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1. Johdanto 
 

Tämä muuttokurssin materiaali on koottu Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Erasmus + hankeen Unlocking 

freedom through adult education pilotoinnin tuloksena. Materiaalipaketin tarkoituksena on antaa vinkkejä 

ja ohjeita kurssin pitäjälle siitä, minkälaisia asioita täytyy ottaa huomioon pidettäessä kurssia 

kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Materiaalipaketissa käsittelemme 

hankkeen aikana kehitysvammaisten ihmisten itsensä ja läheisten toivomia asioita. Muuttokurssi voi pitää 

sisällään monenlaisia muitakin asioita, mutta tämä materiaali on koottu kurssin ja hankkeen pohjalta. 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on toteuttanut muuttovalmennusta kehitysvammaisille ihmisille ja heidän 

läheisilleen jo 1990-luvun alusta lähtien. Tämän kokemuksen pohjalta olemme tätä materiaalia olleet 

työstämässä ja tuomassa omaa osaamistamme asiasta koulutuksen tueksi. Muuttovalmennus on 

mallinnettuna myös Vernerissä ja sieltä voit lukea tarkemmin meidän muuttovalmennuksen ideologiaa. 

(verneri.net.) 

Tässä EU:n Erasmus+-hankkeessa tahdoimme lähteä pohtimaan muuttovalmennusta yhdessä 

yhteistyökumppaneidemme kanssa. Saimme yhteistyökumppaniksi Valkeakoski-opiston. Lisäksi 

kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä sekä kuntien edustajat yhdessä olivat muokkaamassa tämän 

prosessin tuotoksena pidettyä muuttokurssia. Pidimme aluksi koulutuksen, jossa yhteisesti kehitimme 

muuttovalmennuksen pohjalta mallia tätä kurssia varten. Kurssikertojen otsikot ja osittain myös sisällöt 

luotiin tämän yhteistyöverkoston kanssa. Tätä käsikirjaa on ollut kirjoittamassa meidän lisäksemme 

Valkeakoski-opiston opettaja Pauliina Von Bell osuuden 5. osalta. 

 

2. Mitä laissa sanotaan yhdenvertaisuudesta ja elinikäisestä 

oppimisesta? 
 

Projektin aikana teimme yhteistyötä Valkeakoski-opiston kanssa ja tämän kokemuksen myötä oivalsimme, 

että kansalaisopistoilla ja aikuiskoulutuskeskuksilla voi olla tarpeettomia esteitä järjestää koulutusta kaikkien 

saataville. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitoksia ja myös elinikäistä oppimista tukevaa toimintaa 

pitäviä koulutuskeskuksia pohtimaan, miten heidän opiskelunsa olisi kaikkien saatavilla. Joskus tähän 

saavutettavuuteen joudutaan miettimään kohtuullisia mukautuksia ja voidaan luoda jonkinlainen polku, mitä 

myöden myös tukea tarvitseva henkilö voi saavuttaa samaa opiskelua kuin kuka tahansa muukin. Elinikäinen 

oppiminen on jokaisen ihmisen kohdalla ihan yhtä tärkeää. Tämän päivän yhteiskunta vaatii meiltä kaikilta 

elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja niiden tukemisessa myös kansalaisopistot ja aikuiskoulutuskeskukset 

ovat tärkeässä roolissa.  

 

2.1 Yhdenvertaisuus 
 

Yhdenvertaisuus on Suomen perustuslaissa turvattu perusoikeus. Erilaisia syrjinnän kieltoja on kirjattu sekä 

kansalliseen lainsäädäntöömme että Suomen allekirjoittamiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, 

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen 

tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  
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Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi 

joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteissa. Yhdenvertaisuuslain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan sekä 

julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja 

uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta. Lakia ei kuitenkaan sovelleta koulutuksen 

tavoitteisiin, sisältöön eikä koulutusjärjestelmään. Tällä perusteella esimerkiksi koulutuksen rakenne, 

oppimäärät sekä tutkintojen sisältö tai opetuskielen valinta eivät kuulu lain soveltamisalaan. Opettajilla ja 

muilla koulutukseen osallistuvilla henkilöillä on kuitenkin perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuva 

velvollisuus edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta sekä muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät 

yhdenvertaisuuden toteutumista. (yhdenvertaisuus.fi.) 

 

Yhdenvertaisuuslaissa sanotaan myös, että viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä 

tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat 

kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida 

viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin 

suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. (finlex.fi.) 

 

2.2 Kohtuulliset mukautukset 
 

Mukautusten tulee vastata kyseisessä konkreettisessa tilanteessa vammaisen ihmisen tarpeisiin. Toimenpide 

on tarvittava esim. silloin, kun jokin palvelu ei ole vammaisen ihmisen saatavilla muihin henkilöihin 

verrattuna vastaavalla tavalla ilman mukautusta. Sääntely ei kuitenkaan edellytä, että olosuhteet, joissa 

esimerkiksi palveluja tarjotaan, ovat kohtuullisten mukautusten tekemisen jälkeen vammaisille ihmisille 

täsmälleen samanlaiset kuin muille asiakkaille. Olennaista on, että palvelut tulevat mukautuksilla 

vammaisten ihmisten saataville. Viimekätisen päätöksen siitä, miten tai millainen mukautus toteutetaan, 

tekee mukautuksiin velvoitettu toimija. (verneri.net.) 

 

2.3 Elinikäinen oppiminen 
 

Suomen opetushallitus on määrittänyt, että tärkeä osa ammattitaitoa ovat elinikäisen oppimisen avaintaidot. 

Niillä tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä 

työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne 

lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon 

suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan 

muuttuvissa oloissa. 

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat  

1. elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 
2. vuorovaikutus ja yhteistyö 
3. ammattietiikka 
4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
5. aloitekyky ja yrittäjyys 
6. kestävä kehitys 
7. estetiikka 
8. viestintä- ja mediaosaaminen 
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9. matematiikka ja luonnontieteet 
10. teknologia ja tietotekniikka 
11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.  (oph.fi.) 

3. Miten kehitysvammainen ihminen oppii? 
 

Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta ymmärtää ja oppia uusia asioita. Kehitysvamma rajoittaa vain osaa 

ihmisen toiminnoista. Ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. Jokaisen tulee saada tukea, jotta voi löytää 

omat mahdollisuutensa. Kehitysvamman aste vaihtelee vaikeasta vammasta lievään vaikeuteen oppia 

asioita. Suomessa on kaikkiaan noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma. Kehitysvammaisuutta voidaan 

tarkastella ja määritellä usealla eri tavalla, kuten lääketieteen/diagnoosien näkökulmasta, toimintakyvyn 

näkökulmasta ja sosiaalisesta näkökulmasta. (verneri.net.) 

Perinteisesti kehitysvammaisuutta, kuten muutakin vammaisuutta, on tarkasteltu lääketieteen 

näkökulmasta. Rinnalla on pitkään ollut toimintakyvyn näkökulma, jossa pohditaan ihmisen valmiuksia 

selviytyä eri ympäristöissä. Viime vuosina on voimistunut erityisesti sosiaalinen näkökulma. Siinä 

muistutetaan, että vamman sijaan ihmisten mahdollisuuksia rajoittavat usein erityisesti riippuvuus muista 

ihmisistä, ennakkoluulot ja syrjintä.  (verneri.net.) 

Ajateltaessa kehitysvammaisen ihmisen osallistumista muuttokurssille korostuu erityisesti toimintakyvyn 

näkökulma. Toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä toimia tilanteen ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. 

Toimintakyky merkitsee aina suhdetta ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Toimintakyky riippuu 

olosuhteista: joissakin tilanteissa ja olosuhteissa henkilö voi olla hyvin vammainen, joissakin ei lainkaan. 

Tämän takia eri ympäristöissä tehtävät havainnot ja arviot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. 

Toimintakykyyn vaikuttavat keskeisesti psykososiaaliset tekijät. Toimintakyky on siis muutakin kuin fyysinen 

ja motorinen toimintakyky. (verneri.net.) 

Yksilön fyysinen ja psyykkinen käyttäytyminen ja toiminta mahdollistuvat ja saavat ilmenemismuotonsa vain 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus kohdistuu sekä ulkoiseen ympäristöön että sosiaaliseen 

maailmaan. Siten sosiaaliset suhteet ja tukiverkot ovat toimintakyvyn kannalta ratkaisevia. Henkilön 

toimintakykyä arvioitaessa kiinnitetään aina huomiota myös toimintaympäristöön. Tätä voi kutsua 

toimintakyvyn ekologiseksi arvioinniksi. Toimintakykyä tuetaan vaikuttamalla toimintaympäristöön sekä 

erilaisilla tukitoimilla. Tukitoimien ja järjestelyjen turvin annetaan mahdollisuuksia koulutukseen, asumiseen 

ja vapaa-ajan viettoon. (verneri.net.) 

