tukee aivoverenkiertohäiriön sairastaneita sekä heidän läheisiään, ja perheitä, 

joiden lapsilla tai nuorilla on kielellinen erityisvaikeus. Liitto tukee näiden per-

heiden arjesta selviytymistä.  Aivoliitto on järjestänyt ryhmätoimintaa lapsille, 

joilla on kielellinen erityisvaikeus, mutta rahoitusvaikeuksien vuoksi ryhmiä ei 

voida järjestää yhtä usein kuin olisi tarvetta. Perustellakseen ryhmien tarpeelli-

suutta Aivoliitto tarvitsi tietoa ryhmätoiminnan hyödyllisyydestä. Aiheesta syntyi 

kaksi opinnäytetyötä. 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli toteuttaa ryhmä, jonka toimintatapoja 

ja ohjausta kehitettiin jatkuvasti ryhmän edetessä. Kehittämistyön tuotoksena 

syntyi ohjevihko (Liite 8) ohjaajille, jotka toimivat lasten kanssa, joilla on kielelli-

nen erityisvaikeus. Ohjevihkoon koottiin kehittämistyön aikana toimivaksi havait-
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tuja ohjauskeinoja sekä leikkejä ja motorisia harjoitteita.  Valitut toimintatavat ja 

ohjauskeinot perusteltiin olemassa olevan teoriaperustan ja tutkimusten, sekä 

omien havaintojemme pohjalta. Havainnoinnin apuna käytettiin videointia, jonka 

avulla ryhmäkertoja pystyttiin tarkastelemaan tarkemmin, jokaisen ryhmäkerran 

jälkeen. Toisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kehittämämme ryhmän 

vaikutuksia lasten sosiaalisiin taitoihin. Työn tekivät Noora Mäkelä ja Marianna 

Mustalammi ja se on nimeltään ”Miten lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät moto-

risen ryhmäkuntoutuksen avulla? –SLI-lasten arviointi heidän arjessaan”. Hei-

dän työssään lapsia havainnoitiin ja päiväkodin henkilökunta, sekä lasten van-

hemmat täyttivät kyselylomakkeen ennen ja jälkeen ryhmän toteutuksen. Ha-

vainnoinnin ja vastausten tulosten perusteella he keräsivät tietoa siitä, oliko las-

ten sosiaalisissa taidoissa nähtävissä muutoksia arjessa ryhmän toteutuksen 

jälkeen. 

Toiminta- ja fysioterapian keinoin voidaan tukea kokonaisvaltaista kehitystä se-

kä elämänlaatua lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Kielellinen, motori-

nen ja sosiaalinen kehitys kulkevat käsi kädessä, joten molemmilla aloilla olisi 

tärkeää huomioida lapsi kokonaisuutena.  Ryhmätoiminta yksilöterapian rinnalla 

voisi olla fysio- ja toimintaterapiassa hyvä keino tukea lasta, jolla on kielellinen 

erityisvaikeus. Tukemalla lapsen motorisia taitoja ryhmässä, voidaan myös vai-

kuttaa kielelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sekä tarjota lapselle vertaistu-

kea.  

2.2 Touhutassut-ryhmän muotoutuminen 

Ryhmä päätettiin toteuttaa pienryhmänä, sillä pienryhmätoiminta ja yksilöohjaus 

tukevat parhaiten lapsen kehitystä (Adenius-Jokivuori 2004, 207). Pienryhmä oli 

toimiva vaihtoehto lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, sillä ymmärtämistä 

tukee tilanteen rauhallisuus, mikä olisi ollut suuren lapsiryhmän kanssa 

haastavaa. Ryhmä päätettiin järjestää 5-vuotiaille lapsille, sillä kielellinen 

erityisvaikeus diagnosoidaan yleensä 4-6 vuoden iässä (Suomalainen 

lääkäriseura Duodecim 2010). Aistimusten vastaanottamisen ja jäsentelyn 
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kehittymisen kannalta ikävuodet kolmannesta seitsemänteen ovat tärkeitä. 

Tässä iässä lapsi on aktiivinen sisäisen kehittymisen halunsa vuoksi, ja hän 

oppii lukuisia uusia taitoja. (Ayres 2008, 58.) Ryhmän kokoaminen tapahtui 

Aivoliiton yhteyshenkilömme taholta. Kirjoitimme ryhmää koskevan tiedotteen 

(Liite 1), jossa kerrottiin ryhmän toteutuksesta ja tarjottiin mahdollisuutta 

osallistua ryhmään. Yhteyshenkilömme toimitti tiedotteet aikaisemmin Aivoliiton 

toiminnassa mukana olleiden, valittuun ikähaitariin sopivien lasten vanhemmille. 

Ryhmään tuli viisi ilmoittautumista pian kirjeiden lähettämisen jälkeen, mikä oli 

juuri sopiva määrä pienryhmään. Ryhmään ilmoittautuneille lähetettiin vielä 

kirjallinen suostumus (Liite 2), joka heidän tuli palauttaa ennen ryhmän alkua. 

Kaikki viisi ryhmään ilmoittautunutta olivat tyttöjä. Tämä oli yllättävää, sillä 

kielellinen erityisvaikeus on yleisempää pojilla kuin tytöillä (Suomalainen 

lääkäriseura Duodecim 2010). Ennen ryhmän alkua perheille lähetettiin kirjeet 

(Liite 3), joissa muistutettiin ryhmän alkamisesta. Oheen laitettiin myös oma 

kutsukirje lapsille (Liite 4), jonka tarkoituksena oli toivottaa lapset tervetulleeksi 

ryhmään. 

2.3 Touhutassut-ryhmän toteutus ja leikkien valinta 

Ryhmä toteutettiin keväällä 2013 kahdeksan viikon ajan, aina kerran viikossa. 

Jokainen ryhmäkerta oli kestoltaan 45 minuuttia. Ryhmä toteutettiin Turun Am-

mattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteen liikuntasalissa, mistä oli mahdolli-

suus lainata välineitä erilaisia leikkejä ja ratoja varten.  Ryhmä sai nimekseen 

Touhutassut. 

Rintalan ym. (2012, 53) mukaan strukturointi tukee erityislasten oppimista. Täs-

tä syystä ryhmäkertojen rakenne pyritään muodostamaan aina saman kaavan 

mukaan. Ryhmäkerrat tullaan aloittamaan alkupiirillä ja lopettamaan loppupiiriin. 

Alkupiirin jälkeiseksi leikiksi pyritään valitsemaan jonkin energiaa purkava leikki. 

Energianpurun jälkeen vuorossa on vaihtoehtoisesti lisää leikkejä tai temppura-

ta. Ennen loppupiiriä viimeiseksi toiminnoksi tullaan valitsemaan rentoutumis-

harjoitus, minkä tarkoituksena on edesauttaa lasten rauhoittumista. Leikit ryh-
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mäkerroille valitaan alkuun 5-vuotiaan normaalin kehitystason mukaisesti. Leikit 

valitaan siten, että ne harjoittavat lasten motorisia perustaitoja eli tasapaino-, 

liikkumis- ja käsittelytaitoja, sekä havaintomotorisia taitoja ja sosiaalisia taitoja. 

Kaikkia ryhmäkertoja havainnoidaan ja videoidaan. Jokaisen ryhmäkerran jäl-

keen kokoonnumme miettimään havaintojemme ja kuvaamiemme videoiden 

avulla, mikä ryhmäkerran käytännöissä, ohjauksessa ja leikeissä oli toimivaa, ja 

mitä tulisi muuttaa ja kehittää. Kehittämisehdotustemme perusteella suunnitte-

lemme ja muokkaamme seuraavaa ryhmäkertaa. Ryhmässä käytetyt ja toimi-

viksi havaitut leikit ja harjoitteet on esitetty tarkemmin ohjevihossa. 

2.4 Touhutassut-ryhmän tavoitteet 

Liikuntaryhmässä huomioitavat tavoitealueet ovat fyysis-motoriset, kognitiiviset 

ja sosioemotionaaliset tavoitteet. Soveltavassa liikunnassa tulee kiinnittää eri-

tyisesti huomiota sosioemotionaalisiin tavoitteisiin. Sosioemotionaaliset tavoit-

teet liittyvät kokemuksiin, tunteisiin ja toisten ihmisten kanssa toimimiseen, esi-

merkiksi onnistumisen kokemusten saamiseen, sekä myönteisten liikuntakoke-

musten luomiseen. Fyysis-motorisilla tavoitteilla tarkoitetaan kuntoon, liikunta-

taitoihin ja fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tavoitteita. Kognitiiviset tavoitteet 

käsittävät liikuntaan liittyvän tietoisuuden tavoitteet. (Rintala ym. 2012, 55.) 

Tavoitteiden asettamista ja ryhmän suunnittelua helpottaa, jos osallistujille teet-

tää ennen ryhmän aloitusta kyselyn, joka kartoittaa mm. osallistujien taitoja, toi-

veita, avuntarvetta, sekä ryhmään vaikuttavia terveydellisiä seikkoja. (Rintala 

ym. 2012, 54.) Tästä syystä ryhmäläisten vanhemmille teetettiin ennen ryhmän 

alkua täytettävä esitietolomake (Liite 5), mikä auttoi ohjaajia ymmärtämään, mi-

tä asioita ryhmässä tulisi huomioida. 

Touhutassut-ryhmän tavoitteet asetettiin Rintalan ym. (2012, 55) edellä mainit-

tujen tavoitealueiden mukaan. Fyysis-motorisena tavoitteena on lasten motoris-

ten perustaitojen eli tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitojen sekä havaintomo-

toristen taitojen kehittymisen tukeminen. Sosioemotionaaliset tavoitteet ovat 

myönteisten kokemusten saaminen liikkumisesta, onnistumisen kokemukset 
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sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen. Ryhmäläisten motoristen taitotasojen 

eroavaisuuden vuoksi emme asettaneet koko ryhmälle tarkempia tavoitteita. 

Touhutassut-ryhmän tavoitteena oli kuitenkin kehittää jokaisen lapsen motorisia 

taitoja heidän oman kehitystasonsa mukaisesti. 
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3 TOUHUTASSUT-RYHMÄN TEOREETTINEN PERUSTA 

3.1 Kielellinen erityisvaikeus 

Kielellinen erityisvaikeus tarkoittaa puheen ja kielen kehityksen viivästymistä, 

jonka arvellaan johtuvan aivojen toimintahäiriöstä. Kielellistä erityisvaikeutta 

esiintyy noin 7 prosentilla lapsista, mikäli lievät kielelliset erityisvaikeudet 

otetaan huomioon. Luotettavimmin kielellinen erityisvaikeus voidaan 

diagnosoida 4-6 vuoden iässä. Sen diagnosointi tapahtuu 

poissulkumäärittelyllä, eli poissulkien ensin muut mahdolliset diagnoosit. Häiriön 

syyn uskotaan johtuvan useimmiten perinnöllisten ja ympäristötekijöiden 

yhteisvaikutuksesta. Kielellinen erityisvaikeus vaikuttaa laajasti toimintakykyyn, 

vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. (Suomalainen lääkäriseura Duodecim 

2010.) 

Kielellinen erityisvaikeus voi ilmetä joko kielellisen ilmaisun, ymmärtämisen tai 

molempien ongelmana. Ilmaisun ja ymmärtämisen vaikeudet ilmenevät 

puutteellisena sanavarastona, käsitteiden hallinnan ongelmana ja puheen 

epäselvyytenä. Lisäksi ongelmia voi esiintyä kielioppirakenteiden 

ymmärtämisessä ja tuottamisessa, muistissa, sekä kuullun erottelussa. 

(Suomalainen lääkäriseura Duodecim 2010.) 

