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Merkittävä osa näkövammaisista lapsista liikkuu ikäisiään vähemmän. Kuntoutuksen 
piiriin kuuluva liikkumistaidonohjaus aktivoi ja rohkaisee lapsia omaehtoiseen ja oma-
toimiseen liikkumiseen. Lasten liikkumistaidon käsitettä on laajennettu koskemaan pal-
jon muutakin kuin varsinaiset liikkumistaidolliset tekniikat ja reittiohjauksen. Ryhmä-
muotoista liikkumistaidonohjausta voidaan pitää lasten kohdalla yhtenä tärkeänä liik-
kumistaidollisten taitojen oppimis- ja kehittymispaikkana. Liikkumistaito nähdään ny-
kyisin olennaisena osana näkövammaisten lasten kokonaiskehitystä ja oppimista. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin ryhmämuotoinen liikkumistaidon 
Nalle-kerho kehittää heikkonäköisten lasten liikkumistaitoa. Tutkimus selvitti lasten 
liikkumiseen liittyviä tapoja, tekniikoita sekä tilannetekijöitä. 
Kerhoon osallistui seitsemän lasta, joista videoperustaiseen analyysiin valittiin kuusi 
heikkonäköistä lasta. Lapset olivat iältään 4-9 –vuotiaita. Videoitujen kerhokertojen 
pohjalta koottiin videoaineisto, jota analysoitiin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin 
menetelmin. Aineiston avulla selvitettiin lasten liikkeellelähtemistapoja ja tuentarvetta 
liikkumisen aikana sekä portaissa liikkumisen perustaitoja ja keppitekniikoita. Tilanne-
tekijöiden kohdalla kuvattiin kielen ja käsitteiden, ohjauksen määrän sekä ympäristöte-
kijöiden vaikutusta lasten liikkumiseen.  
 
Tulokset osoittivat ryhmämuotoisen liikkumistaidon kerhon edistävän heikkonäköisten 
lasten liikkumistaidollista kehitystä. Tutkimuksen perusteella  kerho kehitti eniten kaik-
kein arimman lapsen liikkeellelähtemistapoja sekä liikkumistekniikoita ja -taitoja. Osal-
la lapsia oli tosin jo kerhon alkaessa suhteellisen hyvät taidot tutkimuksen alueella. Näin 
ollen he eivät edistyneet yhtä paljon kyseisillä alueilla. Viidellä lapsella kuudesta tapah-
tui kuitenkin positiivista kehittymistä liikkumistaidon alueella. Vygotskylainen näke-
mys lähikehityksen vyöhykkeillä toteutetusta ohjauksesta näytti toimivan tutkimuksen 
kerhossa. Ohjauksessa ilmeni kuitenkin yli- ja aliohjausta. Ohjauksessa käytettävällä 
kielellä ja käsitteillä sekä ympäristötekijöillä ilmeni olevan niin ikään suuri vaikutus las-
ten liikkumisrohkeuteen ja liikkumisen joustavuuteen. 
 
Johtopäätöksenä voidaan pitää ryhmämuotoisen liikkumistaidon kerhon edistävää vai-
kutusta lasten oma-aloitteiseen ja omatoimiseen liikkumiseen. 
 
 
Avainsanat: näkövammaiset lapset, heikkonäköisyys, liikkumistaidonohjaus,  ryhmäoh-
jaus, leikki 
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1 JOHDANTO  
 
Näkövammaisen lapsen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sekä tukea itse lasta ja hä-
nen läheisiään ja lähiympäristöään, siten että lapsesta varttuisi mahdollisimman oma-
toiminen ja tasapainoinen yhteiskunnan jäsen. Kuntoutuspalvelut pyritäänkin ajoitta-
maan lapsen normaalin kehityksen ja kasvun mukaan ja sen tueksi.(Rudanko & Leino-
nen  2001, 447.) Näkövamma voi hidastaa huomattavasti lapsen kehitystä. Sen vuoksi 
varhaiskuntoutus on erityisen tärkeää. (Rudanko 2001, 29.)  
 
Sairaanhoitopiirien lasten kuntoutusohjaajat ja Näkövammaisten Keskusliiton lasten 
aluesihteerit tekevät työtä lasten perheiden kanssa. Keskusliitto järjestää niinikään per-
heille sopeutumisvalmennuskursseja. (Rudanko & Leinonen 2001, 448.) Näkövammais-
ten Keskusliitto on tehnyt näkövammaisten lasten kuntoutuksen alueella paljon kehittä-
mistyötä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Keväällä 1994 alkanut näkövammaisten 
lasten kuntoutuksen kehittämisprojekti aloitti lapsiin kohdistetun kuntoutuksen kehittä-
misen. Projektin tavoitteena oli kehittää arviointi- ja ohjausmenetelmiä näkövammaisten 
lasten varhaiskuntoutukseen. 
 
Aikaisemmat tutkimukset ovat koskeneet paljon sokeita ja kepin käyttöä (Leong 1996). 
Sokeiden ohjauksessa ja tutkimuksessa on pitkät perinteet, toisin kuin heikkonäköisten 
kanssa. Ulkomaillakaan heikkonäköisten tutkimus ei ole läheskään niin pitkällä kuin 
sokeiden tutkimus. Cornin ja Ambrosen (1997) mukaan muutamat lapsia koskevat  tut-
kimukset osoittavat, että opetus parantaa heikkonäköisen lapsen sekä liikkumistaidollis-
ta että näönvaraista selviytymistä. Heidän mukaansa nuoriin ja lapsiin kohdistunutta 
tutkimusta on jo maailmalla esillä jonkin verran, mutta suurin osa tutkimuksista on edel-
leen keskittynyt aikuisten liikkumistaidon tutkimiseen.  
 
Ensimmäinen kosketukseni näkövammaisiin on vuodelta 1985, jolloin menin Jyväsky-
län näkövammaisten koululle työharjoitteluun. Siitä asti olen ollut lähes viikoittain te-
kemisissä näkövammaisten lasten ja nuorten kanssa toimien ensin kerhonvetäjänä ja lei-
riohjaajana. Valmistuttuani sosiaalikasvattajaksi sain Näkövammaisten koululta vapaa-
ajan ohjaajan paikan. Kiinnostukseni tutkimusalueeseeni nousee aikaisempien työko-
kemuksieni ja koulutuksieni kautta. Olen ollut Näkövammaisten koululla töissä vuodes-
ta 1991 asti ja vuonna 1995 kävin näkövammaisten kuntoutusohjaajakoulutuksen, jossa 
suuntautumisvaihtoehtonani oli liikkumistaito ja päivittäistoiminnot, jota nykyisin kut-
sutaan nimellä IET eli itsenäisen elämän taidot. Siitä lähtien olen tehnyt sekä  liikkumis-
taidonohjausta että jokapäiväisten elämän taitojen ohjausta niin työpaikallani, kuin nyt 
viimeisten lähes seitsemän vuoden aikana äitiysloma- ja hoitovapaa- sekä opiskeluai-
kanani yksityisesti. 
 
Alle kouluikäisten liikkumistaidon ohjaus on kokonaisuudessaan suhteellisen uutta 
Suomessa. Ensimmäinen ryhmäohjauksella toteutettu alle kouluikäisten lasten liikku-
mistaidon kerho eli Nalle-kerho, toteutettiin kuntoutusohjaajakoulutukseni aikana,  syk-
systä 1994 kevääseen 1995. Pääsin  tuolloin seuraamaan kyseistä kerhoa. Sain kerhosta 
hyvin myönteisen kuvan, mikä on osaltaan vaikuttanut halukkuuteeni olla perustamassa 
ja vetämässä vastaavanlaista kerhoa. Liikkumistaidon arvo osana varhaiskuntoutusta on 
maailmalla vakiintunut (Leong 1996, 145). Sen sijaan ryhmämuotoista liikkumistai-
donohjausta ei ole tiettävästi muualla kuin Suomessa.
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Ensimmäinen Nalle-kerho osoitti ryhmämuotoisen ohjauksen olevan tuloksellista. Lap-
set tukivat toistensa oppimista ja leikkien järjestäminen ryhmässä oli mielekästä. (Hirn 
& Marila 1996, 27.) Ryhmämuotoinen liikkumistaidon kerho pystyy ottamaan aivan eri 
ulottuvuuksia lasten kanssa esille kuin perinteinen yksilöohjaustunti. Ryhmämuotoises-
sa ohjauksessa pääsee lasten halu leikkiä oikeaan muotoon. Leikki ja sitä kautta oppi-
minen on luonnollista toisten lasten kanssa toimimista. Yksilöohjauksesta tutut aikuisen 
kanssa kahden kesken tehdyt harjoitukset saattavat tuntua teennäisiltä. Ikäistensä kanssa 
lapset motivoituvat samoista harjoituksista aivan eri tavalla. Ohjauskaan ei tunnu niin 
ohjaukselta, vaan kerho on yhdessä puuhaamista, jonka aikana kuin huomaamatta opi-
taan uusia asioita. 
 
Hiltunen ja Wilska (1997) kertovat järjestyksessään Suomen toisen Nalle-kerhon lisän-
neen leikin avulla lasten uteliaisuutta. Tämän kautta lapset myös saatiin toimimaan huo-
maamattaan sosiaalisesti. Pelien ja leikkien avulla vahvistettiin lasten itsetuntoa ja  
näkövammaisidentiteettiä sekä lasten valmiutta toimia itsenäisesti. (Hiltunen  & Wilska 
1997, 19.) 
 
Kolmannen Nalle-kerhon ohjaajat kertovat ryhmässä oppimisen ilosta ja vertaistuen 
merkityksestä. Innostunut ilmapiiri tuo hyvän olon ja otollisen ilmapiirin uusien asioi-
den ryhmässä oppimiselle. Saamalla vertaistukea lapsi pystyy irrottautumaan ympärillä 
olevista aikuisista. Ryhmässä oppii yksilöohjausta paremmin toisten huomioimista, 
omatoimisuutta ja sosiaalisia taitoja. Kerhon lapset tulivatkin ryhmän kautta oma-
aloitteisemmiksi ja rohkeammiksi. (Aura-Korpi, Reunanen & Samstén 2002, 53.) He-
leniuksen (1993) mukaan leikki ja näin myös oppiminen onnistuu, jos lapsi kokee kuu-
luvansa sosiaaliseen systeemiin. Oma minäkuva rakentuu suhteessa sosiaaliseen kent-
tään, omaan vertaisryhmään.  
  
Ryhmämuotoisen ohjauksen rinnalla on kuitenkin tärkeää antaa myös yksilöohjausta, 
jotta opitut taidot syventyvät (Hirn & Marila 1996, 27). Kotiympäristössä annettava yk-
silöohjaus on tärkeää myös taitojen omaksumisen ja siirrettävyyden kannalta. Opittuja 
taitoja tulee osata käyttää myös kerhon ulkopuolella jokapäiväisessä elämässä. 
 
Tutkimukseni koskee vuonna 2001 toteutettua Nalle-kerhoa, joka oli järjestyksessään 
Suomen neljäs alle kouluikäisten lasten liikkumistaidonkerho. Kerhoa suunniteltaessa 
päätin syventyä aiheeseen vielä opinnäytetyön muodossa. Kerhon alkaessa oli selvää, 
että se on mukana gradu-projektissani jos vain saan vanhemmilta tarvittavat tutkimuslu-
vat. 
 
Tutkimustehtäväni muuttui kerhon aikana. Alunperin olin ajatellut tehdä kvalitatiivisen 
tapaustutkimuksen yhdestä heikkonäköisestä lapsesta ja hänen liikkumistaidollisesta 
kehityksestään kerhossa. Päädyin kuitenkin käyttämääni monimenetelmäiseen liikku-
mistaidon kehityksen käsittelyyn kaikkien heikkonäköisten kerholaisten kohdalta kah-
desta eri syystä: Ensinnäkään en ole koskaan aikaisemmin päässyt seuraamaan näin 
monen, yhdessä toimivan heikkonäköisen lapsen liikkumistaidollista kehitystä. Toinen 
asetelmani määrittelyyn vaikuttava tekijä oli kerhon osallistujat. Kun sain tietooni ker-
holaiset, aloin miettiä olisiko yhden tapaustutkimuksen sijasta näkövamma-alaa palve-
levampaa tehdä selvitys kerhon vaikutuksista useamman kerholaisen kannalta. Tapauk-
sia on vain muutama, mutta kun kerholaiset yhtä lasta lukuun ottamatta ovat heik-
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konäköisiä, on tutkimuksessa mahdollisuus tuoda esille heikkonäköisille tyypillisiä ke-
hityksellisiä piirteitä kerhomuotoisessa ohjauksessa. Edelliseen viitaten päädyin määräl-
lisen osan ottamiseen tutkimukseeni.  
 
Tutkimukseni tarkoituksena onkin kuvata ryhmämuotoisen liikkumistaidonkerhon vai-
kutusta heikkonäköisten lasten liikkumistaitoon. Taustaoletus oli, että tutkimuksen Nal-
le-kerho kehittää lasten liikkumistaidollisia kykyjä. Tutkimuksen kvantitatiivisessa 
osassa katson mitä tapahtuu liikkeellelähtemisen tavoissa ja liikkumisen aikana tarvitta-
vassa tuentarpeessa sekä portaissa liikkumisen taidoissa. Vastaavanlaisten kerhojen 
toiminnan kriteerien ja toimintatapojen perusteleminen sekä esittäminen on tarpeen tu-
levaisuudessakin rahoituksen saamiseksi. Toinen puoli työstäni on kvalitatiivista. Tä-
män kautta kuvataan lapsilla ilmenneitä kerhotapahtumia tarkkoja määrällistettyjä koh-
tia laajemmalti. On mielenkiintoista päästä syventymään lasten kautta Nalle-kerhossa 
esille tulleisiin liikkumisen tilannetekijöihin, kuten ohjaus ja ympäristötekijät. Ohjausta 
käsittelen Vygotskylaisesta näkökulmasta (Tharp & Gallimore, 1988). 
 
Tutkimukseni teoriaosassa käsittelen itse näkövammaisuutta, näkövammaisten lasten 
kuntoutusta ja liikkumistaitoa sekä näkövammaisten lasten liikkumiseen vaikuttavia te-
kijöitä. Kuvaan niin ikään leikin käyttämistä interventiossa sekä itse ryhmämuotoisen 
liikkumistaidon kerhon eli Nalle-kerhon toimintaa.  
 
Näkövammaisten lasten kolmesta edellisestä liikkumistaidon kerhoista vain viimeisin 
ennen meidän kerhoamme on ollut suunnattu heikkonäköisille. Vaikka tämä tutkimus-
aineisto koostuu vain kuuden näkövammaisen lapsen kerhon aikaisesta analysoinnista, 
ainakin osaa tuloksista voidaan ajatella yleistettäväksi koskemaan myös muita saman-
ikäisiä näkövammaisia.  
 
Huomattavaa on kuinka merkittävä osa näkövammaisista lapsista ei liiku itsenäisesti ku-
ten muut ikätoverinsa. Stone (1997a) lainaa Walkerin ja hänen työtovereidensa Royal 
National Institute for the Blind:ssa 1992 tehtyä tutkimusta. Tutkimuksen mukaan 40 % 
yli 12-vuotiaista näkövammaisista lapsista ei käy koskaan ulkona yksin (Stone 1997a, 
159). Syitä voi olla kävelymallin puute, yleinen liikkumisen vähyys, pelko tai kyvyttö-
myys havainnoida muuttuvaa ympäristöä näön avulla. Tällöin sekä kyky että motivaatio 
liikkua vapaasti ympäristössä vähenee. Osa näkövammaisista lapsista käyttää liikkumi-
sen apuvälineitä ja saa liikkumistaidon ohjausta, kun taas osa ei tarvitse kyseisiä asioita. 
(Hirn & Marila 1996, 12.)  
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2 NÄKÖVAMMAISUUS 
 
 
2.1  Näkemisen merkitys 
 
Saamme näköaistin avulla noin ¾ aistitiedoistamme (Herranen 1991, 37). Ihmisten väli-
sestä kommunikaatiosta jopa 80 % tapahtuu näköä käyttäen (Leinonen & Rinne 1996, 
4). Näkemisellä on suuri sija tunteiden aikaansaamisessa ja ihmisten välisessä kommu-
nikoinnissa. Näkeminen on osa sosiaalista maailmaa ja sillä on hyvin suuri merkitys 
varsinkin ns. visuaalisille henkilöille. Näkeminen auttaa meitä luomaan kontakteja toi-
siin ihmisiin ja auttaa ymmärtämään mitä ympärillä tapahtuu. Näkövammainen ihminen 
ei näe vähempää kuin näkevätkään. Hän vain näkee eri aistien välityksellä, erityisesti 
kuulemalla ja koskettamalla. Kommunikointi näkövammaisen kanssa riippuu siitä osaa-
ko jakaa kokemuksia samalla tavalla ja ymmärtääkö asioita samalla tavalla. (French & 
Swain 1997, 9.) 
 
Toimivan näön merkitys on suuri erityisesti lapsuudessa, jolloin näköä tarvitaan erityi-
sen paljon kaiken uuden oppimisessa ja taitojen sekä tietojen hankinnassa (Leinonen & 
Rinne 1996, 4). Näkevien ei ole helppoa ymmärtää miten heikkonäköinen ihminen nä-
kee, koska jokaisella on yksilöllinen näkövamma. Jokainen näkee omalla tavallaan. Toi-
saalta myös näkövammaisen  ihmisten täytyy oppi olemaan näkövammainen ja se vie 
aikaa. Ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri sekä toisten ihmisten reaktiot vaikuttavat pal-
jon siihen, kuinka hän tässä onnistuu. (French & Swain 1997, 14-15.) 
 
2.2 Näkövammaisuuden määritelmä 
 
Ojamon (2000) ja Saaren (2001) mukaan näkövammaisena pidetään henkilöä, jolla on 
näkökyvyn alentumisen vuoksi huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissaan. 
Näin ollen näkövammaisena ei pidetä henkilöä, jonka näönheikentymisen aiheuttama 
haitta voidaan korjata laseilla tai piilolaseilla.  Näkökyky myöskin määritellään aina pa-
remmin näkevän silmän mukaan. (Ojamo 2000, 11-12 ; Rudanko & Leinonen 2001, 
440.) 
 
Heikkonäköisenä pidetään henkilöä, jonka paremman silmän näöntarkkuus eli visus (v) 
on lasikorjauksen jälkeen alle 0.3 tai jonka näkö on muusta syystä vastaavalla tavalla 
heikentynyt. WHO:n luokituksessa henkilö luetaan heikkonäköiseksi luokassa 1 (heik-
konäköinen, 0.3 > v ≥ 0.1) ja luokassa 2 (vaikeasti heikkonäköinen,  
0.1 > v ≥ 0.05).  Luokassa 1 heikkonäköisen toiminta näön avulla on lähes normaalia  
optisin apuvälinein. Luokassa 2 vaikeasti heikkonäköisen  näön käyttö sujuu vain eri-
tyisapuvälinein ja hänen lukunopeutensa on hidastunut. 
 
Sokeana puolestaan pidetään henkilöä, jonka näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen 
alle 0.05 tai jonka näkökentän halkaisija on alle 20 astetta. WHO:n luokituksessa henki-
lö luetaan sokeaksi luokassa 3 (syvästi heikkonäköinen, 0.05 > v ≥0.02 tai 
halkaisija ≤ 20 °), 4 (lähes sokea, 0.02 > v  1/∞ tai halkaisija ≤ 10°) ja luokassa 5 (täysin 
sokea, v = 0, ei valon tajua). (Ojamo 2000; 2001; Rudanko & Leinonen 2001, 440-441; 
Rudanko 2001, 28.) Vastaavasti normaali näöntarkkuus on alueella 1.0-2.0 ja normaali 
näkökentän laajuus 120-180°. (Törrönen & Onnela 1999; Ojamo 2000.) 
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2.3 Näkövammaisuuden yleisyys  
 
Maailman noin 6 miljardista asukkaasta 180 miljoonaa on jollain tavalla näkövammais-
ta. Heikkonäköisiä on 135 miljoonaa ja sokeita 50 miljoonaa. 1 Lasten osuus heistä on 
noin 1,5 miljoonaa. 90 % näkövammaisista asuu kehitysmaissa.(Rudanko & Leinonen 
2001, 442.) 
 
Suomessa on arvioitu olevan noin 80 000 näkövammaista henkilöä (koko väestö 5,18 
milj.) Tämä on noin 1,55 % Suomen väestöstä. Valtaosa näkövammaisista on heik-
konäköisiä. Näkövammaisten Keskusliiton mukaan alle 10 000 henkilöä on sokeita. 
Näkövammarekisterissä oli 31.12.2001 elossa olevia näkövammaisia 13 902. Vuosittain 
rekisteröidään 1500-1900 uutta näkövammaista. (Ojamo 2001, 3;16.) Rekisteriin tulleis-
ta uusista ilmoituksista on lapsia ja nuoria 3-4 % (Ojamo 2000, 16). 
 
Suomen rekisteröidyistä näkövammaisista oli vuonna 2001 naisia 62,3% ja miehiä 37,7 
%. Heidän keski-ikänsä oli 77 vuotta. 0-14-vuotiaita heistä oli 3,9 %. Heikkonäköisiä 
Suomen näkövammaisista oli samana vuonna 75,2 % ja sokeita 23 %. 1,8 %:n vaikeus-
aste oli määrittämätön. (Ojamo 2001, 3-6.) 
 
Tobin (1997) kertoo Walkerin ja hänen työtovereidensa Royal National Institute for the 
Blind:ssa 1992 kartoittaneen näkövammaisten lasten muita vammoja. Tämä kartoitus 
sekä muut tutkimukset ovat osoittaneet, että suurimmalla osalla näkövammaisista lap-
sista  on muitakin vammoja. Vuoden 1991 Oregon Projekti osoitti myös tämän (Tobin 
1997, 81). Suomen tilastot näyttävät saman suunnan vallitsevan myös meillä. Rudangon 
(2001) mukaan Suomessa on vajaa 5000 näkövammaisten ryhmään kuuluvaa alle 18-
vuotiasta lasta ja nuorta. Yli puolet heistä on monivammaisia, valtaosa sekä liikunta- et-
tä kehitysvammaisia. 
 
Suomen näkövammarekisterissä tutkijana toimiva Matti Ojamo kokosi pyyntöni mu-
kaan 0-6-vuotiaiden (alle kouluikäisten) eli Nallekerho-ikäisten lasten rekisteritietoja. 
Tulokset ovat taulukoiden  (TAULUKKO 1, 2 ,3 ja 4) mukaiset. (Ojamo 25.9.2003.) 
 
 
TAULUKKO 1. 0-6-vuotiaiden näkövammaisten lasten sukupuoli  
 
 Lukumäärä % 
Poikia 85 63 
Tyttöjä 51 37 
Yhteensä 136 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Laskettaessa yhteen sokeiden ja heikkonäköisten määrät, ylittyy Rudangon ja Leinosen  näkövammais-
ten kokonaismääräksi antama luku. 
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TAULUKKO 2. 0-6-vuotiaiden lasten näkövamman / vamman vaikeusaste 

Sokeita 51 38 
Heikkonäköisiä 37 27 
Lapsia joiden näkövamman 
astetta ei tiedetä 

48 35 

Yhteensä 136 100 
   
Monivammaisia 88 65 
Ei-monivammaisia ja ei-
pitkäaikaissairaita 

48 35 

Yhteensä 136 100 
 
 
Elossa olevia lapsia on rekisterissä kaikkiaan 136 (31.12.2002). Huomattavaa on poiki-
en iso osuus verrattuna tyttöihin. Huomattavaa on myös lasten, joiden näkövamman as-
tetta ei tiedetä ja varsinkin monivammaisten lasten suuri määrä. 
 
2.4 Näkövammojen diagnoosit 
 
Yleisimmät näkövamman diagnoosit ovat Suomessa silmänpohjan ikärappeuma (40%),  
verkkokalvon perinnölliset rappeumat (10%), diabeettinen retinopatia (9%),  
näköhermojen ja näköratojen ei-synnynnäiset viat (9%) ja glaukooma (8%) 
(Ojamo 2001).  
 
TAULUKKO 3. Lasten näkövammojen diagnoosit ovat: 
 

 % 
1 Näköratojen viat ( ei kehityshäiriöt) 41 
-Näköhermon surkastuma (23) 
-Aivovamman aiheuttama (15) 
-muut (3) 
2 Synnynnäiset kehityshäiriöt 26 
3 Verkkokalvon perinnölliset rappeumat 10 
4 Keskosen verkkokalvorappeuma, ROP    9 
5 Muut 14 
 
 (Rudanko 2001) 
 
31.12.2002 elossa olevien 136:n 0-6-vuotiaan, eli nalle-kerhoikäisen lapsen yleisimmät 
näkövamman diagnoosit ovat puolestaan ’synnynnäiset kehityshäiriöt’, joita on 54:llä 
(40 %) sekä ’ei-synnynnäiset näköhermoston viat ’. Näitä on heistä 53:lla (39 %). Muut 
diagnoosit ovat lapsilla harvinaisempia. Kolmantena ovat kahdeksan ROP-lasta ja 
neljäntenä viisi ’verkkokalvon perinnöllistä rappeutumaa’ sairastavaa lasta.  
 
 
 
 

 Lukumäärä % 
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TAULUKKO 4. Ei-monivammaisten ja ei-pitkäaikaissairaiden lasten näkövamman aste 
 

Lukumäärä % 
Heikkonäköisiä 13 27 
Sokeita 23 48 
Ei tietoa näkövamman vaikeusasteesta 12 25 
Yhteensä 48 100 
 
 (Ojamo 25.9.2003.) 
 
Varsinaisia Nalle-kerho-ikäisiä, eli alle kouluikäisiä 0-6-vuotiaita heikkonäköisiä, ei 
monivammaisia lapsia, joille tutkimukseni Nalle-kerho oli ensisijaisesti suunnattu, on 
Suomessa vain 13 (Ojamo 25.9.2003).Tämä selittää sen, miksi kerhomme lapsiaines ja 
ikäjakauma oli lopulta hyvin heterogeeninen. 
 
0-6-vuotiaiden heikkönäköisten lasten näkövamman diagnoosit ovat Ojamolta saadun 
tilastotiedon mukaan seuraavat: Neljällä lapsella (31 %) on synnynnäinen silmän kehi-
tyshäiriö ja kolmella lapsella (23 %) on verkkokalvon perinnöllinen rappeutuma. Kah-
della lapsella (15 %) on ROP, eli retinopathia praematuritatis, joka on keskosvauvoille 
keskoskaappihoidon seurauksena tullut näkövamma. Loput neljä ovat yksittäisiä näkö-
vammoja eli yksi kappale suonikalvon vikoja, värikalvon ja sädekehän vikoja, näönhäi-
riöitä sekä ei-synnynnäisiä näköhermoston vikoja. (Ojamo 25.9.2003.) 
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3 NÄKÖVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUS 
 
 
3.1 Varhaiskuntoutuksen muodot 
 
Näkövammaisen lapsen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sekä tukea itse lasta ja hä-
nen läheisiään ja lähiympäristöään siten, että lapsesta varttuisi mahdollisimman oma-
toiminen ja tasapainoinen yhteiskunnan jäsen. Kuntoutuspalvelut pyritään ajoittamaan 
lapsen normaalin kehityksen ja kasvun mukaan ja sen tueksi. (Rudanko & Leinonen 
2001, 447.) 
 
Näkövamma voi hidastaa huomattavasti lapsen kehitystä. Sen vuoksi varhaiskuntoutus 
on erityisen tärkeää. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu on julkisella ter-
veydenhuollolla, mutta siihen osallistuvat myös KELA sekä sosiaali-ja koulutoimi. 
(Rudanko 2001, 29.) 
 
