Lukuvinkkejä
vastuunsa. Käsikirjan avulla pääsee hyvin
sisään menetelmään ja sen käyttö soveltuu
kaikille lasten kuntoutukseen osallistuville
ammattilaisille.

Julkaisu on luettavissa verkkojulkaisuna
osoitteessa:
Käsikirja - Osallistumisen ekologinen arviointi : Yhteinen arviointi ja suunnittelu
lapsen osallistumiseksi
merkitykselliseen toimintaan - Theseus

Lasten vahvuuskortit. Pesäpuu.
TEKSTI: Johanna Olli
Vahvuuskortit konkretisoivat sen, että
ihan jokaisella on vahvuuksia, eikä meidän ole tarkoituskaan olla keskenämme
samanlaisia. Kortteja voidaan käyttää
ohjevihkosessa esitellyillä tai itse keksityillä tavoilla. Kortit sopivat käytettäväksi
käsitteelliseen keskusteluun kykenevien
lasten kanssa. Muidenkin lasten kohdalla
niitä kannattaa käyttää puhuttaessa lapsen asioista aikuisten kesken. Ammattilaiset voivat esimerkiksi pyytää toisiaan
tai lapsen vanhempia kuvaamaan lasta
vahvuuskorttien avulla tai pohtia, estääkö
lapsen ongelmiin keskittyminen näkemästä lapsen vahvuuksia. Kortteja voi käyttää
myös omien ja työtovereiden vahvuuksien
tunnistamisen kautta työyhteisön vahvistamiseen.
Ohjevihkonen huomioi senkin, että
vahvuuksiemme ja heikkouksiemme välinen ero on kuin veteen piirretty viiva:
sama asia voi eri tilanteissa näyttää heikkoudelta ja toisissa vahvuudelta. Yksilön
ja muiden ihmisten sekä muun ympäristön välisessä suhteessa vahvuudet lopulta
punnitaan. On tärkeä muistaa kysyä sekä
sitä, millainen ympäristö tukee minun
vahvuuksiani, että sitä, miten minä voin
tukea vahvuuksillani muita.
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Anni ei lannistu & Milo
ja mustasukkaisuus.
Percival, Tom. Kumma-kustannus 2022.

Käsikirja - Osallistumisen ekologinen
arviointi. Yhteinen arviointi ja suunnittelu lapsen osallistumiseksi merkitykselliseen toimintaan.
Sipari, Salla & Vänskä, Nea. Metropolia AMK 2017.
TEKSTI: Sanna Kejonen
Julkaisu sisältää kattavasti ja ytimekkäästi
teoreettista tietoa osallistumisen ekologisesta arvioinnista. Lapsen kuntoutuksessa
ekologinen tarkoittaa lapsen ja ympäristön
välistä vuorovaikutusta, jossa lapsi osallistuu aktiivisena toimijana. Menetelmä on
suunniteltu 5–12-vuotiaille lapsille, joilla
on liikuntavamma, mutta sitä on mahdollisuus käyttää muunkin ikäisten sekä muita haasteita omaavien lasten kanssa. Menetelmän tarkoituksena on ohjata lapsen
kuntoutuksen toteutusta systemaattisesti,
kokonaisvaltaisesti ja yhteistoiminnallisesti huomioiden lapsen kehitysympäristö.
Taustalla on ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Menetelmässä osallistetaan kaikkia
lapsen kuntoutukseen ja arkeen osallistuvia aikuisia sekä lasta pohtimaan kuntoutuksen toimintasuunnitelmaa. Tämä sitouttaa sekä helpottaa kaikkia muistamaan
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TEKSTI: Laura Ortju
Tom Percival hurmaa taas upealla kuvituksellaan niin aikuisen kuin lapsenkin
teoksessa Anni ei lannistu. Kirja kertoo
siitä, kun Annin maailma menee mullin
mallin ja miten Anni pystyy sopeutumaan
muutokseen. Kirjan päähenkilöllä on sinnikkyyttä, mutta ei supervoimia. Kuka
tahansa lapsi pystyy samaistumaan Annin
tilanteeseen ja saamaan kirjasta työkaluja oman arkensa ymmärtämiseen. Kun
mietitään lasta, jolla on neurologisia erityispiirteitä, voi maailma tuntua useinkin
nurinkuriselta. Tällöin meidän aikuisten
olisi tärkeä ymmärtää, miten mahdottomalta tilanne lapsesta voi tuntua ja osata
löytää ne keinot, miten tukea lasta hänen
vahvuuksiensa kautta takaisin jaloilleen.
Teos antaa siis myös aikuisille ajattele-

misen aihetta. 3-vuotias testilukija keksi,
että kirjaa voi lukea myös väärinpäin eli
viimeiseltä sivulta ensimmäiselle. Näin
tarina muodostuukin aivan toisenlaiseksi.
Kannattaa kokeilla!
Toisessa Percivalin uutuuskirjassa Milo
ja mustasukkaisuus käsitellään lapsille arkista ja usein vaikeasti lähestyttävää aihetta: kun oma paras kaveri löytää rinnalleen
toisen leikkikaverin. Teos on omiaan tunnesäätelyn opettamiseen. Mustasukkaisuuden tunne kuvataan hirviönä, jonka
kanssa voi keskustella. Teoksen avulla lapsi
ja aikuinen voivat yhdessä löytää keinoja
vaikeiden tunteiden käsittelyyn arjessa.
Teoksesta voi olla erityisesti apua niille
lapsille, joille tunteiden tunnistaminen ja
nimeäminen on vaikeaa.
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