Henkilön kehitysvammaisuuteen liittyviä haittoja ja rajoituksia tulee tarkastella suhteessa hänen 

ikävaiheeseensa ja niihin kehitystehtäviin, joita siihen normaalisti kuuluu. Kehitysvammaisuus on yleensä 

elinikäinen, ja siksi elämänkaariajattelu on välttämätön perusta sen yksilöllisten ilmenemismuotojen 

pohdinnalle. Toimintakyky ja sen rajoitukset on suhteutettava myös henkilön asuin- ja toimintaympäristöön 

ja niistä nouseviin haasteisiin ja vaatimuksiin. Kehitysvammainen henkilö voi olla hyvinkin toimintakykyinen 

omassa tutussa ympäristössään ja tuttujen ihmisten yhteisössä, mutta rajoitukset voivat olla merkittäviä 

tämän elämänpiirin ulkopuolella. (verneri.net.) 

Kaikkia henkilöllä ilmeneviä toimintakyvyn rajoituksia ei pidä automaattisesti selittää 

kehitysvammaisuudella. Puheessa ja kommunikaatiossa, aistitoiminnoissa tai motoriikassa ilmenevät ja 

somaattiseen tai mielenterveyteen liittyvät vaikeudet voivat heikentää psykososiaalista toimintakykyä 

entisestään ja estää henkilöä saavuttamasta edellytystensä mukaista elämänhallinnan tasoa. Monet näistä 

haitoista tai lisävammoista ovat ainakin osittain hoidettavissa tai kuntoutettavissa. Erityisesti näkö- ja 
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kuulovammat jäävät usein tunnistamatta ja pahentavat kehitysvamman aiheuttamia vaikeuksia. 

(verneri.net.) 

Kehitysvammaisuuteen liittyvät älyllisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn rajoitukset eivät myöskään 

ilmene tasaisesti kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla. On yhtä tärkeää kartoittaa henkilön toiminnalliset 

vahvuudet kuin rajoitukset. Toimintakyvyn mahdollisimman eritelty kuvaaminen on tarpeen tukitoimien ja 

kuntoutuksen tarpeiden määrittelemiseksi, jotta ne kohdentuisivat oikein ja olisivat tarkoituksenmukaisia. 

Asianmukaisten, riittävän pitkäjänteisten ja yksilöllisten tukitoimien avulla kehitysvammaisen henkilön 

toimintakyky yleensä ajan mittaan paranee.  

 

4. Mitä on otettava huomioon järjestettäessä kurssia erityisryhmälle? 
 

Kehitysvammaisten ihmisten koulutuksia ja kursseja järjestettäessä täytyy ottaa huomioon monenlaisia 

asioita, koska tuen tarve on kuitenkin monesti hyvin moniulotteinen. Tähän kappaleeseen olemme yrittäneet 

koota kurssin tai koulutustilaisuuden näkövinkkelistä erilaisia huomioitavia asioita. Tämä ei ole kaiken kattava 

listaus, mutta antaa varmasti suuntaa kurssin toteuttamiseksi, vaikka sinulla ei kovin vahvaa kokemusta 

kehitysvammaisista ihmisistä tai tukea tarvitsevien huomioimisesta olisikaan. Haluamme vielä muistuttaa, 

että monessa mielessä on oikein mahtavaa, jos samalle aikuiskoulutuskurssille voi osallistua vammaisia ja 

vammattomia yhdessä. Aina ei todellakaan ole tarpeen lähteä pohtimaan erityisryhmälle omaa kurssia. 

Yhteiskuntamme on toivottavasti menossa siihen suuntaan, että kaikki voimme olla samoilla kursseilla tuen 

avulla mukana. Tämä muuttokurssi voisi hyvinkin palvella myös muita kohderyhmiä, mutta tässä se on nyt 

suunniteltu nimenomaan kehitysvammaisia ihmisiä tukemaan. 

 

4.1 Markkinointi 
 

Mistä voin löytää erityisryhmään osallistujia? Kehitysvammaiset ihmiset saavat pääsääntöisesti 16 vuotta 

täyttäessään eläkepäätöksen. Kehitysvammaiset tai muuten erityistä tukea tarvitsevat ihmiset käyvät 

päiväaikaisessa toiminnassa usein kunnan toimintakeskuksella, missä he voivat tehdä erilaisia töitä, josta he 

saavat pientä työosuusrahaa. Osa kehitysvammaisista työskentelee myös avotyössä ja muutama sata 

suomalaista kehitysvammaista ihmistä työskentelee myös ihan palkkatyössä. Toimintakeskukset ovat yksi 

markkinoinnin tukijaloista. Tänä päivänä kehitysvammaiset ihmiset asuvat yhä enemmän itsenäisesti omissa 

asunnoissaan lähiyhteisössä pienemmän tuen turvin. Edelleen suurin osa kehitysvammaisista ihmisistä asuu 

kuitenkin ryhmämuotoisesti asumispalveluyksiköissä, joissa henkilökuntaa voi olla joko osan päivää tai 

ympärivuorokautisesti. Nämä asumispalveluyksiköt ovat toki hyviä markkinoinnin kohteita myös. 

Kuntien sosiaalitoimessa työskentelee aina joku ihminen (sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tms.), jonka työn 

keskiössä ovat kehitysvammaisten ihmisten asiat, tämä henkilö on ehdottomasti hyvä linkki tavoittaakseen 

osallistujia kurssille. Kehitysvammaisten Tukiliiton alla toimivat tukiyhdistykset voivat olla myös yksi hyvä 

yhteistyökumppani kurssin suunnittelussa ja toteutusta suunniteltaessa. Tukiyhdistysten yhteystietoja löytyy 

osoitteesta www.tukiliitto.fi  

 

 

http://www.tukiliitto.fi/
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4.2 Tilat 
 

Minkälaisia asioita täytyy ottaa huomioon tilojen osalta? Kehitysvammaisilla ihmisillä saattaa olla käytössään 

esimerkiksi liitännäissairauksista johtuen pyörätuoli ja siksi on hyvä ottaa huomioon kurssijärjestelyissä, että 

tilassa pääsee hyvin liikkumaan esteettömästi. Pyörätuoleja saattaa olla myös useampia, joten väljä tila on 

siksi hyvä. Pyörätuolin myötä tietysti esteettömyys täytyy huomioida, ettei ole isoja kynnyksiä ja portaita 

tilassa. Vessan suhteen esteetön wc olisi hyvä ratkaisu. Suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä liikkuu 

fyysisesti ihan normaalisti eikä sen takia tilalla välttämättä ole mitään erityistarpeita. Kurssilla voi olla 

oppimisen kannalta hyvä, jos ihmisiä voi jakaa hieman erilaisiin ryhmiin välillä. Siksi voisi olla hyvä, että tila 

olisi riittävän iso ja siinä olisi useampi pöytä, jotka olisivat helposti liikuteltavissa. Erityistä tukea tarvitsevilla 

ihmisillä voi olla myös liitännäisenä joitain yliherkkyyksiä esimerkiksi hajujen tai lähellä olemisten suhteen. 

Joku saattaa helposti oireilla voimakkaista hajuista tai äänistä ja tällaiset on hyvä ottaa huomioon tilaa 

pohdittaessa. Joku saattaa kokea toisten ihmisten lähellä olemisen uhkana ja siksi jokaisen kannattaa itse 

valita paikkansa tilassa.  

 

4.3 Ohjaustarve 
 

Kehitysvammaisilla ihmisillä vamma on nimenomaan älyllisellä puolella, siksi moni kehitysvammainen 

ihminen ei ole oppinut lukemaan tai kirjoittamaan. Tässä he tarvitsevat ryhmässäkin tukea ja apua. Tästä 

syystä voisi olla hyvä, että kurssilla olisi kurssilaisten määrästä riippuen riittävästi apukäsiä. Nämä apukädet 

voivat tulla toki myös kurssilaisten mukana avustajina, mutta sen varaan ei kannata laskea. Kaikki saavat 

kurssista enemmän irti, kun mukana on riittävä määrä ohjaajia. Meidän pilottikurssilla kurssilaisia oli 

keskimäärin kahdeksan ja meitä ohjaajia oli neljä. 

Kurssista saadaan eniten irti silloin, jos mukana olevat ohjaajat tuntevat kurssilaiset mahdollisuuksien 

mukaan. Jos esimerkiksi toimintakeskukselta tai asumisyksiköstä tulee mukaan useampi kurssilainen voisi 

olla hyvä neuvotella pääsisikö tuosta kyseisestä yksiköstä joku näiden kurssilaisten tueksi. Hän voi silloin 

itsenäisesti myös mukauttaa materiaalia ja tehtäviä tuntemilleen kurssilaisille sopivaksi. Jokainen 

kehitysvammainen tai muuten erityistä tukea tarvitseva ihminen on yksilö, ja siksi mikään yleispätevä 

mukautus ei sovellu ja riitä kaikille.  