Yliopisto- ja keskussairaaloiden silmätautien osastot järjestävät lääkinnällisen 
kuntoutuksen oman sairaanhoitopiirinsä näkövammaisille. Näkövammaisten 
Keskusliitto ry. järjestää puolestaan täydentäviä palveluita, kuten peruskuntoutumisen 
kursseja. (Sorri, Huttunen, Rudanko & Akaan-Penttilä 2001,  280.) Kuntoutusohjaajat 
pyrkivät aloittamaan yhteistyön mahdollisimman varhain eli jo sairaalan vuodeosastolla 
jos lapsi on diagnosoitu näkövammaiseksi. Yhdessä silmälääkärin ja tarvittaessa 
lastenlääkärin kanssa mietitään perheen tarvitsemia erityispalveluita. (Hyvärinen 2001, 
462.)   
Näkövammaisten Keskusliitolla on viisi lasten aluesihteeriä, jotka tekevät työtä näkö-
vammaisten lasten perheiden kanssa. Aluesihteerin työ on painottumassa asiakastyöstä 
edunvalvontaan, koulutukseen ja konsultointiin sitä mukaa kuin sairaanhoitopiirit perus-
tavat omia lastenkuntoutusohjaajien virkoja. Yhteistyöllä ja työnjaolla uskotaan paran-
nettavan lapsiperheiden tukea. Näkövammaisten Keskusliiton lastenosasto järjestää 
myös 3-5 päivän sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, heidän perheilleen ja lähityön-
tekijöille. Perhe pääsee kurssille vähintään kerran vuodessa. Lastenosasto  myös koulut-
taa lasten kanssa työskenteleviä lähityöntekijöitä. (Rudanko & Leinonen 2001,448.) 
Hänninen (1995) kertoo, että näkövammaisella lapsella on myös käytetty jo pitkään fy-
sioterapiaa perusliikkumisen oppimisen tukemiseksi (Hänninen 1995, 9). Näkövammai-
sella lapsella onkin oikeus saada fysioterapiaa  lapsen aktivoimiseksi ja normaalin kehi-
tyksen tukemiseksi. (Törrönen & Onnela 1999, 127). 
 
Liikkumistaidon ohjauksen järjestämisen kohdalla keskussairaalalla on järjestämisvas-
tuu liikkumistaidon ohjauksen järjestämisestä niin ikään lääkinnällisenä kuntoutuksena. 
Tämä käsittää liikkumisen perustaitojen ja välttämättömien lähiympäristön reittien oh-
jauksen. (Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.10.2003.) Perusohjauksen jälkeen liikku-
mistaidon jatko-ohjauksen kustantaa kunnan sosiaalitoimi (Marila 2000, 31). 
 
3.2 Varhaiskuntoutuksen kehittäminen 
 
Keväällä 1994 Näkövammaisten Keskusliitossa käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen 
varoilla kolmivuotinen näkövammaisten lasten kuntoutuksen kehittämisprojekti. Projek-
tin tavoitteena oli kehittää arviointi- ja ohjausmenetelmiä näkövammaisten lasten var-
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haiskuntoutukseen. Projekti muodostui kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue 
käsitti näkövammaisen lapsen varhaiskuntoutuksessa käytettävän ohjelman  
(The Oregon Project for Visually Impaired and Blind Preschool Children, 1991)  
soveltamisen suomalaiseen kuntoutuskäytäntöön. Ohjelma sai  meillä nimekseen 
LA-KU eli näkövammaisen lapsen kokonaiskuntoutuksen kehittämisprojekti. (Näkö-
vammaisten Lasten Tuki ry.1997, 4-6) Toinen osa-alue käsitti Näkövammaisen lapsen 
liikkumistaidon ohjaustoiminnan kehittämisen. Kehittäminen tapahtui ryhmämuotoises-
sa liikkumistaidon kerhossa, jolle lapset antoivat nimen Nalle-kerho. Ohjelman puitteis-
sa tuotettiin Suomen oloihin soveltuva liikkumistaidon arviointimenetelmä, Menomitta-
ri. Arviointimenetelmä on suomalainen sovellus Yhdysvaltalaisesta Prescool Orientati-
on and Mobility Screening- arvioinnista. Ohjelman ohessa kehitettiin myös löytöpyörä, 
joka on suomalainen versio pienille lapsille soveltuvasta harjoituskepistä. Tämä on ollut 
sen jälkeen käytössä ensikeppinä monilla näkövammaisilla lapsilla. Kolmas osa-alue 
käsitti näkövammaisen lapsen toiminnallisen näön arviointi- ja kehittämismenetelmien 
kehittämisen. (Näkövammaisten Lasten Tuki ry.1997, 4-6.) Projektin päätyttyä 1999, 
ilmestyi julkaisu nimellä Raportti heikkonäköisen lapsen toiminnallisen näön arviointi- 
ja harjaannuttamismenetelmien kehittämisprojektista, NäköLaku.  
 
Vuonna 1999 ilmestyi Näkövammaisten Keskusliiton julkaisuna myös Heikkonäköisen 
lapsen toiminnallisen näön arviointi- ja harjaannuttamisohjelma VAP-CAP. Suomen oh-
jelman pohjana toimi Australialainen VAP-CAP (Visual Assessment and Programming-
Capacity, Attention, Processing,1994)-arviointiohjelma. (Lahtinen & Eronen 1999, 3.) 
Samana vuonna ilmestyi niinikään kirja ”Lapsen näkö ja näkövammaisuus”, mikä esit-
telee NäköLaku-projektin myötä syntyneen silmälääkäritutkimuksen toimintamallin. 
NäköLaku projektin tulosten pohjalta syntyi myös alle kouluikäisten lasten toiminnalli-
sen näönkäytön kuntoutusmalli, mikä on Näkövammaisten Keskusliiton käytössä Kelan 
kustantamana kuntoutusohjelmana. (Rudanko 2001, 34.) Kokonaisuudessaan Näkö-
vammaisten Keskusliitto on tehnyt näkövammaisten lasten kuntoutuksen alueella kehit-
tämistyötä hyvin paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana.  
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4 LIIKKUMISTAITO JA LIIKKUMISTAIDONOHJAUS 
 
 
Liikkumistaidon harjoitukset saivat alkunsa Amerikassa toisen maailman sodan jälkeen 
1940-luvulla, kun sokeille sotaveteraaneille kehitettiin liikkumistekniikoita, joiden avul-
la he pystyivät liikkumaan turvallisesti ja tehokkaasti (Dodson-Burk & Hill 1991, 2). 
Liikkumistaidon ohjaajien koulutus aloitettiin yliopistossa 1960-luvun alussa. Aluksi 
harjoitukset  suunnattiin sokeille aikuisille sekä kouluikäisille lapsille. 1980-luvulla ha-
vaittiin harjoituksista olevan yhä enemmän hyötyä esikoululaisille mukaan lukien sekä 
sokeat että lapset joilla oli jäljellä olevaa näköä tai lisävammoja. (Dodson-Burk & Hill  
1991, 2.) Pienten lasten liikkumistaidonohjauksen sisältö muuttui ja laajeni 1980-
luvulla.Tuolloin suunnitelmallisen ohjauksen piiriin tulivat myös alle 5-vuotiaat lapset. 
(Hirn & Marila 1996, 5.) 
            
4.1 Liikkumistaidonohjauksen määrittelyä   
 
Kyky liikkua ympäristössä voi vaikuttaa yksilöön niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaali-
sesti, emotionaalisesti kuin taloudellisesti (Stone 1997a,160).Liikkumistaito ja motoriset 
taidot ovat lähellä toisiaan. Liikkumistaitoa määritetään motoriikan, aistien ja käsitetai-
tojen ja liikkumisasennon kautta. (Sleeuwenhoek & Boter 1995, 363.) Maailmalla käy-
tössä olevat liikkumistaidon määritelmät jakavat liikkumistaidon kahteen alueeseen: 
orientaatioon (orientation) eli suunnistautumiseen sekä liikkumistaitoon (mobility). 
Meillä Suomessa sana liikkumistaito pitää sisällään myös sanan orientaatio merkityk-
sen. 
 
Tooze (1981), Dodson-Burk ja Hill (1991), Anthony (1993) sekä Stone (1997a)  kerto-
vat itsenäisen liikkumisen ympäristössä edellyttävän kahta eri kykyä, orientaatiota ja 
liikkumistaitoa. Liikkumistaito tarkoittaa liikkumista ja siirtymistä paikasta toiseen, toi-
sin sanoen kykyä liikkua itsenäisesti, turvallisesti, tehokkaasti sekä luottavaisesti käyt-
täen apuna niitä tekniikoita ja taitoja, joiden avulla näkövammaisen on helpompi liikkua 
erilaisissa ympäristöissä. Verhe (1996) määrittelee liikkumistaidon jokseenkin samalla 
tavalla kuin edelliset. Hänen mukaan liikkumistaito tarkoittaa näkövammaisen mahdol-
lisimman turvallista, itsenäistä ja tarkoituksenmukaista kykyä liikkua paikasta toiseen 
(Verhe 1996, 24). Hirn ja Marila (1996) määrittävät liikkumistaidon tarkoittavan toi-
saalta ihmisen kykyä ja valmiutta liikkua ja toisaalta prosessia, jossa näkövammainen 
henkilö käyttää hyväkseen muita aistejaan määritellessään asemaansa ja suhdettaan ym-
päristönsä muihin kohteisiin (Hirn & Marila 1996, 5). Dodson-Burk ja Hill (1991) ja 
Anthony (1993) määrittelevät puolestaan orientaation olevan tietoisuutta tilasta ja ym-
märtämystä oman kehon sijainnista siihen suhteutettuna. Hyvä orientaatio vastaa kysy-
myksiin: missä olen, mihin olen menossa ja miten pääsen päämäärään.  
 
Toozen (1981) mukaan orientaatio määritetään kyvyksi ymmärtää eri esineiden suhteita 
toisiinsa. Se on mielen rakenne ympäristöstä, oman kehon suhde ympäröivään. Liikku-
mistaito puolestaan käsittää Toozen mukaan hankittuja taitoja ja tekniikoita, jotka mah-
dollistavat näkövammaisen luontevamman ja helpomman liikkumisen omassa ympäris-
tössään. (Tooze 1981, 2; ks. Kingsley 1997, 28.) 
 
Pystyäkseen liikkumaan tarkoituksenomaisesti näkövammaisen on osattava suunnistau-
tua (Verhe 1996, 24). Liikkeellelähdön perustana on lapsen kyky reagoida annettuihin 
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ääniin tai kosketukseen eli reaktiokyky. Liikkeellelähtemiseen vaikuttaa niin ikään se 
kuinka lapsi osaa ohjailla sijaintiaan ja liikkeitään suhteessa tilaan ja muihin siellä liik-
kuviin. Millainen on lapsen avaruudellinen suuntautumiskyky eli kuinka hän lapsi osaa 
liikkua eri suuntiin ottaen samalla huomioon muut tilassa liikkujat. (Saarinen, Ruoppila 
& Korkiakangas 1989, 111-118.) Suunnistautuessaan henkilö käyttää hyväksi aikaisem-
pia tietoja ja eri aistejaan saamaan uutta tietoa ympäristöstä. Yhtenä apukeinona toimi-
vat maamerkit eli ympäristöstä selkeästi kuuluvat, näkyvät ja tuntuvat yksityiskohdat ja 
siluetit, joiden avulla hahmotetaan omaa liikkumista ja muiden liikkumista. (Verhe 
1996, 24.) Dodson-Burk ja Hill (1991, 2) lisäävät edelliseen vielä muistin, jota näkö-
vammaisten tulee oppia käyttämään suunnistautumisensa apuna. Panoraama-näkö eli 
sokean näkö auttaa niin ikään orientoitumaan ja liikkumaan tutussa ympäristössä. Sen 
toiminta on tiedostamatonta ja nopeaa. Edellinen vaikuttaa tasapainoon, liikkumiseen, 
yleiseen motoriikkaan, liikkeen tajuun ja tilan hahmottamiseen. (Rudanko 2001, 21.)  
  
Näkövammaisten Keskusliiton hallitus on antanut 15.10.2001 suosituksen liikkumistai-
donohjauksen järjestämisperiaatteista. Tuon suosituksen mukaan liikkumistaidonohja-
uksen sisältö koostuu tarvekartoituksesta, motivoinnista, liikkumisen perustaitojen ja 
opastuksen harjoittelusta sekä valkoisen kepin ja muiden liikkumisessa tarvittavien apu-
välineiden käytön opetuksesta. Mukana on reittiopetusta sekä eri liikennetilanteista suo-
riutumisen opettelua. Lisäksi harjaannutetaan muiden aistien kautta saatavan tiedon 
hyödyntämistä liikkumisessa sekä ympäristön hahmottamisessa. (Näkövammaisten 
Keskusliitto ry 25.10.2003.) 
 
4.2 Liikkumistaidonohjauksen tavoitteet 
 
Liikkumistaidonohjauksen järjestämisperiaatteista annetussa suosituksessa liikkumistai-
don ohjauksen tarkoitukseksi määritellään näkövammaisen  henkilön itsenäinen, turval-
linen, tehokas ja joustava liikkumaan oppiminen hänelle itselle tärkeissä 
toimintaympäristöissä (Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.10.2003). 
 
Royal National Institute for the Blind:n (1997) julkaisussa kerrotaan liikkumistaidossa 
olevan tarkoituksena oppia systemaattinen lähestymistapa tutkia outo tila, oppia päätte-
lemään liikenteen suunta ja vauhti sekä oppia jalankulkijan turvallinen tienylitys. Ta-
voitteena on niin ikään oppia tarkoituksenmukainen, tilanteeseen sopivan avun käyttä-
minen, kuten kepin käyttäminen tilanteen mukaan, oppia käyttämään erilaisia karttoja, 
oppia käyttämään julkisia kulkuneuvoja sekä oppia tulkitsemaan liikenteen ääniä ja sen 
liikkeitä tienristeyksissä. (Royal National Institute for the Blind 1997, 23-25.) 
 
Dodson-Burk ja Hill (1991) määrittävät pienten lasten, nuorten ja monivammaisten liik-
kumistaidon harjoitusten tavoitteiksi aistien käytön opettamisen ja saadun tiedon ym-
märtämisen, kehon osien sekä niiden toiminnan ja liikkeen oppimisen, ympäristön koh-
teiden näyttämisen lapsille, lapsien rohkaisun tutkimaan ja liikkumaan sekä lasten aut-
tamisen ymmärtämään tilakäsitettä, jolloin lapsi oppii yhdistämään huoneet ja niiden 
ominaispiirteet liittyen niiden käyttötarkoitukseen. (Dodson-Burk & Hill 1991, 3.) 
 
Anthonyn (1993) mukaan lasten liikkumistaidon päämääränä on laajentaa ja kehittää 
lapsen tietoisuutta omasta kehosta päivittäisissä toimissa sekä paikastaan ympäristössä. 
Liikkumistaidon päämääränä on niinikään rohkaista ja kannustaa liikkumiseen ja tämän 
jälkeen hioa ja parantaa lasten käsitystä ympäristöstään. Tarkoituksena on vahvistaa 
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omaa päämäärätietoista liikkumista ympäristössä niin, jotta lapsi on motivoitunut  tut-
kimaan ja on kykenevä asettamaan liikkumiselle päämääriä joista hän myös suoriutuu 
(Anthony 1993, 116.). 
 
4.3 Lasten liikkumistaito  
 
4.3.1 Liikkumistaidon sisältöä 
 
Lasta tulee rohkaista itsenäiseen liikkumiseen ja tutkimiseen. Lapsen on tärkeää kokea 
liikkumisen iloa, jotta hänen luontainen uteliaisuus ja rohkeus liikkua kehittyisivät. 
(Törrönen  & Onnela 1999, 127.) Tärkein lasten oppimiseen ja samalla liikkumistaitoon 
vaikuttava tekijä on motivaatio (Stone 1997a, 164). 
 
Suunnistautuminen eli orientaato (orientation) ja liikkumistaito (mobility) käsittävät las-
ten kohdalla seitsemän kohtaa: aistin kehitys, käsitteiden kehitys, motorinen kehitys, 
ympäristön tietoisuus, yhteisön tietoisuus, muodolliset orientaatiotaidot sekä muodolli-
set taidot liikkumistaidossa. (Anthony 1993, 117.) Suunnistautumisen perustana on lap-
sen tietoisuus omasta itsestään. Ennen kuin lapsi voi ymmärtää ympäristöään ja oppia 
ympäristöstään hänen tulee ensin tuntea ja ymmärtää omaa kehoa. Hänen tulee tuntea ja 
nimetä mahdollisimman moni kehon osa ja tuntea kuinka oma keho liikkuu, kuinka eri 
kehon osia käytetään. Hänellä tulee olla käsitys itsestä omana kokonaisuutena. (An-
thony 1993, 127; Royal National Institute for the Blind 1997, 8-10.)  
 
Yhtenä osana suunnistautumisharjoituksia on käsitteiden opettaminen. Lapsen käsittei-
den oppimisen kehittyminen pitää sisällään sekä koon, muodon ja toiminnan hahmotta-
misen.(Dodson-Burk & Hill 1991, 3.) Orientaatio vaatii myös kognitiivisten ja aistitai-
tojen kehittymistä. Lasten tulee osata käyttää muiden aistiensa tuomaa informaatiota ja 
omata perusymmärtämys ympäristöstään, jossa liikkuu. (Anthony 1993, 116.) 
 
Ambrose ja Corn tutkivat (1997) käsitteiden vaikutusta liikkumistaitoon:  
Tutkimuksessa  oli mukana 9 heikkonäköistä lasta, iältään 4-16 vuotta. Tutkimuksen 
mukaan kaikilla lapsilla oli rajalliset käsitteelliset tiedot liittyen liikkumiseen kuten  
suunnistautumiseen, liikkumisen paikallistamiseen, liikennemerkkien lukemiseen,  
risteyksiin ja liikenteen. Vain 16-vuotiaalta heikkonäköiseltä nuorelta onnistui  
suunnistautuminen. Muut eivät osanneet käyttää maamerkkejä. Liikkumistaidon  
harjoittelun jälkeen lapsilla oli parempi kyky käyttää hyväksi käsitteellistä sanastoa 
liikkumisensa hyväksi ympäristössään. Tutkimus toi toisaalta esille kuinka   
käsitteellinen tietoisuus ohjaa  yleiskuvaa, mallia ympäristöstä. (Ambrose 2000, 510.) 
 
Liikkumistaito vaatii vauvaikäisellä karkeamotorista kehittymistä. Esikouluikäisellä se 
vaatii liikkumistaidon erityistaitoja kuten oppaan käyttämistä, suoja-asentoja ja kykyä 
käyttää liikkumistaidollisia apuvälineitä. (Anthony 1993, 116.) Lasten liikkumistai-
donohjauksen tarve ja sisältö muuttuu lasten iän ja iän tuoman eri tilanteiden sekä näkö-
tilanteen mukaan. Liikkumistaito merkitsee heikkonäköiselle lapselle kykyä itsenäiseen 
liikkumiseen. Liikkumistaito on hyödyllistä silloin kun lapsella on kykyä tietää olin-
paikkansa ja hahmottaa seuraava paikka minne hän haluaa mennä. (Royal National In-
stitute for the Blind 1997, 23-25.) 
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Liikkumistaidonohjauksessa tulee ottaa huomioon lapsen kehitystaso sekä ottaa mukaan 
motivoivia aineksia ja tavaroita. Ohjaajan tulee aina muistaa, että lapsuuteen kuuluu 
leikki ja tutkiminen. Tässä tärkeässä osassa on  ympäristöön motivoiminen, liikkumis-
taidon harjoittelu motivoivassa kontekstissa. Ohjauksessa tulee muistaa nauttia onnis-
tumisesta ja oppia epäonnistumisista sekä pitää hauskaa kokemusten kautta. (Anthony 
1993, 136.) Näkövammainen lapsi menettää ja häneltä jää huomaamatta monta moti-
voivaa tekijää. Aikuiset ovatkin avainasemassa pienten lasten motivoijina; liikuttamassa 
heitä tavaroiden luokse ja tuomalla leluja lasten ulottuville. (Stone 1997a, 164.) 
 
Nykyisin lasten liikkumistaidonohjaus voi alkaa jo 3-4-vuotiaana. Ohjauksen aloittami-
selle ei ole mitään tarkkaan määrättyä ikää, vaan sen ratkaisee lapsen yksilöllinen kehi-
tysikä. Tärkeää on lapsen oma kiinnostus esim. kepin käyttöön. (Marila 2000, 31.)  
 
Lasten liikkumistaito tulee nähdä olennaisena osana lasten kokonaiskehitystä ja oppi-
mista. Se on prosessi, joka tarvitsee aikaa, eikä onnistu vain muutamassa viikossa tai 
kuukaudessa. Opettajat ja vanhemmat ovat avainasemassa jokapäiväisen liikkumisen 
ohjaamisessa. Sen sijaan erityistekniikat, vaativammat taidot, kuten kaupunkiliikkumi-
nen valkoisen kepin kanssa, tarvitsevat asian osaavan liikkumistaidonohjaajan, taitojen 
varsinaisiksi opettajiksi. (Stone 1997a, 160.) 
 
4.3.2 Liikkumistaidonohjaus Suomessa 
 
Järjestelmällinen liikkumistaidonohjaus alle kouluikäisille näkövammaisille yleistyi 
vasta 1980-luvun loppupuolella. 1990-luvun alkupuolellakin ohjaus oli kuitenkin vielä 
hyvin vähäistä, lähinnä koulunkäynnin alkamiseen ajoittunutta valkoisen kepin ja reitti-
en ohjaamista. Ohjauksessa keskityttiin kuitenkin vielä melko kokonaan vain sokeiden 
ohjaukseen ja sokeiden tekniikoihin. (Hirn & Marila 1996, 31.) 
 
Lasten osuus liikkumistaidon sekä kuntoutusohjaajien asiakkaana alkoi kasvaa vasta 
1990-luvulla. Tällöin syntyi tarve kehittää Suomen oloihin soveltuva näkövammaisten 
lasten liikkumistaidon ohjausohjelma. (Hirn & Marila 1996, 6.) Kokemusten myötä 
huomattiin, että lasten kohdalla ei voida rajoittua vain liikkumistekniikoiden ja reittien 
opetteluun. Lasten ohjauksen pääalueiksi muotoutuivat kehon hahmotus, tilan ja ava-
ruudellisten käsitteiden harjoitukset, aistiharjoitukset sekä kyky oppia ymmärtämään 
ympäristöä ja sen toimintoja, karkea- ja hienomotoriset taidot sekä varsinaiset liikkumi-
sen ja suunnistautumisen taidot. (Hirn & Marila 1996, 8-15.)  
 
Näkövammaisten Keskusliiton hallituksen suosituksen (15.10.2001) mukaan lasten liik-
kumistaidonohjaus voidaan aloittaa 3-4-vuotiaana leikinomaisesti. Perustaitojen lisäksi 
ohjauksessa tulee painottaa eri aistien kautta saatavan tiedon käsittelyä, kehon osien ja 
niiden toimintojen sekä liikkeiden oppimista. Tärkeä asema tulee antaa niin ikään eri-
laisten suunta- ja tila sekä ympäristökäsitteiden oppimiselle, liikkumiseen rohkaisuun 
sekä tilojen hahmottamiseen ja niissä tapahtuvien toimintojen ymmärtämiseen. Lasten 
liikkumistaidonohjauksen tulee käsittää aina ohjausta myös lapsen perheelle sekä lähi-
työntekijöille. Ohjauksen tulee olla pitkäjänteistä käsittäen taukoja joiden aikana lapsi 
voi vakiinnuttaa ja harjoitella oppimiaan taitoja. (Näkövammaisten Keskusliitto ry 
25.10.2003.) 
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4.4 Heikkonäköisten liikkumistaidonohjaus  
 
Heikkonäköisten liikkumistaidonohjauksen hyödyllisyys havaittiin Barragan 1960-
luvun lopulla sekä Tobinin, Toozen ja Chapmanin 1970-luvulla tehtyjen tutkimusten 
kautta. He toivat esille jäljellä olevan näön harjaannuttamisen merkityksen. Kun lasta 
opetetaan käyttämään näköään liikkumistaidon yhteydessä, parantaa se hänen havain-
nointikykyään. Myös visuaalisten että taktiilisten vihjeiden käyttäminen liikkumistaidon 
harjoituksissa todettiin käyttökelpoisiksi liikkumista helpottaviksi muodoiksi. (Tooze 
1981,100.)  
 
Bäck kehitti 1970-luvun lopulla liikkumistaidon ohjausmenetelmän heikkonäköisille. 
Tämä ohjelma jakaantui tutkimus- ja harjoitteluvaiheisiin, joista jälkimmäinen sisälsi 
optisten apuvälineiden käytön harjoittelun eri etäisyyksillä, liikkumisnäön harjaannut-
tamisen sekä sokeain tekniikoiden ja niiden mahdolliset sovellukset. Tärkeää on opetel-
la käyttämään näköjäännettä (nykyisin puhutaan jäljellä olevasta näöstä) mahdollisim-
man paljon. Tärkeää niin ikään on kiinnittää huomiota ajankäyttöön eli paljonko heik-
konäköinen tarvitsee aikaa kohteen löytämiseen, tarkentamiseen ja tunnistamiseen. 
(Bäck 1980,10.)  Tapp (1985, 255) piti tärkeänä heikkonäköisten koululaisten kohdalla 
pimeällä liikkumisen ohjausta, koska näkökyky on erilainen päivänvalossa kuin hämä-
rässä. 
 
Kuntoutusohjaaja koulutuksessani vuosina 1994-1995 oli heikkonäköisten liikkuminen 
esillä liikkumistaidon osuudessa vain minimaalisesti. Heikkonäköisten  
liikkumistaidonohjaus sekä muu näönkäytöllinen ohjaaminen ja heikkonäköisen tilan-
teeseen huomion kiinnittäminen on tullut ajankohtaiseksi vasta tämän jälkeen. Lahtisen 
ja Erosen (1999) mukaan yksi osa raha-automaattiyhdistyksen avulla tehdystä kehittä-
mishankkeesta oli näkövammaisen lapsen toiminnallisen näönkäytön arviointi- ja har-
jaannuttamismenetelmien kehittämisprojekti vuosina 1994-1999. Tämän myötä kään-
nettiin ensimmäinen suomenkielinen toiminnallisen näön arviointi-, seuranta- ja har-
jaannuttamisohjelma, VAP-CAP. (Lahtinen & Eronen 1999, 4.)  
 
Törrösen ja Onnelan (1999) määrittelyn mukaan liikkumistaidossa pyritään korvaamaan 
alentunut näkökyky muiden aistien käyttöä tehostamalla sekä ottamalla mukaan mah-
dolliset sokeiden tekniikat. Corn ja Koenig (1996) miettivät puolestaan millainen yhdis-
telmä palvelisi parhaiten heikkonäköistä oppilasta, esimerkiksi milloin hän mahdollises-
ti käyttää hyväkseen valkoista keppiä - onko paikka esimerkiksi portaat? 
Liikkumisen taidot parantuvat joka tapauksessa parhaiten käyttämällä jäljellä olevaa nä-
köä mahdollisimman paljon hyväksi. Tämä harjoittelu kannattaa aloittaa mahdollisim-
man varhain ja sen tulee olla systemaattista. (Smith & Gerischat 1996, 318.) Myös Tör-
rönen ja Onnela (1999) viittaavat siihen kuinka viime aikoina heikkonäköisten liikku-
mista on pyritty kehittämään apuvälineiden ja jäljellä olevan näön ohjauksen avulla. 
Ohjauksessa on tärkeää kuitenkin muistaa, että keskittyminen näönvaraiseen toimintaan 
vaatii heikkonäköiseltä todella paljon energiaa ja on näin ollen raskasta. (Törrönen & 
Onnela 1999, 128-129.) 
 
4.5 Portaissa liikkuminen  
 
Portaissa liikkuminen on yksi kaikkien ihmisten liikkumisen perustaito. Näkövammaiset 
joutuvat liikkumaan näkeville tarkoitetussa rakennetussa ympäristössä, jossa on myös 
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paljon portaita (Verhe 1996). Lasten portaissa liikkumisen taidot vaativat harjoittelua. 
Kiipeämisen ja rappukävelyn valmiudet harjaantuvat seuraavissa toiminnoissa: vatsa-
makuulla vartalon painonsiirrot, ryömiminen sekä konttaaminen. Pystyasennossa varta-
lon stabiliteetin hallinta, vakaa seisoma-asento, painonsiirrot, sivukävely sekä tavallinen 
kävely. (Hänninen  6.6.2002.) Rappukävelyn kehittyminen etenee puolestaan seuraavas-
ti: päästyään pystyasentoon lapsi kulkee rappuset ensiksi tukea apuna käyttäen sivuttain. 
Tämän jälkeen hän kulkee kiinni pitäen, suoraan. 2-vuotiaana lapsi oppii kulkemaan 
rappuset tuetta tasa-askelin. Vuoroaskeleet lapsi oppii noin 31/2 -vuotiaana ylöspäin ja 
noin 4 -vuotiaana alaspäin.(Hänninen 6.6.2002.) 
 
Valkoisen kepin käyttäminen vaatii omat portaissa liikkumisen keppitekniikat. Ennen 
portaisiin menoa paikallistetaan oma sijainti ja portaisiin nähden kohtisuora asema kep-
piä liuúttamalla ja jalkaterillä portaiden reunaa kokeilemalla. 
 