Lapsen arjessa kielellinen erityisvaikeus aiheuttaa usein motorista kömpelyyttä 

ja levottomuutta, sekä haasteita tarkkaavaisuuden, oppimisen, käytöksen, 

tunne-elämän, hahmottamisen, toiminnanohjauksen ja vuorovaikutuksen 

alueilla. Aikuiset voivat tukea lapsen selviytymistä arjessa hänen kasvu- ja 

toimintaympäristöllään. (Suomalainen lääkäriseura Duodecim 2010.) Lasten, 

joilla on kielellinen erityisvaikeus, arjessa selviytymisestä on tehty useita 

tutkimuksia, minkä tuloksista voidaan huomata haasteita useilla eri alueilla. 

Esimerkiksi Müürsepp ym. (2011, 130-132) tutkimuksessaan selvittivät 

viisivuotiaiden lasten, joilla on kielellinen erityisvaikeus, motorisia taitoja, 

tunnonvaraista esineen tunnistamista sekä vuorovaikutustaitoja verrattuna 

samanikäisiin lapsiin, joiden kielenkehityksessä ei ollut havaittavissa 
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poikkeavuutta. Tutkimuksessa lapset, joilla oli kielellinen erityisvaikeus, saivat 

selkeästi huonommat tulokset kaikilla tutkimuksen osa-alueilla. 

Kielellinen erityisvaikeus voidaan jakaa vaikeusasteen mukaan kolmeen luok-

kaan; lievä, keskivaikea ja vaikea. Rajanveto näiden välille on usein haastavaa 

ja samantasoiset vaikeudet voivat haitata eri lapsia eri tavoin. Kielellinen erityis-

vaikeus luokitellaan vaikeaksi, kun ongelmat haittaavat uuden oppimista, osal-

listumista vuorovaikutustilanteisiin, sekä lapsen tarvitessa puhetta tukevia ja 

korvaavia kommunikointikeinoja lähes kaikissa arjen tilanteissaan. (Suomalai-

nen lääkäriseura Duodecim 2010.) Puhetta tukevia ja korvaavia keinoja ovat 

esimerkiksi eleet, viittomat, erilaiset kuvat, graafiset merkkijärjestelmät, esineet, 

ja kirjoittaminen (Selkeää ja saavutettavaa viestintää, 2013). Puhetta tukevat ja 

korvaavat keinot voivat olla avuksi kommunikoinnin helpottamisessa (Wijkamp 

ym. 2010, 274). 

Touhutassut-ryhmässä kielellinen erityisvaikeus ilmenee  esitietojen mukaan 

hyvin monimuotoisesti. Ryhmäläisillä on sekä ilmaisun, että ymmärtämisen vai-

keuksia. Haasteet ilmenevät joillakin ryhmäläisillä myös hahmottamisen ja käyt-

täytymisen ongelmina, sekä aistiyliherkkyytenä. Myös kielellisen erityisvaikeu-

den vaikeusasteet vaihtelevat ryhmäläisten välillä. Osalla ryhmäläisistä puheen 

tuottamisen ongelmat ilmenevät lähinnä pitkien lauseiden ja sanojen ilmaisun 

haasteina, kun taas osalla lapsista puheentuotto on hyvin vähäistä. Myös lasten 

ymmärtämisen taso vaihtelee paljon. Osalla ryhmäläisistä on arjessa kommuni-

koinnin tukena esimerkiksi eleet, ilmeet, tukiviittomat, kuvat tai piirtäminen. 

Kaikkien ryhmäläisten kotona ei ole käytössä puhetta tukevia keinoja. 

3.2 Motorisen kehityksen ja kielellisen erityisvaikeuden yhteydet 

Motorinen kehitys on motorisen käyttäytymisen jatkuvaa muutosta, jota tapah-

tuu läpi elämän. Motorinen kehitys tapahtuu yksilöllisesti, mutta taidot kehittyvät 

samassa järjestyksessä kaikilla, ja suunnilleen samassa iässä. Yleisestä kehi-

tyksen tahdista voidaan päätellä, onko havainnoitava lapsi kehittynyt normaalis-

ti. Lapsen motoriseen kehitykseen vaikuttavat geenien lisäksi kulttuuri ja ympä-
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ristö. Motoriset toiminnot jaetaan hieno- ja karkeamotorisiin toimintoihin. Hie-

nomotoriset toiminnot vaativat kehon pienten lihasten koordinoitua yhteistyötä, 

jotta voidaan suorittaa jokin tarkka toiminto kuten kirjoittaminen. Karkeamotori-

set toiminnot taas vaativat useiden suurten lihasten koordinoitua toimintaa, joka 

mahdollistaa liikkumista vaativien tehtävien suorituksen, kuten juoksemisen ja 

hyppimisen. (Gallahue ym. 2012, 14-16.) 

3.2.1 Motoriset perustaidot 

Motoriset perustaidot ovat kahden tai useamman kehon osan tai raajojen osien 

järjestäytyneitä liikkeitä. Motoriset perustaidot jaetaan liikkumis-, käsittely- ja 

tasapainotaitoihin. Havaintomotoristen taitojen kehittyminen on edellytys moto-

risten perustaitojen kehittymiselle, kun taas motoristen perustaitojen oppiminen 

on edellytys lajitaitojen oppimiselle. (Gallahue ym. 2012, 186-187.)  

Tasapaino voidaan määritellä asennonhallinnaksi erilaisissa liikkeissä ja asen-

noissa. Tasapaino onkin edellytys kaikelle liikkumiselle. Siihen vaikuttavat eri 

aistit kuten tunto- ja näköaisti sekä vestibulaarijärjestelmä ja proprioseptiikka. 

(Gallahue ym. 2012, 261.)  

Liikkumistaitoja ovat motorisista perustaidoista ne, joiden avulla lapsi liikkuu 

tilassa paikasta toiseen. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi käveleminen, juokse-

minen, laukkaaminen, hyppiminen, kiipeäminen ja loikkiminen. Liikkumistaidot 

edellyttävät riittävää tasapainotaitojen kehittymistä. (Gallahue ym. 2012, 223-

224.) 

5-vuotiaan lapsen kävely on rytmikästä, ja myös kapealla viivalla kävely onnis-

tuu sujuvasti. Juokseminen on tehokasta ja juoksunopeus kasvaa. Hyppäämi-

nen on kehittynyttä ja lapsi pystyy hyppäämään korkeutta noin 30 cm sekä pi-

tuutta noin 90 cm. Lapselle kehittyy myös erilaisia tapoja hyppiä, esimerkiksi 

hyppely ja laukkahypyt onnistuvat 5-vuotiaalta lapselta. Tällöin lapsi myös oppii 

hyppimään yhdellä jalalla ja kiipeää aktiivisesti ja taitavasti. (Karvonen ym. 

2000, 50-51.) 
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Käsittelytaidot ovat joukko motorisia taitoja, jotka edellyttävät jonkin esineen 

käsittelyä tai ohjaamista. Käsittelytaitoja ovat esimerkiksi heittäminen, kiinniotto, 

potkaiseminen, vierittäminen ja pompottaminen. (Gallahue ym. 2012, 191.) Kä-

sittelytaidot edellyttävät havaintomotoristen ja motoristen toimintojen yhteistyötä 

(Gallahue ym. 2012, 273). 5-vuotias lapsi osaa ottaa pallon kiinni jo pelkillä kä-

sillään ottamatta sitä syliin. Potkaisussa alaraajan liike eteen- ja taaksepäin on 

suuri. 5-6 ikävuoden aikana lapsi saavuttaa kehittyneemmän potkaisun sekä 

kiinniottamisen mallin. (Karvonen ym. 2000, 50–51; Gallahue ym. 2012, 205–

212.) 

Havaintomotoristen taitojen avulla lapsi käsittää omaa kehoaan suhteessa ym-

päristöön (Sääkslahti & Cantell 2001, 17). Havaitseminen on aktiivista toimin-

taa, jonka avulla lapsi saa tietoa ympäristöstään. Havaitseminen tapahtuu aisti-

en avulla. Lapsen kehittyessä havaitseminen on yhteydessä motoristen taitojen 

oppimiseen. (Gallahue ym. 2012, 267-268,273.)  

3.2.2 Motoriset vaikeudet lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus 

Lapsista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, suurella osalla on todettu motorisia 

vaikeuksia. Esimerkiksi suomalaisen tutkimuksen mukaan Movement ABC- tes-

tillä mitattuna 71 prosentilla lapsista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, esiintyi 

motorista kömpelyyttä. Motorista kömpelyyttä ja hitautta oppia motorisia taitoja 

voidaan kutsua myös kehitykselliseksi koordinaatiohäiriöksi. (Ahonen ym. 2004, 

175-176.) Kehityksellisellä koordinaatiohäiriöllä tarkoitetaan motorisia vaikeuk-

sia lapsella, joka on älyllisesti normaalisti kehittynyt, eikä hänellä ole fyysisiä 

epämuodostumia ja neurologiset syyt ovat poissuljettavissa (Cermak & Larkin 

2002, 5-6; Barnhart ym. 2003, 722). Lapsella saattaa olla ongelmia esimerkiksi 

tasapainossa, tarkkuudessa tai liikkeiden suunnittelussa (Ahonen ym. 2004, 

176). On myös osoitettu, että motorisesti kömpelöt lapset kärsivät huonosta it-

setunnosta ja he ovat usein myös muita lapsia onnettomampia (Cermak & Lar-

kin 2002, 7-13). Finlay ja McPhillips (2013, 2538-2540) toteavat tutkimukses-

saan, että lapsilla, joilla oli todettu kielellinen erityisvaikeus, oli merkittäviä vai-
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keuksia motoristen tehtävien suorittamisessa. Lasten motorista kehitystä arvioi-

tiin tutkimuksessa Movement ABC - testistön avulla. Tutkimuksessa todettiin, 

että lapset, joilla oli diagnosoitu kielellinen erityisvaikeus, suoriutuivat ketteryyttä 

vaativista tehtävistä, kiinniottamisesta sekä tasapainotehtävistä merkittävästi 

vertaisryhmiä heikommin. Tutkimuksessa Movement ABC -testin mukaan 50 % 

kielellisestä erityisvaikeudesta kärsivistä lapsista sijoittuu riskiryhmään ja 

32 %:lla oli selviä motorisia vaikeuksia. 

Touhutassut-ryhmässä lapset ovat motorisesti hyvin eritasoisia. Motorista köm-

pelyyttä esiintyy eri lapsilla eri alueilla. Ryhmässä lasten motorisia taitoja ei tes-

tata tai arvioida, mutta havainnoinnin ja videoiden pohjalta pystytään tekemään 

orientoivaa arviota lasten motorisista taidoista. Ryhmässä on mukana lapsia, 

joiden motoriset taidot vastaavat ikäluokan normaalia kehitystä. Kuitenkin osalla 

ryhmäläisistä motorisissa taidoissa on havaittavissa selkeää heikkoutta. 

3.3 Sosiaaliset taidot ja niiden yhteys kielelliseen erityisvaikeuteen 

Marton ym. (2005, 154-155) toteavat tutkimuksessaan, että lapsilla, joilla on 

kielellinen erityisvaikeus, on merkittävästi vertaisryhmäänsä heikommat sosiaa-

liset taidot. Haasteet sosiaalisissa taidoissa olivat havaittavissa esimerkiksi 

epäsopivien ongelmanratkaisukeinojen käyttönä. Lapset, joilla oli kielellinen eri-

tyisvaikeus, käyttivät vertaisryhmäänsä enemmän nonverbaalia viestintää, mikä 

ilmeni esimerkiksi tönimisenä. He olivat myös ikäisiään passiivisempia ja vetäy-

tyvämpiä, ja heillä oli vaikeuksia liittyä meneillä olevaan toimintaan. Myös Fuji-

kin ym. (2001, 101) tutkimuksessa saadut tulokset olivat merkittäviä; lapset, 

joilla oli kielellinen erityisvaikeus, olivat vetäytyvämpiä ja ikätasoisiaan vähem-

män vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa.  