Kommunikointi on myös yksi asia, mikä monella tukea tarvitsevalla henkilöllä tuottaa haastetta. Tukea 

tarvitseva henkilö voi olla myös täysin puhumaton, mutta jokaisella meistä on jonkinlainen 

kommunikointityyli, silloin tärkeään rooliin nousevat ilmeet ja eleet. Näiden tulkitseminen on tietysti pitkän 

tuntemisen kautta pelkästään mahdollista ja siksikin tutut ohjaajat tai kurssilaisen läheiset voivat olla 

tarpeellisia lisäkäsiä kurssille. Erilaiset kommunikointitavat (puhe, kuvat, tabletti, kommunikaatiokansio, 

kosketus, ilmeet, eleet) ovat hyvin tyypillisiä kehitysvammaisille ihmisille. On tärkeätä huomioida tämä asia 

kuitenkin kurssia suunniteltaessa. 

 

4.4 Materiaalit 
 

Lukemisen haasteet ovat niin monilla tukea tarvitsevilla ihmisillä, että me emme esimerkiksi käyttäneet lähes 

ollenkaan powerpoint tai muita esityksiä muuttokurssillamme. Keskustelimme paljon välillä yhdessä ja välillä 

pienemmissä ryhmissä kurssin aikana. Meillä saattoi olla ohjaajilla keskustelun tueksi jokin keskustelupohja 
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esimerkiksi itsemääräämis-keskustelun tueksi tai kun keskustelimme kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käytimme kurssilla paljon selko-kielistä materiaalia.  

Kurssin alussa, on hyvä tiedostaa minkälaisia oppijoita, ryhmässä on. Joidenkin kanssa asioita voi varmasti 

käsitellä paljon keskustelemalla, mutta toisia tukee esimerkiksi kuvallinen materiaali. Meillä esimerkiksi 

ryhmässä kaikkien kanssa ei voinut keskustella ja kun osan kanssa keskusteltiin itselle tärkeistä asioista, toiset 

leikkasivat itselle tärkeiden asioiden kuvia lehdistä. Jos haluat tuottaa kurssille selkeän materiaalipaketin, 

muista aina, että kurssilaisten työskentelytaidot voivat olla hyvin moninaiset ja joudut todennäköisesti joka 

tapauksessa soveltaa jonkun kohdalla työskentelyä. Kuvien käyttö työskentelyssä tukee työskentelyä 

kaikkien kanssa. Papunetin kuvatyökalusta kuvat ovat vapaasti hyödynnettävissä ja kuvia on siellä 

monipuolisesti.  http://papunet.net/kuvatyokalu/fi  

 

4.5 Kognitiivisten taitojen huomioiminen 
 

Kehitysvammassa mielen ja oppimisen kehitys on viiveinen tai pysähtynyt. Erityisesti kehitysiässä kypsyvissä 

taidoissa, kuten yleisessä älykkyydessä, liikunnallisissa, sosiaalisissa ja kielellisissä kyvyissä, voi olla puutteita. 

Pelkästään fyysiseltä eli ulkoiselta ominaisuudeltaan poikkeava tai liikuntarajoitteinen ei ole 

kehitysvammainen, vaan kehitysvammaisuuteen liittyy aina normaalitasoa heikompi älykkyystaso. 

(kvtietopankki.fi.) 

Kehitysvammaisten ihmisten lukemaan oppimista ja lukutaitoa on tutkittu huomattavan vähän. 

Lukemisvaikeustutkimuksen näkökulmasta kehitysvammaisten ihmisten lukemisen ja lukemaan oppimisen 

vaikeuksia on pidetty taustaltaan erilaisena ongelmana ja yhtenä ilmentymänä kehitysvammaisuuteen 

liittyvästä kognitiivisten taitojen heikkoudesta. Siitä, kuinka suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä oppii 

lukemaan, ei ole tarkkaa tietoa – eikä myöskään heidän lukutaitonsa tasosta tai piirteistä eri ikävaiheissa. 

Tietoa ei ole myöskään lievään kehitysvammaisuuteen liittyvän lukemisvaikeuden piirteistä. Nämä piirteet 

näyttäisivät kuitenkin olevan samanlaisia kuin lukemisvaikeudessa yleensä. Kehitysvammaisilla ihmisillä on 

huomattavaa yksilöllistä vaihtelua lukemaan oppimisen helppoudessa ja lukemisen taidoissa, eikä 

kehitysvammaisuus sinänsä estä lukemaan oppimista. (verneri.net.) 

Kognitiiviset taidot voivat lukemaan oppimisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen osalta olla 

kehitysvammaisen ihmisen kohdalla haasteellisia oppia. Tämä on tietysti tärkeätä ottaa huomioon 

suunnitellessa opetusta kehitysvammaisille henkilöille. Toisaalta kokemuksen mukaan kehitysvammaiset 

ihmiset ovat erittäin taitavia käyttämään kaikkia muita taitoja, kuten sosiaalisia taitoja, vahvistamaan omaa 

osallisuuttaan. He ovat tunneälyltään monesti hyvinkin vahvoja ja vaistoavat esimerkiksi toisten tunteita 

voimakkaasti. Kehitysvammaisen kanssa työskennellessä täytyy aina muistaa kohdella ihmistä ikätasonsa 

mukaisesti. Vaikka ihminen kognitiivisilta taidoiltaan olisikin heikko hän voi tunnetaidoiltaan olla hyvinkin 

taitava. Kehitysvammaisen ihmisen kanssa työskennellessä työntekijä/ kouluttaja ei voi olla puoliksi läsnä, 

hänen on oltava läsnä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tällöin työskentely ja oppiminen voivat mahdollistua 

opiskelijan kannalta ajateltuna. Omalla kokemuksella kehitysvammainen ihminen on myös 

muistikapasiteetiltaan taitava. Hän muistaa asioita, vaikka miten pitkän ajan takaa ja hän saattaa 

”ankkuroida” ihmiset muistinsa lokeroihin jollakin käsittämättömällä tavalla. Emme voi siis koskaan 

aliarvioida heidän kykyään oppia uusia asioita.  

 

 

http://papunet.net/kuvatyokalu/fi
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4.6 Muuta huomioitavaa 
 

Kehitysvammaisille ihmisille liikkumiset paikasta toiseen voivat olla haastavia. Toimintakeskukseen ja sieltä 

kotiin heille kuuluu monesti kuljetussopimus taksilla, jonka kunta maksaa. Kunnat tekevät kehitysvammaisille 

ihmisille myös vapaa-aikaan liittyviä kuljetuspäätöksiä, jolloin taksilla liikkuessa henkilö pääsee eri paikkoihin 

varmimmin. Näistä asioista kannattaa keskustella etukäteen, vaikka kunnan sosiaalitoimen henkilön kanssa, 

niin kaikilla on paremmin mahdollisuuksia osallistua kurssille. Kulkemisten lisäksi myös henkilökohtaisen 

avun käyttö voi tällaiselle kurssille tulla hyvinkin kysymykseen. Tällaisesta tuesta saattaa olla hyvä myös 

keskustella etukäteen kunnan viranhaltijan kanssa.   

 

5. Näkökulma oppimiseen – Pauliina Von Bell 
 

5.1 Kontekstisidonnaisuus  
 

Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Sen diagnosointi ei ole useinkaan 

yksinkertaista. Esimerkiksi älykkyysosamäärän mukainen ryhmittely ei vastaa välttämättä todellista 

suoriutumista arjesta, vaikkakin se haittaa tavalla tai toisella jokapäiväistä suoriutumista ja selviytymistä 

jokapäiväisestä elämästä.  

Konteksti määrittelee hyvin pitkälle vammaisuuden kokemuksen. Fyysisistä rajoitteista selviää sitä 

paremmin, mitä enemmän yhteiskunta on suunniteltu meille kaikille. Tunne-elämä on kokemukseni mukaan 

kehitysvammaisilla henkilöillä hyvinkin terve ja empatiakyky sekä tunteiden ilmaisu luontevaa. 

 

5.2 Toimintakyky 
 

Kehitysvamma ilmenee hyvin erilaisina asioina. Arjenhallintaa ja turvallisuuden taitoja käsittelevillä kursseilla 

opinnot painottuvat kehitysvammaisen opiskelijan toimintakyvyn kartoittamiseen, ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen. 

Toimintakykyyn luetaan mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan: fyysiset ominaisuudet, 

suorituskyky, henkiset voimavarat ja sosiaaliset suhteet ja roolit. Toimintakyky on yksilön ja hänen 

ympäristönsä suhdetta kuvaava käsite. Vaikka fyysiset toimintakyvyn rajoitukset olisivat suuria, alistava ja 

holhoava kohtelu ja itsemääräämisen rajoittaminen voivat latistaa pystyvänkin ihmisen toimintakyvyn. 