Portaat ylöspäin: 
Keppi nostetaan vasten kolmatta porrasta, kepin kärki toisella portaalla.  
Kepistä otetaan ” kynäote ”  eli keppi on peukalon ja etusormen välissä.  
Ylöspäin noustaessa keppi koskettaa kevyesti jokaisen portaan reunaa kulkien koko ajan 
kaksi porrasta edellä. Tasanteelle tultaessa tehdään turvakaari. (Törrönen & Onnela 
1999, 68.) Lapsilla keppi ei ylety montaa porrasta eteenpäin, joten käsi viedään eteen-
päin suorana mahdollisimman pitkälle, näin jotta keppi ulottuu jonkin rappusen reu-
naan. Keppi kulkee mahdollisimman edellä koko ajan.  
 
Portaat alaspäin: 
Kepin kärki lasketaan toiselle askelmalle. Kepistä ote samalla tavalla kuin poikittaistek-
niikassa eli keppi kulkee etuviistossa vartalon edessä. Alaspäin laskeuduttaessa keppi 
koskettaa jokaista askelmaa kevyesti kulkien koko ajan mahdollisimman edellä. Tasan-
teelle tultaessa keppi liukuu huomattavasti pidemmälle. (Törrönen & Onnela 1999, 69.) 
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5 NÄKÖVAMMAISTEN LASTEN LIIKKUMISEEN VAIKUTTAVIA 
TILANNETEKIJÖITÄ 
 
 
5.1 Ohjaus ja lapsen oma kehitystaso 
 
Vygotski tekee hyvin selkeän eron käsitteiden kehitys ja oppiminen välille. Hänen nä-
kökulmastaan katsottuna spontaani kehitys on tärkeää. Kehitys ei ole hänen mielestään  
kuitenkaan niin erityisen tärkeää kuin Piagen mielestä, jonka ajatuksiin Vygotsky teori-
ansa pohjaa. Vygotskyn mukaan lapsi tarvitsee myös opetusta. Muodollinen ohjaaminen 
tuo tietoisuuden lapsen ajatteluun ja kun lapsi tulee tietoiseksi käsityksistään hän voi ot-
taa ne päivittäiseen käyttöönsä. (Crain 2000, 232-237.) Tämä pätee myös liikkumistai-
don oppimiseen ja omaksumiseen, taitojen jokapäiväiseen toimintaan ottamiseen. 
 
Ohjaus etenee vuorovaikutuksessa lapsen kehityksen kanssa, mutta kehitys ei kuiten-
kaan seuraa ohjausta suoraviivaisesti. Ohjaussuunnitelma voidaan laatia, mutta opettaja 
ei voi ennustaa, millä tavalla lapsi tulee oppimaan. Kehityksellä on oma rytminsä, jossa 
aikuisen ohjaamisella on oma tärkeä asema. (Crain 2000, 232-237.) Halutessamme tie-
tää mitä lapsi on kypsä oppimaan, meidän tulee selvittää miten pitkälle hän voi päästä 
pienen avustuksen turvin. Tällöin ei katsota sitä, mitä lapsi osaa tehdä toimiessaan aivan 
yksin. (Crain  2000, 237-239.) 
 
Opetus on Vygotskyn mukaan hyvää vain silloin kun se herättää ja nostaa esiin jo kyp-
symässä olevat asiat, jotka eivät ole vielä muuten ilmenneet. Opetus palvelee parhaiten 
silloin, kun se ajoittuu juuri uuden taidon kehityksen alkuvaiheeseen. Kuitenkin, jos uu-
si taito ylittää olennaisesti lapsen senhetkisen kehitystason, ei opetuksella ole juurikaan 
merkitystä. Jos taito on jo puolestaan opittu, on opetuksen lisäarvo hyvin pieni. (Tharp 
& Gallimore 1988, 31.) 
 
5.2 Ohjauksen menetelmiä 
 
Lasten ohjauksessa käytetty -tuettu toiminta- tarkoittaa sitä toimintaa, mitä lapsi osaa 
tehdä itse autettuna, ympäristön häntä tukiessa. Vygotsky puhuu lähikehityksen vyö-
hykkeistä, mikä kuvaa matkaa seuraavien asioiden välillä: lapsen ongelmanratkaisukyky 
ja hänen potentiaalinen kykynsä oppia ja ratkaista asioita opastuksessa tai yhteistyössä 
kun asia on pilkottu pienempiin osiin. Lähikehityksen vyöhykkeet määrittelee kehitystä 
sen mukaan, mikä toiminto ei ole vielä aivan hallinnassa, mutta kypsymässä ja herää-
mässä tuen avulla aivan lähiaikoina. (Tharp & Gallimore 1988, 30.)  
 
Lähikehityksen vyöhykkeiden neljä vaihetta ovat: 

1. Vaihe, jossa suoriutuminen on enemmän sidoksissa toisiin ihmisiin. Tuki tai apu 
otetaan vastaan joltakin asian jo omaavalta taitavalta henkilöltä.  

2. Vaihe, jossa tuki hankitaan itse ja suoritus on lapsen itse ohjaama. 
3. Vaihe, jossa oma suoriutumiskyky on kehittynyt ja automatisoitunut ja näin ol-

len sisäistetty itselle kuuluvaksi. 
4. Vaihe, jossa suoriutumisen ei-automatisoituminen johtaa uusiutumisen kautta 

uudelle lähikehityksen vyöhykkeelle. 
(Tharp & Gallimore 1988, 33-39.) 
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Myös heikkonäköisiä lapsia ohjatessa voidaan soveltaa Saarisen ym. (1989) muodosta-
maa neljän ohjannan menetelmää, mikä on kehitetty lasten leikkien ja motoristen harjoi-
tusten ohjantaan. Nämä menetelmät ovat 1) Passiivisten liikkeiden eli mekaanisen ohja-
uksen menetelmä, jonka mukaan aikuinen ohjaa lapsen tekemään tarvittavat liikeradat 
mahdollisimman oikein. 2) Jäljittelymenetelmä, jossa lapsi toimii hänelle esitetyn mal-
lin mukaan. 3) Kielelliset ohjeet, jossa lapsen tulee ymmärtää kielellisesti kuvattu liike 
ja tämän lisäksi kyetä kielellisesti myös ohjaamaan ja säätelemään omaa liikkumistaan. 
Tämä menetelmä alkaa onnistua noin viiden vuoden iässä. 4) Mielikuvaharjoittelu, mikä 
tapahtuu pelkästään ajatuksissa. Sen toteuttaminen on mahdollista niin ikään noin vii-
destä vuodesta ylöspäin. Edellytyksenä on kuitenkin käytettävien käsitteiden hallinta. 
(Saarinen ym.1989, 114.) Liikkumistaidon osalta mielikuvaharjoittelu on myös käytössä 
suuntien ja reittien oppimisessa. Vygotskyn mukaan taas jäljittely on todennäköisesti 
käyttäytymisen tärkein alkuunpaneva mekanismi (Tharp & Gallimore 1988, 51). Tämä 
perustuu hyvin paljon näköaistiin siihen, että lapsi pystyy muodostamaan näkönsä avul-
la asiasta kokonaiskuvan. 
 
5.3 Ohjaukseen vaikuttavat tekijät 
 
5.3.1 Yksilölliset tekijät 
 
Ojamon (2000) mukaan näköön perustuva toiminta on riippuvainen sekä näkötoiminto-
jen laadusta että niiden pysyvyydestä. Näkövammaisen näkökyvyn laatu vaihtelee myös 
näkemisolosuhteiden muuttuessa. Arvioitaessa toiminnallisia haittoja huomioidaan seu-
raavien tekijöiden muutokset: näöntarkkuus, näkökentät, kontrastien erotuskyky, vä-
rinäkö, silmien sopeutuminen valoon ja hämärään, silmien häikäistymisherkkyys, silmi-
en valon tarve, silmälihasten toiminta, silmien yhteisnäkö ja syvyysnäkö sekä silmien 
mukautuminen eri etäisyyksille. (Ojamo 2000, 13.) 
 
Oma kiinnostus ja motivaatio vaikuttavat hyvin paljon tekemisiimme ja oppimiseemme. 
Tharpin ja Gallimoren (1988) mukaan motivaatio ja tarkoitus vaikuttavat toimintaympä-
ristössä valittuun toimintaan. Moni asia on kontekstisidonnainen. Varsinkin monivam-
maisen on vaikea siirtää opittua asiaa toiseen ympäristöön. (Tharp & Gallimore 1988, 
70-79.) Kokemukseni mukaan osalla näkövammaisia on tuo sama ongelma. 
 
5.3.2 Ulkoiset tekijät 
 
5.3.2.1.Ohjaajien määrä 
 
Yksi oppimiseen vaikuttava tekijä on aikuisten, ohjaajien määrä. Lapsia ja aikuisia tulee 
olla sopivassa suhteessa toisiinsa nähden. Yhdellä opettajalla tai ohjaajalla ei saa olla 
liian monta lasta. Vuorovaikutus tarvitsee onnistuakseen saumatonta yhteistyötä, mikä 
puolestaan vaatii aikaa. (Tharp & Gallimore 1988, 43.)  
 
5.3.2.2 Kieli ja käsitteet 
 
Tärkeässä osassa ohjausta on myös kieli. Kielen tulee olla luonnollisessa asussa. Kielen 
tulee kohdata lapsi. Kielen tulee siis olla puhuttu lapsen kehitystasoa vastaavalla tasolla. 
(Tharp & Gallimore 1988, 95.) 
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Ohjaustilanne vaatii onnistuakseen yhteistä kieltä. Vygotsky erottaa käsitteet spontaani 
ja systemaattinen. Hän tekee näin ollen eron lapsen itsenäisesti omissa leikeissä ja joka-
päiväisessä elämässä oppimille käsitteille ja käsitteille, jotka on opittu jonkin systemaat-
tisen harjoittelun, esim. koulussa tapahtuvan opetuksen tuloksena. Sosiaalista todelli-
suutta kuvaavien käsitteiden oppiminen voi olla vaikeaa sekä hidasta, jos lapsi kohtaa 
ristiriitaista käsitteiden käyttöä tai jos asioiden määrittäminen ja selittäminen on puut-
teellista. (Saarinen ym. 1989, 121.) 
 
Kysymykset ohjaavat niinikään paljon tekemisiämme. Vygotskyn mukaan kysymyksiä 
on hyvin monenlaisia.  Ohjaajan tule miettiä tarkkaan mitä hän haluaa kysymyksillään 
saavuttaa ja saada aikaan. (Tharp & Gallimore 1988, 58-62.) Ohjaavien kysymysten 
käyttäminen liikkumistaidon ohjauksessa on yksi toimiva ohjauskeino. Ohjaavat kysy-
mykset vievät toimintaa eteenpäin. Aikuisen tulee kuitenkin muistaa antaa lapselle aikaa 
selvitä tehtävästä ilman avustavaa kysymystä, jos hän näyttää selviän ilman sitä.  
 
Määrätynlaiset kysymykset eivät kuitenkaan vie toimintaa toivotulla tavalla eteenpäin. 
Jos sanon lapselle: ”Kävelisitkö suoraan?” Osoittautuu se kysymykseksi. Minun tule e-
kin toimia toisin, jos haluan sanomiseni johtavan tässä kohdassa toimintaan eikä pelk-
kään verbaaliseen vastaukseen. Liikkumistaitoa opeteltaessa ja opetettaessa tarkka oh-
jeenanto on erityisen tärkeä. ”Kävele suoraan” on puolestaan selkeä toteuttamiskelpo i-
nen ohje. Ohjetta annettaessa ei tarvitse esittää asiaa kysymysmuodossa asiaa pehmen-
tääkseen.  
 
Näkövammaisten kohdalla käsitteiden opettaminen on osa suunnistautumisharjoituksia. 
Käsitteiden kehittyminen sisältää esineiden koon, muodon ja toiminnan hahmottamista 
(Dodson-Burk & Hill 1991, 3). Käsitteiden ja yhteisen kielen tärkeys tuli esille jo en-
simmäisessä Nalle-kerhossa. Puhutussa kielessä kiinnitettiin huomiota tiettyjen käsittei-
den johdonmukaisuuteen ja jatkuvuuteen. Lasten kanssa muistettiin puhua käsitteiden 
sisällöstä ja varmistua, että he olivat ymmärtäneet ohjaajan puheen. (Hirn & Marila 
1996, 27.) Turussa 1999 toteutetun Nalle-kerhon ohjaajien palaute kertoo samaa asiaa. 
Kerhon ohjaajat nostavat ohjaustilanteen perustekijäksi yhteisen kielen. Tärkeää on, että 
lapset ymmärtävät aikuisten käyttämää kieltä. Ohjeet annetaan puhutulla kielellä käyttä-
en niin sanoja, lauseita kuin eri käsitteitä. Tämän, maamme kolmannen Nalle-kerhon 
ohjaajat kritisoivat ohjeiden antamiseen käytettyä liikaa puhetta. Ohjeita oli ollut liian 
monia kerrallaan sekä kieli oli ollut liian vaikeaa. (Aura-Korpi ym. 2002, 50.) 
 
5.3.2.3 Ohjauksen määrä 
 
Ohjauksen määrä vaikuttaa suuresti ohjaustilanteeseen. Eija Karvonen käsittelee Pro –
gradu-tutkielmassaan (1998) ohjannan merkitystä leikkitilanteissa. Karvonen esittelee 
tutkimuksessaan verbaalisen ohjauksen kolmijaon: yliohjanta-, aliohjanta- ja sopiva oh-
jantatilanne. Pohjana jaossa on lapsen kehityksen Vygostkylainen näkökulma. Yliohjan-
tatilanteeksi hän nimittää sellaisia tilanteita, joissa aikuisen verbaalinen ohjanta ylittää 
lasten ohjantatarpeet ja aliohjantatilanteeksi aikuisen verbaalisen ohjannan, mikä ei koh-
taa lasten ohjaustarpeita. Sopivan ohjannan tilanteissa aikuisen verbaalinen ohjanta puo-
lestaan kohtaa lasten ohjaustarpeet. 
  
Tuen antaminen on hyvin herkkä ja taitoa vaativa alue. Vygotskyn mukaan aikuiset li-
säävät hyvin herkästi tuen määrää ja antavat lisävihjeitä. Sen sijaan aikuisen tulisi kai-
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ken aikaa muistaa tarkistaa lapsen sen hetkinen taso ja sen suhde avuntarpeen määrään. 
Liian korkea tuki saattaa katkaista tai häiritä lapsen suoriutumista eikä ole näin ollen te-
hokasta opettamista. Opetusta saa tapahtua siis vain silloin, kun sitä kullakin lähikehi-
tyksen vyöhykkeen tasolla tarvitaan ja lapsen suoriutumisen taso sitä vaatii ja myös tar-
vitsee. (Tharp & Gallimore 1988, 40-41.) 
 
Tuetun suoriutumisen avulla mahdollistuu eteen tulevien asioiden käsittely kulloinkin 
toivotulla tavalla. Sosiaalinen tuki kehujen ja rohkaisun kautta on tuottoisa ja miellyttä-
vä menetelmä emotionaalisella tasolla. (Tharp & Gallimore 1988.) Kannustaminen on-
kin yksi käytetyimmistä opetuskeinoista. Elementteinä voi olla ilme, ele, sanallinen 
kannustaminen tai fyysinen kontakti. (Autio 1995, 20-21.) Näkövammaisen kohdalla 
toimivia elementtejä ovat kaksi viimeistä.  Myös Aution (1995, 20-21) mukaan ohjaajan 
positiivinen suhtautuminen ja motivointi vaikuttaa oppimistulokseen. 
  
Palautteen antaminen on niin ikään merkittävässä osassa tukea ja apua annettaessa. Pa-
laute ohjaa ohjattavaa eteenpäin seuraavan uuden suorituksen yrityksessä. Ohjeiden an-
taminen on myös läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä ja vaikuttaa näin tekemisiim-
me koko ajan. (Tharp & Gallimore 1988, 51-56.) 
 
5.3.2.4 Ympäristötekijät 
 
Ympäristö vaikuttaa näkemiseen valaistuksen, tilan, kontrastin, värin ja ajan suhteen 
(Herranen 1991, 38). Näin tapahtuu jokapäiväisessä elämässä tilanteiden ja ympäristö-
jen vaihtuessa koko ajan. 
 
1) Kontrastit 
 
Väri- ja tummuuserot eli kontrastit helpottavat suuresti ympäristön havainnointia sekä 
suunnistautumista (Verhe 1996). Näkemisen kannalta valoisuuskontrasti tarkoittaa nä-
kökentän valoisuuseroista, ja värikontrasti näkökentän värieroista saatavaa subjektiivis-
ta vaikutelmaa (Saari 2001, 47). Kontrastiherkkyys tarkoittaa näköjärjestelmän kykyä 
erottaa vierekkäisten pintojen vaaleus- ja kirkkauseroja. (Verhe 1996, 15-50). Hahmo-
jen, muotojen ja yksityiskohtien erottaminen perustuu niin ikään kontrastien havaitse-
miseen. Jos kontrastiherkkyys alenee huomattavasti saattaa siitä seurata vaikeuksia ym-
päristön eri kohteiden erottamisessa tummuuserojen ollessa pieniä. Myös tasoerojen ja 
pinnan vaihteluiden havaitseminen voi olla vaikeutunutta. (Onnela & Törrönen 1999, 
25-26.) Alas johtavista portaista tulee varoittaa kulkuväylän levyisellä ja kulkusuunnas-
sa olevalla kontrastimateriaali- ja värivyöhykkeellä (Verhe 1996, 32).  Porrasaskelman 
yläpinnan etureunat tulee puolestaan merkitä kontrastiraidalla (Verhe 1996.) 

 
Kontrastien havaitsemista voidaankin pitää useimmissa tapauksissa  näkemisen perusta-
na (Kukkonen & Rovamo 1998, 317). Värit vaikuttavat suuresti ympäristön hahmotta-
miseen. Värit näkyvät sitä paremmin mitä valoisampaa on. Hämärässä kaikki näyttää 
harmaan eri asteelta.(Verhe 1996.) Erittäin hämärässä valaistuksessa tarvitaan suuri 
kontrasti, jotta yksityiskohta olisi nähtävissä (Saari 2001, 47). 
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2) Syvyysvaihtelut ja syvyysnäkö 
 
Stereonäkö eli kolmiulotteisuus, jota kutsutaan myös syvyysnäöksi, tarkoittaa seuraa-
vaa: havaintokohteen kanssa samanaikaisesti näkyvä kohde on mainittua pintaa taaem-
pana tai edempänä, jolloin silmänpohjiin tuleva kuva ei ole identtinen (Erkkilä 2001, 
312). Stereonäkö perustuu silmien näkymäerojen vertailuun (Häkkinen & Nyman 1998, 
293). Syvyysnäön puuttuessa henkilön on vaikea arvioida etäisyyksiä ja kohteiden väli-
siä suhteita (Ojamo 2000, 15). 
 
3) Valontarve ja hämäränäkö   
 
Yleensä näkövammaisen henkilön valon tarve on tavallista suurempi (Ojamo 2000,15; 
Verhe 1996, 42). Hämärään sopeutumiseen tarvitaan hyvin toimivia sauvasoluja, joiden 
toiminta on estynyt etenkin retiniksessä (Ojamo 2000,15). 
 
Hyvä valaistus sekä helpottaa että mahdollistaa ympäristön hahmottamisen ja siinä tur-
vallisen toimimisen ja liikkumisen. Valon määrä ja laatu vaikuttaa sekä näöntarkkuu-
teen että värien ja kontrastien erotuskykyyn. Valistus vaikuttaa näin ollen näköön perus-
tuvien toimintojen tehokkuuteen, virheettömyyteen sekä ergonomisuuteen. (Verhe 
1996, 42.)  
 
4) Valaistustasonmuutokset ja adaptaatio sekä häikäistyminen 
 
Verheen (1996), Törrösen ja Onnelan (1999) sekä Ojamon (2000) mukaan adaptaatio 
tarkoittaa silmän kykyä nähdä ja sopeutua valaistustason muutoksiin. Silmä mukautuu 
nopeammin siirryttäessä hämärästä kirkkaaseen kuin kirkkaasta hämärään (Verhe1996; 
Törrönen & Onnela 1999, 26.) Häikäisy on valaistuksen suurimpia epäkohtia. Syynä 
häikäisyyn on tummuuskontrastin sopimaton jakautuma tai suuri kontrastiero (Verhe 
1996, 43.)   
 
5) Värien käyttäminen  
 
Väri tarkoittaa vaaleutta, sävyä ja kylläisyyttä, johon myös ympäristö vaikuttaa (Herra-
nen 1991, 38).  Värinäkö on puolestaan silmien kyky erottaa värisävyjä ja eri vaaleusas-
teita (Ojamo 2000, 14). Värien muodostamassa kontrastissa kahden väripinnan välinen 
tummuusero eli luminassiero voi olla suhteellisen pieni. Pinnat erottuvat toisistaan juuri 
värierojen perusteella.(Verhe 1996, 40.) Heikkonäköisten havaitessa värejä niiden tulee 
omata värieron lisäksi myös tummuusero. Heikkonäköiselle riittävä kontrasti on 50 %. 
Valkoisella paperilla olevan mustan tekstin kontrasti on puolestaan 90%. (Verhe 1996, 
40.) 
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6 LEIKIN KÄYTTÄMINEN INTERVENTIOSSA 
 
 
6.1 Leikin määrittely ja leikkiperustainen interventio 
 
Leikki käsitetään usein lapsen iloa tuottavaksi toiminnaksi (Hännikäinen 1992.) Aution 
(1995, 20-21) mukaan leikki tuottaa lapselle tyydytystä. Jangdin (1994) sekä Helenius 
(1993) puhuvat puolestaan leikin tehtävästä, mikä on juuri ilon ja nautinnon herättämi-
nen. Hännikäisen (1992) mukaan leikillä ei myöskään ole  ulkoisia tavoitteita, vaan lei-
kin motiivi on sisäinen. Jangdin (1994) puolestaan sanoo leikin olevan leikkiä leikin eh-
doilla. Leikki on lapsen tärkein  keino kehittää omaa tietoisuuttaan maailmasta. Lapsi 
luo leikillä itselleen uusia merkityksiä. (Jangdin 1994, 58-59; Lindqvist 1998, 68.) He-
leniuksen (1993) mukaan leikki on yksi lasten parhaimmista ja mielekkäimmistä tavois-
ta oppia. Leikki on lapselle luontaista ja sen avulla opitaan luonnollisesti ja luontevasti. 
Leikissä on omat sääntönsä, mutta se on vapaa ulkoisista säännöistä. Lapset ovat leikis-
sä aktiivisia osallistujia. Myös Aution (1995, 20-21) mukaan lapsi on leikkiessä aktiivi-
nen ja samalla myös kokonaisvaltainen. Heleniuksen (1993) mukaan leikillä on myös 
merkittävä tunnemerkitys lapselle. Yhteinen leikki toisaalta vaatii sosiaalisia taitoja ja 
samalla se harjoittaa niitä. Lapsi oppii leikin varjolla, ilman oppimis- tai opettamistar-
koitusta toimiessaan ihmisten kanssa. Lapsi omaksuu kanssaihmisiltä uusia asioita tai 
tuottaa itse uutta kanssaihmisten innoittamana. (Helenius 1993, 55.) 
 
Fröbel (1782-1852), leikin pedagoginen isä kehitti leikkiä opetuksen välineenä. Hän 
loi oman leikinpedagogiikkansa didaktisilla leikkivälineiden sarjalla. Aikuinen loi en-
nalta opittavan sisällön, jonka hän välitti toiminnallisissa oppimistuokioissa. Fröbel loi 
strukturoidun opetussuunnitelman. Lapsille toiminta oli kuitenkin aivan kuin leikkiä ja 
heidän toiminta perustui leikin motiiviin. Fröbelin oppimistarkoitukseen kehiteltyjä 
leikkejä kutsutaan didaktisiksi leikeiksi. Myös Montessori on merkittävästi edistänyt 
leikin opetuksellista käyttöä (Helenius 1993, 16, 52). 
 
Hännikäinen (1992) luo katsausta leikkiteorioihin: Klassisissa leikkiteorioissa leikkiä on 
pidetty esimerkiksi aikuisten toiminnan vaistonvaraisena harjaannuttajana (Groos 1896, 
1899) ja geneettisesti määräytyneenä opittuna käyttäytymisenä (Hall 1907). Niin sanot-
tujen modernien teorioiden valossa leikki määritellään esimerkiksi ilmaukseksi persoo-
nallisuuden dynamiikasta ja puutteellisesta ajattelusta (Piage 1952) sekä tapana hallita 
minää ja sen pelkoja (Erikson 1950). Uusimmissa teorioissa leikkiä tarkastellaan esi-
merkiksi kognitiivisena adaptaationa (Sutton-Smith 1967, 1975, 1978) sekä vapaana ja 
elämyksellisenä aktiviteettien kokemisena (Csikszentmihalyi 1979). Leikistä ei ole kui-
tenkaan olemassa eri tieteenaloille yhteistä teoriaa. (Hännikäinen 1992, 16.)  
 
Piage on tutkinut leikkiä psykologian näkökulmasta. Hän esitti 1962 kognitiivisen leikin 
teorian (Hännikäinen 1995, 12). Piagen mukaan leikki alkaa siitä kun lapsen oma toi-
minta ja toiminnan kohde eriytyvät. Tällöin lapsi tietää mitä toiminnasta seuraa ja hän 
toistaa sitä huvikseen. Omaksutut toimintamallit sisäistyvät mielikuviksi, jotka tulevat 
esiin lapsen alkaessa käyttää korvaavia välineitä. Piagen mukaan leikin kehitys jaetaan 
kolmeen vaiheeseen: esinetoimintaleikkiin, symbolileikkiin ja sääntöleikkiin. (Helenius 
1993, 17.)  
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Piage painottaa fysikaalisen ympäristön merkitystä etenkin esinetoimintaleikissä sekä 
symbolileikeissä. Leikki liittyy hänen mukaansa ajatteluun, tunteisiin ja kieleen. Hän ei 
pohdi sosiaalisen ympäristön merkitystä juuri lainkaan ja tarkastelee lähes yksinomaan 
yksinleikkiä. ( Hännikäinen 1995, 20.) Leikki kuten ajattelun kehityskin on Piaget´n 
mukaan vaiheittaista, jossa kutakin ajattelun kehityskautta vastaa leikin tietty kognitii-
vinen laji. (Hännikäinen 1995, 21.) 
 
Vygotsky on puolestaan esittänyt (esim. 1976) kulttuurihistoriallisen leikin teoriansa 
(Hännikäinen 1995, 12). Leikki on hänen mukaansa luovaa toimintaa, joka sisältää luo-
vaa pedagogista käyttäytymistä ( Lindqvist 1998, 66). Vygotskyn mukaan lapsi tavoitte-
lee leikkitilanteessa vanhemmalle ikäkaudelle ominaisia toimintoja luoden näin oman 
lähikehityksen vyöhykkeensä. Vygostkyn mukaan leikissä on tärkeää harjoitella ongel-
maratkaisutaitoja myöhempää elämää varten. Leikillä on myös tärkeä osa käsitteiden 
muodostuksessa. (Tharp & Gallimore 1988; Hännikäinen 1995, 23-24.) Uusien kehitys-
vaiheiden tehtävät onnistuvat sitä paremmin, mitä monipuolisemmin lapsi leikkii ympä-
ristönsä kanssa (Helenius 1993, 9). Leikissä luodaan uusia merkityksiä sekä todellisten 
tilanteiden että mielikuvituksen kautta. Vygotsky liittääkin puheen ja toiminnan toisiin-
sa. Sen sijaan Piage näkee kielen ja toiminnan toistensa rinnakkaismuotoina. (Lindqvist 
1998, 68.) 
 
Pedagogisesti leikki jaetaan luovaan leikkiin ja sääntöleikkiin. Luovaa leikkiä ovat roo-
lileikit, rakentelu, näytelmät ja nukketeatteri. Sääntöleikkejä ovat puolestaan  
perinneleikit, liikuntaleikit, laulu- ja lattialeikit sekä didaktiset leikit ja pelit. (Helenius 
1993, 87-88.) Kognitiivisen rakenteensa mukaan leikki voidaan puolestaan luokitella 
kolmeen perusrakennetyyppiin, jotka luonnehtivat lasten leikkiä. Näitä ovat esinetoi-
minta, symboli- ja sääntöleikit (Hännikäinen, 1992, 30.) 
 
Lindqvistin (1998) mukaan lapsi leikkii liikkeillä, esineillä ja kielellä. Jangdin (1994) 
puhuu sydämestä ja sydämen oppimisesta leikin, musiikin, kehokontaktin ja fantasioi-
den avulla. Lasten leikki on hyvin tärkeää. Lasten leikki, mielikuvitus ja luovuus kuulu-
vat yhteen ollen heidän itsensä tärkeimpiä elementtejä. (Jangdin 1994, 58-59.) Helenius 
(1993) puolestaan painottaa, että leikkijöillä tulee olla tarpeeksi leikkiaikaa sekä rauhaa 
leikkiä. 
 