Sosiaaliset taidot ovat opittuja taitoja, joiden avulla selviydytään sosiaalisista 

tilanteista. Sosiaaliset taidot kehittyvät mallioppimisen ja omien kokemusten 

kautta. Kasvatus ja palaute käyttäytymisestä kehittävät myös sosiaalisia taitoja. 

Lapsen sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä oppiminen vaativat sanallista vah-

vistusta, palautetta, korjaamista ja palkitsemista. (Kalliopuska 1995, 8-9.) 
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Selviytyäkseen sosiaalisista tilanteista lapsen tulee ymmärtää muiden ihmisten 

toimintaa, ja tulkita toisten ihmisten tunteita sekä ilmaisuja oikein. Kielellinen 

vuorovaikutus on usein vastavuoroista ja edellyttää lapselta aloitteellisuutta, 

sekä kykyä vastata toisen aloitteisiin. Tyypillistä on, että kielellisessä kommuni-

kointitilanteessa edetään nopeasti, on taustamelua, siirrytään yllättäen aiheesta 

toiseen, käytetään eleitä ja ilmeitä, jätetään lauseita kesken sekä tehdään no-

peita päätöksiä. Lapsi, jolla on kielellinen erityisvaikeus, ei välttämättä kykene 

vastaanottamaan ja käsittelemään nopeasti etenevän keskustelun kielellisiä 

viestejä. Vuorovaikutustilanteita hankaloittaa myös puutteellisesti kehittynyt ky-

ky havaita ei-kielellisiä viestejä. Lapsen tulisi kyetä tulkitsemaan toisen ihmisen 

eleitä, ilmeitä ja äänenpainoja. Sosiaalisesti taitava lapsi on myös tietoinen mui-

den ihmisten uskomuksista, toiveista, tiedoista ja reagointitavoista. Sosiaaliset 

taidot kehittyvät normaalin kehityksen ja oppimisen myötä. Varhaiset vuorovai-

kutussuhteet ja erilaiset tunnekokemukset vaikuttavat lapsen sosiaalisten taito-

jen kehittymiseen. Vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin lapsi oppii toimintamalle-

ja, joiden ohjaamana hän toimii uusissa tilanteissa ja ihmissuhteissa. (Siiskonen 

ym. 2003, 254-257; Ahonen ym. 2004, 40.) 

Lapselle luontainen tapa harjoitella sosiaalisia taitoja on leikki. Leikin kautta lap-

si pääsee harjoittelemaan erilaisia rooleja ja havainnoimaan miten muut toimivat 

ja ilmaisevat itseään, mielipiteitään ja tunteitaan. Lapsilla on luontainen tarve 

päästä olemaan yhteydessä muihin lapsiin. Ryhmässä leikkimisessä korostuvat 

usein myönteiset tunteet ja rohkaistuminen. Onnistumisen tunne leikissä kas-

vattaa myös lapsen itsevarmuutta.  (Rintala ym. 2005, 24, 93.) 

Touhutassut-ryhmän tavoitteena on tukea lasten sosiaalisia valmiuksia. Perin-

teiset liikuntaleikit sisältävät paljon sosiaalisten taitojen harjoittelua. Erityisesti 

lasten sosiaalisia taitoja voidaan tukea yhteistoiminnallisten leikkien ja parityös-

kentelyn avulla. Esimerkkejä ryhmässä tarvittavista sosiaalisista taidoista ovat 

pettymyksensietokyky, ohjeiden ja sääntöjen mukaan toimiminen, sekä prososi-

aaliset taidot. Prososiaalisiin taitoihin luetaan asioiden jakaminen, muiden aut-

taminen, yhteistyössä toimiminen ja empaattisuus muita ihmisiä kohtaan. (Lei-

nonen 2013, 34-35.) Touhutassut-ryhmässä leikeistä tullaan jättämään pois kil-
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pailunomaisuus, jolloin myös motorisesti heikommille lapsille voidaan tarjota 

onnistumisen kokemuksia. 

3.4 Miten ohjata lasta, jolla on kielellinen erityisvaikeus 

Esikouluikäisten, 5-6-vuotiaiden lasten, keskuudessa lasten yksilölliset erot mo-

toriikassa näkyvät selkeästi. Ryhmänohjaajan tulisi osata pitää lasten motivaa-

tiota yllä rakentamalla tunnista kaikille lapsille sopivan haastava, mutta onnis-

tumisen kokemukset mahdollistava. Liikunnan tulisi tapahtua leikin varjolla, jol-

loin 5-6-vuotias lapsi kykenee keskittymään jo pitkänkin aikaa tehtävään, mikäli 

tehtävä on sisällöllisesti kiinnostava. (Autio & Kaski 2005, 26-27.) 

Soveltavan liikunnan ohjaamisessa toteutetaan samaa periaatetta kuin muus-

sakin liikunnanohjauksessa: opetusta sovelletaan kunkin liikkujan yksilöllisten 

tarpeiden mukaan. Kun soveltavan liikunnan ohjaus on selkeää, tavoitteellista ja 

suunnitelmallista, se on strukturoitua liikunnanohjausta. Strukturoidussa ohjauk-

sessa selkeys johtaa siihen, että liikkujan on helpompi hahmottaa toiminnan 

rakenne ja tavoitteet, suunnata tarkkaavaisuutta opetuksen sisältöön sekä jä-

sentää omaa oppimistaan. Strukturoitua ohjausta suositellaan käytettäväksi eri-

tyisesti, jos ohjattavilla lapsilla on kielellinen erityisvaikeus. Strukturoidussa lii-

kunnanohjauksessa käytetään usein monikanavaista opetusviestintää. Esimer-

kiksi sanallisen ohjeen lisäksi voidaan näyttää suoritus, esittää se kuvin ja piir-

roksin, sekä aktivoida tuntoaistia. Usein jotkin välineetkin voivat ohjata oikeaan 

suoritukseen. (Rintala, ym. 2012, 53-54.) Lapset oppivat asioita eri tavoin, joten 

ohjaajan on hyvä osata käyttää monia ohjaustapoja (Nuori Suomi ry. 2012). 

3.4.1 Ohjauskeinot 

Ohjeita voidaan antaa visuaalisesti, verbaalisesti tai manuaalisesti. Lapsille, 

joilla on kielellinen erityisvaikeus, visuaalinen ja manuaalinen ovat verbaalista 

tehokkaampia. Manuaalista ohjausta, eli tuntoaistin kautta annettavaa ohjausta, 

käytetään erityisesti kun tarkoituksena on korjata lapsen suoritusta. Visuaalise-
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na mallina voi toimia kuva, video tai ohjaajan antama malli. (Numminen 1996, 

122-123 ; Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 85). Myös Wellington ja Stack-

house (2011, 185) toteavat visuaalisen tuen edesauttavan oppimista lapsilla, 

joilla on kielellinen erityisvaikeus. Marton (2007, 1-2) tutkimusartikkelissaan ker-

too, että mallin ottamisella on suuri rooli lasten motoristen, kielellisten ja sosiaa-

listen taitojen hankkimisessa. Lapset matkivat sekä toisiltaan, että aikuisilta op-

piakseen uusia motorisia taitoja ja kommunikointikeinoja. 

Visuaalisesti ohjattaessa on hyvä käyttää verbaalista ohjausta tukena, sillä se 

edistää lapsen sanavaraston kehittymistä. Verbaalisten ohjeiden on oltava sel-

keitä, yksinkertaisia ja lapselle ymmärrettävää kieltä. Ytimekkäästi kerrottujen 

ohjeiden tärkeimmät kohdat tulisi vielä toistaa selkeyden vuoksi, sillä lapsilla, 

joilla on kielellinen erityisvaikeus, on usein heikko työmuisti. Työmuistin resurs-

sit eivät riitä sekä tiedon varastointiin että prosessointiin, jolloin erityisesti pitkien 

lauseiden ymmärtäminen on vaikeaa. Myös tilanteen rauhallisuus ja meluhaitto-

jen estäminen ohjeistuksen aikana ovat erityisen tärkeitä verbaalisen ohjaami-

sen aikana. (Numminen 1996, 122-123 ; Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 

85 ; Montgomery 2003, 221-231.) Muun muassa Dispaldron ym. (2013, 7-11) 

tutkimuksen mukaan lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ympäristön ta-

pahtumiin huomion kiinnittäminen, ja näiden asioiden sisäistäminen on heikkoa 

ja hidasta. Tämä vaikeuttaa lapsia ymmärtämään ympäriltä tulevaa suurta in-

formaation määrää, ja he tarvitsevat sen sisäistämiseen enemmän aikaa. 

Komentotyylinen ohjaus on tapa, jossa ohjaaja selittää ja näyttää tehtävän yh-

teisesti koko ryhmälle. Tämän jälkeen ohjaaja antaa aloitusmerkin, ja kaikki te-

kevät suoritusta samassa tahdissa, jonka ohjaaja määrää. Ohjaaja antaa pa-

lautteenkin yhteisesti kaikille, sillä suoritusten tarkka ohjaamisrytmi vaatii aikaa 

ja huomiota. Komentotyyliä käytetään tilanteissa, joissa ohjattava ryhmä on 

suuri. (Rintala ym. 2012, 57 ; Nuori Suomi ry. 2012.) Harjoitustyylissä käytetään 

eri suorituspisteitä, joiden kaikkien tehtävät ohjaaja selostaa ja näyttää niiden 

suorituspaikoilla. Pisteillä lapset harjoittelevat omaan tahtiinsa, mutta ohjaaja 

kuitenkin tarkkailee ja voi näin antaa palautetta sekä yksilöllisesti että yhteisesti. 

(Rintala ym. 2012, 57 ; Nuori Suomi ry. 2012.) Ohjatussa oivaltamisessa ohjaa-
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ja esittää oppijoille kysymyksiä, jotka johdattelevat oppijoita keksimään ratkai-

sun annettuun tehtävään. Ohjaaja havainnoi suorituksia ja lisäkysymyksin ja 

vihjein antaa palautetta niin, että oppija itse oivaltaa oikeanlaisen ratkaisun. 

(Rintala ym. 2012, 57 ; Nuori Suomi ry. 2012.) 

Touhutassut-ryhmässä pyritään aina ottamaan huomioon lasten eri vaiheet mo-

torisessa kehityksessä. Tavoitteena on valita leikkejä, joiden avulla lapset koki-

sivat onnistumisia, mutta jotka ylläpitäisivät myös motivaatiota ollessaan sopi-

van haastavia. Ohjauksessa pyritään aina selkeyteen, ja ohjeiden antamiseen 

eri menetelmin, jotta mahdollisimman moni lapsista ymmärtäisi. Ohjauksessa 

käytetään verbaalisten lyhyiden ja selkeiden lauseiden tukena visuaalista tai 

manuaalista mallia. Ohjauksen tukena tullaan käyttämään erilaisia visuaalisia 

malleja esimerkiksi kuvia, piirtämistä ja mallintamista. 

3.4.2 Palaute 

Palaute on tietoa toiminnan ja liikkeen aiheuttamista vaikutuksista ja seurauk-

sista ympäristöön. Sen tarkoitus on auttaa saavuttamaan tavoitteet ja motivoida 

oppijaa. Palautteen antamisessa erityisen tärkeää on, että se on todenmukais-

ta. Palaute voidaan jakaa kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen palautteeseen. 