Toimintakyky vaihtelee ympäristöstä ja sosiaalisesta tilanteesta riippuen. 

 

5.3 Elämänhallinta 
 

Keskeisiä elämänhallintataitoja ovat itsestään huolehtimisen perustaidot, kotielämän askareista 

selviytyminen, työkyky ja ympäristössä liikkuminen sekä vahvuuksien ja tuen tarpeen kartoittaminen. Näitä 

teemoja käsittelemme kursseilla sekä teoreettisesti että toiminnallisesti. 
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Tyypillistä opinnoille on se, että usein tulokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Motoristen taitojen 

kehittyminen näkyy hyvinkin pian, mutta esimerkiksi kognitiivisten taitojen kehittyminen sitä vastoin vaatii 

usein aikaa huomattavan paljon. 

 

5.4 Kognitiiviset taidot 
 

Uusien asioiden oppiminen ja käsitteellinen ajattelu ovat kehitysvammaiselle ihmiselle vaikeampaa kuin 

muille. Kuitenkin kehitysvammaiset ihmiset oppivat monia asioita samalla tavalla kuin muutkin. Opetuksessa 

pitäytyminen mahdollisimman konkreettisessa ja yksityiskohtia sisältävässä ilmaisussa on ollut yleensä paras 

toimintatapa. Opiskelijoiden uskomattoman hyvä muisti on hämmästyttänyt minut tuon tuostakin. 

 

5.5 Rakkauden pedagogia 
 

Mutta tärkein pedagoginen tavoite on luottamusta ja arvostusta luovan ilmapiirin rakentaminen. 

Kehitysvammainen nuori/aikuinen ei kaipaa, että hänelle puhutaan ja häntä kohdellaan kuin pientä lasta. 

Vaikka älyllinen taso olisikin sitä vastaava, he toivovat ikänsä mukaista kohtelua ja ovat äärimmäisen herkkiä 

vaistoamaan vastapuolen asenteita ja käsityksiä heitä kohtaan. 

 

5.6 Oppimisympäristö 
 

Kansalaisopistot ovat erinomainen ympäristö toteuttaa myös erityistä tukea tarvitseville kuntalaisille 

tarkoitettuja kursseja. Kansalaisopisto-opiskelussa tavoitteena ei ole tutkinto vaan tavoite on lisätä jokaisen 

omaa osaamisen tasoa. Opiskelu perustuu elinikäisen oppimisen periaatteeseen sekä ihmisen omaan haluun 

oppia ja kehittyä. 

 

Vapaan sivistystyön oppilaitokset kuten kansalaisopistot tukevat toiminnassaan yksilöiden 

persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Opistot edistävät 

kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille voidaan suunnitella heille tarkoitettuja kursseja tai he voivat 

osallistua mahdollisuuksiensa mukaan kansalaisopiston yleiseen kurssitarjontaan. 

  



11 
 

6. Kurssikerrat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa 
 

1. kerta Tutustuminen, vahvuudet ja tuen tarpeet 
 

Tavoite 

Ensimmäisen kerran tavoitteena on tutustua opiskelijoihin sekä varmistaa, että jokainen tietää 

minne on tullut. Erityistä tukea tarvitsevan ihmisen kohdalla on hyvä varmistaa monella tapaa, 

että hän tietää mistä kurssissa on kysymys ja mihin hän sitoutuu. Joskus voi nimittäin käydä, että 

häneltä kysytään ”Lähdetkö kurssille, jossa puhutaan muutosta” ja hän vastaa ”kyllä”, ilman, että 

hän oikeasti tietää mistä on kysymys. Jokainen meistä on erilainen oppija, joten kurssikertaa 

suunnitellessasi, pohdi millä eri tavoilla voit kertoa osallistujille mistä kurssista on kysymys ja mitä 

siellä tapahtuu.  

Sisältö  

• Tutustumista 

• Omien vahvuuksien tunnistamista 

• Kyllä / ei -korttien opettelua 

• Kurssista kertomista 

 

Tutustuminen 

 

 

 

 

 

 

Tutustuminen liikkeen avulla 

Asetutaan rinkiin, jotta kaikki näkevät toisensa. Jokainen keksii vuorollaan liikkeen ja kertoo samalla oman 

nimensä. Muu ryhmä toistaa liikkeen ja sanoo nimen.  

Tutustuminen korttien avulla 

Jokainen saa valita pöydältä mieleisensä kortin. Kortin avulla voi kuvailla omaa fiilistä, vahvuuksia, 

mielenkiinnon kohteita jne. Kortti voi olla pelkkä kuva, vahvuuskortteja, tunnekortteja tmv.  

  

Tehtävä 1: 

Tutustutaan liikkeen avulla

Tehtävä 2: 

Esittelykierros 

Tehtävä 3: 

Tutustuminen korttien 

avulla 

Vinkki  

Jos joukostanne löytyy 

musiikkitaitoisia ihmisiä, 

voi nimiä käydä läpi jonkin 

biisin avulla, esim. Väinö 
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Oman mielipiteen ilmaisemisen harjoitteleminen  

 

 

 

  

 

Väittämät voivat olla esimerkiksi 

Olen/ en ole- väittämiä -> Olen pitkä, olen vahva, olen iloinen 

Mistä pidän/ en pidä – väittämiä -> Pidän kesästä, pidän jäätelöstä, en pidä hernekeitosta 

Osaan/ en osaa – väittämiä -> osaan ajaa autolla, osaan tehdä ruokaa, en osaa hyppiä 

Tarvitsen tukea/ en tarvitse tukea – väittämiä -> tarvitsen tukea heräämiseen, tarvitsen tukea kaupungilla 

Tarvitsen apuvälineitä/ en tarvitse apuvälineitä- väittämiä -> tarvitsen pyörätuolia, tarvitsen suihkutuolia 

HUOM! Kun kortit on hyvin opeteltu, niitä voi käyttää muillakin kerroilla. 

 

Omien vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen 

Jokainen ihminen on hyvä jossain. Omat vahvuudet pitää vain tunnistaa ja ottaa ne käyttöön. 

Meistä jokainen myös tarvitsee tukea jossain asioissa. Tuen tarpeita on hyvä tunnistaa eikä niitä 

tarvitse hävetä. Jos vahvuuksien ja tuen tarpeiden nimeäminen on vaikeaa osallistujille, voi heille 

antaa välitehtävän, jossa he kyselevät näitä asioita läheisiltään.  

 

 

 

Palaute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä: 

Harjoitellaan väittämien avulla oman mielipiteen ilmaisemista. Kysymykset asetellaan niin, 

että osallistujat voivat vastata kyllä tai ei. Tähän voi käyttää apuna punaisia ja vihreitä 

kortteja eli punainen tarkoittaa Ei ja vihreä Kyllä.  

Tehtävä: 

Tehdään vahvuuksien -kartta. Jokainen saa laittaa paperille omia vahvuuksiaan. Karttaan 

voi kirjoittaa, piirtää, laittaa kuvia, leikata lehdistä kuvia. Saa ja pitää olla luova.  

Tehtävä: 

Pohditaan omia tuen tarpeita. Elämään liittyy monenlaisia osa-alueita. Kaikkia ei kannata 

käydä läpi, joten pohdi etukäteen mitkä asiat hyödyttävät kurssilla. Monesti on helpointa 

lähteä liikkeelle ihan peruskysymyksistä, esimerkiksi kodinhoito, ruoanlaitto, pyykinpesu, 

ulkona liikkuminen, koulussa / töissä käyminen.   

VINKKI! Hyvänä apuna tässä kohtaa toimii Näin minä pärjään – oma arvioni avun ja tuen 

tarpeista. Opas löytyy www.kvps.fi -sivuilta ja sieltä voit tulostaa ne kohdat mitkä haluat.   

http://www.kvps.fi/
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Palaute 

Kurssin aikana on hyvä kerätä palautetta kurssilaisilta. Me keräsimme jokaisen kurssikerran jälkeen 

palautteen samalla lomakkeella, mutta se ei ole välttämätöntä. Kannattaa pohtia millä tavoin 

palautetta kerää, jotta kaikki pystyvät sitä antamaan. 

 

VINKKEJÄ ENSIMMÄISELLE KERRALLE 

 

Vinkkejä tutustumiseen 

Kurssilaisia voi pyytää tekemään myös ennakkotehtävän ennen ensimmäistä kertaa. Se voi 

esimerkiksi olla seuraavanlainen: 

• Tee itsellesi ‘Minä –taulu’ 

• Kirjaa Minä -tauluun muutamia tärkeitä asioita omasta itsestäsi.  

• Minä-taulua apuna käyttäen voit tutustua uusiin ihmisiin. 