Helenius lainaa Launeria (1979, 67), jonka mukaan leikkiä pidetään yhtenä toiminnan 
muotona. Tämän kautta kasvattaja miettii, mitä kasvatustehtäviä hän pyrkii toteutta-
maan leikkitoiminnoissa. Millaista ohjausta vaatii toisaalta yksilö ja toisaalta ryhmä, 
jotta leikki ja itse lapsi kehittyisivät. (Helenius 1993, 89.) Heleniuksen (1993)mukaan 
leikki merkitsee ohjaajille eri asiaa kuin lapsille. Leikillä on lapsille erityismerkitys vain 
silloin, kun se on lasten omaa leikkiä vailla harjoitusta tai opetusta. Aikuiselle leikki on 
usein yksi keino kasvatuksen päämäärien tavoitteluun. (Helenius 1993, 51.)  
 
Leikki voi siis joko viihdyttää tai tukea oppimista. Leikin sanotaan olevan lapsen työtä, 
jota lapsi tarvitsee kehittyäkseen. Leikin kautta oppii myös ilmaisemaan itseään. (Her-
ranen 1991,70.) Työllä ja leikillä on yhteisiä piirteitä, jotka sopivat niin leikin kuin op-
pimisen yhteyksien tarkastelun lähtökohdaksi (Helenius 1993, 51). Leikin avulla lapsi 
ymmärtää vastakohtia, käsitteitä, joilla ei ole mitään merkitystä ilman oikeassa konteks-
tissa tapahtuvaa sisältöä (Jangdin 1994, 58-59). Lapsi ei kuitenkaan leiki oppiakseen 
vaan elääkseen täysivertaisena ihmisenä ihmisten joukossa. Lapsi leikkii saadakseen 
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uusia kontakteja toisiin lapsiin ja aikuisiin. Lapsi kokee olevansa leikissä oman elämän-
sä vaikuttaja. (Helenius 1993, 12 ;16.)  
 
6.2 Näkövammaisen lapsen leikki 
 
Näkövammaiset lapset, kuten kaikki muutkin lapset nauttivat leikkimisestä, pelaamises-
ta, ympäristön tutkimisesta sekä vertaisryhmän kanssa toimimisesta (Allura 2002, 583). 
Näkövammainen lapsi tarvitsee vapautta tutkimiseen ja ystävien kanssa leikkimiseen. 
Lasta tulee rohkaista leikkimään eri-ikäisten lasten kanssa, jolloin hän voi oppia eri asi-
oita eri-ikäisiltä lapsilta. (Dodson-Burk & Hill 1991, 9.) Herrasen mukaan näkövam-
maisia lapsia tulee tukea leikkimään nimenomaan näkevien kanssa. Tällöin he pääsevät 
eläytymään lasten maailmaan ja harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. (Herranen 1991, 70.) 
 
Näkövammaisen leikin tarve on sama kuin näkevillä. Näkövammainen lapsi ei tarvitse 
erikoisleluja, mutta äänet ovat hänelle erityisen tärkeitä (Ellis & Frankenberg 1996, 7-
10.) Näkövammainen lapsi tarvitsee siis leikkitilanteita. Leikki kehittää lapsen sosiaali-
sia ja psyykkisiä taitoja tulevaisuutta varten. (Miller 1996, 16.) Leikin avulla kehittyy 
lapsen kyky erottaa leikki ja todellisuus. Lapsi saa toteuttaa leikissään omia impulsse-
jaan. Kaikki lapset eivät kuitenkaan leiki ja eivät tiedä mitä leikki on. Tämä koskee mo-
nia näkövammaisia lapsia. (Jangdin 1994, 61-64.) 
 
Näkövammainen lapsi tarvitseekin tukea leikeissään (Herranen 1991, 70). Aikuisen on 
tärkeää leikkiä näkövammaisen lapsen kanssa, leikin omilla ehdoilla. Aikuisen, joka on 
lapsen kanssa, on tärkeää oppia tutustumaan leikkiin sekä tulkita leikkisignaaleja ja 
nähdä leikki käyttäytymisenä. Aikuisen on toisaalta vaikea tulkita lasta, joka antaa 
heikkoja kehoviestejä. Leikki on yhteispeliä, jossa näkevän aikuisen on kuitenkin vai-
kea antaa näkövammaiselle lapselle konkreetti, yksinkertainen käsitys ympäröivästä 
maailmasta. Tärkeä yksityiskohta näkövammaisten lasten leikkimisessä on lasten halu 
leikkiä pienessä tilassa tai koloissa, eikä keskellä lattiaa (Jangdin 1994, 61-64). Tämä 
pätee paljolti kaikkiin lapsiin, mutta erityisesti näkövammaista lasta saattaa pelottaa ja 
hän saattaa tuntea olonsa turvattomaksi jäädessään keskelle isoa tilaa. Tärkeää on olla 
ainakin seinän vieressä. 
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7 NALLEKERHO-TOIMINTA 
 
 
7.1 Nalle-kerhon alkuperä 
 
Yhdysvalloissa toteutettiin opetusministeriön apurahalla Preschool Orientation and Mo-
bility Program (POMP), vuosina 1984-1987. Ohjelman yhtenä tuloksena oli liikkumis-
taidon arviointimenetelmä Preschool Orientation and Mobility Screening. Arviointime-
netelmän luomisen kautta oli tarkoitus kehittää ja levittää tietoa alle kouluikäisten näkö-
vammaisten lasten liikkumistaidosta. Tavoitteena oli niin ikään kehittää liikkumistaidon 
opetussuunnitelma sekä lisätä näkövammaisen lapsen vanhemmille annettavaa tietoa. 
Tarkoituksena oli tutkia myös tietotekniikan mahdollisuuksia ja Sonic-guide-tutkan 
käyttämistä kuntoutuksen apuvälineenä.  (Dodson-Burk & Hill, 1996.) Arviointi toteu-
tettiin esikouluryhmässä, jonka sisällä toteutettiin pääsääntöisesti yksilöohjausta. Toi-
minnassa ei kiinnitetty erikseen huomiota ryhmän vaikutukseen eikä sen merkitykseen. 
Toiminnassa haluttiin sen sijaan tuoda esiin aikaisempaa laajempi liikkumistaidollinen 
alue. Tämä käsitti esimerkiksi aistiharjoitukset, kehon hahmotuksen ja käsitteistön ke-
hittymisen, jotka kuuluivat näin ollen annettavan ohjauksen piiriin. Tavoitteena oli laa-
jentaa liikkumistaidon käsitettä kattamaan muutakin kuin virallisia tai muodollisia liik-
kumistaidon tekniikoita ja reittiohjausta. (Hirn 26.11.2003.) 
 
Leong (1996) viittaa Hilliin, Smithiin, Dodson-Burkiin ja Roseen (1987), jotka esitteli-
vät kyseisen arvioinnin pohjalta näkövammaisille lapsille suunnatun opetusohjelman. 
Tämä piti sisällään orientaatiotaidot, liikkumisen taidot, karkeamotoriikan ja hienomo-
toriikan (Leong 1996). Arviointimenetelmä on Yhdysvalloissa yleisesti käytössä ja se 
oli kerhon alkaessa ainoa liikkumistaitoa kattavasti arvioiva alan kirjallisuudesta löyty-
vä menetelmä (Hirn & Marila 1996 ). Saksassa on kehitelty tämän jälkeen Michael 
Brambringin johdolla sokean lapsen kehityksen arviointimenetelmä. Hän toimi myös 
Suomen LA-KU-ohjelman konsulttina. Tässä ohjelmassa liikkumistaitoa ei arvioida 
erikseen, vaan se on sisällytetty lähinnä karkeamotoriseen ja korvaavien taitojen osioi-
hin. (Brambring 11.12.2000.) 
 
Yhdysvaltojen arviointimenetelmän myötä Suomessa nousi halu lähteä kokeilemaan ja 
tekemään omaa kerhoa. Ryhmämuotoisen toiminnan uskottiin olevan lapsille hauskaa. 
Toiseksi haluttiin kokeilla, voiko liikkumistaidon laajennetun käsitteen puitteissa antaa 
ohjausta kerhomuotoisesti. (Hirn 26.11.2003.) 
 
Aikaisemmin ryhmämuotoista ohjausta oli kokeiltu vain Tanskassa aikuisille sekä Suo-
messa Arlainstituutissa (Hirn 26.11.2003). Kurt Klee on puolestaan pitänyt 1970-luvulla 
pitänyt ensimmäisiä kuuloharjoituksia ryhmässä (Klee & Klee 1985). 
 
7.2 Suomen Nalle-kerhot  
 
Ryhmämuotoinen liikkumistaidon kerho on koko maailmaa ajatellen ainutlaatuinen. Ai-
nakaan viime vuosien alan julkaisuissa ei löydy ryhmäohjauksesta tietoa. (Hirn 
26.11.2003.) Suomen ensimmäinen Nalle-kerho toteutettiin raha-automaattiyhdistyksen 
tuella Helsingissä syksystä 1994 kevääseen 1995. Mukana oli kuusi iältään 3-7-
vuotaista lasta, joista viisi oli sokeaa ja yksi heikkonäköinen.  Kerho kokoontui kerran 
viikossa yhteensä 13 kertaa, kestäen 2 1/2 tuntia kerrallaan. Lisäksi kokonaisuuteen 
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kuului yksi toimintapäivä yhdessä vanhempien kanssa. Ohjaajat antoivat niinikään yksi-
löllistä ohjausta 40 tuntia  koti-, päiväkoti- tai kouluympäristössä. Ohjaajina toimi kol-
me liikkumistaidon ohjaajaa ja yksi lastentarhan opettajaksi valmistuva. Ensimmäisessä 
Nalle-kerhossa etsittiin ja kokeiltiin toimivia liikkumistaidon arviointi- ja ohjausmene-
telmiä. Toiminta oli leikinomaista ja toimintatuokioiden tehtävät vaihtuivat 10-15 mi-
nuutin välein. Kerho sai nimensä ensimmäisiltä kerholaisilta ja nimi on säilyttänyt ase-
mansa kuvaamassa alle kouluikäisten lasten ryhmämuotoista liikkumistaidon kerhoa. 
(Hirn & Marila 1996.) 
 
Toinen Nalle-kerho toteutettiin syksyn 1996 aikana Joensuussa. Kerhossa toimi seitse-
män 3-8 -vuotiasta näkövamma-asteeltaan hyvin erilaista lasta. Kerho kokoontui 10 ker-
taa 1 1/2 tuntia kerrallaan. Ohjaajina kerhossa toimivat toimintaterapeutti, fysioterapeut-
ti, näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja, kuntoutusohjaaja sekä kaksi lastentarha-
opettaja opiskelijaa. Ensimmäisen Nalle-kerhon pohjalta kyseisen kerhon tavoitteiksi 
muodostui seuraavat: oman ammattitaidon kehittäminen saadun tiedon ja kokemuksen 
pohjalta, liikkumistaidon perusvalmiuksien ohjaaminen ja kehittäminen, opittujen taito-
jen soveltaminen kerhon ulkopuolelle, sosiaaliset valmiudet pitäen sisällään ryhmässä 
toimimisen valmiudet, toisten huomioon ottaminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen levit-
täminen ryhmän lasten kesken ja vertaisryhmän ja näkövammaisidentiteetin hahmotta-
minen. (Hiltunen & Wilska 1997.) 
 
Turun Nalle-kerho oli järjestyksessään Suomen kolmas, mutta samalla se oli ensimmäi-
nen heikkonäköisten lasten kerho. Kerho toteutettiin keväällä 1999. Siinä oli mukana 
neljä 3-5 -vuotiasta lasta. Kerho kokoontui yhteensä 10 kertaa, 1 1/2 tuntia kerrallaan. 
Kerho sisälsi kolme perhekokoontumista; yhden ennen kerhoa ja kaksi kerhon jälkeen. 
Ohjaajina kerhossa toimivat liikkumistaidonohjaaja (free lancer), Näkövammaisten kes-
kusliiton lasten aluesihteeri, Turun yliopistollisen keskussairaalan näkövammaisten 
kuntoutusohjaaja sekä Turun kaupungin erityisryhmien liikunnanohjaaja. (Aura-Korpi 
ym. 2002, 9.) Kerhossa olivat tärkeällä sijalla leikin ohella laulut, mielikuvitus sekä ta-
rinat. (Aura-Korpi ym. 2002, 50-51).   
 
7.3 Tutkimuksen Nalle-kerho  
 
Vuonna 2001 toteutettu Nallekerho oli järjestyksessään Suomen neljäs. Kerhoon osallis-
tui seitsemän näkövammaista lasta. Osallistujista kuusi oli heikkonäköistä ja yksi sokea. 
Iältään kerholaiset olivat 4-9-vuotiaita. Kerhon kohderyhmänä oli ensisijaisesti ne nä-
kövammaiset lapset, jotka olivat saaneet vähiten tai eivät ollenkaan liikkumistaidonoh-
jausta, ja heidän katsottiin hyötyvän ryhmämuotoisesta toiminnasta. Kerhon kohderyh-
mä valikoitui Näkövammaisten keskusliiton lasten aluesihteerin kautta, joka tunsi alu-
een lapsiperheet ja suositteli kerhoa ryhmämuotoisesta ohjauksesta mielestään eniten 
hyötyville. Lapset olivat näin oman lähipiirinsä ainoita näkövammaisia. Lapset saivat 
maksusitoumuksen kerhoa varten keskussairaalalta. Näkövammaisten Keskusliitto toimi 
kerhon järjestäjänä. 
 
7.3.1 Nalle-kerhon toteuttaminen  
 
Keväällä 2000 päätimme yhdessä Näkövammaisten Keskusliiton lasten aluesihteerin 
kanssa ryhtyä perustamaan uutta Nalle-kerhoa. Itse olen ollut mukana kerhon suunnitte-
lussa alusta asti. Ensimmäinen kerhoa koskeva suunnittelukokoontuminen oli kesäkuus-
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sa 2000. Tämän jälkeen laadittiin budjettilaskelmat ja otettiin ensimmäinen yhteys mak-
sajatahoon. Tarkoituksena oli päästä aloittamaan kerhotoiminta syys- lokakuussa. 
Saimme kuitenkin huomata, että uudenlaisen toiminnan käynnistäminen vaati perusteel-
lista asioiden selvittämistä. 
 
Lapset tarvitsivat maksusitoumukset keskussairaalalta. Sairaalassa oli totuttu vain liik-
kumistaidon yksilöohjaukseen. Siksi meiltä kerhon järjestäjiltä tarvittiin perusteluja ryh-
mämuotoisen liikkumistaidonohjauksen aloittamisen pohjaksi. Perinteisestihän 
Suomessa on totuttu pitämään kuntoutuksena vain yksilöllistä ohjausta. Kerhon aikaan-
saaminen vaati lasten aluesihteeriltä paljon työtä ja asioiden perustelua sairaalaan 
(LIITE 2 ja 3). Jokainen lapsi olisi saanut sairaalasta maksusitoumuksen yksilölliseen 
ohjaukseen, mutta vei aikaa ennen kuin saimme sairaalan päättävät tahot vakuuttuneeksi 
ryhmämuotoisen liikkumistaidon lapsille tuomista eduista ja tarpeellisuudesta. Saimme 
maksusitoumukset kerhon aloittamiseksi juuri ennen joulua 2000. Kerhon alkuinfo to-
teutettiin helmikuussa 2001(LIITE 4). Itse kerho alkoi maaliskuussa 2001.  
 
Kerhon toimintamuotoina toimivat kerhotapaamiset sekä koti-, päiväkoti ja koulukäyn-
nit. Kerhotapaamisia oli yhteensä 15 kertaa. Kerho kokoontui joka toinen maanantai-ilta 
1 1/2 tuntia kerrallaan. Kerho oli jaettu kahteen periodiin, joista ensimmäinen toteutet-
tiin kevätlukukaudella 2001. Keväällä toteutettiin seitsemän kerhokertaa ja syysluku-
kaudella 2001 pidettiin loput kahdeksan kerhokertaa. Maaliskuussa 2002 oli lisäksi päi-
vän pituinen toimintapäivä (LIITE 5) koko perheelle. Lapsen kotiin, päiväkotiin tai kou-
luun tehdyt viisi tunnin mittaista yksilöllistä liikkumistaidon ohjauskäyntiä toteutettiin 
pääsääntöisesti järjestämällä kaksi käyntiä keväällä, yksi kesällä ja loput kaksi käyntiä 
syksyllä. 
 
Kerhon toiminta järjestettiin lapsen ikätason mukaan ryhmä- ja osittain myös yksilöoh-
jauksena. Harjoittelimme liikkumistaitoa sekä sisä- että ulkotiloissa. 1/3 kerhokerroista 
tapahtui ulkona. Liikuimme pihaympäristössä, puistossa, kävelyteillä, metsässä sekä os-
toskeskuksessa. Yksi ohjauskerta tapahtui pimeään aikaan. Tällöin pääsimme keskitty-
mään hämärässä liikkumisen haasteisiin. 
 
Kerho toteutui Näkövammaisten Keskusliiton, kaupungin sekä keskussairaalan yhteis-
työnä. Näkövammaisten Keskusliiton lastenosasto toimi palvelun organisoijana. Kerho-
alueemme lasten aluesihteeri toimi kerhon koordinoijana ja yhteyshenkilönä. Kaupunki 
tarjosi yhden työntekijän sekä tilat. Keskussairaala toimi puolestaan toiminnan rahoitta-
jana. 
 
Henkilökuntaresursseja suunniteltaessa periaatteena oli saada yksi aikuinen yhtä kerho-
laista kohden. Kerhon henkilökunta oli moniammatillinen. Henkilökuntaan kuului kaksi 
liikkumistaidonohjaajaa, joista itse olin toinen sekä näönkäytönohjaaja. Meillä kolmella 
työntekijällä oli päävastuu kerhokerroista. Joka kerhokerralla ohjaajana toimi niin ikään  
kaupungin erityisliikunnanohjaaja. Keväällä mukana oli yksi tai kaksi liikuntatieteen 
opiskelijaa ja kahden ensimmäisen kerhokerran jälkeen yksi lastentarhanopettajaksi ke-
väällä valmistuva opiskelija. Syksyllä ohjaajaryhmämme vakiintui opiskelijoiden suh-
teen. Mukana jatkoi toinen kevään liikunnanopiskelijoista sekä keväällä mukana ollut 
lastentarhanopettajaksi valmistunut. Myös lasten aluesihteeri oli mukana toteutetuissa 
kerhoissa apuohjaajana. 
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Lapset jaettiin minun ja toisen liikkumistaidon ohjaajan kesken, koska kerho oli ensisi-
jaisesti liikkumistaidollinen ja koska jokaisen lapsen kotiin tehtiin yksilöllistä liikkumis-
taidonohjausta sisältäviä kotikäyntejä viisi kertaa toiminnan aikana. Meillä oli näin ol-
len omat nimikkoperheet, joiden kanssa teimme yhteistyötä ja joiden lapsiin me erityi-
sesti paneuduimme kerhon aikana. 
 
Kerhokerrat suunniteltiin huolella etukäteen. Teimme ennen kerhokauden alkua karkean 
suunnitelmarungon lasten vanhempien tekemien taustatietopapereiden sekä perheiden ja 
lasten aikaisemman tuntemuksemme pohjalta. Jokaiselle lapselle tehtiin yksilölliset ta-
voitteet niin kerhoon (LIITE 6) kuin kotikäynneille (LIITE 7). Käytännössä teimme jo-
kaisen kerhokerran edellisen kerhokerran pohjalta aina edellisen kerran päätyttyä. 
(LIITE 8). Toimintaa jaettiin hyvin paljon kahteen ryhmään lasten suuren ikähaitarin ja 
sen myötä kerhon toimivuuden kannalta. Kerhotoiminta muodosti tietyn, joka kerta tois-
tuvan rungon, jonka mukaan toimimme: Kerho alkoi aina yhteisellä laululla, jonka jäl-
keen oli yleensä jokin yhteinen toimintatuokio. Tämän jälkeen toimintaa eriytettiin. 
Kerhon lopussa oli aina iltapala ja yhteinen loppulaulu. Yhden tärkeän osan kerhoa 
muodostivat pukeutumis- ja riisuutumistilanteet sekä varsinaiseen kerhotilaan siirtymi-
set. Iltapalan valmistaminen ja itse ruokailutilanne olivat myös tärkeitä oppimis- ja vuo-
rovaikutustilanteita. Näissä tilanteissa pääsimme harjoittelemaan omatoimisuutta, tapa-
käyttäytymistä sekä sosiaalisia taitoja omassa vertaisryhmässä. 
 
Kerhotoimintojen kantavana voimana oli leikki. Käyttämämme leikit luetaan pedagogi-
sessa luokittelussa sääntöleikkeihin. Laulu ja yleensäkin musiikin käyttäminen ohjauk-
sessa toimivat hyvin tutkimuksen Nalle-kerhossa. Oman osan toimintaan toi mielikuvi-
tuksen käyttäminen.  
 
Yhtenä toimintamallina pidimme Veronica Sherbornen lasten kokonaiskehitystä tuke-
vaa liikuntaa, jota käytimme hyväksi kehonhahmotusharjoituksissa. Kokonaiskehitystä 
tukevaa liikuntaa onkin kokeiltu eri näkövammaisten lasten sekä liikuntavammaisten ja 
kuulovammaisten lasten kanssa. Menetelmä sopii mainiosti näkövammaisille, joille on 
tärkeää saada harjaannuttaa kehotietoisuuttaan sekä ihmissuhdetaitojaan. (Sherborne 
1994, 111.) 
 
Kehonhahmotuksen avulla muodostuu kuva suhteessa sekä itseen, toisiin ihmisiin, ti-
laan, ympäristöön sekä avaruuteen. Kehonhahmotus on perustana motoriselle kehityk-
selle (Autio 1995, 77; Hänninen 2000, 32.)  Hännisen mukaan kehonhahmotus on pe-
rustana myös puheen oppimiselle (Hänninen 2000, 32). Saarisen ym. (1989) mukaan 
lapsi tekee havaintoja ja hankkii kokemuksia omasta kehostaan erilaisten motoristen 
toimintojen kautta. Lapsi hahmottaa kehonkaavaansa ja omaa minäänsä omien liikku-
mis- ja toimintamahdollisuuksiensa sekä kokemuksiensa kautta. Erottelukyvyn avulla 
lapsi osaa puolestaan tuntea kehonsa liikkeet ja asennot. Tämän kautta hän osaa myös 
hallita voimankäyttöään. Myös rytmikyky on tärkeää lihastoiminnan säätelyn kannalta. 
Kehon eri osien liikkeiden yhdistäminen ja suhteuttaminen toisiinsa edellyttää puoles-
taan yhdistelykyvyn hallintaa. (Saarinen ym. 1989, 111-118.) Seitsemän ensimmäisen 
vuoden aikana lapsen tärkein kommunikaatiokeino on kehon viestintä ilmeiden, eleiden 
ja kehon kielen avulla. (Herranen 1991, 37.) 
 
Näkövammaisen lapsen tulee niinikään kyetä orientoitumaan itseään ympäröivään  maa-
ilmaan. Perustana tässäkin toimii oman kehon ja sen liikkeiden tiedostaminen. Kehon-
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kuvan avulla pystytään orientoitumaan itseä ympäröivään maailmaan ja muodostamaan 
sen avulla tilakäsitys. (Sleeuwonhoek & Boter 1995.) Suunnistautuminen oli myös yksi 
osa kerhotoimintaa. 
 
Harjoittelimme kerhossa näkövammaisen käyttämiä liikkumisen perustekniikoita, kuten 
suoja-asentoja ja valkoisen kepin käyttöä. Valkoisen kepin kanssa harjoittelimme keppi-
tekniikoita niin sisä- kuin ulkoympäristössä. Lapsia kannustettiin käyttämään mahdollis-
ta jäljellä olevaa näköään. Tähän liittyi kiikarin käytön harjoittelua. 
Ellis ja Frankenberg (1996) tuovat esille, että on tärkeää tietää kuinka paljon ja kuinka 
kauas lapsi näkee. Tärkeitä ovat myös värien kontrastit ja valaistus. (Ellis & Franken-
berg 1996.) Heikkonäköisten lasten kohdalla edelliset asiat nousevat erityisen tärkeiksi. 
Kerhon kautta itse lapsia opetettiin käyttämään omaa näköään sekä huomaamaan omaan 
näkemiseensä vaikuttavia tekijöitä. 
 
Kiinnitimme huomiota myös aistien käyttöön. Törrönen ja Onnela (1999) kirjoittavat 
tärkeimpien aistiemme liikkumisen kannalta olevan näköaisti ja kuuloaisti. Näön hei-
kentyessä on turvauduttava normaalia enemmän muihin aisteihin ja opeteltava käyttä-
mään muita aisteja sekä toimimaan niiden kautta. Muiden aistien tarkempi käyttöönotto 
vaatii sekä harjoittelua että aikaa. Tunto, haju- ja liikeaisti, mikä pitää sisällään kines-
teettisen aistin ja lihasmuistin, ovat niin ikään tärkeitä aisteja liikkumisen kannalta. 
Opittaessa yhdistämään kaikkien aistien tuoman informaation onnistuu ympäristössä 
liikkuminenkin paremmin. (Törrönen & Onnela 1999, 20-35.) 
 
Yksi osa kerhotoimintaa oli erilaiset motoriset harjoitukset ja pelit. Saarinen ym. (1989) 
kirjoittavat motorisen kehityksen kytkeytyvän fyysiseen kehitykseen. Motorisilla perus-
taidoilla tarkoitetaan heidän mukaansa toiminnoissa tarvittavia luonnollisia liikkumis-, 
liikunta- ja esineenkäsittelyliikkeitä, jotka ovat perustana kehittyneemmille taidoille. 
Motorisista käskyistä liikkeenhallintatekijät säätelevät ja ohjaavat lapsen liikesuorituk-
sia. Tasapaino tulee hallita sekä paikallaan eli staattisesti että liikkeessä eli dynaamises-
ti. Lapsen liikkeenhallintatekijät kehittyvät hyvin nopeasti 2-4 ikävuoden välillä. Tällöin 
niiden kehitykseen voi hyvinkin vaikuttaa liikunnan avulla. (Saarinen ym. 1989, 111-
118.) Oppimalla mahdollisimman varhain hyvät motoriset taidot edesauttaa se  liikku-
misen taitojen oppimista (Dodson-Burk & Hill 1991, 4). 
 
7.3.2 Nalle-kerhon tavoitteet 
 
Nalle-kerhomme ensisijainen tehtävä oli olla liikkumistaidollinen kerho. Kerho tähtäsi 
lapsen mahdollisimman omaehtoiseen ja omatoimiseen liikkumiseen. 
 
Kerholla oli neljä koko lapsijoukkoa koskevaa yleistavoitetta, jotka tulevat esille liit-
teessä (LIITE 2): Ensimmäisenä tavoitteena oli toimia liikkumistaidon perusvalmiuksi-
en oppimis- ja vahvistamispaikkana. Tärkeällä sijalla oli aistien käyttö, kehontuntemus, 
käsitteistön kehittyminen, omien liikeratojen tiedostaminen ja liikunnallisuuden vahvis-
taminen. Harjoittelimme näkövammaisten käyttämiä liikkumistekniikoita, kuten suoja-
asennot ja kepin käyttötekniikoita, sekä harjoittelimme suunnistautumista ja erilaisia 
motorisia taitoja. Lapsia kannustettiin käyttämään mahdollista jäljellä olevaa näköään, 
mihin liittyi kiikarin käytön harjoittelua. Marila (2000, 31) listaa niinikään edelliset asi-
at kuuluvaksi liikkumistaidonohjauksen osa-alueisiin. 
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Toisena tavoitteena oli omatoimisuuden ja itsenäisen elämän taitojen harjoittelu.  
Aikaisemmin maailmalla ja meilläkin puhuttiin ADL eli activities of daily living- tai-
doista. Valmistuin 1995 kyseiseltä alueelta nimikkeellä, päivittäistaitojen ohjaaja.  Muu-
tama vuosi sen jälkeen meillä Suomessakin alettiin käyttää puolestaan nimeä itsenäisen 
elämän taidot. Stone viittaa McCall:iin aiheessa oma apu ja itsenäiset taidot. McCall 
(1990) määrittelee edelliset taidot kahteen eri kokonaisuuteen: elämisen taidot (living 
skills), kuten syöminen sekä ihmissuhdetaidot (interpersonal skills), kuten etikettisään-
nöt. (Stone 1997a, 164.) Sorri ym. (2001, 286) listaavat päivittäisten toimintojen ohja-
uksen keskittyvän mahdollisimman itsenäisen ruokailun, pukeutumisen, hygienian hoi-
don, asumisen, koulunkäynnin, työnteon, yhteiskuntaan osallistumisen ja vapaa-ajan 
vieton edistämiseen. Kerhon tuli tukea ja kannustaa lapsen omatoimisuutta. Kerhon tuli 
myös edesauttaa opittujen taitojen soveltamista kerhon ulkopuolelle. Tähän kiinnitimme 
erityistä huomiota, koska itsenäisen oppilaan on helpompi saada kavereita ja päästä mu-
kaan sosiaaliseen toimintaan. Lisäksi itsenäinen selviytyminen kotiympäristössä, kou-
lussa sekä liikenteessä ovat tärkeitä lapsen itsenäisyyskehityksen sekä yhteiskuntaan so-
peutumisen kannalta.  
 