Sisäinen palaute saadaan kehon aistien ja sensoriikan kautta, kuten näkö-, kuu-

lo- ja hajuaistin, sekä proprioseptiikan ja vestibulaarijärjestelmän kautta. Ohjaa-

jan tulisi auttaa lasta havainnoimaan omaa toimintaansa, sillä lapsen kehityksen 

kannalta kaikkein opettavaisinta olisi juuri sisäisen palautteen saaminen. Ulkoi-

nen palaute tukee sisäistä palautetta ja se saadaan toiselta henkilöltä. Ohjaaja 

voi antaa oppijalle palautetta suorituksesta tai sen tuloksesta esimerkiksi ver-

baalisesti tai eleillä ja ilmeillä. Myös manuaalinen ohjaus lapsen toimintaa korja-

tessa on yksi palautteenantamisen vaihtoehto. (Kauranen 2011, 382-383; Magill 

2003, 269; Shumway-Cook & Woollacott 2012, 34; Autio & Kaski 2005, 83; 

Numminen 1996, 123.) Strukturoidussa liikunnassa tavoitteena on laatia sellai-

sia tehtäviä, jotka antavat lapselle palautteen suorituksen onnistumisesta (Rin-
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tala ym. 2012, 58). Tärkeää on myös oppijan kannustaminen ja onnistumisista 

iloitseminen. (Shumway-Cook 2012, 35.) 

Schmidt ja Wrisberg (2000, 261–266) kuvailevat teoksessaan useita ulkoisen 

palautteen ominaisuuksia. Palaute voi olla motivoivaa, mikä saa henkilön naut-

timaan tekemisestään enemmän, yrittämään kovempaa ja jaksamaan pidem-

pään. Motivoivaa palautetta annetaan yleensä suorituksen aikana. Myös infor-

matiivinen palaute annetaan suorituksen aikana. Informatiivisella palautteella ei 

kommentoida henkilön omaa suoritusta, vaan annetaan ohjeita parempaan suo-

riutumiseen, jolloin henkilö löytää oikean suunnan toimintaansa ja ymmärtää 

miten hänen tulisi toimia eri tavalla seuraavalla kerralla. Toiminnan jälkeen an-

nettavan palautteen Schmidt ja Wrisberg luokittelevat vahvistavaksi palautteek-

si, jota voi olla sekä positiivista, että negatiivista. Positiivisella vahvistavalla pa-

lautteella vahvistetaan todennäköisyyttä, että henkilö toistaa toimintansa tule-

vaisuudessa samalla tavalla, kun taas negatiivinen pyrkii estämään vastaavan 

toiminnan jatkossa. Positiivisella palautteella on todettu olevan negatiivista suu-

rempia vaikutuksia. Vahvistava palaute olisi hyvä antaa samaan aikaan verbaa-

lisesti ja nonverbaalisesti. 

Touhutassut-ryhmässä palautetta tullaan antamaan kaikille lapsille suorituksen 

aikana sekä välittömästi suorituksen jälkeen, sillä lasten, joilla on kielellinen eri-

tyisvaikeus, voi olla vaikeaa ymmärtää jälkikäteen, mistä toiminnosta häntä ke-

hutaan. Erään tutkimuksen mukaan lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus, 

on vertaisryhmäänsä heikompi verbaalinen työmuisti, mutta visuaalinen työ-

muisti ei eroa vertaisryhmästä (Packiam Alloway & Archibald 2008, 9). Palautet-

ta pyritään antamaan yhdistämällä eleitä ja ilmeitä verbaaliseen palautteeseen. 

Yritämme antaa lapsille aina positiivista palautetta, mikä motivoi lapsia ja saa 

heidät nauttimaan tekemisestä enemmän. Pyrimme huomioimaan harjoitteita 

suunnitellessa, että lapset saavat mahdollisimman paljon sisäistä palautetta 

suorituksen tuloksesta, esimerkiksi keilauksessa keilan kaatuminen.  
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3.5 Motoristen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu ryhmässä 

Lapsille, joilla on kielellisiä ja motorisia haasteita, sopii hyvin pienryhmätoiminta, 

missä harjoitellaan sosiaalisia ja motorisia taitoja. Pienryhmätoiminta motivoi 

erityislapsia harjoittelemaan haasteelliseksi kokemiaan toimintoja. (Leinonen 

2013, 36.) Ryhmässä toteutettava motorinen kuntoutus tukee motoristen taito-

jen lisäksi vuorovaikutustaitoja, sekä itsetuntemusta ja itseilmaisua. Lapsi oppii 

paljon itsestään, ja rakentaa minäkuvaansa ja käsitystä itsestään (Salmivalli 

2005, 33). Sosiaalinen ympäristö on yksi edellytys kielen kehitykselle. Sosiaali-

set taidot kehittyvät, kun ryhmäläisellä on turvallinen paikka harjoitella erilaisia 

käyttäytymismalleja. Ryhmässä toimiminen opettaa myös ymmärtämään omia 

tunteita, sekä ottamaan huomioon muiden tunteet. Ryhmässä lapsi myös ilmai-

see tunteitaan vapaammin, sillä lapset saavat toisiltaan sellaisia voimavaroja, 

joita aikuiset eivät heille voi tarjota. (Rintala ym. 2005, 48.) Vertaistensa kanssa 

toimiessa lapsi kokee asioita, joilla on vaikutusta hänen sopeutumiseensa ja 

hyvinvointiinsa. Ryhmässä lapsi saa tunteen johonkin kuulumisesta. (Salmivalli 

2005, 15, 32.) 

Tutkimuksissa on osoitettu, että 5-vuotiaat lapset hyötyvät motoriikan harjoitte-

lusta ryhmässä. Ruotsalaisen Plessin ym. (2000, 183-188) julkaisemassa tutki-

muksessa selvitettiin oliko kymmenen kerran motorisella ryhmäkuntoutusjaksol-

la vaikutuksia motorisesta koordinaatiohäiriöstä kärsivien 5-6-vuotiaiden lasten 

motoriikkaan. Tutkimuksessa toteutetulla ryhmäkuntoutusjaksolla harjoiteltiin 

motorisia perustaitoja, eli samoja mitä Touhutassut-ryhmässä. Tutkimuksessa 

todettiin osan lapsista hyötyneen ryhmästä, sillä heidän motoriset taitonsa olivat 

parantuneet. Erityisesti lievistä motorisista vaikeuksista kärsineiden lasten mo-

toriikka oli kehittynyt, kun taas vaikeista motorisista ongelmista kärsivät lapset 

eivät hyötyneet merkittävästi interventiosta. Vanhemmat kommentoivat ryhmän 

vaikuttaneen myös positiivisesti lasten itsevarmuuteen. 

Myös Peensin ym. (2008, 319, 325-326) tutkimuksessa kehityksellisestä koor-

dinaatiohäiriöstä kärsiville lapsille pidettävästä motorisesta ryhmäinterventiosta 

oli lapsille hyötyä. Kahdeksan viikkoa kestävän, kaksi kertaa viikossa puoli tun-
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tia kerrallaan toteutuvan intervention jälkeen lasten motorisissa taidoissa oli ha-

vaittavissa kehitystä. Tutkimuksen tulokset olivat merkittäviä. Ryhmäkerroilla 

käytettiin tehtäväkohtaisia, kinesteettisiä ja sensoriseen integraatioon perustu-

via toimintatapoja. Tällaisia olivat esimerkiksi kieriminen, hyppiminen, loikkimi-

nen, laukkaaminen, erilaiset eläinkävelyt ja hienomotoriset tehtävät. 
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4 TOUHUTASSUT-RYHMÄN KEHITTÄMINEN 

Touhutassut-ryhmä koostui viidestä 5-vuotiaasta lapsesta, joilla on todettu kie-

lellinen erityisvaikeus. Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa kerran viikossa ja 

yhden ryhmäkerran kesto oli 45 minuuttia. Ohjaajan ja ryhmän toimintaa seurat-

tiin videoinnin ja havainnoinnin avulla. Näiden havaintojen pohjalta ryhmätoimin-

taa lähdettiin kehittämään. 

Ryhmän kehittämisen tueksi valittiin Kurt Lewinin kehittämä spiraalimalli (Kuva 

1), jossa suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektio toistuvat peräkkäin luo-

den kehän, jonka myötä tutkija saa jatkuvasti uusia kehittämisideoita (Heikkinen 

ym. 2010, 80; Toikko & Rantanen 2009, 66). Kehittäminen spiraalimallin mu-

kaan on pitkäjänteinen prosessi, joka alkaa toiminnan suunnittelulla ja toteutuk-

sella. Toteutusta havainnoidaan, jonka jälkeen havainnoinnin pohjalta reflektoi-

daan, eli arvioidaan toteutuksen onnistumista. Arvioimalla pohditaan, mikä to-

teutuksessa toimi ja mitä tulisi kehittää. Spiraalin seuraava kierros aloitetaan 

suunnittelemalla seuraavaa toteutusta edellisen kierroksen reflektoinnin pohjal-

ta. Käytännössä aina edellisillä kerroilla hyviksi todettuja käytäntöjä pyritään 

hyödyntämään, kun taas epätoimivia ratkaisuja pyritään korjaamaan ja kehittä-

mään. (Toikko & Rantanen 2009, 66–67). Näin Touhutassut-ryhmän avulla et-

sittiin toimivia leikkejä, motorisia harjoitteita sekä ohjauskeinoja, joilla voidaan 

tukea lapsen oppimista, ymmärrystä ja kehitystä, kun hänellä on kielellinen eri-

tyisvaikeus. 
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Kuva 1. Spiraalimalli (Heikkinen ym. 2010, 81). 

 

4.1 Touhutassujen ensiaskeleet 

Suunnittelimme Touhutassut-ryhmän ensimmäisen kerran sen mukaan, mitä 5-

vuotiaan tulisi lapsen normaalikehityksen teorian mukaan osata. Lisäksi suun-

nittelimme, kuinka leikkejä voidaan helpottaa, mikäli ne olisivat liian haastavia 

ryhmämme lapsille. Suunnitteluvaiheen aikana valitsimme Touhutassut-ryhmän 

rakenteen, leikit ja motoriset harjoitteet sekä ohjauskeinot kirjallisuuden ja tut-

kimustiedon perusteella. Touhutassut-ryhmän edetessä lähdimme kokeilemaan 
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ja kehittämään teorian pohjalta valitsemiamme leikkejä, harjoitteita ja ohjaus-

keinoja. 

Rakenne 

Ensimmäinen Touhutassut-ryhmä alkoi alkupiirillä, jossa toivotimme lapset ter-

vetulleiksi ryhmään, esittelimme itsemme ja kerroimme mitä Touhutassut-

ryhmässä tullaan tekemään. Alkupiirissä kävimme läpi nimikylttien avulla ketkä 

lapsista olivat paikalla ja jokainen lapsi sai nimikyltin rintaansa. Ensimmäisen 

kerran tutustumisleikiksi valitsimme nimileikin, jossa palloa vierittämällä käytiin 

yhdessä läpi jokaisen lapsen nimi. Koimme alkupiirin hyväksi vaihtoehdoksi 

orientoitua ryhmään, joten päätimme myös jatkossa toteuttaa alkupiirin. Tutus-

tumisen ja muiden huomioimisen vuoksi koimme myös tärkeäksi aina alkupiiris-

sä käydä läpi kaikkien nimet ja kuulumiset. Lisäksi alkupiirissä käytiin kuvakort-

tien avulla läpi, mitä ryhmäkerran aikana tullaan tekemään. Kuvakortit olivat 

esillä koko ryhmäkerran ajan, jolloin lapset pystyivät seuraamaan ryhmäkerran 

kulkua. Myös Ahosen ja Siiskosen (2004, 167-168) mukaan lasten, joilla on kie-

lellinen erityisvaikeus, aikakäsityksen ja tapahtumien järjestyksen ymmärtämistä 

voidaan  helpottaa kuvien avulla. Yksinkertaiset kuvat tulevista tapahtumista 

käydään yhdessä läpi lasten kanssa, jolloin he ymmärtävät mitä on tapahtu-

massa. Samankaltaisia havaintoja saimme myös Touhutassut-ryhmässä. 