• Jokainen saa tehdä taulusta oman näköisensä. Taulussa voi käyttää esimerkiksi kuvia, 

värejä, lehdestä leikattuja kuvia jne. Mielikuvitus on vain rajana.  

• Taulussa olisi hyvä tulla esille seuraavat asiat: 

• Nimi 

• Oma kuva 

• Minulle tärkeitä asioita 

• Minun vahvuudet 

• Kuinka minua voi tukea 

• Asioita joista en pidä 

• Lisäksi voit laittaa niitä asioita, joita haluat. 

 

 

Rentoasento 

• Kysytään vuorotellen jokaiselta muuttajalta, mikä on heidän rento asentonsa.  

• ”Olen Maija ja tämä on minun rento asentoni.” 

• Muut kokeilevat toisten rentoja asentoja. 

• Matkitaan rentoa asentoa.  –”Tämä on Maijan rento asento!” 
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Jonoihin järjestäytyminen 

• Järjestäydytään erilaisiin jonoihin. 

– Jono esimerkiksi iän mukaan. Eli nuorin asettui ensimmäiseksi ja vanhin 

takimmaiseksi.  

– Tai jono etunimen alkukirjaimen mukaan. Ensimmäiseksi meni A:lla alkavat jne.. 

– Peukalon pituuden mukaan. 

• Tai vaihtoehtoisesti, voidaan asettautua järjestykseen myös piirin kehälle. 

Nimiviittoma 

Tutustua voi myös keksimällä jokaiselle oman nimiviittoman! 

 

Omien vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen 

Toimintakortit  

 

Kortteja voi tilata netistä.  

 

Vahvuuksien tähtitaivas 

• Tähteen kirjoitetaan/piirretään yksi asia, jossa on hyvä. Tähden saa koristella tarroja ja 

tusseja käyttämällä. 

• Seinällä on tähtitaivas, jonne jokainen tuo tähtensä. 

• Tähteä tuodessaan, jokainen kertoo missä on hyvä ja muut antavat aplodit. 

• Näin osallistujat oppivat tuntemaan toisensa ja heidän vahvuutensa.  
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2. kerta Elämäntarina 
 

Tavoite 

Kurssikerran tavoitteena on pohtia omaa elämää ja historiaa. On tärkeää miettiä mitä omassa 

elämässä on tapahtunut tähän mennessä. Kurssilainen voi hyödyntää kurssikerralla tekemäänsä 

materiaalia muuttaessa. Hän voi sen avulla kertoa uusille ihmisille omasta elämästään ja uudet 

työntekijät voivat sen avulla tutustua häneen. Monesti erityistä tukea tarvitseva ei osaa kertoa 

tapahtuneista asioista, konkreettinen materiaali auttaa häntä asioiden hahmottamisessa ja 

helpottaa ymmärtämistä.  

Sisältö 

• Alkulämmittely 

• Kokemuspuheenvuoro 

• Minun elämäntarinani 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

 

 

Kokemuspuheenvuoro 

Moni kokemuskouluttaja on kouluttautunut pitämään puheen omasta elämästään. Heitä voi hyvin 

hyödyntää tällä kerralla. Omaa elämäntarinaa on helpompi lähteä työstämään, kun kuulee ensin 

jonkun toisen kokemuksen. Erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat tykänneet paljon 

kokemuskouluttajista. Kokemuskouluttajia voi kysyä esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten 

omasta yhdistyksestä Me Itse ry:stä, www.meitse.fi 

 

Minun elämäntarinani 

 

 

 

 

 

Tehtävä: 

Muistellaan toisten osallistujien nimiä ja jokainen saa kertoa 

itsestään jonkin lempiasian, esim. ruoka, TV-sarja, väri 

Tehtävä: 

Tehdään oman elämäntarinan -kartta  
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Kannattaa pohtia haluaako antaa osallistujille jonkinlaisen ennakkotehtävän tätä varten vai 

lähteäkö liikkeelle puhtaalta pöydältä. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että erityistä tukea 

tarvitsevan ihmisen voi olla vaikea hahmottaa elämänhistoriaansa kronologisessa järjestyksessä ja 

tarinasta voi tulla hyvin irrallinen ilman apuja.  

 

Ennakkotehtävä voi olla esimerkiksi tällainen: 
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VINKKEJÄ TOISELLE KERRALLE 

 

Ideoita elämäntarina -tehtävään 

Tehtävässä voi hyödyntää myös seuraavia tehtäviä tai osallistujia voi pyytää tuomaan ihan 

konkreettisia asioita elämästään: 
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3. kerta Aikuisuus 
 

Tavoite 

Kurssikerralla pohditaan mitä aikuisuus tarkoittaa. Aihe voi olla vaikea, mutta sitä on hyvä käsitellä 

monelta eri näkökannalta. Voi olla, että erityistä tukea tarvitseva ihminen ei miellä itseään 

aikuiseksi tai ei ole koskaan ajatellut edes asiaa. Aikuisuuteen liittyy hyvin vahvana myös 

itsemääräämisoikeus.  

Sisältö 

• Alkulämmittely 

• Kokemuspuheenvuoro 

• Keskustelua ja tehtäviä aikuisuudesta 

• Keskustelua ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

 

 

 

Kokemuspuheenvuoro 

Tällekin kerralle on hyvä pyytää mukaan joku kokemuspuheenvuoron pitäjä. Hän voi puhua 

omasta aikuisuudestaan ja siihen liittyvistä asioista.  

 

Aikuisuus ja itsemäärämisoikeus 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä: 

Pöydältä valitaan sellainen kortti, joka osallistujan mielestä 

kuvaa aikuisuutta. Tämän jälkeen voi keskustella miksi kortin 

on valinnut.  

Tehtävä: 

Keskustellaan ja tehdään tehtäviä liittyen aikuisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen.  
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Hyviä keskustelun aiheita ovat esimerkiksi: 

• Mitä aikuisuus mielestäsi tarkoittaa? 

• Mitkä oikeuksia ja velvollisuuksia aikuisella on? 

• Saatko itse käyttää / ostaa / rajaako joku seuraavia asioita:  

o Puhelimen käyttö 

o Vieraiden kutsuminen kotiin 

o Kylässä käynti 

o Sosiaalinen elämä 

o Itse valitut harrastukset 

o TV:n katselu 

o Netin käyttö 

o Milloin nousen sängystä 

o Milloin menen nukkumaan 

o Välipalat  

o Itsenäinen ulkoilu 

o Oman huoneen / asunnon lukitseminen  

 

Aikuisuus ja sen haasteet / Verneri.net 

Miten kehitysvammainen henkilö elää aikuisen elämää ja vastaa sen asettamiin haasteisiin, on 

merkittävästi kiinni lähi-ihmisistä, yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Kehitysvammaiset ihmiset 

ovat niitä harvoja ihmisryhmiä, joilta puuttuu aikuisen status sen täydessä merkityksessä. 

Aikuisuuden haasteisiin kuuluu muun muassa parisuhteen löytäminen, perheen perustaminen ja 

työn löytyminen. Näillä kaikilla saroilla on vielä paljon työtä, jotta yhä useammat 

kehitysvammaiset ihmiset voisivat toteuttaa näihin liittyviä unelmia. 

Monille kehitysvammaisille ihmisille on aivan liian vaikeaa hyvän parisuhteen löytäminen ja sen 

ylläpitäminen. Toiseksi vaikka monet kehitysvammaiset ihmiset eivät perusta perhettä ja saa omia 

lapsia, voi monille esimerkiksi lapsettomuus olla kipeä asia, josta haluaa puhua. 

Palkkatyön puuttuminen johtaa puolestaan heikkoon taloudelliseen asemaan, ja se vaikuttaa myös 

asemaan yhteiskunnassa. 
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Itsemääräämisoikeudesta voit kertoa seuraavaa 

Itsemääräämisoikeuslaki on ajankohtainen asia, koska se on valmisteilla eduskunnassa. 

Ajankohtaista ja ajantasaista tietoa löydät esimerkiksi 

http://verneri.net/yleis/itsemaaraamisoikeus-ja-lainsaadanto 
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VINKKEJÄ KOLMANNELLE KERRALLE 

 

Keskustelun pohjana voi käyttää myös seuraavanlaista pohjaa:  
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4. kerta Ihmissuhteet & Vapaa-aika 
 

Tavoite 

Tällä kertaa pohditaan, keitä ihmisiä kuuluu kurssilaisten elämään. Erityistä tukea tarviseva henkilö 

pääsee hahmottamaan, keitä ihmisiä hänen elämäänsä kuuluu ja olisiko joku sellainen ihminen 

johon hän ei ole pitänyt yhteyttä, mutta haluaisi kuulla / nähdä tätä uudelleen. Jos joku osallistuja 

tuntee olonsa kovin yksinäiseksi ja haluaisi uusia kavereita, voi tätäkin pohtia.  