Aution (1995) mukaan itsetunnon kannalta katsottuna, ohjaajan on tärkeää suunnitella 
harjoitukset niin, että lapsi saa voittopuolisesti onnistumisen elämyksiä. Tyytyväisyys 
omaan itseen ja omaan osaamiseen sekä osata selviytyä asioista ja tehtävistä yksin ja 
hyväksytysti, saa lapsen tuntemaan olonsa varmemmaksi. Näin itsetunto on voimak-
kaassa yhteydessä lapsen liikkumisosaamiseen ja taitotasoon. Ryhmässä itsetunto kehit-
tyy niin ikään muiden hyväksynnän kautta. (Autio 1995, 35-36.) Myös kehon tuntemus 
luo pohjaa hyvälle itsetunnolle (Autio 1995, 77). Edellisten tietojen pohjalta myös liik-
kumistaidollinen selviytyminen vahvistaa näkövammaisen lapsen itsetuntoa. Kerhon 
kolmantena tavoitteena olikin vahvistaa kerhon ja sen vertaisryhmän kautta lasten itse-
tuntoa. Näkövammaisen lapsen on hyvä päästä samaistumaan sekä oman vammaryh-
mänsä lasten leikkeihin että ei-vammaisiin lapsiin. Kerhon tapauksessa lapsilla, jotka 
olivat omissa lähikouluissaan ja -päiväkodeissaan oli mahdollisuus päästä toimimaan 
vertaisryhmänsä kanssa.  
 
Neljäntenä tavoitteena oli kehittää lasten sosiaalisia valmiuksia ryhmässä toimimalla ja 
toisia huomioimalla. Aura-Korpi ym. (2002) tuovatkin esille näkövammaisten lasten so-
siaalisuutta koskevan asian; Näkövammaiset lapset tulevat tavallisesti hyvin toimeen ai-
kuisten kanssa ja ovat muita lapsia pidempään riippuvaisia vanhemmistaan. Lapsen ke-
hityksen kannalta on kuitenkin tärkeää olla ja toimia yhdessä ikätovereiden kanssa, jol-
loin lapsi pääsee harjoittelemaan sosiaalisia taitojaan.(Aura-Korpi ym. 2002, 14.)  
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8 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 
 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten ryhmämuotoinen liikkumistaidonohjaus 
vaikuttaa heikkonäköisen lapsen liikkumistaidolliseen kehitykseen? Onko siitä lapselle 
hyötyä? Tuon esille liikkumisrohkeuteen vaikuttavia tekijöitä. Kartoitan lasten liikku-
mista ja liikkumisen rohkeutta kerhon aikana. Tapahtuuko liikkumisessa kehitystä ker-
hon kuluessa?  Kuinka lapset lähtevät liikkeelle ja tarvitseeko lapsi apua liikkumisensa 
aikana? Entä kuinka lapset liikkuvat portaissa? Portaissa liikkuminen kertoo hyvin pal-
jon näkövammaisen liikkumisesta. Portaissa liikkuminen on näin ollen hyvä kartoitta-
misväline pohdittaessa näkövammaisten liikkumisen taitoa. 
 
Tutkimusongelmat 
 
Pääongelma: 
 
Missä määrin liikkumistaidon kerho kehittää heikkonäköisten lasten liikkumistaitoa?  
 
 
Alaongelmat: 
 
1. Miten kerho kehittää lasten liikkeellelähtemistapoja? 
 
2. Millaista tukea lapset tarvitsevat liikkumisen aikana? 
 
3. Miten kerho kehittää lasten portaissa liikkumisen taitoja? 
 
    3.1 Millaiset ovat lasten portaissa liikkumisen perustaidot? 
 
    3.2 Kuinka lapsi hallitsee mahdolliset portaissa liikkumisen  
          keppitekniikat? 
 
4. Mitkä tilannetekijät vaikuttavat lasten liikkumiseen? 
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9 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 
 
9.1 Tutkimusstrategian valinta ja mittareiden laadinta 
 
Tutkimukseni on monimenetelmällinen ”näennäiskokeellinen tapaustutkimus”. Tutk i-
muksen lapset ovat itsensä verrokkeja. Kokeellisena elementtinä, interventiona toimi it-
se kerho-ohjelma. Kerho kokonaisuudessaan muodosti tarkastelun kohteena olevan ky-
seisen tapauksen. Tutkimus perustui osallistuvaan havainnointiin, sillä olin itse mukana 
tutkimukseni tarkastelukohteena toimivan kerhon yhtenä vetäjänä. Kerhokerrat videoi-
tiin. 
 
Saloviidan (1988) mukaan perinteinen kokeellinen tapaustutkimus käsittää lyhyen ajan 
sisällä toistettuja mittauksia koehenkilön tarkasti määritellystä käyttäytymisestä. Pää-
menetelmänä käytetään suoraa havainnointia, joka voi tapahtua itsetarkkailuna tai ulko-
puolisena havainnointina. Tulokset ovat saatavissa aikasarjana määrällistetyssä muo-
dossa. Mittaustuloksista tehdään aikasarja, jossa käyttäytyminen kuvataan objektiivises-
ti. Kuvailun keinoina ovat yleisyys, kesto, latenssi, voimakkuus ja muoto. Sosiaalisessa 
validiteetissa ja kohdekäyttäytymisessä pätevät sosiaalinen vertailu sekä subjektiivinen 
arviointi. (Saloviita 1988, 1-25.) 
 
Tutkimukseni koostuu sekä määrällisestä että laadullisesta analyysistä.  
Tutkimukseni on sekä kartoittava että kuvaileva. Kartoittamalla lasten toimintoja mää-
rällisesti selviää, mikä on kerhon vaikutus kyseisten taitojen oppimisessa ja käyttämi-
sessä. Työn laadullisessa osassa esitän hyvinkin tarkkoja kuvauksia kerhosta ja sen 
kautta kuvauksia lapsista ja heidän liikkumiseensa vaikuttavista tilannetekijöistä. 
Tapani tehdä tutkimusta on osoittautunut harvinaiseksi näkövammaisia koskeneissa tut-
kimuksissa. Brambringin on tosin tehnyt tutkimusta motoriikan ja muutenkin liikkumis-
taidon kehittymisestä (Hirn 26.11.2003). Suurin osa tutkimuksista on kuitenkin tehty 
juuri sokeille (Leong 1996). 
 
Myös Saarela-Kinnusen ja Eskolan (2001) mukaan tapaustutkimuksessa voi olla muka-
na sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tiedonhakumenetelmät tutkimuksen menetel-
mävalintoja rajoittamatta (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). Tarkastelun kohtee-
na olevien kerholaisten pieni määrä ja useamman tiedonkeruumenetelmän käyttö mah-
dollistavat kerholaisten kehityksellisen kuvaamisen yksityiskohtaisesti ja syvällisesti 
(Syrjälä & Numminen 1988, 23; Patton 1990, 53-54).  
 
Tapaustutkimuksen tyypillisistä piirteistä (Syrjälä & Numminen 1988, 6-11) tutkimuk-
sessa toteutuu yksilöllistäminen, kokonaisvaltaisuus, monitieteisyys, luonnollisuus, vuo-
rovaikutus, mukautuvuus ja arvosidonnaisuus seuraavasti:  
 
Yksilöllistämisellä tarkoitetaan yksilön kykyä tulkita inhimillisen elämän tapahtumia, 
jonka pohjalta hän muodostaa omia merkityksiä ympäröivästä maailmasta. Tutkimukse-
ni tulokset kertovat oman tarinansa heikkonäköisistä lapsista ja heidän liikkumistaidos-
ta. Tuloksia ei voi suoraviivaisesti yleistää koskemaan koko Nallekerhoikäistä heik-
konäköispopulaatiota, mutta sen kautta voi nostaa esiin suuntaviivoja ja tärkeitä löytöjä, 
jotka koskevat monia heikkonäköisiä. 
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Kokonaisvaltaisuus tulee esille kerhokertojen kuvauksissa ja lasten kehityksen kuvaa-
misessa. Todellisuus käsitellään kokonaisuutena. Kokonaisuuden käsittelemiseen kuu-
luu pilkkomattomuuus. Tämän tutkimuksen määrällisessä osassa on edellisestä poiketen 
mukana yksittäisiä muuttujia. Kerholaisista ja koko kerhosta tehdään kuitenkin lopussa 
oma yhteenveto yhdistäen määrällisen ja laadullisen osuuden. Tämä kokoaa kehityksel-
lisen aspektin jokaisen lapsen kohdalta ja koko kerhon osalta (LIITTEET 9 ja 10). 
 
Monitieteisyys tarkoittaa eri tieteiden teorioiden sekä tutkimustenteon kokemusten yh-
distämistä, mikä tuli tässä tutkimuksessa esille. 
 
Tutkimustehtäväni täsmentyi vasta kerhon päätyttyä. Näin ollen itse kerho tapauksena 
toimi mahdollisimman luonnollisesti. Tutkimuksen aineisto koottiin luonnollisessa ym-
päristössä ilman keinotekoisia järjestelyjä. Ainoa ei-luonnollinen aspekti kerhossa oli 
jokaisen kerhokerran videointi, jonka lapset havaitsivat. Nykyaikana lapset ovat kuiten-
kin hyvin tottuneita videointiin, eikä se tuntunut heitä häiritsevän. Saamani videoaineis-
to on näin ollen kerhon arkipäivää.  
 
Toimimme kerhossa koko ajan vuorovaikutuksessa kerholaisten kanssa. Sekä tutkittavat 
että tutkija olivat näin mukana omine subjektiivisine kokemuksineen. Nalle-kerhossa 
varsinaisena tutkijana oli paikalla vain tutkimuksen tekijä. Tuolloin toimin kuitenkin ai-
van samassa asemassa kuin muutkin ohjaajat. Toki huolehdin ja organisoin videointia 
muita ohjaajia enemmän, mutta itse videointiin en ehtinyt puuttumaan. Jotta olisin saa-
nut parasta mahdollista videoaineistoa, meillä olisikin pitänyt olla yksi pelkästään vide-
ointiin vihkiytynyt ohjaaja. Tällöin hän olisi saanut keskittyä pelkästään siihen ja suun-
nitella videoinnit paremmin. Nyt osa tärkeistä materiaaleista jäi videoimatta, kun kuvaa-
ja siirtyi kuvakohteesta toiseen. Tutkimuksenteon kannalta olisi ollut oleellista kuvata 
yksi toimintatuokio kokonaisuudessaan koskien kaikkia kerholaisia. Nyt kerhosta on ai-
neistoa, jossa kyseinen tapahtuma ei näy jokaisen kerholaisen kannalta. Näin kävi esi-
merkiksi toisen kerhokerran rappusissa liikkumisen suhteen, josta ei ole olemassa kuin 
kolmen lapsen videoaineisto. Tutkimukseeni liittyen, tein myös suurimman osan kerhoa 
koskevista kirjallista töistä kerhon aikana. 
 
Mukautuvuus tuli esille tietojen etsimisessä. Videointi tapahtui lasten ja toiminnan eh-
doilla. Mukautuvuus tuli esille myös tutkimustehtävän muuttumisena, tutustuttuani 
kunnolla videoituun aineistoon. Minulla on myös sähköpostitse ja kynällä kirjoittua ha-
vaintomateriaalia toisilta ohjaajilta. Nämä ovat heidän havaintojaan ja tuntojaan heti 
kerhokertojen päätyttyä. Olen saanut havainnot yleensä viimeistään seuraavalla kerho-
kerralla. Yksi tutkimus ei kuitenkaan voi vastata eikä käsitellä kaikkia kysymyksiä, jo-
ten en ottanut noita asioita mukaan tutkimukseeni. 
 
Arvosidonnaisuus tulee esiin tutkijan oman persoonan kautta. Lukijan tulee tunnustaa 
tutkijan persoonallisuuden vaikutus. Tutkijan kokemukset ja arvomaailma vaikuttavat 
väistämättä hänen tutkittavasta ilmiöstä esiin tuomaan näkemykseen. Tutkimuksessani 
pääsen ottamaan mukaan aikaisempien koulutuksieni ja työkokemukseni tuoman tieto-
pohjan koskien erityisesti liikkumistaitoa. Tutkimuksesta voidaan ajatella saatavan laa-
dukkaampia tuloksia myös sen mukaan, että olen ollut tutkijana työhöni sitoutunut. 
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Laadin tutkimuksen mittarit pohjaten omaan tietämykseeni sekä ainoaan Suomessa var-
sinaisesti käytössä olevaan näkövammaisten lasten liikkumistaidon arviointiin, 
Menomittariin. Hirnin ja Marilan (1996, 8) mukaan Yhdysvalloista Suomen oloihin 
sovellettu malli, on Saksassa kehitetyn lapsen kehityksen huomioon ottavan mallin 
kanssa ainoa, maailmalla kehitetty lasten liikkumistaidonohjauksen kartoitusmenetelmä.  
 
Laadin mittarin koskien myös suoja-asentojen käyttämistä. Jätin mittarin kuitenkin pois 
varsinaisesta analyysista, koska huomasin videoita analysoidessani, ettei kukaan lapsista 
ottanut tätä taitoa kunnolla käyttöönsä. Neljälle lapselle suoja-asentojen oppiminen oli 
kirjattu tavoitteisiin. Kaikkein heikkonäköisin lapsi käytti omaa tyyliään suojatakseen 
itseään liikkuessaan jo ensimmäisellä kerhokerralla. Heikkonäköisiä koskien suoja-
asentojen opettaminen ja käyttäminen on monitahoinen asia. On tilanteita kuten lattialle 
kyykistyminen, valaistustason yllättävät muutokset, hämärä ja häikäistyminen, joissa 
nuo taidot olisi hyvä ottaa käyttöön. Asian sisäistäminen ei ole kuitenkaan aina helppoa. 
Huomasin, että tuon mittarin käyttäminen olisi ollut erittäin vaikeaa. Minun olisi pitänyt 
subjektiivisesti katsoa, missä tilanteessa kukin lapsi olisi mielestäni tarvinnut suoja-
asentoja ja missä ei.  
 
9.2 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston kerääminen 
    
Nallekerho on alun perin suunnattu alle kouluikäisille näkövammaisille lapsille. Tämän 
kerhon tapauksessa alueemme lapsista eniten liikkumistaidollista ryhmäohjausta tarvitsi 
myös kaksi kouluikään ehtinyttä lasta. Emme pitäneet kouluiän saavuttamista kerhon 
aloittamisen esteenä. Laaja ikähaitari teetti luonnollisesti meille ohjaajille tavallista 
enemmän työtä. Kerholaisia valittaessa en myöskään päässyt vaikuttamaan siihen suo-
raan. Kerholaisiksi valikoitui kuusi eriasteisesti heikkonäköistä lasta ja yksi sokea mo-
nivammainen lapsi.  
 
Tutkimukseni kohderyhmään halusin kuitenkin samaan näkövammakategoriaan kuulu-
via lapsia, joita tutkimuksessani ovat heikkonäköiset. Kohderyhmän valintaan vaikutti 
se, että heikkonäköisille suunnattuja Nalle-kerhoja oli ollut vain yksi tätä ennen. Kysei-
sen heikkonäköisten lasten Nalle-kerhon raportti ei ehtinyt kuitenkaan ilmestyä ennen 
kerhomme alkua. Heikkonäköisiin keskittyminen olikin kerhon alkaessa omalla taval-
laan vielä uutta liikkumistaidon alueella. Tutkimuksen kohderyhmä, heikkonäköiset, 
koostui viidestä pojasta ja yhdestä tytöstä, jotka olivat iältään 4-9-vuotiaita. Yksi lapsis-
ta luetaan WHO:n määritelmän mukaan kuuluvaksi sokeiden ryhmään. Ottaessamme 
hänet kerhoon, kategorisoimme hänet kuitenkin heikkonäköisten ryhmään, koska näöstä 
oli hänelle apua jonkin verran liikkumisessa. Osalla kerholaisista oli myös muita vam-
moja.  
 
Kerhopaikkana toimi kevätkauden kaupungin keskustan tuntumassa toimiva päiväkoti. 
Kodikkaassa ja suhteellisen intiimissä tiloissa tutustuminen ja ryhmäytyminen pääsivät 
hyvin alkuun. Päiväkodissa meillä oli käytössä monipuoliset tilat: päätiloina oli kaksi-
osainen isohuone ja pienempi nukkumahuone, ”nukkari”. Aloitimme toiminnan joka i-
sella kerralla yhdessä, istuen piirissä isossa huoneessa. Tämän jälkeen mahdollisesti ja-
oimme kerholaisia kahteen ryhmään. Päiväkodista löytyi liikuntavälineistöä ja puola-
puut. Pikkukeittiö mahdollisti iltapalan tekemisen. Syksyllä halusimme toimia isom-
massa tilassa ja niin toimimme syksykauden koululla. Tämä tarjosi käyttöömme hyvät 
liikuntatilat saleineen, liikuntavälineineen ja vaahtomuovipalamonttuineen sekä run-
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saasti erilaisia käytäviä portaineen suunnistautumisharjoittelua varten. Keittiövarusteet 
omaava luokkahuone oli iltapalan syöntipaikkana.  
 
Kerhokertojen suunnittelu ja toteutus oli kaikkien ohjaajien vastuulla, meidän liikku-
mistaidon- ja näönkäytönohjaajien toimiessa toiminnan linjanvetäjinä sekä asiasisällön 
tarkistajina. Kerhokertojen vetäminen oli yhteistyötä. Jokaisella ohjaajalla oli oma teh-
tävänsä ja oma / omat kerholaiset ohjattavana. Suunnittelimme seuraavan kerhokerran 
rungon edellisen kerhon pohjalta. Kerhon loputtua kävimme läpi menneen kerhon ta-
pahtumat ja mietimme, kuinka olimme päässeet asetettuihin tavoitteisiin. Tämä oli läh-
tökohtana seuraavan kerhokerran suunnitteluun.  
 
Kaikki kerhokerrat videoitiin lukuun ottamatta kevään kuudetta kertaa, jolloin kamera ei 
toiminut. Usealla kerhokerralla videokameroita oli kaksi: Toinen kamera kuvasi jalus-
talta itsekseen ja toista käytti ohjaaja. Tämä oli tarpeen toimintojen jakaantuessa useaan 
eri tilaan. Videoinnissa pyrimme siihen, ettei se häirinnyt muuta toimintaa. Tilanteen 
vaatiessa videointi oli aina toissijainen asia ja lapset etusijalla.  
 
9.3 Aineiston analyysi  
 
Aloitin videoiden työstämisen litteroimalla kuuden lapsen epäröinti- ja pelkotilanteita 
sekä onnistumisen elämystilanteita kolmelta ensimmäiseltä ja kolmelta viimeiseltä ker-
hokerralta. Tutustuttuani kunnolla aineistoon päätin kuitenkin vielä muuttaa lähestymis-
tapaani. Lopullisen tutkimusstrategiani sekä valitsemani mittarit otin mukaan siitä syys-
tä, että halusin tutkia selkeästi juuri liikkumistaidon aluetta. Näin aloin työstää aihetta, 
josta minulla on käytössäni sekä koulutukseni että työni puolesta hankitut pohjatiedot. 
Toivoin saavani tutkimuksen kautta lisätietoa niin oman ammatissa kasvuni kehittämi-
seen kuin koskien koko näkövamma-alaa.  
 
Tutkimukseni pohjaa Vygotskylaiseen näkemykseen ohjauksesta. Analyysissä käytin 
sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen analyysin menetelmiä. Kvantitatiivisella mene-
telmällä etsin faktatietoa mittareiksi laadittuihin suoritteisiin. Tutkimuksen kvalitatiivi-
sessa puolessa litteroin kerhokertojen ja videoiden katselun kautta esiin nousseita liik-
kumiseen vaikuttavia tilannetekijöitä. Itse kerhokerrat jättivät mieleen tiettyjä merkittä-
viä tapahtumia, joita halusin ottaa mukaan tutkimukseen ja osa nousi esiin videoita ana-
lysoidessani.  
 
Videoaineiston laajuus oli kokonaisuudessaan noin 24 tuntia 26 minuuttia, käsittäen ko-
ko kerhomateriaalin. Koko videoaineisto tuli käyttöön tutkimukseni  4:nnen alaongel-
man eli mitkä tilannetekijät vaikuttavat lasten liikkumiseen -kohdalla. Kuvaan tässä laa-
dullisesti kerhon pohjalta nousseita kohtia. 1.  ja 2. alaongelman eli miten kerho kehittää 
lasten liikkeellelähtemistapoja ja millaista tukea lapset tarvitsevat liikkumisen aikana -
pohjalta tehtyjen mittareiden kohdalla videoitua aineistoa on 4 h 18 minuuttia. Kyseiset 
mittarit olivat seuraavat: liikkeellelähtemistavat  sekä  tuentarve liikkumisen aikana. 
Neljästä havainnoinnin kohteena olleesta kerhokerrasta on jätetty analyysin ulkopuolelle 
ruokapöydässä istutut ruokailutilanteet. Sen sijaan istuutuminen ja pöydästä nouseminen 
ovat mukana analyysissä. Videolta rajattiin pois myös kaikki tyhjät kohdat sekä kahdel-
la videolla yhtä aikaa samasta tilanteesta otetut otokset. Tämän jälkeen käyttööni jäi vi-
deoaineistoa 20 tuntia 25 minuuttia. Kolmannen alaongelman kohdalla eli miten kerho 
kehittää lasten portaissa liikkumisen taitoja, koskien mittaria portaissa liikkuminen -
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mukana on kuusi kerhokertaa. Porrasliikkumisesta on yhteensä 25 minuuttia 45 sekuntia 
videoitua aineistoa. 
 
9.3.1 Kvantitatiivinen analyysi  
  
Mittarit 1-3 tein käyttäen apuna Menomittaria. Varsinaisia suoria lainauksia otin Me-
nomittarista vain mittariin 3 (LIITE 11).Valitsin analyysin kohteeksi seuraavassa esite-
tyt kerhokerrat, käyttäen tässä esitettyjä rajauskriteereitä: Mittarin 1. Liikkeellelähtemis-
tavat  ja  2. Tuentarve liikkumisen aikana -kohdalla otin mukaan neljä eri kerhokertaa. 
Kaikki kerhokerrat ovat sisäkertoja. Yksi videoitu kerta kaikista lapsista kerhon alussa 
ja lopussa sekä kaksi kerhokertaa matkan varrelta. Näin pääsin analysoimaan lasten tai-
tojen kehitystä koko kerhotoiminnan ajalta. Kaikki lapset olivat mukana ensimmäisellä 
ja viimeisellä kerhokerralla. Neljäs kerhokerta valikoitui analyysin kohteeksi, koska se 
oli kevään viimeinen sisäkerta, joka noudatti pääpiirteissään samaa kaavaa kuin muut 
kolme analysoitavaksi valittua kerhokertaa. Kahdeksas kerta valikoitui mukaan sillä pe-
rusteella, että se oli syksyn ensimmäinen kerta ja toi mukanaan toistamiseen uuden tilan 
elementin. Koska yksi lapsista ei ollut mukana tuolla kerralla, on hänen havaintonsa 
tehty 12:lta kerralta. Tämä syystä, että se oli hänen ensimmäinen kertansa uuden kerho-
paikan sisätiloissa. 15. kerta on mukana siksi, että sillä kerralla kaikki lapset olivat mu-
kana ja se kertoo kerhon mahdollisista saavutuksista. 
 
Liikkeellelähtemiseksi -on määritetty lapsen kaikkinainen liikkuminen, jossa hän liikkuu 
pois paikaltaan, niin että se voi aiheuttaa törmäysvaaran: Askeleen ottaminen, istuminen 
/ nouseminen, istualta mahalleen / selälleen meneminen, erilaiset liikkumistavat lattial-
la,  blindismit (isoja hyppyjä, isoja heijaamisia eteenpäin). Liikkeelle lähdöksi on kat-
sottu myös uuden tehtävän aloittaminen ja motorisella radalla uuden ”telineen” käytt ä-
minen.  
 
Tuentarve liikkumisen aikana -kohdalla merkittiin ylös kohdat joissa lapsi pysähtyi 
päästyään liikkeelle tai toimimaan: lapsi tarvitsi apua jatkaakseen liikkumistaan tai joku 
henkilö tulkitsi lapsen tarvitsevan apua ja auttoi kyseisessä tilanteessa. 
 
Kävin videoaineiston läpi useaan kertaan ja mittareiden laadinta tarkentui sen myötä.  
Edelliseen viitaten jouduin katsomaan samat kohdat useampaan otteeseen. Aineiston 
löydöt kirjasin juoksevalla kellonajalla ylös.  
 
Mittarin 3, Portaissa liikkuminen -kohdalta otin mukaan kaikki kerhotilanteet joissa 
portaat näkyivät videolla. Näitä olivat keväältä 2. kerta ja syksyltä 9. kerta (ulkoliikku-
minen), 10. kerta, 12. kerta (hämäräliikkuminen),  13. kerta (talviolosuhteissa hämärä-
liikkuminen) sekä 14. kerta. Kolmen lapsen kohdalla 2. kerralta näkyy vain osa toimin-
taa tai ei ollenkaan. Toinen kerta kertoo kuitenkin paljon lasten portaissa liikkumisesta 
kerhon alkaessa ja siksi kuvaan liikkumista myös sanallisesti omien ja toisten ohjaajien 
kerhon jälkeen kirjoittamien kuvausten pohjalta. Eri lapsista on siis eri määrä portaissa 
liikkumisen kertoja ja kerrat vaihtelevat lasten mukaan. 
 
9.3.2 Kvalitatiivinen analyysi 
 
Eskola ja Suoranta (1999) kirjoittavat, että laadullisen tutkimuksen on tarkoitus joko 
kuvata jotakin tapahtumaa tai ymmärtää tiettyä toimintaa. Yhtenä tarkoituksena voi olla 
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myös jonkin ilmiön tulkinta. (Eskola & Suoranta 1999, 61-62.) Mäkelä (1990) puoles-
taan jatkaa, että esityksen jäsennystä on hyvin vaikea päättää etukäteen, koska analyysi 
perustuu paljolti  aineiston ja tutkijan välillä käytävään vuoropuheluun. Tämän proses-
sin aikana tutkija toisaalta oppii aineistoltaan ja toisaalta hän alkaa kyseenalaistaa aiem-
pia käsityksiään  kyseisestä asiasta. (Tigerstedt 1990, 102-109.) Oman tutkimukseni 
kohdalta lähden kuvaamaan neljättä tutkimusongelmaa eli lasten liikkumiseen vaikutta-
via tiannetekijöitä -aineistolähtöisesti. Näkövammaisen lasten liikkumiseen vaikuttavat 
tekijät ovat kerhon pohjalta esiinnousseita tapahtumia ja asioita. Nämä ovat tulleet mie-
leeni heti kerhossa ja sen jälkeen tai videoita havainnoidessani. Olen valinnut kyseiset 
tekijät, koska ne ovat mielestäni kyseisen kerhon kohdalla tärkeitä. Nämä ovat tekijöitä, 
jotka ovat vaikuttamassa omalta osaltaan lasten liikkumistaidolliseen kehitykseen. Tämä 
osa tutkimuksestani on toiminnan sisällön analyysiä. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysillä luodaan aineistoon sekä selkeyttä että 
tuotetaan uutta tietoa tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. Aineistosta tulee osata 
tiivistää kaikkein oleellisin kadottamatta tutkimuksen esille tuomaa arvokasta informaa-
tiota. Analyysia seuraavan tulkinnan tulee edetä vaiheittain, jotta kuvailun lisäksi saa-
daan esiin uusia merkityksiä. (Eskola & Suoranta 1999, 147.) Kvalitatiivisella analyysil-
lä kuvailin itse kerhokertoja heti kerhon jälkeen sekä videoiden katselun mieleen nos-
tamia liikkumistaitoon ja sen ohjaukseen liittyviä huomiota ja tekijöitä jotka vaikuttavat 
lapsen liikkumiseen. Nämä tekijät voidaan jakaa ohjaajan toimintaan sekä ympäristöte-
kijöihin. Tarkastelun kohteena ovat asiat, jotka ovat jollain muotoa huomion arvoisia 
joko itse yksilön tai koko heikkonäköispopulaation kannalta. 
 