Alkupiirin jälkeen vuorossa oli toiminnallinen vaihe, jossa motorisia taitoja harjoi-

teltiin erilaisten leikkien ja temppuratojen avulla. Ennen ryhmäkerran loppumista 

rentouduttiin yhdessä erilaisilla rentoutumisharjoituksilla. Ryhmäkerta päätettiin 

loppupiiriin. Loppupiirissä kokoonnuttiin miettimään yhdessä ryhmäkerran kul-

kua, ja jokainen lapsi sai vuorollaan näyttää kuvakorteista mikä ryhmäkerran 

leikeistä oli mieluisin. Ensimmäisellä ryhmäkerralla lapsille jaettiin Touhutassut-

passi (Liite 6), johon he saivat jokaisen ryhmäkerran päätteeksi valita halua-

mansa tarran. Ryhmäkerran päätteeksi poistuimme kaikki yhdessä, mikä oli 

hyvä tapa opettaa lapsia huomioimaan muita. 

Strukturoitu rakenne, joka toistui aina samassa järjestyksessä, tuntui heti en-

simmäisen kerran jälkeen toimivalta ja sitä päätettiin noudattaa kaikilla ryhmä-
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kerroilla. Myös Leinosen (2013, 37) kuvaamassa erityisryhmässä todettiin ryh-

mäkertojen toistuvan toimintarakenteen luovan erityislasten tarvitsemaa selkeyt-

tä ja rajoja. 

Palaute 

Touhutassut-ryhmässä lapsille annettiin motivoivaa palautetta suorituksen aika-

na tai heti sen jälkeen. Annettu palaute oli positiivista ja sen avulla pyrittiin roh-

kaisemaan ja innostamaan lapsia. Annoimme satunnaisesti myös informatiivista 

palautetta, jolloin emme kommentoineet lapsen suoritusta, vaan annoimme 

vaihtoehtoisen suoritustavan. Jos esimerkiksi pallon heittäminen yläkautta oli 

vaikeaa, näytimme lapselle, kuinka heittää alakautta. Harjoitteet pyrittiin valit-

semaan niin, että lapset saisivat sisäistä palautetta suorituksen tuloksesta. To-

tesimme heti ensimmäisellä kerralla näiden olevan toimivia tapoja antaa palau-

tetta, joten jatkoimme palautteen antamista näiden periaatteiden mukaisesti.  

Sosiaaliset taidot 

Ensimmäisellä kerralla yhteiseksi säännöksi sovittiin, että ohjeet kuunnellaan 

aina hiljaa istuen. Alkuun emme sopineet mitään yhteistä merkkiä, josta leikki 

loppuu tai keskeytetään. Totesimme kuitenkin heti ensimmäisen leikin aikana, 

että lasten huomion kiinnittämiseen olisi hyvä olla tietty äänimerkki. Taputus 

toimi seuraavien leikkien aikana äänimerkkinä, mikä oli kohtalaisen toimiva, 

mutta sekoittui helposti taustahälyyn. Seuraavalla ryhmäkerralla käytimme pilliä 

äänimerkkinä, mikä toimi taputusta tehokkaammin. Jokaisesta pillinpuhallukses-

ta leikki keskeytyi ja lasten tuli pysähtyä kuuntelemaan seuraavat ohjeet. Pilli 

havaittiin toimivaksi vaihtoehdoksi ja sitä käytettiinkin jatkossa kaikilla ryhmäker-

roilla. Samankaltaisia havaintoja äänimerkin toimivuudesta on tehnyt myös Lei-

nonen (2013, 38) erityisryhmässään. 

Motoriset harjoitteet ja niiden ohjaaminen Touhutassut-ryhmässä  

Käytimme alusta asti multisensorista ohjaustapaa, eli verbaalisten ohjeiden ker-

tomisen lisäksi ohjeita havainnollistettiin visuaalisesti. Ensimmäisillä kerroilla 

käytimme verbaalisten ohjeiden tukena paljon kuvakortteja, joilla pyrimme hel-
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pottamaan ohjeiden ymmärtämistä. Kuvakorteissa oli leikkien tärkeimmät vai-

heet. Kuvakortit tukivat ohjeiden ymmärtämistä, mutta huomasimme esimerkiksi 

temppuratoja ohjatessamme ohjaajan näyttämän mallin toimivan paremmin. 

Ohjaajan näyttämä malli toimi myös piirtämällä ohjaamista tehokkaammin. Piir-

tämisen hyvänä puolena oli, että se auttoi lapsia suuntaamaan tarkkaavaisuu-

tensa ohjeisiin. Käytössä oli myös jatkuvasti paljon keholla viestimistä; eleillä ja 

ilmeillä, sekä yksinkertaisilla viittomilla oli tehokasta tukea puhetta. 

Kahdella ensimmäisellä kerralla valitsimme ensimmäiseksi leikiksi hipan. En-

simmäisellä kerralla suurimmaksi ongelmaksi osoittautui leikkialueen rajaami-

nen. Aluksi rajat annettiin liikuntasalin lattiassa olevien viivojen mukaan. Raja-

viivojen ymmärtämistä yritettiin vahvistaa lisäämällä viivojen päälle värilliset ma-

tot. Lasten oli kuitenkin vaikea ymmärtää rajoja, jolloin leikki keskeytettiin ja alu-

een rajausta pyrittiin konkretisoimaan kulmiin laitettavien rajakiilojen avulla. Ra-

jakiilatkaan eivät olleet riittävän konkreettinen ratkaisu, joten seuraavalla kerral-

la päätimme rajata alueen pitkien penkkien avulla, jolloin pääsy salin toiselle 

puolelle estyi. Alueen konkreettinen rajaus penkkien avulla toimi myös kaikissa 

muissa leikeissä, joissa lapset saivat liikkua tilassa vapaasti. 

Hippa-leikeissä haasteeksi osoittautui myös lasten eri roolit. Lapset ottivat pal-

jon mallia toisiltaan, jolloin heidän oli vaikea ymmärtää, että kiinniottajalla oli eri 

tehtävä kuin muilla lapsilla. Kokeilimme myös hippa-leikkiä, missä oli mahdollis-

ta pelastaa kiinnijäänyt lapsi. Lasten oli vaikea ymmärtää pelastamisen käsite ja 

hahmottaa, ettei kiinniottajan kuulu käydä pelastamassa kiinnijääneitä. Myös 

muissa leikeissä oli haastavaa jos lapsilla oli eri roolit tehtävän aikana. 

Ensimmäisellä kerralla energiaa purkavan leikin jälkeen motorisia taitoja harjoi-

teltiin temppuradan avulla. Temppurata toteutettiin käymällä ensin yhdessä läpi 

kaikki harjoituspisteet, jonka jälkeen jokainen lapsi lähti yksin, omilta pisteiltään 

suorittamaan temppurataa. Lasten oli kuitenkin haasteellista muistaa annettuja 

ohjeita, kun tehtävä tuli suorittaa yksin. Touhutassut-ryhmässä ohjaajan apuna 

oli myös toinen opiskelija, jolloin ohjaajat pystyivät jakautumaan auttamaan lap-

sia pisteille. Jotta temppurata olisi helpompi suorittaa ja yhden ohjaajan apu 

riittäisi, päätimme seuraavilla kerroilla suorittaa temppuradan yhdessä ryhmänä. 



30 

TURKU AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sallamari Mettälä, Jenni Routamaa & Ida Sinisalo 

Temppuradan suorittaminen ryhmänä toimi paremmin, sillä lasten oli helpompi 

muistaa pisteen suoritusohjeet. Ohjaaja pystyi myös paremmin kannustamaan 

lapsia, huolehtimaan turvallisuudesta ja antamaan palautetta. Näin ohjaaja pys-

tyi antamaan lapsille myös lisää ohjeita tehtävän helpottamiseksi tai vaikeutta-

miseksi kunkin lapsen taitotason mukaisesti. 

4.2 Haparoivin askelin eteenpäin 

Motoriset harjoitteet ja niiden ohjaaminen Touhutassut-ryhmässä 

Havaittuamme ensimmäisten kertojen aikana ohjaajan näyttämän mallin toimi-

van parhaiten verbaalisten ohjeiden tukena, pyrimme pääasiassa käyttämään 

tätä ohjauskeinoa. Kuvakortteja käytimme edelleen alkupiirissä ryhmäkerran 

ohjelman läpikäymiseen, sekä haastavien käsitteiden selittämiseen. Käytimme 

kuvakortteja myös leikkien aikana tukeaksemme ohjeiden ymmärtämistä ja las-

ten omaa aktiivista osallistumista. Esimerkiksi leikeissä, joissa piti liikkua eri 

eläinten tavoin, näytimme eläimen kuvaa mallintamisen sijaan, jolloin lapset 

oivalsivat itse eläimen liikkumistavan. Kuvakortteja käytettiin myös tuttujen leik-

kien ohjeiden mieleenpalauttamisessa. Havaittuamme sekä kuvakorttien, että 

mallintamisen olevan toimivia, käytimme niitä rinnakkain verbaalisen ohjauksen 

tukena. Myös Wellington ja Wellington (2002, 87) suosittelevat multisensorista 

lähestymistapaa opetettaessa lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, sillä se 

antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden oppia itselleen parasta tapaa hyödyntä-

en. Pelkkä puhutun tai kirjoitetun kielen käyttäminen ei ole riittävää opetettaes-

sa lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, vaan tukena tulisi käyttää esimer-

kiksi kuvia, kaavioita ja symboleja. Kuvien tulisi olla selkeitä, ja niiden olisi sel-

keyden vuoksi paras olla valkoisella pohjalla. Touhutassut-ryhmässäkin pyrittiin 

käyttämään mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia kuvia. Totesimme myös, 

että verbaaliset ohjeet on hyvä pitää mahdollisimman yksinkertaisina, selkeinä 

ja rauhallisina. 

Temppurata todettiin hyväksi tavaksi harjoitella monia erilaisia motorisia taitoja. 

Myös lapset kokivat temppuradan erityisen mielekkääksi. Temppurataa kehitet-
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tiin kevään kuluessa jatkuvasti. Temppuradan muuttaminen ryhmässä suoritet-

tavaksi oli toimiva ratkaisu, mutta toisaalta se toi myös omat haasteensa. Erityi-

sen haastavaa monille lapsista oli oman vuoron odottaminen, sekä jonossa kul-

keminen ja oman paikan hahmottaminen. Oman vuoron odottamista yritettiin 

helpottaa seuraavilla kerroilla lisäämällä temppuradan eri pisteiden välille odo-

tuspaikaksi jumppamatto. Jumppamaton lisääminen odotuspaikaksi rauhoitti 

selkeästi odotustilannetta. Odotuspaikkaa kehitettiin huomioimalla pisteen väri, 

niin että jokaisella odotuspisteellä oleva jumppamatto oli samanvärinen. Myös 

Wellington ja Wellington (2002, 87) toteavat selkeän asioiden merkitsemisen 

esimerkiksi värikoodein auttavan lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Myös 

muissa leikeissä käytettiin ohjauksen tukena värejä. Esimerkiksi maa-meri-laiva 

–leikissä lasten muistamista tuki eriväriset matot. Mattojen värit valittiin tuke-

maan mielikuvia, eli esimerkiksi meri oli sininen. Oli tärkeää, että värit olivat ai-

na samat, jolloin johdonmukaisuus tuki lasten muistamista. Leikkiä ohjatessa 

myös kuvakorttiin oli piirretty samat värit. 