Sisältö 

• Alkulämmittely 

• Verkostokartta 

• Vapaa-aika 

• Kultaiset säännöt 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

• Jaetaan osallistujat pareittain. Toinen istuu tuolille ja toinen seisoo selän takana toteuttaen 

kerrottuja ohjeita. 

• Istuessa saa pitää silmät auki tai kiinni. 

• Suihkurentoutus (kuvitteellinen suihku): 

• Avaa suihku: vesi ropisee päähän ja hartioille 

• Sulje suihku. 

• Vaahdota shampoo ja hiero varovasti hiuksiin. 

• Ota pesuainetta pesusieneen ja pese hartiat. 

• Avaa suihku: vesi huuhtoo hiukset ja hartiat. 

• Ota pyyhe ja kuivaa hiukset ja hartiat. 

• Avaa pyyhe isoksi ja halaa sen kanssa hellästi suihkussa ollutta henkilöä. 

 

Verkostokartta 

 

 

Tehtävä: 

Suihkurentoutus 

Tehtävä: 

Tehdään verkostokartta, johon jokainen voi kirjoittaa / piirtää / laittaa kuvia ihmistä, jotka 

kokee läheisikseen.  
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Kultaiset säännöt 

 

 

 

 

 

Sääntöihin voi pohtia seuraavia asioita: 

• kuinka toivoisit itseäsi kohdeltavan 

• miten toivoisit paikassa muiden käyttäytyvän 

• kuinka itse käyttäydyt 

Tässä yksi esimerkki: 

 

Sääntöjen tekemisen jälkeen voi pohtia minkälaisia tunteita säännöt nostattavat. Apuna voi 

käyttää esimerkiksi värillisiä papereita.  

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä: 

Luodaan kultaiset säännöt paikkaan, jossa eniten vietetään aikaa. 
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VINKKEJÄ NELJÄNNELLE KERRALLE 

 

Verkostokartan pohjana voi halutessaan käyttää esimerkiksi:  
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5. kerta Kodin ja arjen turvallisuus 
 

Tavoite 

Kurssikerran tavoitteena on perehtyä kodin ja arjen turvallisuuteen. Pääteemoina ovat ensiapu 

sekä paloturvallisuus.  

 

Sisältö  

• Alkulämmittely 

• Keskustelua paloturvallisuudesta 

• Keskustelua ensiavusta 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

 

Keskustelua paloturvallisuudesta kotona 

Paloturvallisuudesta löytyy paljon materiaalia netistä. Pohdi minkälaiset aiheet sopivat juuri sinun 

kurssilaisille.  

Tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi: 

• Kuinka toimia palohälytyksen sattuessa? Ja jopa 

mahdollisuuksien mukaan testata palohälyttimen ääntä ja 

mitä tehdä sen soidessa.  

• Tulipalojen ehkäiseminen 

• Kuinka toimia keittiössä? 

• Sähkölaitteiden kanssa toimiminen 

Muista viedä asiat mahdollisimman konkreettiselle tasolle. Voit esitellä mm. pölyyntyneen 

sähkölaitteen, rispaantuneen sähköjohdon ja palavan kynttilän sekä sammutuspeitteen käyttöä. 

Kun ihmiset pääsevät itse tekemään, jää se heille paremmin mieleen. Hätänumeroa on hyvä 

opetella ja kerrata.  

Erinomainen apuopas on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön julkaisema opas Avaimia arkeen – 

selkokielinen oppikirja turvallisuudesta. Se on ladattavissa omaan käyttöön 

www.kvps.fi/materiaalit. Sieltä löytyy selkokielistä tekstiä sekä tehtäviä aiheeseen liittyen.  

 

Rentoasento: 

Kootaan ryhmä piiriin seisomaan. Jokainen näyttää vuorollaan oman rennon asennon 

ja sano samalla nimensä. ”Tämä on Reiskan rento asento”. Kts. ohjeet ensimmäiseltä 

kurssikerralta.  

 

Vinkki 

Harvoin erityistä tukea tarvitseva 

ihminen on tehnyt turvallisuuteen 

liittyvää kartoitusta omassa 

kodissaan. Tämä voisi olla hyvä 

välitehtävä! 
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Keskustelua ensiavusta 

Hyviä keskustelujen aiheita ovat haavojen hoito, nenäverenvuoto, nilkan nyrjähdys, pienet 

palovammat, auringonpolttama ja matala verensokeri. Näistä voi tehdä myös hyviä 

käytännönharjoitteita.  

Avaimia arkeen – oppaasta löytyy myös tähän kuvitettuja tekstejä sekä tehtäviä.  

 

VINKKEJÄ VIIDENNELLE KERRALLE 

 

Paloturvallisuus 

 

 

 

 

 

 

Ensiapu 

 

 

  

http://www.spek.fi/loader.aspx?id=20ff9754-

d602-426d-9689-e09922b51b7d  

Selkokielinen ja kuvitettu opas 

paloturvallisuudesta 

https://www.hyria.fi/files/64/Ensiapu.pdf  

Selkokielinen ja kuvitettu opas ensiapu 

tilanteista 

http://www.spek.fi/loader.aspx?id=20ff9754-d602-426d-9689-e09922b51b7d
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=20ff9754-d602-426d-9689-e09922b51b7d
https://www.hyria.fi/files/64/Ensiapu.pdf
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6. kerta Turvallinen internetin ja puhelimen käyttö 
 

Tavoite 

Tavoitteena on puhua internetin sekä puhelimen käyttöön liittyvästä turvallisuudesta. On hyvä 

varmistaa etukäteen, onko kurssilaisilla omia puhelimia ja käyttävätkö he nettiä. Jos he käyttävät 

nettiä, tarkenna vielä mihin he sitä hyödyntävät. Jos tietokone ja internet ovat kovin vieraita, voi 

tällä kurssikerralla opetella niiden käyttöä, esimerkiksi pelaamalla pelejä ja katsomalla videoita. 

Erinomaisen hyvä opettelualusta on papunet.net, joka on selkokielinen sivusto, josta löytyy tietoa, 

uutisia, kuvia sekä pelejä. Kaveripiiri.fi -sivusto on selkokielinen ”facebook” – tästä voi vinkata 

kurssilaisille.  

 

Sisältö 

• Alkulämmittely 

• Puhelimen käyttö 

• Internet 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

 

Keskustelua internetin ja puhelimen käytöstä 

Puhelimeen liittyviä aiheita ovat esimerkiksi 

• mitä kännykän käyttö maksaa  

• pin-koodi 

• puhelimen hukkaaminen 

• kavereille soittaminen 

• puhelinmyyjät 

• mitä tehdä, jos joku häiriköi 

 

Internetin käyttöön liittyviä aiheita ovat esimerkiksi 

• Salasanat 

• Henkilötiedot 

• Roskaposti/ ei toivotut sivut 

• Tietoon luottaminen 

Kuunnellaan räppi: 

Ihminen on se mikä luonnostaan on. Löytyy Youtubesta Tampereen kaupungin 

soittolistalta. Myös hakusanalla Wärjäämö video löytyy netistä.  
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• Mitä voi kertoa / jakaa 

• Uudet ystävät 

• Kiusaaminen 

• Virukset 

 

Jos kurssilaisissa on enemmän tukea tarvitsevia ihmisiä, voi heidän kanssa lähteä pohtimaan 

aihetta esimerkiksi seuraava tavalla: 

Tehdään kartta aiheesta ”Paikat, joissa käyn” ja siinä samalla voi jutella aiheista: 

• Oletko kokenut kiusaamista? 

• Miten siihen on puututtu? 

• Jutteletko tuntemattomien kanssa? 

• Mitä teet, jos vieras ihminen soittaa ovikelloa? 

 

Avaimia arkeen -oppaasta löytää myös tähän oivallisia materiaaleja.  

 

 

 

 

 

 

VINKKEJÄ KUUDENNELLE KERRALLE 

 

Rahoitusta tietokoneen hankintaan: 

Tietokoneen hankintaan voi hakea rahoitusta. Rahoitusta kuntoutus- ja opiskelukäyttöön 

hankittavaan koneeseen voi kysellä kunnasta. 

Voit hakea rahoitusta myös Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry:ltä.  Löydät tietoa 

yhdistyksestä selkokielellä osoitteesta www.tukilinja.fi / Verneri.net  

 

Palokunnat tekevät mielellään yhteistyötä. Sieltä voi kysäistä, jos he ehtisivät tulla opettamaan 

sammutuspeitteen käyttöä.  

 

Tehtävä: 

Kokeilkaa Turvat-peliä, joka löytyy netistä osoitteesta:   

http://www.turvatpeli.fi/ 

http://www.turvatpeli.fi/
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7. kerta Arjenhallinta 
 

Tavoite 

Kurssikerran tavoitteena on pohtia arjenhallintaa. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi raha, ruoka ja 

liikunta. Toki asiakokonaisuutta voi kasvattaa, kannattaa pohtia mitkä aiheet sopivat omalle ryhmälle.  