Olen määritellyt ohjauksen määrän Eija Karvosen (1998) tekemän pro-gradu -
tutkielman pohjalta. Hän jakoi ohjauksen yliohjantaan, aliohjantaan ja sopivaan ohjan-
taan. Pidän tätä jaottelua oman työni pohjana. Tekemäni ohjauksen määrittelyt, pitävät 
tutkimukseni kohdalla sisällään seuraavat sisällöt: 
 
1) Sopiva ohjaus 
 
Määrittely: Ohjaaja on motivoiva ja positiivinen. Hän osaa kehua ja rohkaista lasta tar-
peen tullen. Ohjaaja kannustaa sanallisesti ja fyysisesti (taputtaa olkapäälle tms.) Hän 
käyttää apunaan ohjaavia kysymyksiä. Yksi osa sopivaa ohjausta on niin ikään ohjeiden 
antaminen. Tämä sisältää tarpeeksi ajoissa annetut ohjeet. Ohjeet annetaan selkeällä ja 
johdonmukaisella, lapsen tasoisella kielellä. Toisaalta ohjaaja antaa lisävihjeitä vasta 
sitten kun lapsi on saanut itse yrittää ensin ja kun lapsi tukea oikeasti tarvitsee. Sopiva 
ohjaus antaa ohjattavalle tarpeeksi aikaa selviytyä itsenäisesti tehtävän alkuun tai vasta-
vuoroisesti koko tehtävästä. Ohjeet annetaan aina ensin verbaalisesti, mallia apuna käyt-
täen ja vasta tämän jälkeen siirrytään fyysiseen ohjaukseen. Sopiva ohjaus sisältää myös 
rehellisen palautteen antamisen käyttäen kieltä, jonka lapsi ymmärtää. Ohjauksen tulee 
mahdollistaa omaehtoinen oppiminen. 
 
2) Aliohjaus 
 
Määrittely: Ohjaaja ohjaa lasta liian vähän, liian myöhään tai ei ollenkaan. Ohjaaja an-
taa lapsen selviytyä itse, vaikka liikkuminen ei ole joko turvallista, joustavaa, tehokasta 
tai tarkoituksenmukaista. Tai liikkuminen ei täytä osaa tai mitään edellä mainituista 
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kohdista. Lapsi pystyisi parempaan suoritukseen saadessaan sopivassa määrin ohjausta. 
Nyt oppiminen ei edisty ja lapsen kehitys ei kulje toivotulla tavalla eteenpäin. 
 
3) Yliohjaus 
 
Määrittely: Ohjaaja antaa lisävihjeitä ennen kuin lapsi on saanut ensin itse yrittää sel-
viytyä tehtävästään. Ohjaaja antaa tukea ennen kuin lapsi sitä oikeasti näyttää tarvitse-
van. Ohjaaja antaa liikaa tukea estäen lapsen omaehtoisen oppimisen ja tilanteesta sel-
viytymisen. Ohjaaja ohjaa liikaa verbaalisesti sekä fyysisesti. Ohjaaja on liikaa varmis-
tamassa tilannetta ollen lapsessa fyysisesti kiinni. 
 
9.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Alkulan mukaan kvantitatiivinen tutkimus tarvitsee tuekseen enemmän kiteytyneitä 
käsitteitä ja luokituksia kuin kvalitatiivinen tutkimus (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 
1995, 50). Käyttäytymisen tarkka määrittely luo perustan luotettavalle mittaamiselle 
(Saloviita 1988, 23). Käyttäytymisen määrittelyssä tulee ottaa huomioon objektiivisuus 
eli määritelmän tulee perustua havaittavissa olevaan käyttäytymiseen. Toisena tulee 
ottaa huomioon mitattavuus eli käyttäytyminen tulee pystyä laskemaan määrällisesti. 
Määritelmän tulee olla selkeä, jolloin se voidaan sanoa helposti myös toisella tavalla. 
Lisäksi määritelmän tule olla täydellinen siltä osin, että mistä tahansa ilmiöstä voidaan 
sanoa kuuluuko se kyseisen määritelmän piiriin. Määritelmä myös kuvaa rajatun 
käyttäytymisjakson, jolloin se täsmentää reaktion alkamis- ja loppumiskohdan. 
(Saloviita 1988, 25.) Kyseiset kohdat tulivat esille tutkimuksen mittareiden ja niiden 
määrittelyn laadinnassa. Myös ennakko-odotukset voivat vaikuttaa havaitsemiseen 
yllättävän paljon, jos ei käytetä systemaattisia tietojen keruu tapoja (Saloviita 1988, 32). 
Mittarini toimivat tuentarve liikkumisen aikana- kohtaa lukuun ottamatta hyvin ja näin 
ennakko-odotukset eivät ole päässeet vaikuttamaan tutkimukseeni. 
 
Luotettavinta tietoa saadaan selvistä tosiasioista (Alkula ym. 1995, 121). Tässä 
tutkimuksessa kaikki videolla näkyvä on luotettavaa. Vaikeuden toikin mittareiden 
laadinta. Mitä katson videolta, kun kaikki ei aina näy ja kuulu kunnolla kuvassa? Miten 
tulkitsen kuvan toimintaa, joka alkaa tai päättyy kesken kaiken? Tämä tuo tutkimukseni 
kohdalla esille pienen satunnaisvirheiden osuuden, jotka alentavat tutkimuksen 
reliaabeliutta eli mittausten toistettavuutta. (Alkula ym. 1995, 94.)Myös väsyminen ja 
sen kautta sokeutuminen katsotulle asialle tuli välillä eteen. Edellistä asiaa kuvaa myös 
Saloviita (Saloviita 1988,33). Väsyminen tuli esille myös tutkimukseni arvioitsijan 
mukaan videoita analysoitaessa. 
 
Sisäinen validius määritellään mittarin kyvyksi mitata sitä asiaa mitä mittaamaan se on 
alunperin tarkoitettu (Alkula ym. 1995, 89). Edelliseen vaikuttaa suuresti mittareiden 
laadinta. Kuinka tarkasti määriteltyjä mittarit ovat ja kuinka kattavasti ne käsittelevät 
tutkittavaa aihetta. Määrittelyyn liittyvä virhe heijastuu puolestaan tuloksiin, ja näin 
systemaattinen virhe alentaa mittavälineen validiutta (Alkula ym. 1995, 89). 
Tutkimukseni mittarit mittaavat mielestäni sitä mitä niiden oli alunperin tarkoitus 
mitata. Mobergin ja Tuunaisen (1989) mukaan tutkimuksen sisäinen validiteetti 
tarkoittaa sitä, kuinka  hyvin vaihtoehtoiset kilpailevat selitykset on poistettu ja 
kontrolloitu. Sisäistä validiteettia vaarantaa moni tekijä: Ensimmäinen tekijä on 
tutkimuksen aikana sattuva riippumattomasta muuttujasta riippumaton tapahtuma, mikä 
saattaa vaikuttaa riippuvan muuttujan arvoihin. Toinen tekijä on koehenkilöissä 
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arvoihin. Toinen tekijä on koehenkilöissä tapahtuva itsenäinen muutos, kypsyminen. 
(Moberg & Tuunainen 1989, 57-59.) Edellä mainittu tulee esille myös omassa tutki-
muksessani. Mikä onkaan lasten kehittymisen ja kypsymisen tulosta? Mikä on tuloksis-
sa kerhon osuutta? Entä mikä kehityksen osuutta, mikä olisi tapahtunut ilman kerhoa-
kin? Lisäksi ohjauksessa ilmeni myös puutteita, jotka vaikuttavat omalta osaltaan tutki-
muksen luotettavuuteen. Tarkastelen ohjauksen ongelmia kohdassa 11.1.  
 
Tutkimukseni kohdalla tulee kyseeseen myös ulkoinen validiteetti, mikä tarkoittaa tu-
loksista tehdyn päätelmän yleistämistä tutkimusolosuhteiden ulkopuolelle suurempaan 
joukkoon, eri olosuhteisiin, toiseen ajankohtaan sekä yleisimpiä teoreettisia käsitteitä 
koskevaksi (Moberg & Tuunainen 1989, 64). Tutkimukseni tuloksista tehdyt päätelmät 
ovat suuntaa antavia, mutta antavat kuitenkin jonkinlaisen mahdollisuuden laajempaan 
tarkasteluun ja yleisempään linjanvetoon koskien heikkonäköisiä lapsia. Koska tutki-
mukseni kohdejoukko oli heterogeeninen ja samalla pieni eivät tulokset anna selkeää 
kehityssuuntaa, jonka voitaisiin odottaa toteutuvan uusissa olosuhteissa ja uudessa ajan-
kohdassa. Moberg ja Tuunainen (1989) tuovat esille juuri tilastollisen päättelyn validi-
teetin, jota vaarantaa liian pieni otos vaikuttamalla tilastolliseen voimaan (Moberg & 
Tuunainen 1989, 62). Omana tekijänä ovat vaikuttamassa myös koejärjestelyihin liitty-
vät satunnaistekijät sekä oman tutkimukseni kohdalla mainitsemani koehenkilöiden sa-
tunnainen heterogeenisuus (Moberg & Tuunainen 1989, 64). 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi käsittää puolestaan koko tutki-
musprosessin (Eskola & Suoranta 1999,  211). Laadullisessa tutkimuksessa ei olla 
myöskään huolissaan tulosten yleistettävyydestä vaan tehtyjä päätelmiä voi käyttää 
muiden yksilöiden kohdalla tai toisenlaisessa ympäristössä, mikä tuo työhön siirrettä-
vyyttä. Tarkan kuvailun avulla lukijalle annetaan mahdollisuus siirrettävyyteen. 
(Bogdan & Biklen 1992, 32 ja  45.) Tutkimukseni siirrettävyyden kriteeri täyttyi siten, 
että kuvailen perusteellisesti aineistoa ja tutkimusta. Tällöin lukija voi pohtia tulosten 
soveltamista muihin konteksteihin. Myös Pattonin (1990) mukaan tutkijalla on velvolli-
suus kuvata aineistoaan ja tutkimustaan yksityiskohtaisesti ja riittävästi, jotta lukija voi 
tehdä päätelmiä tutkimuksen soveltuvuudesta muihin konteksteihin.  
 
Patton (2002) kirjoittaa myös metodien rajoittavasta vaikutuksesta. Hänen mukaansa 
kaikki metodit ovat  rajoittavia ja moninaiset metodit ovat yleisesti tarpeen. Hän puhuu 
triangulaatiomenettelystä, mikä tarkoittaa  metodien yhdistämistä tai aineistoa, mikä 
koostuu sekä kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta aineistosta. Triangulaatiomenettely 
antaa työlle validiutta. (Patton 2002, 247-248.) Myös Eskolan ja Suorannan (1999) mu-
kaan yksittäisellä tutkimustavalla on vaikea saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta. 
Tämä siksi, että vain yhden tutkimusmenetelmän käyttäminen kuvaa ilmiötä vain yhdes-
tä näkökulmasta. Näin ollen useamman menetelmän käytöllä voidaan  korjata mahdolli-
sia luotettavuusvirheitä. (Eskola & Suoranta 1999.)  Otinkin tutkimukseeni mukaan 
usean eri aineistonhankintatavan, jotka täydentävät toisiaan ja tarkentavat esille saatua 
aineistoa ja sen analyysiä. 
 
Videoanalyysin luotettavuuden osoittamiseksi käytin arvioitsijareliabiliteettia. Tämä 
mittaa havainnoitsijoiden välistä yhdenmukaisuutta (Saloviita 1988, 36). Saloviidan 
(1988) mukaan käyttäytymisen tarkka määrittely luo perustan luotettavalle mittaamisel-
le (Saloviita 1988, 23). Näin ollen yksi kerhossa mukana ollut ohjaaja katsoi yhtä lasta 
kohden kaikki kolme mittaria. Liikkeellelähtemistavat  ja  Tuentarve liikkumisen aikana 
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–kohdalta hän analysoi ½ tuntia aineistoa, koskien kaikkia neljää tutkimuksessa olevaa 
kerhokertaa. ½ tuntia koostui yhdestä tai useammasta havaintojaksosta, jossa oli havait-
tavissa selkeää toimintaa. Pidemmät paikallaan tapahtuneet tuokiot valikoimme yhdessä 
havainnoinnin ulkopuolelle. Valitsin arvioitsijaksi ihmisen, joka on ollut näkövammais-
ten kanssa työkseen pitkään tekemisissä. Hän tietää kokemuksensa kautta näkövam-
maisten lasten liikkumisen perusperiaatteet. Hän oli myös mukana itse kerhossa, jolloin 
hänen oli helpompi päästä sisään videon antiin ja havaita mittauksen alla oleva asia. Ar-
vioitsija kertoi samoista luotettavuuteen liittyvistä asioista, kuin mitkä olivat kohdan-
neet myös minua. Hän kertoi väsyneensä katsottuaan pitkän pätkän yhtä kyytiä. Itselleni 
kävi samoin, jolloin ei enää jaksanut reagoida kaikkiin esille tulleisiin tekijöihin. Vaikka 
toisaalta olisi pitänyt katsoa mahdollisimman pitkä jakso samalla kertaa tai mahdolli-
simman lyhyellä aikavälillä, jotta mitattava asia olisi tullut katsottua aina samalla kaa-
valla. Mittareitteni käyttäytymisen määrittelyt olivat onnistuneet, koska arvioitsijare-
liabiliteetti toimi toivotulla tavalla, saaden arvoiksi 84 %, 67 %, 97 % ja 88 %. 
 
Laskukaavana käytin Liikkeellelähtemistapojen ja Tuentarve liikkumisen aikana - koh-
dalla frekvenssisuhdetta, mikä mittaa käyttäytymisen esiintymistiheyttä yksinkertai-
simmalla arvioitsijareliabiliteetin laskukaavalla. Mittarin 3 Portaissa liikkuminen -
kohdalla käytin lisäksi pistemäistä yhdenmukaisuutta esiintymättömyyden suhteen. Tä-
mä on edellistä tarkempi laskukaava, koska  siinä tiedetään havaitsijoiden havainnoi-
neen juuri samaa asiaa. Arvioitsijareliabiliteetti on riittävä, jos frekvenssisuhde tai pis-
temäinen yhdenmukaisuus on vähintään 80%. (Saloviita 1988.) Tutkimukseni arvioitsi-
jareliabiliteettiarvot ovat näin ollen kokonaisuudessaan hyviä taulukon  
(TAULUKKO 5) mukaan. 
 
TAULUKKO 5. Arvioitsijareliabiliteetti 
 
Mittarit Reliabiliteetti % 
1. Liikkeellelähtemistavat 84 1 
2. Tuentarve liikkumisen aikana 67 1 
3. Portaissa liikkuminen 97 1 

88 2 
 
Huom.  1 = Frekvenssisuhde 
             2 = Pistemäinen yhdenmukaisuus   
 
  
 
Liikkeellelähtemistapojen  -osalta ensimmäinen havaintokerta arvioitsijan ja omien ha-
vaintojeni kesken kuitenkin eroaa muista havainnoista selkeästi. Näin ollen arvioitsija-
reliabiliteetti olisi vielä korkeampi, jos nämä havainnot olisivat olleet enemmän saman-
suuntaiset. Arvioitsija kertoi ensimmäisen havaintokertansa ongelmista. Hänellä, niin 
kuin itselläkin, vei aikaa ennen kuin oppi näkemään sen, mitä oli videolta alkanut kat-
somaan. Tuentarve liikkumisen aikana -osalta alhainen tulos selittyy havaintojen vähäi-
syydellä. Osa havainnoista on kenties kirjattu kohtaan- Liikkeellelähtemistavat,  koska 
huomasin itsellenikin olevan välillä vaikeaa jaotella kumman mittarin alle kyseessä ole-
va liikkuminen kuului. Portaissa liikkumisen -osalta havaintomme olivat portaissa ylös 
liikkumisen suhteen aivan samat, erovaisuuksien tullessa esille vain alaspäin liikkumi-
sessa 
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10 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
10.1 Lasten taustatiedot 
 
Seuraavat tiedot perustuvat lasten vanhemmilta ennen kerhon alkua saatuihin taustatie-
toihin sekä kuntoutusohjaajalta saatuihin tietoihin. Sain käyttööni kaikki kuntoutusoh-
jaajalla olevat  kuntoutusohjauksen paperit koskien tutkimuksen kerholaisia. Näin ollen 
toisesta lapsesta on ollut käytössäni enemmän ja toisesta lapsesta vähemmän tietoja. 
Tiedot oli myös koottu eri lasten kohdalla eri kaavalla.   
 
R i s t o  on  7-vuotias monivammainen, syvästi heikkonäköiseksi luokiteltu esikoulu-
lainen, joka on oppinut käyttämään vähäistä näköään entistä enemmän toiminnoissaan. 
Näkeminen on lähinnä oikean silmän varassa. Hänen diagnoosinsa on Coloboma 
chrioideae et iridis o.a. Micropthalmus o.sin., Anomalia chromosomatis, eli hänellä on 
suonikalvon ja värikalvon kiilamainen osapuutos kummassakin silmässä sekä vasem-
man silmän pienuudesta johtuva kasvojen asymmetria eli epäsymmetrisyys sekä silmä 
syvällä. Taustalla harvinainen kromosomivika. WHO-luokka 3. Ennusteena on hänen 
toiminnallisen näön tehostuminen. Riston kaukotyöskentelyyn tarvitsema matka on 1,5 
m / 2 m ja lähityöskentelyssä 19-15 cm:ä 1 cm:n kuvakoolla. Risto liikkuu tutussa ym-
päristössä kohtalaisen hyvin. Hän liikkuu uusissakin tiloissa näönvaraisesti. Hänen liik-
kumisensa vieraissa paikoissa on vielä varovaista, mutta uteliasta. Hän liikkuu hyvin si-
sällä, mutta ulkona hän ei kykenen vielä itsenäiseen liikkumiseen. Risto ylittää kynnyk-
set huolellisesti ja kiertää esteet. Hän ottaa juoksuaskelia innostuessaan ja hyppää tasa-
jalkaa. Kirkkaalla ilmalla Risto käyttää aurinkolaseja, absorptiolaseja. Risto on erityisen 
arka koville äänille. Omatoimisuustaidot kuten pukeutuminen, riisuutuminen ja ruokailu 
tarvitsevat edelleen harjoitusta. Risto käy esikoulua harjaantumisluokassa ja on iltapäi-
vähoidossa päiväkodissa. Risto on saanut aikaisemmin liikkumistaidonohjausta päivä-
kodissa lähinnä liikkumistaidon kartoituksen ja lähityöntekijöiden perehdytyksen muo-
dossa. Risto käy toiminta- ja puheterapiassa. Ristolta puuttuu puhe ja hän ilmaisee itse-
ään viittomilla ja muutamilla sanoilla. Hän on arka, mutta utelias, aikuisiin helposti 
tukeutuva nuori mies.  
 
K a l l e on 4-vuotias syvästi heikkonäköinen poika. Hänen diagnoosinsa on Nystagmus 
congenita. o.a., hypoplasia papillae o.a. eli hänellä on synnynnäinen silmävärve kum-
massakin silmässä sekä alikehittynyt näköhermonpää. WHO-luokka 3. Hänen näkökent-
tänsä on suhteellisen laaja. Hänellä esiintyy silmävärvettä sekä sisäänkarsastusta. Ku-
vamateriaalin tunnistus onnistuu 20-40 cm lähietäisyydeltä. Värien erottelu onnistuu 
useamman metrin etäisyydeltä. Kalle hyötyy näön tukena käytettävän konkreettisen tun-
toaistikokemusten käytöstä. Voimakaskontrastisuus on hänelle tärkeää. Tuttujen henki-
löiden tunnistaminen tapahtuu pikemminkin vaatteiden ja niiden värityksen perusteella 
kuin kasvojen perusteella. Kalle on ollut mukana 2-vuotisessa toiminnallisen näönkäy-
tön kuntoutusohjelmassa. Viimeinen käynti liittyen edelliseen on keväällä 2003. Kallen 
liikkuminen on kömpelöä ja hidasta. Hän turvautuu mielellään aikuiseen eikä liiku ul-
kona juurikaan itsenäisesti. Liikkumistaidolliset perusvalmiudet edistävät hänen oma-
toimista liikkumista ja antavat hänelle rohkeutta. Kallella on puheterapiaa 1 krt/vko sekä 
fysioterapiaa n. 2 krt/kk. Kalle on aloittanut päiväkodin edellisenä syksynä, jossa hänel-
lä on henkilökohtainen avustaja. Kotona hänellä on päivittäin käytössään lukuteleviso. 
Kalle on iloinen ja yhteistyökykyinen. 
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N i i l o on 5-vuotias sokean tavoin toimiva poika, jolla on pientä suurten hahmojen 
erottelukykyä ja valontajua, mikä auttaa häntä liikkumisessa. Hänellä on vakaa näköti-
lanne. Diagnoosina Niilolla on Hypoplasia n.optici o.a. sekä hyperopia o.a. eli näkö-
hermojen kehittymättömyys ja kaukotaitteisuus. WHO-luokka 4. Hän toimii lähinnä 
kuuloaistin ja tuntoaistin avulla. Niilo tarvitsee sekä liikkumistaidon ohjausta että itse-
näisen elämän taitojen harjoitusta. Hän on perhepäivähoidossa. Hän on tutustunut so-
peutumisvalmennuskurssilla harjoituskepin, löytöpyörän käyttöön, jonka hän on ottanut 
käyttöönsä. Hänellä on suojalasit silmien painamisen vuoksi. Niilo on utelias ja iloinen, 
asioita pohtiva poika.  
 
M a r j a on 9-vuotias vaikeasti heikkonäköinen tyttö. Diagnoosina on Arthropathia pso-
riatica sekä Uveitis chronica complicata o.a  eli hänellä on nivelsairauteen liittyvä 
komplikoitunut krooninen suonikalvon tulehdus psoriasiksen lisätautina. Näkötilanne 
vaihtelee sekä reumatulehduksen että lääkityksen mukaan. Hänen näöntarkkuus on 
V.o.dx 0.06, v.o.sin.sl.n.1/2 m. WHO-luokka 2. Marjalla on hoidettu myös kaihia. Hän 
on pienikasvuinen ja liikkuminen on hidasta eikä hän jaksa kävellä pitkiä matkoja. Epä-
tasaisessa maastossa liikkuminen on hankalaa. Ajoittain hän on myös pyörätuolissa. 
Marja on utelias eikä arista ääniä. Tutussa tilassa hän ei törmäile ja löytää tavarat kohta-
laisesti. Hän myös liikkuu hyvin portaissa vaikka ei näe niitä. Vieraassa ympäristössä 
hän saattaa törmäillä ja kompastella, koska ei erota esimerkiksi kynnyksiä ja rappusia. 
Hän myös häikäistyy auringossa. Apuvälineistä Marja käyttää lähinnä suurennuslasia ja 
taulukiikaria. Marja saa fysioterapiaa säännöllisesti. Marja on realistinen ja samalla po-
sitiivinen sekä huolellinen ja yritteliäs. 
 
S i m e o n on  6-vuotias heikkonäköinen poika. Diagnoosina hänellä on Dystrophia re-
tinae o.a., Hyperopia o.a., eli hänellä on kummankin silmän perinnöllinen verkkokal-
von rappeuma (todettu 1999) sekä kaukotaitteisuus. Hänen näöntarkkuus on V.o.dx. 
0,12 ol. ja V.o.si. 0,4 ol. WHO-luokka 1. Hänen näkötilanteensa on huonontunut vii-
meisen vuoden aikana ennen kerhoa. Ennusteena on näön hidas heikentyminen.  Kyky 
erottaa kontrasteja eli vierekkäisten pintojen välisiä vähäisiä vaaleuaste-eroja on alentu-
nut. Hän näkee isot ja selkeät väripinnat, mutta pienten ja haaleiden  pintojen erottami-
nen on vaikeaa. Hyvässä valaistuksessa Simeon liikkuu taitavasti. Simeon havainnoi 
hyvin ympäristöään ja suunnistaa näönvaraisesti ympäristön tuttuja kohteita seuraten. 
Näön heikkous tulee parhaiten esille hämärässä ja ajoittain myös rappusissa liikuttaessa. 
Simeonin adaptaatiokyky on heikentynyt ja valaistuserot tuottavat vaikeutta niin sisällä 
kuin ulkona liikkumisessa. Oudossa tilassa hän pitää  mielellään aikuisen kädestä  kiin-
ni. Hän myös häikäistyy voimakkaasti, johon hän käyttää apuna lippalakkia ja aurinko-
laseja. Hän tarvitsee liikkumistaidonohjausta itsenäisen liikkumisen tueksi. Simeon on 
hyväntuulinen sekä reipas, toimintaa ja selkeät rajat tarvitseva poika. 
 
S i m o on 9-vuotias vaikeasti heikkonäköinen poika. Diagnoosina hänellä on Hypopla-
cia nervi optici o.a. eli näköhermon vajaakehitys. WHO-luokka 2. Kuvan katseluetäi-
syys on noin 5 cm. Kauempana katsottavan kohteen löytäminen kiikarilla on vaativaa, 
mutta se onnistuu. Simolla on 8 x suurentava monokulaarikiikari (yhden silmän), jolla 
hän näkee kasvojen ilmeet 3 metristä ja 1,5 metristä 6,5 cm kuvion . Simo tarvitsee 
edelleen ohjausta oppiakseen liikkumaan itsenäisesti ja omatoimisesti. Hän tarvitsee oh-
jausta myös itsenäisen elämän taitojen harjoittelussa. Simo on muuttanut uuteen kotiin, 
mutta koulu pysyi entisenä. Hän on saanut liikkumistaidon ohjausta uudella kotipihalla. 
Simo kulkee hyväkontrastiset portaat ylös- ja alaspäin reippaasti vuoroaskelin. Huono-
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kontrastiset portaat tuntuvat pelottavilta, mutta valkoinen keppi tuo turvaa, vaikka liik-
kuminen onkin hitaampaa. Hänellä esiintyy blindismejä. Simo on reipas nuori mies, jo-
ka tarvitsee itseluottamusta niin liikkumiseen kuin uusista asioista selviytymiseen. 
 
10.2 Lapsikohtaiset kerhotavoitteet 
 
Kerholla oli neljä yleistavoitetta, jonka pohjalta toimintaa suunniteltiin (LIITE 2). Tär-
keässä osassa oli ennen kaikkea vertaisryhmä, toisten näkövammaisten kohtaaminen ja 
yhdessä toimiminen. Jokaisella kerhokerralla oli omat tavoitteet ja toiminnat (LIITE 8). 
Asetimme jokaiselle lapselle myös omat yksilölliset tavoitteet sekä ryhmätoimintaan 
(LIITE 6) että kotikäynneille (LIITE 7). Pyrimme ryhmätoiminnassa ennen kaikkea ta-
sapainon kehittämiseen sekä kehon tuntemukseen erilaisilla liikunnallisilla harjoituksilla 
ja erilaisissa maastoissa liikkumalla. Liikkuessa kiinnitimme huomiota kontrastien ja 
syvyyden havaitsemiseen. Tärkeä tavoite oli lapsen omien apuvälineiden käytön omak-
suminen ja tarvittavien tekniikoiden oppiminen tai tehostaminen (tarkoitti yleensä val-
koista keppiä, kahdella lapsella myös kiikaria, jonka käyttöä myös muut harjoittelivat). 
Tavoitteena oli niin ikään suoja-asentojen ja opastusotteiden omaksuminen. Tärkeä osa 
oli myös pimeäliikkumisella, vaikka kerhon aikana emme päässeetkään kuin kerran pi-
meän aikaan ulos. Itsenäisen elämäntaidoissa kaikilla oli tavoitteita ruokailussa sekä 
suurimmalla osalla myös mahdollisimman itsenäisessä riisuutumisessa ja pukeutumises-
sa. Lisäksi Ristolla oli tavoitteena liikkumisrohkeuden lisääminen, Kallella 
liikkumissulavuus ja Simeonilla liikkumisturvallisuus. 
 