Ajoittain keskittyminen tehtävään aiheutti lapsille haasteita. Lisätäksemme las-

ten keskittymistä meneillä olevaan leikkiin, tehtävän suoritustapaa vaihdeltiin. 

Tehtävä tuli suorittaa esimerkiksi voimakkaasti jaloilla tömistellen tai hyvin hiljaa 

hiipien. Hiljainen ja tahdiltaan rauhallinen tekeminen auttoi lapsia selkeästi kes-

kittymään toimintaansa, kun taas reippaan ja riehakkaan tekemisen myötä lap-

set pääsivät purkamaan energiaansa. Vaihtelun avulla mielenkiinto leikkiä koh-

taan pysyi yllä pidempään. Levottomuutta aiheutui myös jos leikki tai harjoite ei 

ollut sopivan tasoinen lapsille. Huomasimme, että varalla oli hyvä aina olla muu-

tama leikki, joilla ohjaaja pystyi korvaamaan huonoksi havaitun leikin tilantee-

seen sopivalla. Leikkien eritasoiset variaatiot oli myös hyvä olla aina valmiiksi 

suunniteltuna, jotta ohjaaja pystyi nopeasti muuntamaan tehtävää. Myös tämä 

tuki lasten mielenkiinnon ylläpysymistä. 

Tukeaksemme kaikkien onnistumisen kokemuksia ja yhteistoiminnallisuutta, 

kokeilimme suorittaa joitain leikkejä käsi kädessä. Tehtäviä suoritettaessa käsi 

kädessä lasten oli huomioitava kaikkien motoriset taidot, eivätkä lasten eroavat 

taitotasot korostuneet. Esimerkiksi maa-meri-laiva –leikki toimi hyvin käsi kä-
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dessä suoritettuna, jolloin kukaan lapsista ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen. 

Muiden huomioiminen oli alkuun lapsille hieman haastavaa. Koska käsi kädes-

sä ryhmässä liikkuminen tuotti alkuun vaikeuksia, päätimme kokeilla toimisiko 

leikki paremmin, jos ohjaaja olisi aluksi mukana. Ohjaajan oltua hetken mukana 

leikissä, lapset oivalsivat miten säädellä omaa nopeuttaan ryhmän mukaan. 

4.3 Taitavasti tassutellen kohti päätöstä 

Sosiaaliset taidot 

Touhutassut-ryhmässä ilmeni ajoittain levottomuutta. Joissain tilanteissa joku 

lapsista ei halunnut suorittaa ohjattua tehtävää tai osallistua leikkiin. Välillä i l-

meni myös ylimääräistä riehumista kesken leikkien. Mitään yleistä sääntöä täl-

laisiin tilanteisiin ei ollut, mutta ohjaajien kesken oli sovittu, että apuohjaaja siir-

tää kyseisen lapsen hetkeksi leikistä syrjään rauhoittumaan. Syrjään siirtäminen 

toimi joidenkin lasten kohdalla hyvin, mutta osan kohdalla menettelytapa lisäsi 

huomionhakuisuutta, jolloin vastaavaa käytöstä ilmeni jatkossakin. Ohjaajien 

kesken olisi tullut sopia johdonmukaisemmat tavat toimia tällaisissa tilanteissa. 

Lapsen suuttuessa tai rikkoessa sääntöjä myös Leinosen (2013, 38) mukaan 

hyvä keino rauhoittaa tilanne olisi lapsen pyytäminen sivuun rauhoittumaan. 

Lapsen rauhoituttua häntä tulisi kehua ja ottaa jälleen mukaan toimintaan.  

Muutaman kerran lasten välille syntyi pientä riitaa väärinkäsitysten vuoksi. Lap-

sille saattoi tulla keskenään väärinymmärryksiä sosiaalisten taitojen haasteiden 

sekä kommunikoinnin vaikeuksien vuoksi. Pari kertaa riita päättyi pieneen tö-

näisyyn tai huitomiseen. Leinonen (2013, 35) on kuvaamassaan erityislasten 

liikuntaryhmässä todennut, että ohjaajalla on suuri merkitys sosiaalisten taitojen 

harjoittelussa. Ohjaaja antoi mallia kohteliaista käytöstavoista ja puuttui aggres-

siivisten tilanteiden uhkiin jo ennen tilanteiden syntymistä etsimällä yhdessä 

lasten kanssa sopivan tavan ratkaista riita. Touhutassut-ryhmässä tilanteet 

muodostuivat ajoittain niin nopeasti, ettei niitä pystytty ennalta estämään. Tilan-

teet käytiin läpi yhdessä ohjaajan avustuksella positiivisissa merkeissä ja riidan 

osapuolet pyysivät toisiltaan anteeksi. Tämä oli toimiva menettelytapa ja näin 
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kenellekään ei jäänyt riitatilanteen jälkeen pahaa mieltä. Myös Webster-

Strattonin ja Reidin (2004, 97) tutkimus osoittaa, että positiivisen palautteen 

antaminen negatiivisen sijaan vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, jolloin hän 

oppii selviytymään esimerkiksi konfliktitilanteissa käyttäytymättä aggressiivises-

ti. 

Alkuun lapset ottivat vain vähän kontaktia toisiinsa, jonka vuoksi yritimme kehit-

tää leikkejä yhteistoiminnallisemmiksi. Esimerkiksi ilmapalloa pomputettiin al-

kuun yksin. Jotta lapset toimisivat enemmän ryhmänä, annettiin seuraavalla 

kerralla lapsille vain yksi ilmapallo, joka heidän tuli yhdessä pitää ilmassa. Leikki 

oli toimiva ja hauska tapa harjoitella käsittelytaitoja yhdessä. Vuorovaikutus las-

ten välillä myös lisääntyi leikin aikana. 

Motoriset harjoitteet ja niiden ohjaaminen Touhutassut-ryhmässä.  

Lisätäksemme temppuradan mielekkyyttä ja helpottaaksemme lasten keskitty-

mistä siihen, lisäsimme viimeisillä ryhmäkerroilla temppuratoihin juonen. Juo-

neen liittyen käytimme tehtävissä mielikuvia, jolloin lapset eläytyivät tehtäviin 

yhä paremmin. Mielikuvat ja juoni innostivat ja motivoivat lapsia suorittamaan 

haastavampiakin tehtäviä. Yksi lasten suosikeista oli esimerkiksi merirosvoseik-

kailu temppuradalla. Temppurataa ohjatessamme huomasimme, että se olisi 

paras rakentaa selkeään järjestykseen, etenevään ratamaiseen muotoon. Ko-

keilimme neljännellä kerralla pallorataa, jonka pisteet oli sijoiteltu rinnakkain. 

Tällöin lapset eivät ymmärtäneet, että tehtävän suoritettuaan heidän tulisikin 

siirtyä viereiselle pisteelle, ei eteenpäin. Vaikka alkuun mainitsimme ryhmässä 

suoritettavan temppuradan mahdollistavan eri haastetasojen asettamisen, osoit-

tautui se kuitenkin yllättävän hankalaksi. Annettuamme tehtävään yleisen oh-

jeen, pyrimme vaikeuttamaan tai helpottamaan tehtävää yksilöllisesti lapsen 

motoriseen taitotasoon nähden. Haasteeksi osoittautui se, että lapset matkivat 

paljon toisiltaan, jolloin seuraava lapsi otti aina edelliseltä mallia. Riippuen edel-

lisen lapsen taitotasosta, oli tehtävä seuraavalle lapselle usein joko liian haas-

tava tai helppo. 
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Myös muissa leikeissä käytettiin apuna mielikuvia. Mielikuvat tukivat selkeästi 

leikin ohjeiden ymmärtämistä. Alkukerroilla leikimme tunnelipalloleikkiä, joka 

osoittautui haasteelliseksi lapsille. Huomattuamme mielikuvien tukevan lapsia 

temppuradoissa, kokeilimme niiden käyttöä myös muissa leikeissä. Esimerkiksi 

juuri tunnelipalloleikissä pallon nimeäminen junaksi, joka kulkee lasten jalkojen 

väliin muodostuvan tunnelin läpi, lisäsi lasten mielenkiintoa ja auttoi ohjeiden 

ymmärtämistä. 

Leikit, jotka olivat lapsille alkuun haastavia ymmärtää, helpottuivat kun ohjaaja 

osallistui leikkiin kunnes lapset ymmärsivät leikin idean. Ohjaajan osallistuminen 

helpotti myös leikkejä, joissa oli haastavia käsitteitä kuten kehonosat.  Näin lap-

set pystyivät ottamaan mallia ohjaajalta, elleivät itse oivaltaneet mitä tulisi teh-

dä. Kuten aiemmin mainitsimme, esimerkiksi hippaleikeissä osoittautui haas-

teeksi lasten eri roolit leikin aikana. Tällaisissa leikeissä oli selkeyttävää, kun 

ohjaaja suoritti muista poikkeavan roolin. Kun lapsilla oli kaikilla sama rooli, leikit 

toimivat hyvin.  

Yleisesti leikeissä toimivimmaksi tavaksi ohjata osoittautui komentotyylinen oh-

jauskeino. Harjoitustyyli, jossa lasten olisi tullut suorittaa tehtäviä itsenäisesti, ei 

toiminut. Lasten oli hankala muistaa pisteiden suoritusohjeet. Kuitenkin harjoi-

tustyylille ominainen tapa suorittaa tehtäviä eri pisteillä oli toimiva ja mielekäs. 

Ohjattua oivaltamista pyrimme käyttämään aina sen ollessa mahdollista, sillä se 

aktivoi lapsia ajattelemaan itse. Esimerkiksi erilaisilla esteradoilla lapset saivat 

itse keksiä keinoja, joiden avulla este voitiin ylittää. 

Ryhmän edetessä yritimme nostaa joidenkin leikkien vaikeustasoa. Esimerkiksi 

lapsille helpon maa-meri-laiva –leikin vaihdoimme hieman vaativampaan auto-

vene-bussi –leikkiin. Leikissä oli muuten samat säännöt kuin maa-meri-laiva –

leikissä, mutta lisäksi pisteillä oli erilaiset tehtävät. Leikistä tuli kuitenkin liian 

haastava, eivätkä lapset ymmärtäneet leikin ohjeita. Tämän vuoksi palasimme 

takaisin hyväksi todettuun maa-meri-laiva –leikkiin. Havaitsimme yksinkertaisten 

leikkien olevan kaiken kaikkiaan toimivia. Käsittelytaitoja oli esimerkiksi helppo 

harjoitella pompottamalla ilmapalloa musiikin soidessa tai kuljettamalla herne-

pussia eri tavoin. Toimivia tapoja harjoitella liikkumistaitoja olivat esimerkiksi eri 
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eläinten tapaan liikkuminen sekä junamatka liikkumismaihin -leikki, jossa lasten 

tulee kulkea junassa ja veturin käskyn mukaan pysähtyä maihin, joissa liikutaan 

eri tavoin.  

Toisto osoittautui tehokkaaksi tavaksi harjoitella motorisia taitoja. Samoja leik-

kejä ja harjoitteita toistettiin eri ryhmäkerroilla, jolloin leikit tulivat lapsille tutuiksi. 

Ensimmäistä kertaa tehtävää suorittaessa lasten tuli keskittyä paljon tehtävän 

ohjeiden ymmärtämiseen. Seuraavilla kerroilla huomiota ei tarvinnut suunnata 

enää ohjeisiin ja sääntöihin, jolloin lapset pystyivät heittäytymään paremmin 

leikin tai harjoitteen suorittamiseen. Koimme, että näin lapset saivat ryhmässä 

onnistumisen kokemuksia ja lasten itsevarmuus kohosi. 