Sisältö  

• Alkulämmittely 

• Raha ja sen käyttö 

• Ruoka 

• Liikunta 

• Asiat, jotka tekevät iloiseksi 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

Keskustelua arjen hallinnasta 

Raha ja sen käyttö voivat olla välillä vaikeitakin aiheita käsitellä, koska rahan arvoa voi olla hankala 

ymmärtää. Monesti erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ei ole käytössään kuin vähän käyttörahaa ja muu 

rahanhallinta on jonkun muun hallinnassa. Etukäteistehtäväksi on hyvä antaa esimerkiksi pohja, jossa 

kysellään säännöllisiä tuloja ja menoja.  

Kurssikerralla voi pohtia esimerkiksi 

• paljonko jokin päivittäinen ostos maksaa 

• mitä tehdä, jos rahat loppuvat 

• mistä rahaa saa 

• mihin raha kuluu 

• laskujen maksaminen 

• järkevä rahankäyttö 

 

Ruoka voi nostaa monenlaisia tunteita pintaan. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön syömisiä saattaa joku 

toinen ihminen määrittää todella paljon. Oma valinnan vapaus voi olla hyvin pientä. Aihe on kuitenkin 

tärkeä ja lisääntyvän itsemääräämisoikeuden myötä myös tähän asiaan varmasti kiinnitetään jatkossa 

enemmän huomiota.  

Keskustelun aiheita on esimerkiksi 

• terveellinen ruoka 

• lautasmalli 

• satokalenteri 

• herkkujen syöminen  

Tehtävä: 

Rentoutus 

Vinkki 

Mieti voisiko joidenkin 

kurssilaisten kanssa käydä läpi 

ruoan säilytystä ja kylmäketjua.  

Vinkki 

Konkreettiset 

kauppaharjoitukset ovat myös 

hyviä.  
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Kurssilaisten kanssa on hyvä keskustella liikunnasta ja sen merkityksestä elämässä. Heitä voi rohkaista 

kokeilemaan uusia lajeja ja hakemaan omia rajoja. Hyviä apuja löydät mm. 

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiirakat 

 

 

 

 

 

 

VINKKEJÄ SEITSEMÄNNELLE KERRALLE 

 

Ennakkotehtävän pohjana voi käyttää esimerkiksi seuraavia malleja: 

 

Tehtävä: 

Asiat, jotka tekevät iloiseksi -kartta 

Arkeen kuuluu myös asioista nauttiminen, joten näitäkin on hyviä pohtia. 

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiirakat
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Pohdi olisiko hyvä käydä läpi myös elämän kriisejä. Niiden pohjalta voi nousta isojakin asioita, joiden 

käsittelemiseen täytyy varata aikaa. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön on tarpeellista saada kertoa niistä 

ja niitä ei ole pakosti käsitelty elämän aikana ollenkaan.   

https://www.foodie.fi/  

Työkalu ostosten suunnitteluun. Voi tehdä helposti verkossa. Ostoslistan pystyy 

tulostamaan suoraan palvelusta. Ohjelma näyttää arvioidun hinnan tuotteille, joita 

kaupasta tarvitset. Helppo käyttöinen!  

Valitse ensin oikeasta yläkulmasta sinua lähinnä sijaitseva kauppa. Tämän jälkeen 

kirjoita haku riville tuote, jota tarvitset. Ohjelma näyttää sinulle kaikki saatavilla olevat 

tuotteet. Esimerkiksi kirjoita ”jogurtti” niin ohjelma näyttää kaupan valikoiman. Valitse 

montako kappaletta haluat mitäkin tuotetta ja lisää ne ostos koriin. Ostoskorista näet 

arvioidun hinnan mitä ostokset tulevat maksamaan. 

https://www.foodie.fi/
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8. kerta Mitä muuttaminen tarkoittaa? 
 

Tavoite  

Tämän kerran tavoitteena on konkretisoida muuttoajatusta kurssilaisille. Mitä muuttaminen 

itseasiassa tarkoittaa? Mitkä asiat pysyvät muuttaessa samanlaisina?  Mitkä asiat muuttuvat? 

Näenkö läheisiäni enää päivittäin?  

Sisältö 

• Alkulämmittely 

• Mitä muuttaminen tarkoittaa? 

• Missä ja kenen kanssa haluan asua? 

• Muuton muistilista 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

 

Mitä muuttaminen tarkoittaa? 

Voit käsitellä muuttamiseen liittyviä asioita esimerkiksi alla olevan tekstin kautta. 

Muuttaminen on iso asia. Muuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi omaan kotiin muuttamista joko 

vanhempien luota tai toisesta asumisyksiköstä. Usein muuttamiseen liittyy paljon tunteita ja 

toisaalta myös arkielämän haasteita. Kun muuttaminen suunnitellaan ja toteutetaan huolella, 

muuttaminen ja elämä uudessa kodissa sujuvat paremmin. 

Suomessa kehitysvammaisilla ihmisillä ja heidän läheisillään on oikeus hyvään muuttoon ja 

muuttovalmennukseen. 

On tärkeä muistaa, että muuttajan lisäksi tukea voivat tarvita myös esimerkiksi omat läheiset 

ihmiset, kuten vanhemmat. 

Muutto on osa elämää 

Asuminen ja koti ovat isoja asioita elämässä. Siksi näistä asioista keskustellaan aina, kun 

suunnittelet tulevaisuutta yhdessä esimerkiksi tukihenkilön tai ammattilaisen kanssa. Näissä 

keskustelussa mietitään omia voimavarojasi, tuen tarvettasi sekä sitä, mitä toivot tulevaisuudelta. 

Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

o Millainen on elämäntilanteesi nyt ja oletko siihen tyytyväinen? 

o Millaisia toiveita sinulla on asumisen suhteen? 

Venyttely 

Ryhmä asettuu rinkiin ja jokainen vuorollaan näyttää venyttely liikkeen. 
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o Kuinka paljon tarvitset tukea ja apua arkielämässäsi? 

Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus valita itse, miten, missä ja kenen kanssa hän asuu.   

KVPS / verneri.net 

 

Missä ja kenen kanssa haluat asua? 

Itsemääräämisoikeuteen ja YK:n yleissopimukseen vammaisten ihmisten oikeuksista kuuluu, että 

saa itse valita missä ja kenen kanssa haluaa asua. Tämä valitettavasti toteutuu vielä harmittavan 

vähän. Asiaa voi käsitellä esimerkiksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön nettisivulta löytyvällä 

”Näin minä haluan asua”- lomakkeella. www.kvps.fi/materiaalit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuton muistilista 

Savon Vammaisasuntosäätiö on tehnyt oivalliset 

kirjasen Muuton muistilista. Tätä kannattaa 

hyödyntää ja mahdollisesti jakaa kurssilaisille. 

www.savas.fi 
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VINKKEJÄ KAHDEKSANNELLE KERRALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Asumista voi käsitellä seuraavanlaisen kartan avulla 

 

 

 

 

  
Vinkki 

Onnistuisiko vierailu johonkin 

ryhmäkotiin? Tai voisiko sieltä 

tulla joku vieraaksi kertomaan 

arjestaan?  
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9. kerta Unelmat ja haaveet 
 

Tavoite 

Tällä kerralla pohditaan kurssilaisten unelmia ja haaveita. Haaveilua ei kannata jättää vain kartan 

varaan vaan kannattaa tehdä edes yhdelle haaveelle toimintasuunnitelma.   

Sisältö 

• Alkulämmittely 

• Unelmat ja haaveet 

• Unelmien ja haaveiden konkretisoiminen 

 

Alkulämmittely 

 

 

 

 

Unelmat ja haaveet 

 

 

 

 

 

 

Unelmien ja haaveiden konkretisoiminen 

Jotta homma ei jää vain haaveiluksi, on hyvä miettiä toiveille konkreettisia toimenpiteitä. Voit 

tehdä sen esimerkiksi näin 

Tehtävä: 

Kokeilkaa leikkivarjon avulla, miten yhteistyö toimii ja 

millaista sen kanssa toimiminen on.  

 

Tehtävä: 

Leikataan lehdistä ensin kuva, joka kuvastaa omaa itseä. Sitten 

leikataan kuvia asioista, jotka tuottavat iloa ja hyvää mieltä. Voi leikata 

kuvia myös asioista, joista unelmoi. Jokainen tekee itselleen kuva 

kollaasin.  

Tehtävä: 

Keskustelkaa siitä, millaisia 

haaveita liittyy omaan kotiin. 
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Jokainen valitsee yhden asian mitä lähtee pohtimaan. Sen jälkeen vastataan apukysymyksiin kenen 

kanssa, miten usein ja missä. Lopuksi tärkeä asia muotoillaan asia tavoitteeksi.  