Kotikäyntien pääpaino oli rohkaistumisessa ja mahdollisimman itsenäisessä ja turvalli-
sessa kotiympäristössä liikkumisessa sekä kepinkäytön harjoittelussa ja liikenteen ha-
vainnoinnissa. Tärkeä sija oli myös maasto- ja pimeäliikkumisella. Ristolla ja Kallella 
oli erityishuomio porrasliikkumisessa. Kallella tavoitteena oli myös liikkumiskestävyy-
den kehittyminen ja Simeonilla valaistustasonmuutoksiin sopeutumisen huomiointi liik-
kumisessa.  
 
10.3 Liikkeellelähtemistapojen kehittyminen sekä tuentarve liikkumisen aikana 
 
10.3.1 Liikkeellelähtöjen sekä liikkumisen aikana tukea annettujen kertojen lukumäärä  
 
Kuvaan ensin lasten liikkumista heidän liikkeellelähtökertojen kautta. Kuinka monta 
liikkeellelähtöä jokaisella lapsella on ollut tutkimuksessa mukana olleiden kerhokerto-
jen aikana (LIITE 12).  
 
Liitteen (LIITE 12) taulukosta sekä kuviosta (KUVIO 1) voidaan havaita kaikkien las-
ten liikkeellelähtöjen kehitys kerhokertojen aikana. Niiden avulla selviää kerhon lisän-
neen selvästi vain yhden lapsen liikkeellelähtöjä kerhotuokioiden aikana. Yhdellä lap-
sella keskimmäiset kerhokerrat osoittautuivat alku- ja loppukertaa huomattavasti aktii-
visemmiksi liikkeellelähdön suhteen. Kolmen lapsen kohdalla kerhon 8. kerta eli kesä-
loman jälkeinen, kerhon syksykauden aloittanut kerta, oli heidän selvästi liikkuvaisin 
kerhokertansa. Heillä oli tuolla kerralla muita kerhokertoja selvästi enemmän liikkeelle-
lähtöjä. Kahden lapsen kohdalla tulos oli kuitenkin päinvastainen. Heillä oli kyseisellä 
syksyn ensimmäisellä kerralla puolestaan selvästi muita kerhokertoja vähemmän liik-
keellelähtöjä. Yhdellä lapsella oli liikkeellelähtöjä tuolla kerralla enemmän kuin en-
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simmäisellä ja viimeisellä kerhokerralla, mutta vähemmän kuin 4. kerhokerralla, mikä 
oli hänen aktiivisin kerta.  
 
 

KUVIO 1. Kerhokertakohtaiset liikkeellelähdöt minuuttia
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Tarkasteltaessa tuloksia yksittäisten kerholaisten kohdalta selviää niistä heidän liikkeel-
lelähtemistensä tarkempia kehityksellisiä piirteitä. Riston kohdalla suunta oli nouseva 
ensimmäisestä kahdeksanteen kerhokertaan, mutta 15. kerralla hänellä oli liikkeelleläh-
töjä vähemmän kuin muilla kerroilla ja jopa vähemmän kuin ensimmäisellä kerralla.2 
Riston aktiivisimman kerhokerran liikkeellelähtöjen suhteen muodosti kahdeksas kerta.3 
Kallella suunta oli sahaava: liikkeellelähdöt laskivat ensimmäisen ja neljännen kerho-
kerran välillä ja nousivat taas kahdeksannella kerralla laskien puolestaan 15. kerralla. 
Niilolla ensimmäinen kerhokerta osoittautui liikkeellelähtöjen osalta kaikkein aktiivi-
simmaksi. Tämän jälkeen liikkeellelähdöt laskivat sekä neljännellä että kahdeksannella 
kerralla, nousten vähän taas viimeisellä kerralla, mutta ei kuitenkaan edes ensimmäisen 
kerhokerran tasolle. Marjalla profiili osoittaa suunnan pysyneen hyvin stabiilina, lukuun 

                                                
2 Johtuu 15. kerran jouluohjelmasta. Risto pelkäsi joulupukkia ja hän pelkäsi koko kerhon ajan milloin 
joulupukki ilmaantuu pikkujouluun. Joulupukin tultua hän tuskin liikahti paikaltaan ennen joulupukin 
lähdettyä ja vanhempien tultua yhteiseen glögihetkeen. 
 
3 Risto oli käyttänyt huhtikuussa saamaansa valkoista keppiä koko kesän aktiivisesti  ja hänen liikkumi-
sensa oli tullut paljon rohkeammaksi. Liikkumisrohkeuden merkittävä lisääntyminen koski kaikkia ker-
hokertoja lukuun ottamatta viimeistä kertaa. Hän oli myös oppinut puhumaan kesän aikana. 
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ottamatta kahdeksannen kerran notkahdusta muita kertoja huomattavasti alemmaksi.4 
Simeonin kohdalla voidaan osoittaa liikkeellelähtöjen nousseen, ollen 8. kerralla kaik-
kein korkeimmillaan. Simon kohdalla 1. ja 15. kerta osoittautuivat lähes yhtä liikkuvai-
siksi. Kerroista keskimmäiset olivat sen sijaan alku- ja loppukertaa liikkuvammat, nel-
jännen kerran ollessa kaikkein liikkuvaisin. Koko kerhoajan liikkuvimmat lapset olivat 
Kalle, Simeon ja Simo, jotka olivat liikkumisessaan muita lapsia melkein puolet liikku-
vampia. 
  
Lasten tuentarve kesken liikkumisen oli hyvin vähäistä. Tämän perusteella lapset voi-
daan luokitella kahteen ryhmään: Ensimmäisen ryhmän muodostavat Risto, Kalle, Niilo 
ja Simo, jotka tarvitsivat tukea jonkin verran liikkumisensa aikana. Toisen ryhmän 
muodostavat Marja ja Simeon, joiden tuentarve liikkumisen aikana oli hyvin marginaa-
lista (LIITE 13). 
 
Ensimmäisen ryhmän lapsista Risto tarvitsi tukea eniten keskimmäisillä tutkimuksen 
havaintokerroilla tuen tarpeen rajoittuessa ensimmäisellä vain kolmeen ja viimeisellä 
kerralla yhteen tukikertaan. Kallen tuentarve pysyi suhteellisen muuttumattomana kol-
mella ensimmäisellä tutkimuksen havaintokerralla ja viimeisellä kerhokerralla tuen tar-
vetta ei esiintynyt ollenkaan. Niilolla tuentarvetta esiintyy vähiten ensimmäisellä ja vii-
meisellä kerhokerralla, ollen viimeisellä kerralla kaikkein vähäisintä. Keskimmäisillä 
kerhokerroilla tuen esiintyminen oli vähän suurempaa. Simolla esiintyi tuentarvetta hy-
vin samassa suhteessa kolmella ensimmäisellä tutkimuksen havaintokerralla ja viimei-
sellä kerralla tuentarvetta ei esiintynyt ollenkaan. 
 
Toisen ryhmän lapsista Marjalla oli tuentarvetta kerran ensimmäisellä ja kahdeksannella 
kerhokerralla. Kahdella muulla kerralla sitä ei ollut ollenkaan. Simeonin kohdalla sitä 
oli  vain tutkimuksen keskimmäisillä havaintokerroilla, joilla kummallakin sitä havait-
tiin vain kerran. 
 
Tavoitteiden osalta liikkeellelähtemisen aktivoituminen tuli esiin lähinnä vain Riston 
tavoitteissa. Hänen kohdallaan tavoitteisiin oli kirjattu liikkumaan rohkaistuminen, jon-
ka kautta hän saisi itselleen lisää liikkumisrohkeutta. Nämä tavoitteet tulivat hänen koh-
dallaan saavutetuiksi. 5 
 
Yhteenveto 
Kerho lisäsi selvästi yhden lapsen liikkeellelähtöjä kerhotuokion aikana. Tuentarve kes-
ken liikkumisen oli määrällisesti hyvin vähäistä koko kerhoajan, koskien kaikkia kerho-
laisia. 
 
Kyseinen tarkastelu antaa kuvaa liikkeelle lähtemisen lukumääristä sekä kerhokertakoh-
taisista avustuskerroista. Tämä ei kuitenkaan selvitä mitään havaittujen seikkojen laa-
                                                
4 Tällä kerhokerralla Marja tuli mukaan vasta kerhon puolessa välissä, mikä selittää liikkeelle lähtöjen 
vähyyden. Tällöinkin äiti oli mukana. Kaikilla muilla kerhokerroilla Marja oli aina hyvin omatoiminen.  
 
5 Tavoitteet saavutettiin, vaikka tulokset näyttävät toista. Havaintoni yhtenä kerho-ohjaajana ja Riston 
omana liikkumistaidon ohjaajana kotikäynneillä, osoittavat kehityksestä muuta. Kahdeksannella kerralla 
havaittu kehityksen suunta on oikea ja jatkui läpi koko kerhon syksykauden. Notkahdusta viimeisen ker-
ran tuloksissa selittää pikkujoulukerran pelkääminen. Myös vanhemmat olivat informoineet meitä ohjaa-
jia pojan erityisen voimakkaasta joulupukkipelosta. 
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dusta; kuinka toivottua liikkeelle lähteminen sekä liikkuminen oli ja millaista tukea lap-
set tarvitsivat kesken liikkumisensa. Jotta saamme selville liikkeelle lähtemisen ja tuen-
tarpeen laadun, tulee asioita tarkastella toisesta näkökulmasta.  
 
10.3.2 liikkeellelähtemistavat kerhotuokion aikana sekä tuentarve liikkumisen aikana 
 
Taulukosta  (TAULUKKO 6) ilmenee, että lähes jokaisella lapsella on ainakin yksi liik-
keellelähteminen mittarin jokaisessa alakohdassa. Vain kohta 3 eli toisen lapsen fyysi-
nen avustaminen ilmeni vain yhden lapsen kohdalla kerran.6 Toiseksi vähiten esiintyi 
kohtaa 1a) eli liikkeelle lähteminen kehotuksesta tai kutsusta, joka on toisen lapsen sa-
nallisesti avustama. Tämä esiintyi vain kahden lapsen kohdalla yhteensä kolme kertaa. 
Lisäksi yleisestä poikkeava tulos oli yhdellä lapsella koskien viidettä kohtaa eli itsenäis-
tä liikkumista ennen ohjeen saantia tai itsenäistä liikkeelle lähtemistä kesken toiminnan. 
Kaikilla muilla lapsilla paitsi tällä yhdellä, esiintyi kyseistä ei-toivottua liikkeelle läh-
temistä. Yhdellä toisella lapsella tämä kohta esiintyi puolestaan kahdella eri kerralla, 
joista kummallakin kerralla vain kerran. 
 
Ristolla esiintyi ensimmäisellä ja neljännellä kerralla eniten aikuisen fyysistä avustamis-
ta tai opastusotteessa tapahtuvaa liikkumista (kohta 4). Hänellä esiintyi niin ikään ker-
ran kohtaa 1 b) eli aikuisen sanallinen avustaminen kehotuksen tai kutsun aikana sekä 
kohta 2 eli liikkeelle lähteminen monen kehotuksen jälkeen tai pitkällä viiveellä. Koh-
dat 7 ja 8 eli oma-aloitteinen liikkeelle lähteminen ohjeen kuulemisen tai kehotuksen 
jälkeen sekä positiivinen oma-aloitteinen aktiivisuus liikkeelle lähtemisessä ilmenivät 
jokaisella kerralla, mutta siinä oli havaittavissa merkittävä kehitys kevään kahden ha-
vaintokerran ja syksyn kahden havaintokerran välillä. 8:nnella ja 15. kerralla esiintyi 
eniten juuri edellisiä mittarin kohtia. Ristolla esiintyi ensimmäistä kertaa lukuun otta-
matta myös kohtaa 6 eli liikkeelle lähteminen aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä tai 
aikuisen näyttäessä mallia.7 
 
Kallella oli huomattavissa liikkeelle lähtöjen painottuminen kohtiin 5, 7 ja 8. 
eli itsenäinen liikkuminen ennen ohjeensaantia, oma-aloitteinen liikkeelle lähteminen 
ohjeen kuulemisen tai kehotuksen jälkeen sekä positiivinen oma-aloitteinen aktiivisuus 
liikkeelle lähtemisessä. Myös kohdassa 4 eli aikuisen fyysinen opastaminen tai opas-
tusotteessa kulkeminen, oli useampia liikkeelle lähtöjä kolmella ensimmäisellä havain-
tokerralla.8 Viimeisellä kerralla  fyysistä avustamista ei esiintynyt enää ollenkaan. 
 
Niilon kohdalla esiintyi kaikilla kerhokerroilla eniten kohtia 7 ja 8 eli oma-aloitteinen 
liikkeellelähteminen ohjeen tai kehotuksen kuultua ja positiivinen oma-aloitteinen aktii-
                                                
6  Kyseinen liikkeelle lähtemisen tapa esiintyi kerhossa useaan otteeseen, mutta juuri tutkimukseen vali-
tuissa kerhokerroissa se ei ilmennyt kuin kerran. Toisia lapsia avustava lapsi oli yleensä Simeon. 
 
7 Mittarin kohta 6 aikuisen ollessa lapsesta kosketusetäisyyden päässä eli lähinnä henkisenä tukena kos-
kee erityisesti näkövammaisia lapsia. Kun näkö puuttuu tai se on heikko he turvaavat lähellä olevaan ih-
miseen uskaltautuen tämän turvin liikkumaan. Tämä siksi, että he luottavat kanssaihmisen varoittavan 
heitä vaaratilanteesta. Näin ollen heidän on turvallista kulkea eteenpäin jonkun ollessa niin lähellä, että 
häneen voi jopa tarttua tilanteen niin vaatiessa. Toisaalta lähellä oleva ihminen voi kulkea lapsen edessä 
näyttäen samalla näin kulkusuuntaa. 
  
8 Kallen lihasjänteys oli huono ja hän makasi helposti lattialla mahallaan ja selällään. Aikuinen auttoi 
häntä istumaan ja seisomaan. Välillä ohjaaja auttoi liiankin nopeasti, eikä antanut pojan itse yrittää selviy-
tyä. 
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visuus. Kolmella ensimmäisellä kerralla esiintyi myös fyysistä avustamista (kohta 4) 
sekä ensimmäisellä kerralla aikuisen sanallista avustamista (kohta 1b). 
 
Marjan liikkeellelähdöt painottuivat lähes yksinomaan kohtiin 7 ja 8 eli oma-aloitteinen 
liikkeellelähtö ohjeen tai kehoituksen kuultua ja positiivinen oma-aloitteinen aktiivi-
suus. Positiivisen oma-aloitteisen aktiivisuuden osuus kasvoi koko ajan. Poikkeuksen 
edellisiin teki kahdeksas kerta.9 
 
Simeonilla liikkeellelähdöt painottuivat kohtiin 5, 7 ja 8 eli itsenäinen liikkeellelähtemi-
nen ennen ohjeen saantia tai kesken toiminnan, oma-aloitteinen liikkeellelähteminen 
kuultuaan ohjeen tai kehoituksen sekä positiivinen oma-aloitteinen aktiivisuus. Hänellä 
esiintyi eniten kohtaa positiivista oma-aloitteista aktiivisuutta. Kolmannella kerralla eni-
ten esiintyi kohtaa 5 eli itsenäinen liikkuminen ennen ohjeen saantia tai kesken toimin-
nan. Ensimmäisellä kerralla tätä toimintaa oli puolestaan vähiten. Omaehtoinen, ei-
toivottu käyttäytyminen nousi merkittävään asemaan ensimmäisen kerran jälkeen. Myös 
kohta 4 eli fyysinen avustaminen tuli esille syksyn ensimmäisellä kerralla.10 
 
Simolla esiintyi niin ikään eniten kohtia 5, 7 ja 8 eli itsenäinen liikkeellelähteminen en-
nen ohjeen saantia tai kesken toiminnan, omaloitteinen liikkeellelähteminen kuultuaan 
ohjeen tai kehoituksen ja positiivinen oma-aloitteinen aktiivisuus. Positiivisen oma-
aloitteisuuden eli kohdan 8 osuus oli suurin ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta. En-
simmäisellä ja viimeisellä kerralla oli huomattavaa kohdan 5 eli itsenäinen liikkeelleläh-
teminen ennen ohjeen saantia tai itsenäisesti kesken toiminnan, suuri osuus.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
                                                
9 Marja oli hyvin arka ja äitiinsä tukeutuva. Hänen käyttäytymisensä oli aivan erilaista kuin kaikilla muil-
la kerroilla. 
 
10 Fyysinen avustaminen tarkoitti Simeonin kohdalla hänen liiallisen päämäärättömän liikkumisen rajoit-
tamista ja hänen kiinnipitämistään. 
 
11 Simon kohdalla ei-toivottu käyttäytyminen tarkoitti blindismejä, jotka ilmenevät enemmän uusissa ja 
jännittävissä tilanteissa kuin tavanomaisessa toiminnassa. 
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TAULUKKO 6. Kerhokertakohtaiset liikkeellelähtemistavat 

                         

  Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo 

Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat 
M

itt
ar

it 

1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 12. 15. 

1a - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 

1b 5 2 4 1 1 - 4 - 8 1 2 - - - - - - - - - - - 3 - 

2 2 4 1 - - - 1 1 1 1 1 - - - 1 - 2 1 1 1 - - 1 - 

3 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 10 15 1 5 6 8 12 - 9 14 10 - - 1 10 - 1 - 5 1 - 4 1 - 

5 - - - - 22 8 15 14 1 - - 5 1 - 1 - 4 19 44 17 19 4 4 12 

6 - 2 8 1 - 1 3 2 - 1 2 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - 

7 5 7 14 3 13 17 15 4 7 17 15 8 17 14 3 2 15 19 17 6 16 29 19 2 

8 5 2 10 10 10 10 15 21 15 2 4 11 12 19 8 21 19 35 17 22 11 61 41 26 

Yht. 27 32 38 20 52 44 65 42 43 37 34 25 31 34 24 24 41 74 85 48 46 98 69 40 

Mittarit                   
                         

1.   kehoituksesta, kutsusta 
a) toisen lapsen sanallisesti avustaessa 
b) aikuisen sanallisesti avustaessa 

2.  saatuaan monta kehoitusta / 
     hyvin pitkällä viiveellä 
3.  toisen lapsen fyysisesti avustaessa  
4.  aikuisen fyysisesti avustaessa / opastusote  
     (käsittää usein myös sanallisen ohjeen) 
5.  itsenäisesti ennen ohjeen saantia /  
     itsenäisesti kesken toiminnan 
6.  aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä, aikuinen ”henkisenä tukena” /  
     aikuinen näyttää mallia 
7.  oma-aloitteisesti kuultuaan ohjeen / kehoituksen 
8.  oma-aloitteisesti (positiivinen oma aktiivisuus) 

 
 
  
Taulukko (TAULUKKO 6) selvittää myös kuinka lapset voidaan jakaa kahteen ryh-
mään heidän liikkeellelähtemistapojensa mukaan. Risto, Kalle ja Niilo muodostavat 
ryhmän, jossa liikkeellelähtemisen esiintyminen tuli esille mittarin lähes kaikissa koh-
dissa. Liikkeellelähtemistavat olivat siis hyvin moninaiset. Marja , Simeon ja Simo 
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muodostavat puolestaan ryhmän, jossa esiintyi lähinnä mittarin kohtia 5-8 eli itsenäises-
ti ennen ohjeen saantia tai itsenäisesti kesken toiminnan tapahtunut liikkuminen, liik-
kuminen aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä tai aikuisen näyttäessä mallia, oma-
aloitteinen liikkuminen ohjeen tai kehoituksen kuulemisen jälkeen sekä positiivinen 
oma-aloitteinen aktiivisuus. 
 
Selvittääkseni lasten liikkeellelähtemisen kehityksen, tarkastelen asiaa  jakamalla mitta-
rin kohdat kolmeen eri alueeseen: Kohdat 1-4 nimeän ohjausvoittoiseksi liikkeelle läh-
temiseksi, kohdan 5 ei-toivotuksi käyttäytymiseksi ja kohdat 6-8 toivotuksi oma-
aloitteiseksi liikkeellelähtemiseksi (LIITE 14).  
 
Taulukko liitteessä (LIITE 14) osoittaa Riston selkeän kehittymisen. Kevään ja syksyn 
kertojen välillä on merkittävä ero. Tässäkin Riston viimeisen kerhokerran tulos oli syk-
syn ensimmäistä kertaa huonompi.12 Liikkeelle lähteminen muuttui kevään ohjausvoit-
toisesta liikkeellelähtemisestä (63 % ja 66 %) syksyn toivotuksi oma-aloitteiseksi liik-
keellelähtemiseksi (84 % ja 70 %). Ristolla ei myöskään esiintynyt ollenkaan ei-
toivottua käyttäytymistä ainoana kaikista kerholaisista. 
 
Kallen taulukosta ilmenee toivotun oma-aloitteisen  liikkeelle lähtemisen olleen hänellä 
koko ajan kaikkein eniten käytössä ollut liikkeellelähtemistapa (44 %, 64 %, 51 % ja 64 
%). Seuraavaksi eniten hänen kohdallaan esiintyi ei-toivottua käyttäytymistä 13 (42 %, 
18 %, 23 % ja 33 %).  
 
Niilon kohdalla tapahtui selkeää kehitystä kevään ja syksyn välillä. Ohjausvoittoisen 
liikkeellelähtemisen esiintyminen väheni keväästä syksyyn (47 %, 46 %, 38 % ja 0%). 
Oma-aloitteinen  liikkeellelähteminen puolestaan lisääntyi (51 % 54 %, 62 % ja 80 %). 
Ei-toivottu käyttäytyminen oli hänellä hyvin vähäistä, lukuun ottamatta viimeistä ker-
taa.14 
 
Marjalla liikkeellelähtemisen tavat pysyivät hyvin samoina eikä siinä ilmene muutosta, 
kun jätämme kahdeksannen kerran notkahduksen huomiotta. 15 Liikkeellelähteminen ja-
kaantui Marjan kohdalla seuraavasti: Ohjausvoittoinen liikkeelle lähteminen (3 %, 3 %, 
46 %, 0 %) sekä oma-aloitteinen liikkeelle lähteminen (94 %, 97 %, 50 %, 100 %).  
 
Simeonin kohdalla liikkeellelähtemisen suunta oli laskeva, mikä johtuu hänen ei-
toivotun käyttäytymisensä lisääntymisestä. Tämä oli merkittävintä syksyn ensimmäisel-

                                                
12  Tähän on niin ikään syynä Riston joulupukkipelko, mikä vaikutti hänen koko kerhokerran olemukseen. 
Syksyn aikana aina rohkeammaksi ja reippaammaksi käynyt poika oli hyvin vaisu ja seisoi pitkän aikaa 
ohjaajan käsipuolessa sekä tämän vieressä liikkuen koko kerhokerralla hyvin minimaalisesti. 
 
13 Ei-toivottu käyttäytyminen käsittää Kallen kohdalla sekä lattialla makaamista että omaehtoista ei-
toivottua kuljeskelua.   
 
14 Ei-toivottu käyttäytyminen tarkoittaa Niilon kohdalla blindismejä, mikä tarkoittaa hänen kohdallaan 
heijaamista ja kämmenien heiluttelua, jotka lisääntyvät toisaalta innostuttessa ja toisaalta jännittävissä ti-
lanteissa. Muista kerhokerroista poikkeavan suuri blindismien osuus selittyy jälleen kerran joulupukkipe-
lolla ja koko pikkujoulukerran toisaalta innostavalla ja toisaalta jännittävällä toiminnalla. 
 
15  Äiti oli mukana kerhossa, kun tyttö ei halunnut jäädä kerhoon eikä toimia itsenäisesti. Tämä poikkesi 
suuresti Marjan muista kerhokertojen käyttäytymisistä. 
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lä kerralla.16 Prosentuaalinen jakautuminen Simeonin kohdalla oli seuraava: Ei-toivottu 
käyttäytyminen (10 %, 26 %, 52 %, 35 %) sekä toivottu oma-aloitteinen liikkeellelähtö 
(83 %, 73 %, 41 %, 60 %). 
Simon kohdalla itse liikkeellelähteminen kehittyi, mutta tulosta laski alaspäin hänen 
blindismiensä suuri osuus niin ensimmäisellä kuin viimeiselläkin kerhokerralla.17 Pro-
sentuaalinen jakaantuminen oli hänen kohdallaan seuraava: Ei-toivottu käyttäytyminen 
(41 %, 4 %, 6 %, 30 %) ja toivottu oma-aloitteinen liikkeellelähtö (59 %, 92 %, 87 %, 
70 %). 
 
Lasten oma-alotteisten liikkeellelähtöjen kehitystä selvittää myös kuvio (KUVIO 2). 
 
 

KUVIO 2. Oma-aloitteisten liikkeellelähtöjen kehitys
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Liitteessä 14 olevan taulukon perusteella voidaan osoittaa lasten kehitykselliset piirteet 
liikkeellelähtemisen tavoissa. Tämän perusteella lapset voidaan jakaa kahteen eri ryh-
mään: Ensimmäisen ryhmän muodostavat Risto, Kalle, Niilo ja Simo, joiden kohdalla 
oli havaittavissa selkeää kehitystä toivotussa liikkeellelähtemisessä. Lisäksi heillä ta-

                                                
16  Simeon oli aktiivinen ja innokas kerholainen, joka oli aluksi vieraiden ihmisten kanssa ja vieraassa 
paikassa ollessaan hyvin tavanomaisesti käyttäytyvä nuori mies. Tutustuttuaan ympäristöönsä hänen vilk-
kautensa tuli enemmän esiin ja ilmeni ei-toivottuna käyttäytymisenä varsinkin jos toimimme uudessa pai-
kassa tai muita kertoja hyvin erilaisin toimintametodein. Osaltaan siihen varmasti vaikutti myös liian pai-
kallaan ollut toiminta varsinkin syksyn ensimmäisen kerhokerran suhteen. Uusi kerhopaikka ja kerhotila-
na jumppasali innosti ei-toivottuun käyttäytymiseen. Hän tarvitsi kunnon fyysistä  tekemistä, jonka käyt-
tämämme tilat kylläkin mahdollistivat. Oman osan ei-toivottuun käyttäytymiseen toi hänen kohdallaan 
myös mennyt kesä. Simeon etsi meiltä ohjaajilta kesän aikana kaipaamiaan rajoja. 
 
17  Simon blindismit liittyvät hänen innostumiseensa ja jänniin tilanteisiin. Tämä selittää ensimmäisen ja 
viimeisen kerran ei-toivotun käyttäytymisen, mikä tarkoittaa hänen kohdallaan hyppimistä. 



 

 56 

pahtui kehitystä toivotun liikkeellelähtemisen sisällä kaikkein omatoimisimpaan ja näin 
ollen toivotuimpaan liikkeellelähtemiseen. Toisen ryhmän muodostavat Marja ja Sime-
on, jotka olivat alusta asti hyvin omatoimisia liikkeellelähtijöitä, eivätkä tarvinneet juu-
rikaan apua ja ohjausta. Tämän ryhmän sisällä kumpikin lapsi muodostaa kuitenkin 
oman kehityskulkunsa. Heistä Marjalla oma-aloitteiset liikkeellelähdöt pysyivät suun-
nilleen samassa kerhon aikana, lukuun ottamatta kahdeksannen kerran notkahdusta.18 
Simeonilla positiiviset oma-aloitteiset liikkeellelähdöt puolestaan laskivat.  
 
Tavoitteet Riston liikkumisen rohkaistumisessa ja liikkumisrohkeuden kehittymisessä 
saavutettiin todella hyvin. Kallen tavoitteisiin oli kirjattu kestävyys, motoriikka, tasa-
paino sekä jäntevyys ja ryhti sekä niiden kehittäminen. Nämä tavoitteet saavutettiin 
myös hyvin kerhon aikana, sillä hän ei tarvinnut viimeisellä kerralla ollenkaan fyysistä 
avustamista, jota tarvittiin usein kerhon alussa, kun pojan kestävyys, motoriikka, tasa-
paino, jäntevyys ja ryhti olivat huonommassa kunnossa.19 Edellisistä kaikki kohdat liit-
tyvät myös ei-toivottuun käyttäytymiseen hänen kohdallaan.20 Tässä tapahtui kehitystä 
verrattuna ensimmäiseen kertaan, vaikka viimeisellä kerralla luku nouseekin keskim-
mäisistä kerroista.21Muilla lapsilla ensisijaiset kerhotavoitteet olivat muilla osa-alueella 
kuin liikkeellelähtemisessä ja liikkeelle rohkaistumisessa.  
 
Päämääränämme oli jokaisen lapsen kohdalla enemmän tai vähemmän oma-alotteinen 
liikkeelle lähteminen. Seuraava kuvio (KUVIO 3) sekä taulukko liitteessä (LIITE 14) 
selvittää jokaisen lapsen toivotun oma-aloitteisen liikkeelle lähtemisen osuutta prosent-
teina kaikista kerhokerroista. 
 