4.4 Yhteenveto 

Yhteenvetoon olemme koonneet kaikki kehittämistyössämme toimiviksi havaitut 

keinot.  

Rakenne 

Ryhmän strukturoitu rakenne helpotti lasten orientoitumista ryhmään. Ryhmän 

rakennetta selkeyttää, jos ryhmäkerta sisältää alkupiirin, toiminnallisen vaiheen 

sekä loppupiirin.  Ryhmäkerran päättämistä rauhoittaa, jos ennen loppupiiriä 

pidetään loppurentoutus. Lasten orientoitumista ryhmäkertaan helpottaa, jos 

ryhmäkerran rakenne käydään läpi alkupiirissä kuvakorttien avulla. Kuvat on 

hyvä jättää esille koko ryhmäkerran ajaksi. 

Motoriset harjoitteet 

Yksinkertaiset leikit, joissa ei ole monimutkaisia sääntöjä, toimivat parhaiten. 

Motorisia harjoitteita valitessa tulee ottaa huomioon lasten motorinen taitotaso. 

Harjoitteita tulee pystyä muokkaamaan, jotta jokaisen lapsen yksilöllinen taito-

taso voidaan huomioida. Toimiva tapa lisätä haastetta useisiin tehtäviin, on vai-

keuttaa liikkumistapaa, jolla tehtävä tulee suorittaa. Koska eri roolien ymmärtä-

minen leikeissä on lapsille haastavaa, on leikit hyvä valita niin, että kaikki lapset 

pääsevät suorittamaan samaa roolia. Ohjaaja voi suorittaa poikkeavan roolin, 
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esimerkiksi hippaleikissä. Temppuratojen avulla on helppo harjoitella monia eri-

laisia motorisia taitoja. 

Sosiaaliset taidot 

Alku- ja loppupiiri ovat toimiva tapa harjoitella vuorovaikutustilanteita. Niissä 

lapset pääsevät ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Alku- ja loppu-

piiri opettavat myös kuuntelemaan toisia.  

Riitatilanteet on hyvä ratkaista ryhmässä positiivisissa merkeissä ohjaajan avus-

tuksella. On tärkeää, että lapset oppivat virheistään ja pyytävät anteeksi toisil-

taan. Lasten poiketessa säännöistä tai riehuessa, toimiva tapa rauhoittaa ryh-

mätilanne on siirtää kyseinen lapsi hetkeksi leikistä syrjään rauhoittumaan. 

Yhteisleikkien avulla voi hyvin tukea sosiaalisten taitojen kehitystä. Yhteistoi-

minnallisten leikkien avulla vuorovaikutus lasten välillä lisääntyy ja lapset oppi-

vat paremmin huomioimaan toisiaan. Yhteisleikeissä kukaan ei joudu olemaan 

yksin esillä, jolloin lasten motorinen eritasoisuus ei korostu. 

Oman vuoron odottaminen ja muiden huomioiminen on lapsille haasteellista, 

taitoja on kuitenkin hyvä harjoitella ryhmässä. Vuoron odottamisen ymmärtämi-

nen helpottuu, kun omaa vuoroa tulee odottaa tietyssä paikassa. Toimiva tapa 

harjoitella muiden huomioimista on suorittaa tehtäviä yhdessä ryhmänä, esi-

merkiksi käsi kädessä, jonona tai pareittain. Myös yhteinen tavoite leikin suorit-

tamiseksi saa ryhmäläiset toimimaan yhdessä.  

Ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan kokonaisvaltaisesti sosiaalisia taito-

ja. Ryhmässä lapset huomaavat, että muilla on samankaltaisia haasteita. Las-

ten itsevarmuuden lisääntymisen ja rohkaistumisen kannalta ryhmästä saatava 

vertaistuki on erityisen tärkeää. 

Ohjaus 

Ohjattaessa lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, verbaalisten ohjeiden tu-

lee olla selkeitä ja ytimekkäitä. Lauseiden on oltava lyhyitä ja verbaalisia ohjeita 

on annettava vähän kerrallaan. Kuvat ovat toimiva tapa tukea verbaalista ohja-
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usta. Käytettävien kuvien on oltava selkeitä. Kuvilla voidaan auttaa lapsia ym-

märtämään vaikeita käsitteitä. Verbaalisen ohjeistuksen tukena on myös hyvä 

käyttää paljon ohjaajan näyttämää mallia. Visuaalinen mallintaminen on toimivin 

tapa tukea lasten ymmärrystä. Lapsia ohjattaessa on huomioitava myös, että 

lapset ottavat paljon mallia toisiltaan. Ohjaajan on muistettava tämä erityisesti 

lasten suorittaessa tehtäviä peräkkäin. Tällöin ohjaajan on huomioitava jokainen 

lapsi yksilönä. Lasten kanssa kommunikoitaessa eleillä ja ilmeillä voi elävöittää 

puhetta, mikä myös tukee puheenymmärrystä. 

Selkeät säännöt kaikissa ryhmäkerran toimissa ovat tärkeät. Lasten keskittymi-

sen helpottamiseksi säännöt on hyvä kerääntyä kuuntelemaan rauhallisesti is-

tuen tiettyyn paikkaan. Ryhmätilanteen hallitsemiseksi on hyvä sopia äänimerk-

ki, jonka myötä lasten tulee pysähtyä ja istuutua kuuntelemaan seuraavat oh-

jeet. Tilan rajaaminen konkreettisesti auttaa lapsia hahmottamaan leikkialueen.  

Lasten ymmärryksen ja mielenkiinnon tukena kannattaa käyttää mielikuvia. Mie-

likuvien avulla voidaan lisätä motivaatiota ja heittäytymistä leikkiin tai harjoittee-

seen. Myös värien avulla voidaan tukea hyvin ohjeiden ymmärtämistä, esimer-

kiksi värikoodit voivat helpottaa muistamista. Leikkejä on helppo rytmittää mu-

siikin avulla. 

Leikkejä ja harjoitteita on hyvä toistaa useampia kertoja, jotta lapset pystyvät 

paremmin keskittymään harjoitteen suorittamiseen. Näin lasten ei enää tarvitse 

suunnata tarkkaavaisuuttaan ohjeiden sisäistämiseen. Toisto on tärkeää myös 

uusien motoristen taitojen oppimisen kannalta. 

Ohjaustyyleistä komentotyylinen ohjaus toimii useimmissa harjoitteissa parhai-

ten. Ohjaaja antaa yksinkertaiset ja selkeät ohjeet, joiden mukaan lapset suorit-

tavat tehtävää. Ohjatulla oivaltamisella voi tukea lasten aktiivista osallistumista 

ja omaa ajattelua. Ohjatussa oivaltamisessa ohjaaja esittää johdattelevia kysy-

myksiä, joiden myötä lapset saavat itse oivaltaa ratkaisun tehtävään. Tämän 

avulla voi lisätä lasten motivaatiota.  

Palautetta on hyvä antaa lapsille suorituksen aikana tai välittömästi sen jälkeen. 

Lapsen suorituksen tuloksesta saama palaute, esimerkiksi kaatuvatko keilat, on 
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tehokas tapa motivoida lasta ja se tukee myös motorista oppimista. Lapselle 

annetun palautteen tulisi olla positiivista. Positiivisen palautteen avulla voidaan 

tarjota lapsille onnistumisen kokemuksia. 
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5 POHDINTA 

Prosessi 

Aivoliitto ry tarjosi opinnäytetyömme aiheen, josta kiinnostuimme, koska siinä 

yhdistyivät lasten motorinen, sosiaalinen ja kielellinen kehitys. Ryhmän kehittä-

minen alkoi teoriaperustan kokoamisella. Tähän teoriaan pohjautuen valittiin 

harjoitteet ja ohjaustavat. Valittuja harjoitteita ja ohjaustapoja lähdettiin kokeile-

maan ja kehittämään Touhutassut-ryhmässä. Ryhmää, motorisia harjoitteita ja 

ohjaustapoja lähdettiin kehittämään Kurt Lewinin spiraalimallin mukaisesti, kos-

ka uskoimme sen olevan toimiva vaihtoehto toteuttaa kehittämistyötä. Kehittä-

minen tapahtui havainnoinnin ja videoinnin pohjalta. Näiden avulla koimme pys-

tyvämme jäsennellysti tarkastelemaan ryhmän sekä motoristen harjoitteiden ja 

ohjauksen toimivuutta. 

Opinnäytetyöprosessi alkoi suunnitelmavaiheella syksyllä 2012, jolloin kirjoi-

timme tutkimuksiin ja kirjallisuuteen pohjautuvan viitekehyksen. Ryhmän ko-

koamisen ja lupa-asiat hoidimme suunnitelmavaiheen aikana. Etsimme ja kehi-

timme toimivia ohjauskeinoja, motorisia harjoitteita ja leikkejä Touhutassut-

ryhmän avulla keväällä 2013. Ryhmän toteutuksen jälkeen aloitimme opinnäyte-

työn raportoinnin, johon olemme kuvanneet kehittämisprosessin. Kehittämispro-

sessissa toimiviksi havaitut ohjauskeinot, motoriset harjoitteet ja leikit kokosim-

me ohjevihoksi, joka on kehittämistyön tuotos. 

Alun haasteeksi osoittautui tutkimustiedon hankinta. Tutkimuksia aiheesta kui-

tenkin löytyi, kun osasimme laajentaa näkökulmaa. Leikkien ja ohjauskeinojen 

valinta onnistui hyvin. Olimme etsineet paljon motorisia harjoitteita, joista pys-

tyimme ryhmän alettua poimimaan juuri Touhutassut-ryhmälle sopivat harjoit-

teet. Ryhmän kehittämisessä spiraalimalli toimi erittäin hyvin. Kehittämisen tu-

eksi valitut havainnointi ja videointi helpottivat jokaisen ryhmäkerran purkamista. 

Videoiden avulla pystyimme palaamaan ryhmäkertoihin ja tarkastelemaan toi-

mintatapoja yksityiskohtaisesti. Näin ollen pystyimme spiraalimallin mukaan ke-

hittämään ryhmää kerta kerralta toimivammaksi.  
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Mielestämme onnistuimme kehittämistyössä, mutta haastavaksi vaiheeksi opin-

näytetyöprosessissa osoittautui kehittämisosion raportointi. Haastavaa oli saada 

kirjoitettua kehittämistyön vaiheet näkyviin spiraalimallin mukaisesti. Myös ohje-

vihon muotoilu ja rakenteen suunnittelu oli haasteellista. Kehittämistyön aikana 

onnistuimme löytämään ohjausta tukevia keinoja, sekä toimivia motorisia har-

joitteita ja leikkejä, joita voidaan käyttää ohjattaessa lapsia, joilla on kielellinen 

erityisvaikeus. Löysimme ja kehitimme ohjauksen tueksi keinoja, joiden avulla 

voidaan helpottaa hyvin lasten ymmärrystä. Kehittämistyön pohjalta onnistuim-

me luomaan selkeän ohjevihon, jonka toivomme palvelevan toimeksiantajaam-

me. 

Yhteistyö toiminta- ja fysioterapian välillä oli mielekästä, sujuvaa ja antoisaa. 

Kehittämistyössä pystyttiin hyödyntämään molempien alojen erityisosaamista ja 

nostamaan esiin erilaisia näkökulmia. Moniammatillista yhteistyötä fysio- ja toi-

mintaterapian välillä oli hyvä harjoitella kehittämistyön avulla. Moniammatillisen 

työskentelyn avulla voidaan laajentaa molempien alojen näkökulmaa. 