 

VINKKEJÄ YHDEKSÄNNELLE KERRALLE 
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10. kerta Päätösjuhlat  
 

Tavoite  

Viimeisen kerran päätösjuhlat. Tällä kertaa voidaan muistella kurssikertoja sekä kysellä mitkä 

aiheet kurssilaiset kokivat tärkeimmiksi. Todistusten jako on myös tärkeää. On tärkeä kertoa myös 

läheisille mitä kurssikerroilla on tehty ja ottaa heidätkin mukaan päätösjuhlaan.  

Sisältö 

• Tutustuminen koko porukalla, niin kurssilaiset kuin läheiset 

• Karttojen esittely 

• Kurssikertojen muistelu ja äänestys 

• Kehu-kampanja 

 

Tutustuminen 

Tarvittaessa yhteinen tutustuminen.  

 

Karttojen esittely 

Jokainen joka haluaa, saa esitellä oman unelmien ja haaveiden -karttansa. Tämän tulee olla 

vapaaehtoista.  

 

Kurssikertojen muistelu 

Muistellaan niitä asioita, mitä on kurssin aikana tehty eri kerroilla. Koonnit voi tulostaa paperilla ja 

laittaa seinälle, jotta asioista tulee mahdollisimman konkreettista.  

 

Paras kerta -äänestys 

Jokainen kurssilainen saa viisi tarraa. Hän saa käydä liimaamassa niihin kurssikertoihin / teemoihin 

tarran, jotka koki tärkeiksi / kivoiksi / hyödyllisiksi.  

Kehu-kampanja 

Mitä haluaisit tehdä elämässä seuraavaksi 

 

Todistusten jako 

 

Kiitokset ja päätös 

Tehtävä: 

Kehu-kampanjassa kirjoitetaan ensin paperin laitaan oma nimi. Tämän 

jälkeen jokainen käy kirjoittamassa / piirtämässä toisen paperin jonkin 

asian missä hän on hyvä / mistä hänestä tykkää / mitkä ovat hänen 

vahvuutensa. Lopuksi luetaan jokainen paperi ääneen muille.  
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Vinkkejä ja linkkejä 
 

• Omaan kotiin –opas  http://www.kvps.fi/download/pdf/julkaisut/omaan-kotiin.pdf  

• Minun suunnitelmani –kansio http://www.kvps.fi/download/pdf/julkaisut/minun-suunnitelmani.pdf  

• Videomateriaali: 

• Suvin tarina http://www.kvps.fi/tarinat/suvin-oma-koti   

• Petrin tarina http://www.kvps.fi/tarinat/petrin-oma-elama  

• Muuttamisen aika https://www.youtube.com/watch?v=nfEqawtEmWU  

• Oma suunta –kansio http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/oma-suunta-kansio.pdf  

• Näin minä pärjään http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/Nain-mina-parjaan-

2013.pdf  

• YKS –minikirja http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/yksilokeskeisen-suunnittelun-

tyovalineita.pdf  

• Näin minä haluan asua http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Nain_haluan_asua.pdf  

• Musiikit: 

• Muutto räp http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus  

  

http://www.kvps.fi/download/pdf/julkaisut/omaan-kotiin.pdf
http://www.kvps.fi/download/pdf/julkaisut/omaan-kotiin.pdf
http://www.kvps.fi/download/pdf/julkaisut/omaan-kotiin.pdf
http://www.kvps.fi/download/pdf/julkaisut/minun-suunnitelmani.pdf
http://www.kvps.fi/tarinat/suvin-oma-koti
http://www.kvps.fi/tarinat/suvin-oma-koti
http://www.kvps.fi/tarinat/suvin-oma-koti
http://www.kvps.fi/tarinat/petrin-oma-elama
http://www.kvps.fi/tarinat/petrin-oma-elama
https://www.youtube.com/watch?v=nfEqawtEmWU
https://www.youtube.com/watch?v=nfEqawtEmWU
https://www.youtube.com/watch?v=nfEqawtEmWU
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/oma-suunta-kansio.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/oma-suunta-kansio.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/oma-suunta-kansio.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/Nain-mina-parjaan-2013.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/Nain-mina-parjaan-2013.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/yksilokeskeisen-suunnittelun-tyovalineita.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/yksilokeskeisen-suunnittelun-tyovalineita.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/yksilokeskeisen-suunnittelun-tyovalineita.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/yksilokeskeisen-suunnittelun-tyovalineita.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Nain_haluan_asua.pdf
http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus
http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus
http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus
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Kurssikerrat läheisten kanssa 
 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä on toteutettu muuttovalmennusta ryhmämuotoisesti jo 1990-luvun 

alusta lähtien. Kehitysvammaisten Tukiliitto on perustanut Palvelusäätiön ja siksi läheiset ovat tärkeässä 

roolissa meidänkin kaikessa työskentelyssä. Muuttovalmennuksissa on aina huomioitu muuttajan lisäksi 

myös läheisten tarve saada vertaisten tukea elämänmuutosvaiheissa.  

Tässä muuttokurssikokonaisuudessa läheisille oli neljä omaa kertaa ja viides kerta oli kaikkien yhteinen 

päätöskerta. Läheisten tapaamiset järjestettiin illalla ja ne kestivät noin kaksi tuntia. Tapaamisilla pidämme 

tärkeänä, että koko ajan pidetään keskiössä perheen kunnioitus ja heidän näköisen elämän arvostaminen. 

Tuomme tapaamisilla esille itsenäistämisen ja irtaantumisen teeman, mutta hienovaraisesti ja 

kunnioittavasti. Olemme vuosien saatossa oppineet, että parhaita asiantuntijoita tämän asian esillä 

pitämisessä ovat yhden askeleen edellä olevat kokemuskouluttajat. Meidän kurssilla kävi vierailijoina sekä 

läheinen että erityistä tukea tarvitseva ihminen kertomassa oman tarinansa.  

Kurssi aloitettiin tutustumisella ja jokainen kertoi oman perheen tarinaa sen verran, kun tahtoi. Saimme 

tietoa siitä, minkälaisessa elämäntilanteessa kukin perhe asuu ja elää nyt. Lisäksi pohdimme hieman 

valokuvien avulla sitä, miten aikuisuus omassa lapsessa näkyy. Voiko lapseni irtaantua ja itsenäistyä 

omannäköiseen elämään. Aikuisuuden teeman äärelle pysähtyminen on omiaan luomaan hyvän pohjan 

itsenäistymisen ja irtaantumisen teemasta keskusteltaessa. Oman kokemuksen mukaan, perheille on 

monesti ollut kynnys lähteä mukaan tällaiseen toimintaan, missä kuitenkin oletuksena on, että jutellaan 

tukea tarvitsevan lapsen kotoa poismuutosta. Tämä keskustelu vaatii sitä hienotunteisuutta ja perheen 

arvojen kunnioittamista.  

Toisella kerralla oli mukana erityistä tukea tarvitseva ihminen kertomassa omannäköisen elämän mukanaan 

tuomasta vapaudesta ja onnellisuudesta. Kolmannella kerralla läheinen kertoi heidän perheen tarinan, kun 

tytär on juuri muuttamassa omaan elämään ryhmämuotoiseen asumiseen. Näillä kokemusasiantuntijoiden 

vierailukerroilla emme juurikaan muuta yrittäneetkään jutella, kuin näistä kokemuspuheenvuoroista esille 

nousseita teemoja. Siinä tuli käsiteltyä luontevasti aikuiseksi kasvamisen teemaa ja itsenäisen elämän 

tukemista. Loistava keskustelu käytiin siitä asiasta, miten luottamus hoitavaan henkilökuntaan on 

saavutettava, ennen kuin voi hoitovastuuta täysin siirtää henkilökunnalle.  

Läheisiä kiinnostaa tietysti muuttoasioissa aina raha. Meidän viimeisellä kurssikerralla kunnan työntekijä 

kävi kertomassa minkälaisia asumisen ratkaisuja kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten 

kohdalla tässä kunnassa on aikaisemmin tehty. Hän kertoi, minkälaisia ryhmämuotoisen asumisen paikkoja 

paikkakunnalla on ja minkälaisia palveluja kunta ostaa muilta palvelun tuottajilta. Keskustelimme ihan 

konkreettisesti mitä asuminen kunnan asumispalveluissa maksaa, paljonko on vuokra ja mitä muita kuluja 

tuon vuokran päälle ryhmämuotoisessa asumisessa tulee. Läheisiä tietysti kiinnostaa nämä asiat kovasti. 

Läheiset pohtivat myös mikä tuottaa heille arjessa iloa ja mistä he saavat voimaa. Monesti arjen huiskeessa 

unohdamme oman itsemme ja tällaisissa pysähtymisen kohdissa näistäkin asioista on hyvä keskustella.  
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