Eettisyys 

Ennen ryhmän alkua hankimme kirjalliset osallistumis- sekä videointiluvat lasten 

vanhemmilta. Videointiin liittyen vanhemmille kerrottiin, että vain me opinnäyte-

työn tekijät tulemme käyttämään videoita, ja että ne hävitetään asianmukaisella 

tavalla opinnäytetyön valmistuttua. Myös lasten tietoja koskevat esitietolomak-

keet hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Salassapitovelvollisuutta noudatet-

tiin koko opinnäytetyöprosessin ajan, eivätkä lapset ole tunnistettavissa opin-

näytetyöstä.  

Touhutassut-ryhmän onnistumisia ja pulmia 

Motoristen harjoitteiden ohjaus. Kaikki kolme opinnäytetyön tekijää olivat 

mukana Touhutassut-ryhmän kerroilla. Kukin vuorollaan videoi ja havainnoi 

ryhmää, toimi ryhmän ohjaajana tai ohjaajan apuna. Vaihtelimme ohjaajaa, jotta 

kaikki pääsisivät vuorollaan kokeilemaan ohjaamista. Pohdimme alkuun aiheut-

taako ohjaajan vaihtuminen ongelmia tai hämmennystä. Lasten käytös ei kui-

tenkaan kokemuksemme mukaan vaihdellut ohjaajan vaihtuessa. Toisaalta 
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olimme kaikki kolme aina läsnä jokaisella ryhmäkerralla, jolloin kaikki ohjaajat 

tulivat lapsille tutuiksi.  

Lasten ohjauksesta meillä ei ole aiempaa kokemusta, joten pohdimme, onko 

ryhmässä havaittuihin ongelmiin osittain ollut syynä kokemattomuutemme. Ajoit-

tain lapsilla oli vaikeuksia ymmärtää ohjeita. Olisiko ohjeita ymmärretty parem-

min, jos ohjaaja olisi osannut tukiviittomia tai olisi tottuneempi käyttämään muita 

puhetta tukevia keinoja? Huomasimme kuitenkin, että yksinkertaisilla eleillä ja 

käsimerkeillä oli suuri vaikutus ohjeiden ymmärtämiseen. Myös Wijkamp ym. 

(2010, 274) kertovat tutkimuksessaan, että eleiden ja tukiviittomien käyttäminen 

opetuksessa on suositeltavaa, sillä ne tukevat puheen kehitystä lapsilla, joilla on 

kielellinen erityisvaikeus. 

Lasten motoristen taitojen eritasoisuus aiheutti eniten haasteita ohjaukseen. 

Yrityksistä huolimatta emme löytäneet erityisen toimivaa keinoa, jonka avulla 

harjoitteita olisi voinut helpottaa tai vaikeuttaa lapsen taitotasoon nähden. Par-

haiten haastetason porrastaminen toimi harjoitteissa, joita pystyttiin konkreetti-

sesti muuttamaan jokaiselle yksilöllisesti sopivaksi. Esimerkiksi tasapainoradalla 

lisäämällä tai poistamalla esteitä pystyttiin konkreettisesti porrastamaan tehtä-

vää. Eri suoritustasoja oli haastavaa ohjata Touhutassut-ryhmässä, sillä lapset 

eivät pystyneet sisäistämään monimutkaisia ohjeita. Wellington ja Wellington 

(2002, 87) toteavat tutkimuksessaan, että erityisen tärkeää ohjatessa lapsia, 

joilla on kielellinen erityisvaikeus, on kertoa vain yksi asia kerralla. Ohjeistuk-

sessa tulee edetä pienin askelin ja lauseet on pidettävä niin yksinkertaisina kuin 

mahdollista. Koska verbaalisia ohjeita ei voitu antaa useita kerralla, mietimme 

olisiko esimerkiksi temppuratojen pisteillä ollut hyvä olla eri haastetasoja ilmen-

tävät kuvakortit. Kuvakortit olisivat voineet muistuttaa lapsia mahdollisuudesta 

suorittaa tehtävä eri tasoilla. 

Lasten motoristen tasoerojen vuoksi pohdimme, olisiko ryhmä ollut kannatta-

vampaa koota ennemmin motorisen taitotason kuin iän mukaan. Toimittaessa 

näin lasten motorisia taitoja tulisi testata ennen ryhmän kokoamista. Motorisesti 

samantasoinen ryhmä olisi todennäköisesti helpottanut ohjaajan toimintaa. 

Jäimme myös pohtimaan, olisivatko lasten motoriset taidot mahdollisesti kehit-



42 

TURKU AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sallamari Mettälä, Jenni Routamaa & Ida Sinisalo 

tyneet enemmän, jos tehtävät olisivat olleet kaikille sopivan haastavia. Jos teh-

tävien haastetasoa ei pystytty porrastamaan riittävästi, lapset helposti turhautui-

vat. Sekä liian helppo, että liian vaikea tehtävä aiheutti turhautumista, jolloin 

seurauksena oli yleensä levottomuutta.  

Sosiaaliset taidot. Pohdimme eri ongelmatilanteissa toimimista ja olisiko esi-

merkiksi riitatilanteet voitu ennaltaehkäistä kokeneemman ohjaajan avulla. Ku-

ten aiemmin kerroimme, riitatilanteet syntyivät väärinkäsityksistä melko äkisti, 

jolloin niiden ennakointi olisi todennäköisesti kenelle tahansa haasteellista. 

Jäimme pohtimaan olisiko yleisten sääntöjen sopiminen heti alkuun rauhoittanut 

tilanteita. Webster-Strattonin ja Reidin (2004, 101) pitämässä sosiaalisten taito-

jen ryhmässä käytettiin ensimmäinen kerta sääntöjen suunnitteluun yhdessä. 

Lasten haluttiin ymmärtävät sääntöjen merkitys ja seuraukset niiden rikkomises-

ta. Pohdimme olisiko myös Touhutassut-ryhmässä lapsille ollut kannattavaa 

kertoa etukäteen, että lapsen poiketessa säännöistä hän joutuu siirtymään lei-

kistä syrjään rauhoittumaan. Vaikka sääntöjä ei käyty alkuun läpi yhdessä, sel-

vitettiin ongelmatilanteet Touhutassut-ryhmässä aina ohjaajan avustuksella las-

ten kanssa yhdessä. Cotugno (2009, 1273) korostaa ryhmän ohjaajan olevan 

lapsille malliesimerkki sosiaalisissa tilanteissa toimimisesta. Touhutassut-

ryhmässä ohjaaja toimi esimerkkinä miten huomioida muita ja toimia reilusti 

ryhmässä.  

Rakenne. Ryhmäkertoja olisi saattanut rauhoittaa myös hieman pienempi tila. 

Toisaalta kaikkia valitsemiamme leikkejä ei olisi voitu toteuttaa pienemmässä 

tilassa. Lasten tarkkaavaisuuden ylläpidon kannalta oli tärkeää poistaa ympäris-

töstä kaikki ylimääräiset ärsykkeet.  Pyrimme yksinkertaistamaan tilan, jotta lap-

set pystyivät suuntaamaan tarkkaavaisuutensa paremmin meneillä olevaan toi-

mintaan. Esimerkiksi temppurata kiinnitti jo alkuun lasten huomion, joka vaikeut-

ti keskittymistä temppurataa edeltäviin leikkeihin. Keskittymistä olisi voinut hel-

pottaa, jos temppurata olisi suoritettu ensimmäisenä. 

Heti alusta alkaen koimme ryhmäkertojen rakenteen hyvin toimivaksi. Toistuvan 

rakenteen vuoksi ryhmätilanne oli lapsille aina tuttu, mikä tuntui helpottavan 

lasten orientoitumista ryhmään. Hyväksi havaitsemamme keino pitää ryhmäker-
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ran rakennetta kuvaavat kortit esillä olisi voinut toimia vielä paremmin, jos kuva-

kortit olisi käännetty väärinpäin aina leikin päätyttyä. Koimme loppupiirin vaikut-

tavan positiivisesti lasten väliseen vuorovaikutukseen. Loppupiiristä muodostui 

sosiaalinen, mukava vuorovaikutushetki, jossa jokainen sai ilmaista mielipitei-

tään ryhmäkerrasta. Erityisen mukava tapa päättää loppupiiri oli tarrojen valit-

seminen, jolloin lapset ilahtuivat omista tarroistaan ja tarkastelivat innokkaasti 

toistensa tarrapasseja. Viimeinen ryhmäkerta päätettiin jakamalla lapsille todis-

tukset (Liite 7) ryhmästä. Tarrapassien ja todistusten kotiin saaminen oli lapsille 

mieluisa muisto ryhmästä. 

Kielellinen erityisvaikeus. Kuten jo aiemmin mainitsimme, lasten oli vaikea 

ymmärtää jonon käsitettä, sekä hahmottaa omaa paikkaansa jonossa. Poh-

dimme onko syynä oman paikan unohtumiseen ollut mahdollisesti työmuistin 

heikkous, mikä on tavallista lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Pohdim-

me olisiko ratkaisuna toiminut esimerkiksi rintaan kiinnitettävät järjestysnumerot. 

Toisaalta jonon sekoittuminen ei haitannut leikkien suorittamista. Myös monien 

muiden käsitteiden ymmärtäminen oli lapsille haasteellista. Yritimme tukea ym-

märtämistä kuvakorttien ja eleiden avulla. Vaikka monien käsitteiden ymmärtä-

minen oli lapsille haastavaa, koimme kuitenkin tärkeäksi näidenkin käsitteiden 

käyttämisen, jotta ne tulisivat lapsille tutuksi. 

Lopuksi 

Ryhmän edetessä oli havaittavissa selkeää ryhmäytymistä. Oli mukavaa huo-

mata, että lapset rohkaistuivat ja vuorovaikutus lasten välillä lisääntyi. Lapset 

saivat vertaistukea toisiltaan huomatessaan, että muillakin oli samoja haasteita 

ja näin ollen he rohkaistuivat yrittämään haastavampiakin toimintoja ja ottamaan 

toisiinsa enemmän kontaktia. Havaitsimme lasten viihtyvän ryhmässä hyvin. 

Havaintojamme tukivat myös vanhemmilta saatu palaute, jonka mukaan lapset 

odottivat aina innolla ryhmää ja kertoivat innokkaasti ryhmäkerran tapahtumista. 

Lasten suosikeiksi nousivat erityisesti temppuradat, maa-meri-laiva ja leikkivar-

joleikit. Yllätyimme myös siitä, miten paljon lapset pitivät loppurentoutuksista. 

Kokemuksemme mukaan olikin todella toimivaa päättää ryhmäkerta rauhallisis-

sa merkeissä. 
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Touhutassut-ryhmässä pystyttiin harjoittelemaan monia eri motorisia sekä sosi-

aalisia taitoja. Lapset saivat ryhmästä myös paljon vertaistukea, joka rohkaisi 

heitä. Motorisia ja sosiaalisia taitoja tukemalla pystytään edistämään elämän-

laatua lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus (Morgan & Long, 2012, 16). 

Resurssien rajallisuuden vuoksi ryhmäinterventio oli vain kahdeksan viikkoa. 

Mikäli resursseja olisi ollut enemmän, ryhmä olisi voinut olla useammin ja kes-

tää kauemmin, jolloin lasten motoriset ja sosiaaliset taidot olisivat todennäköi-

sesti kehittyneet enemmän. 

Lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, järjestetään motorisia ja sosiaalisia 

taitoja kehittävää ryhmätoimintaa hyvin vähän. Yleisesti aiheesta kaivataan li-

sää tutkimustietoa, jotta tällaista ryhmätoimintaa voidaan tulevaisuudessa pe-

rustellusti järjestää. Toivomme, että opinnäytetyössämme luotu ohjevihko voisi 

olla tukena järjestettäessä motorisia ja sosiaalisia taitoja kehittävää ryhmätoi-

mintaa lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. 
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