                                                
18  Notkahdus selittyy Marjan vähäisellä osallistumisella kyseisen kerhokerran toimintaan. Hän tuli mu-
kaan toimimaan vasta noin puolessa välissä kerhoa. 
 
19 Fyysinen avustaminen tarkoitti Kallen kohdalla lähinnä istumasta seisomaan avustamista, jossa aikuiset 
varmasti aluksi myös auttoivat liikaa, koska nouseminen oli hidasta ja vaivalloista.  
 
20 Koska Kallen lihasjänteys ja fyysinen kunto olivat hyvin huonot sekä hän oli ylipainoinen, toi se hänen 
toimintaansa omat vaikeutensa. Kalle valahti helposti lattialle makaamaan sekä kieriskelemään. Lattialla 
istuminen myös tuotti hänelle selvästi vaikeutta. 
 
21 Kallen ei-toivottu käyttäytyminen muutti muotoaan. Keväällä ja syksyn alussa oli havaittavissa paljon 
makaamista, mutta se vähentyi. Viimeisellä kerralla ei-toivottu käyttäytyminen käsitti lähinnä kuljeske-
lua, mihin liittyi varmasti myös joulupukkijännitystä. 
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Kaikki lapset pääsivät yli 50 %:n esiintyvyyteen. Marjalla ja Simolla toivottujen oma-
toimisten liikkeelle lähtöjen osuus oli muita lapsia paljon suurempi (87 % ja 81 %), toi-
silla lapsilla vaihteluväli oli 55-61 %)  
 
Lasten liikkumisen aikainen tuentarve oli hyvin vähäistä. Tuentarpeen muodot liikku-
misen aikana (LIITE 15) jakaantuivat suhteellisen tasaisesti kohdan 1 aikuisen fyysinen 
avustaminen, kohdan 4 sanallinen ohje/avustavat kysymykset sekä kohdan 5 rohkaisu, 
aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä kesken. Kohdassa 2 eli toisen lapsen fyysinen 
avustus on vain yksi havainto ja kohdassa 3 eli suunnistamalla äänilähteen mukaan on 
yhteensä yhdeksän havaintoa, joista seitsemän saman lapsen kohdalla. 
 
Ristolla ilmeni fyysistä avustamista kohdassa 1 neljännellä  ja kahdeksannella kerralla, 
joista neljännellä kaksinkertainen määrä. Tukea esiintyi myös kohdassa 4 eli sanallinen 
ohje/avustavat kysymykset sekä kohdassa 5 eli rohkaisu, aikuisen ollessa kosketusetäi-
syydellä. Ensimmäisellä kerhokerralla ilmeni yksi havainto kohdassa toisen lapsen fyy-
sinen avustaminen sekä puolestaan viimeisellä kerralla yksi havainto äänilähteen mu-
kaan suunnistamisen alla. Tämä olikin viimeisen kerran ainut tuentarve.  
 
Kallella tuentarve jakaantui aikuisen fyysisen avustamisen (kohta 1) sekä sanallinen oh-
je/avustavat kysymykset (kohta 4) välille, yhden havainnon ollessa kohdassa 5 eli 
rohkaisu, aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä. Kallen liikkumisen aikaista tuentarvetta 
ei esiintynyt ollenkaan viimeisellä kerralla. 
 
Niilon kohdalla tuentarpeen muodot liikkumisen aikana keskittyivät kohtiin yksi, kolme 
ja neljä eli aikuisen fyysinen avustaminen, äänilähteen mukaan suunnistautuminen sekä 
sanallinen ohje/avustavat kysymykset. Kohdassa 5 eli rohkaisu, aikuisen ollessa koske-
tusetäisyydellä oli yksi havainto kerhokerralla 4 sekä 15. Viimeisellä kerhokerralla 
esiintyi vain kolme tuentarvetta, jokaisessa seuraavassa kohdassa; 1 eli aikuisen fyysi-
nen avustaminen, 3 eli suunnistautuminen äänilähteen mukaan sekä 5 eli rohkaisu, ai-
kuisen ollessa kosketusetäisyydellä. 
 

KUVIO 3. Oma-aloitteisten liikkeellelähtöjen osuus kaikista 
liikkeellelähdöistä
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Marjalla esiintyi tuentarvetta vain kahdesti. Suunnistautumalla äänilähteen mukaan 
(kohta 3) ja rohkaisu, aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä (kohta 5). 
 
Simeonilla esiintyi niinikään tuentarvetta vain kahdesti. Aikuisen fyysisellä avustuksella 
(kohta 1) sekä sanallisella ohjeella/avustavilla kysymyksillä (kohta 4). 
 
Simolla ilmeni puolestaan tuentarvetta kohdissa 4 ja 5 eli sanallinen ohje/avustavat ky-
symykset sekä rohkaisu, aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä. Viimeisellä kerralla tu-
entarvetta kesken liikkumisen ei ilmennyt ollenkaan.  
 
Yhteenveto 
Taulukko 6, taulukko liitteessä 14 sekä kuvio 2 osoittavat liikkeellelähtemistavoissa ta-
pahtuneen selkeän kehityksen juuri Riston, mutta myös  Kallen ja Niilon kohdalla. Syk-
syn ensimmäisellä kerralla Kallella ja Niilolla esiintyi vielä fyysistä avustamista, mutta 
viimeisellä kerhokerralla sitä ei esiintynyt lainkaan. Risto tarvitsi syksyn ensimmäisellä 
kerralla vain yhden kerran aikuisen fyysistä apua, mikä oli oikea suunta koskien koko 
syksyä. Kaikilla kolmella lapsella tapahtui positiivista kehitystä myös toivotun oma-
aloitteisen liikkeelle lähtemisen kohdalla. Positiivinen liikkeellelähteminen lisääntyi ja 
sen sisällä liikkeellelähdöt siirtyivät mittarin kohdasta 7 eli oma-aloitteinen liikkeelle 
lähteminen ohjeen tai kehotuksen kuulemisen jälkeen kohtaan 8 eli positiivinen oma-
aloitteinen liikkeelle lähteminen. Näin tapahtui syksyn ensimmäisen ja viimeisen kerran 
välillä. Tosin Niilolla mittarin kohtien 8 ja 7 havainnot olivat saman suuntaiset myös 
ensimmäiseltä kerhokerralta. Myös Simolla ja Marjalla tapahtui kehitystä liikkeelleläh-
temisessä. Heidän liikkumisistaan tuli aina oma-aloitteisempaa. Blindismien laskeminen 
liikkumisen osaksi tässä tutkimuksessa laskee kuitenkin Simon positiivisen liikkumisen 
osuutta. Sen sijaan Simeonilla lisääntyivät liikkeellelähdöt, mutta hänellä tapahtui las-
kua oma-alotteisten liikkeellelähtöjen osuudessa, ei-toivotun käyttäytymisen lisääntyes-
sä. Vähäiset tuentarpeenmuodot kesken liikkumisen keskittyivät kohtiin 1, 4 ja 5 eli ai-
kuisen fyysinen avustaminen, sanallinen ohje/avustavat kysymykset sekä rohkaisu, ai-
kuisen ollessa kosketusetäisyydellä. Viimeisellä kerralla tuentarvetta ei esiinny kuin 
kahdella lapsella, toisella kerran ja toisella kolmesti, aina eri muodossa. 
Taulukko 6 ja taulukko liitteessä 14 osoittavat kuinka vähän lapset ottivat kontaktia toi-
siinsa avustamalla toista kerholaista.22   
  
10.4 Portaissa liikkumisen taitojen kehittyminen 
 
Portaissa liikkumistilanteet olivat kaikille lapsille kerhoon kuuluvia uusia tilanteita, lu-
kuun ottamatta seuraavia kertoja: Kerralla 9 lapset kulkivat koulun pihassa olevat por-
taat alaspäin ja 13:nnella samat portaat sekä alas- että ylöspäin. Lisäksi Risto ja Niilo 
kulkivat samoissa sisätilan portaissa toistamiseen eli kerroilla 10 ja 14.  
 
Riston portaissa kulkemisesta toisella kerhokerralla ei ollut kuin pieni pätkä videolla, 
mutta onneksi portaissa liikkumisesta oli havaintoja myös Riston kotona tehdyiltä liik-
kumistaidon ohjauskerroilta. (Ks. LIITE  7). Eli tavoitteena oli oppia liikkumaan alas-
päin pystyasennossa keppiä apuna käyttäen. Sillä hän kulki rappuset istualleen, jos käy-
tettävissä ei ollut kaidetta. Ylöspäin kulkiessa tavoitteena olivat vuoroaskeleet.  

                                                
22 Tarkasteltaessa kaikkia kerhokertoja, Simeon otti eniten kontaktia toiseen lapseen avustavan toiminnan 
nimissä. Muiden lasten toisia kerholaisia avustava toiminta oli hyvin minimaalista. 
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Kuvaan seuraavassa lasten portaissa liikkumista liitteen (LIITE 16) avulla: 
Risto kulki rappuset ylöspäin 10:nnellä ja 14. kerralla itsenäisesti.13. kerralla hän sai 
ohjausta kepin käytössä, jossa fyysinen ja sanallinen ohjaus vaihtelevat. Hän käytti kep-
piä joka havaintokerralla. Hänen keppitekniikassaan oli parannettavaa joka kerralla. 
Hän kulki rappuset pystyssä tasa-askelin pitäen kaiteesta yhdellä kädellä kiinni, rinta-
masuunnan ollessa eteenpäin. Alaspäin Risto kulki 10:nnellä ja 14. kerralla itsenäisesti 
ja saaden ohjausta kerroilla 2, 9, ja 13. Ohjauksen laatu muuttui toisen kerran fyysisestä 
avustamisesta aina positiivisempaan suuntaan. Yhdeksännellä kerralla ilmeni yhden ker-
ran pelkkä fyysinen avustaminen ja toisen kerran fyysinen ja sanallinen avustamisen. 
Kun puolestaan kerralla 13 ilmeni vain yhden kerran sanallinen avustaminen. Hän käytti 
toista kertaa lukuun ottamatta, jokaisella kerralla valkoista keppiä. 23 Keppitekniikka su-
jui kohtalaisesti tai siihen jäi huomattavasti parannettavaa. 13:s kerta poikkesi edellisis-
tä, hänen suoriutuessaan rappusista hyvin. Risto kulki rappuset pystyssä tasa-askelin, pi-
täen kaiteesta sellaisen ollessa käytettävissä. Jos kaidetta ei ollut, hän turvautui aikuisen 
käteen. Näin tapahtui kerralla 9 sekä kerralla 2, jolloin hän piti kaiteen lisäksi kiinni ai-
kuisen kädestä. Rintamasuunta oli eteenpäin lukuun ottamatta 13:tta kertaa.   
 
Riston portaissa liikkumisessa tapahtui näin ollen selkeää kehittymistä. Hän pitää mie-
lellään kaiteesta kiinni jos sellainen on käytettävissä, mutta hän liikkuu itsenäisesti ke-
pin kanssa. Liikkumisrohkeuden kannalta on huomattavaa, että Risto kulki yhdeksästä 
portaissa liikkumiskerrastaan neljä kertaa itsenäisesti. Risto olisi tosin tarvinnut enem-
män ohjausta rappusissa liikkumisen keppitekniikoihin, joissa hänellä ei tapahtunut juu-
rikaan muutosta koko syksyn aikana.  
 
Kerhon tavoitteena Ristolla oli liikkumisessa rohkaistuminen. Tämä oli nähtävissä 
oman valkoisen kepin saamisen jälkeen. Tavoitteena oli hyväksyä valkoinen keppi ja 
pitää se mukana vieraissa paikoissa. Tämä tavoite saavutettiin niin ikään. Risto piti val-
koista keppiä koko ajan mukanaan. Se toi hänelle selvästikin turvaa ja uskallusta, vaik-
ka hän ei osannut keppitekniikoita oikein käyttääkään. Valkoisen kepin käytön omak-
suminen toi hänen liikkumiseensa varmuutta, rohkeutta ja turvallisuutta ja näiden myötä 
tasapainoa ja joustavuutta. Lisäksi Ristolla oli tavoitteena oppia kulkemaan rappuset 
alaspäin pystyssä valkoista keppiä käyttäen, mikä saavutettiin. Sen sijaan ylöspäin kul-
kemisen tavoite vuoroaskelineen jäi saavuttamatta. 
 
Kallen kohdalla tuli esiin itsenäisen ja ohjauksen alaisen portaissa liikkumisen eroavai-
suus. Kalle ei käyttänyt valkoista keppiä. Hän liikkui 13. kerralla ylöspäin itsenäisesti, 
kulkien niin sanotusti karhunkäynnillä eli kämmenet ja jalkapohjat maassa, polvien ol-
lessa ilmassa ja takapuolen näin ollen pystyssä. Liikkumisen ollessa tuettua hän sen si-
jaan liikkui pystyssä tasa-askelin. 24 Toisen kerran alaspäin liikkumisessa hän piti välillä 
kaiteesta kiinni, kulkiessaan karhunkäyntiä. 13:nnen kerran porrasliikkumisessa hän 
liikkui porrastasossa, mutta edeten istualleen. 
 
Kallen tavoitteisiin kuului hänen tasapainonsa, motoriikkansa ja liikkumisensa sulavuu-
den kehittyminen, jotka auttavat rappukävelyn kehittymistä. Kallen tasapaino ja moto-

                                                
23Risto sai oman valkoisen kepin kevään aikana. 
 
24 Tosin horjuvin askelin, käsien hipaistessa välillä maata. 
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riikka kehittyivätkin kerhon aikana jonkin verran, mutta itse rappukävelyssä edistys ei 
ollut aivan toivottavaa. Kotikäyntien yhteydessä kiinnitimme huomiota portaissa liik-
kumiseen. Kallen porrasliikkumiseen vaikutti myös kaide, jota ei ollut 13. kerralla. Kai-
de toi turvaa liikkumiseen ja nosti pojan pystyasentoon. Hän liikkui kuitenkin mielel-
lään ei-pystyasennossa. Merkittävää on, että muutaman kerran (kerho sekä kotikäynti) 
testauksessa ollut valkoinen keppi toi liikkumiseen varmuutta. 25 
 
Niilon portaissa liikkuminen tapahtui avustettuna. 26 Niilo käytti valkoista keppiä,27 oh-
jaajan avustaessa häntä fyysisesti kepinkäytön ohjauksessa. Ylöspäin kulkeminen tapah-
tui tasa-askelin, rintamasuunnan ollessa eteenpäin, paitsi 14. kerralla rintamasuunta oli 
vinottain. Jos kaide oli saatavilla, hän piti kaiteesta yhdellä kädellä kiinni. Liikkuminen 
sujui siis hyvin samalla kaavalla näillä kerroilla. Ylöspäin kulkiessaan Niilo sai ohjausta 
jokaisella portaissa kulkemiskerrallaan kerhokerroilla 13 ja 14. Kepinkäytön ohjaus oli 
10:nnellä ja 14. kerralla fyysistä sekä sanallista. 13:lla kerralla ulkona kepinkäytön oh-
jaus käsitti vain fyysisen ohjauksen. Keppitekniikan hän hallitsi 10:nnellä kerralla hy-
vin.13:nnen ja 14:nnen kerran taidot arvioin kohtalaisiksi. Myös ylöspäin kulkiessa hän 
käytti kaidetta sen ollessa lähettyvillä. Kulkeminen tapahtuu tasa-askelin, rintamasuun-
nan ollessa 10:nnellä kerralla vinottain ja kahdella viimeisellä kerralla eteenpäin. Niilon 
porrasliikkumisessa ei näy tapahtuneen suurta muutosta syksyn portaissa liikkumisen 
kerhokerroilla, mutta kokonaisuudessaan hänen rappusissa liikkumisessa tapahtui oleel-
linen muutos kevääseen nähden.28 Keppitekniikan hän omaksui käyttöönsä paremmin 
alaspäin kulkiessaan.  Niilon liikkumisen tavoitteena oli uuden valkoisen kepin omak-
suminen ja kepinkäytön esiharjoittelut, joita kohtaan Niilo suhtautui luontevasti. Kerho-
kertojen aikaista liikkumisen rohkaistumista ei kuitenkaan päässyt kunnolla havainnoi-
maan ohjaajan ollessa niin tiiviisti pojan kanssa. 29 
 
Marja liikkui portaat itsenäisesti, ilman valkoista keppiä (kerrat 12 ja  14). Hän piti kai-
teesta toisella kädellään rintamasuunnan ollessa eteenpäin. Vuoro- ja tasa-askeleet vaih-
telivat. Toisella 12:nnen kerran portaissa liikkumisista hän käytti vain tasa-askeleita. 
Ylöspäin liikkuessaan hän liikkui niin ikään itsenäisesti lukuun ottamatta 9:nnen kerran 

                                                
25 Yhdessä perheen ja kerhon ohjaajien kanssa päätimme kuitenkin, että keppi ei ole Kallelle tässä elä-
mäntilanteessa tarpeellinen. Asia saattaa tulla ajankohtaiseksi pojan kasvaessa.  Tai mahdollisesti hänen 
motoriikkaansa ja tasapainonsa kehittyy ja hän oppii käyttämään jäljellä olevaa näköään niin, jotta hän ei 
tarvitse keppiä. 
 
26 Kyseeseen olisi voinut tulla ajoittain  myös itsenäinen liikkuminen. Ohjaaja oli useaan otteeseen liikaa 
kiinni pojassa.  Hänelle tarjoutui liian vähän mahdollisuuksia itsenäiseen tekniikan harjoitteluun tai 
sanallisen ohjauksen mukaan toimimiseen. 
 
27 Niilolla oli ollut löytöpyörä käytössään kotona ennen kerhon alkua. Oman valkoisen kepin hän sai heti 
kerhon alkaessa.  
 
28 Kerhon alkaessa Niilo liikkui löytöpyörän kanssa. Saatuaan valkoisen kepin hänen portaissa liikkumi-
sensa tuli varmemmaksi. Hän tosin kulki ennen kerhon alkuakin portaat pystyssä etuperin. 
 
29 Toisaalta tämä selittyy keppitekniikan harjoitustarpeella. Oma itsenäinen selviytyminen jäi kuitenkin 
nyt arvailun varaan. Uskoisin hänen kuitenkin selviävän rappusista vähemmälläkin pelkästään fyysisellä 
ohjauksella. Uskon myös hänen liikkumisrohkeutensa kehittyneen portaissa liikkumisen suhteen. 
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sanallista kepin käytön avustamista. Huomattavaa on, että Marja käytti valkoista keppiä 
vain yhdessä portaissa liikkumisen neljästä kerhokerrasta. Tämä kerta on hänen ainut 
portaissa liikkumisen ulkokertansa. Keppitekniikan hän hallitsi tuolla kerralla hyvin.  
Marja pitää kaiteesta kiinni yhdellä kädellä ja kerralla 12, ensimmäisissä rappusissa 
myös kahdella kädellä. Hänen rintamasuuntaansa oli vinottain kerroilla 2, 12 ja 14 sekä 
kerralla 9 eteenpäin. Hän astui joka kerta tasa-askelilla sekä kerralla 12 tunnustellen 
hämärässä jalkapohjilla portaita. Marja käytti valkoista keppiä lähinnä ulkoliikkumises-
sa. Hän ei ollut sisäistänyt kepin käytön tarpeellisuutta vielä kokonaan, vaikka myönsi-
kin sen tarpeellisuuden. Valkoinen keppi olisi kuitenkin auttanut häntä myös sisäliik-
kumisessa monessa uudessa paikassa kulkiessa. Kepin käyttäminen olisi poistanut hä-
nen haparointinsa hämärässä liikkuessa. Marjan tavoitteina oli oppia hämäräliikkumista 
ja tasapainoa, joihin juuri kepin aktiivinen käyttäminen vaikuttaa myönteisesti.  Portais-
sa liikkuminen ei ollut hänen varsinaisena tavoitteena, sillä sen kerrottiin sujuvan jo en-
nen kerhon alkua. Oman vaikeutensa hänen porrasliikkumiseensa toi hänen lyhytkas-
vuisuutensa, mikä varmasti vaikutti esimerkiksi vuoroaskeleiden käyttöön. Kotikäyntien 
tavoitteena oli keppitekniikoiden kertaus ja harjoittelu. Osana keppitekniikoita oli näin 
ollen myös porrasliikkuminen. Marjan portaissa liikkumisen taito pysyi suhteellisen 
muuttumattomana koko kerhon ajan. Todennäköisesti hän alkoi kuitenkin huomioida 
kepin käytön tarpeellisuutta omassa porrasliikkumisessaan aikaisempaa enemmän. 
 
Simeonilla oli nähtävissä selvä hämäräliikkumisen vaikeus, mikä ilmeni jo taustatieto-
papereista.30 Normaalivalaistuksessa hän liikkui portaissa vaivatta ja aivan sujuvasti. 
Simeon liikkui jokainen kerta itsenäisesti, pystyssä, ilman keppiä, rintamasuunnan ol-
lessa eteenpäin. Kerhokerrat 10 (hämärä uusi sisätila) sekä 13 (hämärä talviympäristö), 
osoittivat portaissa liikkumisen vaikeudet. Simeon käytti liikkuessaan ulkona hämärässä 
otsalamppua. Ylöspäin liikuttaessa Simeon piti kiinni kaiteesta, aina silloin kun se oli 
saatavilla (kerta 10). Kerrat vaihtelivat kohtien, yhdellä kädellä kaiteesta pitämisen ja 
kahdella kädellä kaiteesta pitämisen välillä. Hän käytti vuoroaskeleita. Kerta 13 toi esil-
le tasa-askeleet rappusissa joissa ei ollut kaidetta. Alaspäin liikuttaessa Simeon piti kai-
teesta yhdellä kädellä (kerta 10). Kerroilla 9 ja 13 ei kaidetta ollut käytettävissä. Ker-
roilla 10 ja 13 hän tunnusteli jalkapohjilla portaita sekä astui tasa-askelin. Kerralla 9 
Simeon astui ensin tasa-askelin ja myöhemmin puolestaan hyppäsi portaat tasahypyillä 
alas. Simeonin tavoitteina oli liikkumisturvallisuuden huomiointi ja sen ymmärtäminen.. 
Kerhokokemukset todennäköisesti panivat Simeonin miettimään liikkumistaan. Hämärä 
myös hiljensi aina muutoin niin menevän pojan. Varsinaista portaissa liikkumisen kehi-
tystä ei ollut huomattavissa. Valkoisen kepin käyttäminen muutamalla (kerho ja koti) 
kerralla tutustutti hänet mahdolliseen tulevaan apuvälineeseen. Keppi tosin auttaisi pi-
meäliikkumista. Simeonin kohdalla myös otsalampun käyttö on varmasti paikallaan pi-
meässä ja hämärässä liikuttaessa.  
 
Simo liikkui rappusissa itsenäisesti rintamasuunnan ollessa aina eteenpäin. Hän käytti 
kaidetta sen ollessa saatavilla. Ylöspäin liikkuessaan hän ei välillä käyttänyt keppiä 
(kerta 12) ja välillä taas käytti (kerta 13). Keppiä käytettäessä keppitekniikassa oli rei-
lusti parannettavaa. Hän käytti kummallakin kerralla vuoroaskeleita. Alaspäin liikkues-
saan Simo käytti keppiä kerroilla 9 ja 13. Keppitekniikka oli erityisen hyvää muilla 
paitsi yhdellä liikkumisen kerroista arvioin sen vain hyväksi (kerta 9). Kerhokerta 2, jol-

                                                
30 Simeonin porrasliikkumisesta ei ole videoitua aineistoa keväältä. Nähtyäni Simeonin liikkumista niin 
kerhossa kuin ohjauskäynnillä kotona tiedän, että liikkumisen vaikeudet tulevat esiin yleensä vasta hämä-
rässä. 
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loin Simo eteni istualleen, poikkesi muista kerhokerroista.31 Muilla kerroilla (kerrat 9, 
12 ja 13) hän kulki pystyssä. Tasa-askeleet olivat käytössä kerroilla 9 ja 12, joista ker-
ralla 9 toinen rappuliikkuminen tapahtui tasahypyillä.12:nnen kerran rappuliikkuminen 
tapahtui puolestaan vuoroaskelin. Simon tavoitteissa oli motivoitua käyttämään valkois-
ta keppiään sekä omaksua keppitekniikat. Myös Simo käytti keppiä ulkoliikkumisessaan 
mutta ei sisällä, mikä olisi ollut suotavaa määrätyissä tilanteissa. Hänen keppitekniik-
kansa oli kunnossa alaspäin kuljettaessa, mutta vaati vielä paljon harjoitusta ylöspäin 
kulkemiseen. Vaikka kaavio ei suoranaisesti osoita Simon kehittymistä, kerhon osuus 
hänen portaissa liikkumisen kehityksessä painottuu portaissa liikkumisen rohkeuden li-
sääntymiseen sekä valkoisen kepinkäytön tärkeyden tunnustamiseen. Kerho teki hyvää  
myös hänen tasapainolleen ja motoriikalleen.  
 
Yhteenveto 
Portaissa liikkumisessa tuli esille kaiteen sekä kontrastien käytön merkitys. Portaissa 
liikkumisen voidaan osoittaa kehittyneen eniten Riston kohdalla. Hänen portaissa liik-
kumisensa tuli itsenäiseksi ja rohkeaksi. Keppitekniikkaan jäi parantamista, mutta hän 
selvisi rapuista suhteellisen turvallisesti omallakin tavallaan. Kallen kohdalla portaissa 
liikkumisen rohkeuteen, sujuvuuteen ja sulavuuteen jäi vielä paljon tehtävää eikä kehi-
tys ollut odotusten mukaista. Niilon porrasliikkuminen kehittyi alun löytöpyörän kanssa 
liikkumisesta. Hän otti kepin omakseen heti kerhon alkaessa. Hän omaksui keppiteknii-
kan käyttöönsä paremmin alaspäin kulkiessaan. Niilon kohdalla kehittyminen jäi kui-
tenkin jokseenkin arvoitukseksi, koska rohkaistumista ja omaehtoista kepin käyttöä ei 
päässyt kunnolla havainnoimaan ohjaajan ohjatessa niin tiiviisti kepinkäyttöä. Marjan ja 
Simeonin kohdalla tilanne oli jokseenkin sama kerhon alussa ja lopussa. Simon kohdal-
la tapahtui vähäistä kehitystä lähinnä rohkeudessa ja kepin käytön omaksumisessa, mut-
ta keppitekniikoihin jäi parannettavaa. 
 
10.5. Lasten liikkumiseen vaikuttavat tilannetekijät 
 
Yksilöllisenä tekijänä tutkimuksen tapauksessa oli opeteltujen liikkumistaidollisten tai-
tojen siirtyminen koti- ja kouluympäristöön. Kontekstisidonnaisuuden huomioiden ja 
siirtymistä tukeaksemme teimmekin jokaisen kerholaisen kotiympäristöön viisi koti-
käyntiä. Kerhon lapset olivat motivoituneita  ja innostuneita kerholaisia. Keväällä vain 
kaksi lasta oli poissa viimeiseltä kerhokerralta. Syksyllä poissaoloja oli kymmenen, 
mitkä jakaantuivat kaikkien muiden paitsi yhden lapsen kesken. Huomattavaa oli se et-
tä, Simo oli syksyn kerhokerroista poissa neljä kertaa eli puolet kerroista 
 
Ulkoisena tekijänä kerhon onnistumiseen vaikutti ohjaajien määrä, mikä oli tutkimuk-
sen kerhossa sopiva. Lähes jokaisella kerralla jokaiselle lapselle oli oma ohjaaja, joka 
ohjasi lasta kerhon aikana mahdollisimman paljon. Ohjaaja-ohjattava suhde oli mahdol-
lisimman vaihtumaton koko kerhon ajan. Toisinaan osan kerhoajasta, toimintojen vaih-
dellessa, yhtä ohjaajaa kohden saattoi olla kaksi lasta.     
 
Kuvaan muita ulkoisia tekijöitä seuraavassa videonauhojen litterointiin pohjaavassa ku-
vauksessani. 
 

                                                
31 Oman liikkumistaidon ohjaajan mukaan Simon kevään portaissa liikkuminen ei ollut yhtä varovaista 
muulloin kuin videoidulla 2. kerralla. Yleensä hän liikkui pystyssä ja  tasa-askelin. Videoidulla kerhoker-
ralla häntä hämmensi uima-altaaseen vievät portaat ja hän kysyikin onko altaassa mahdollisesti vettä. 
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10.5.1 Kieli ja käsitteet 
 
Kielen ja käsitteiden kohdalla ilmeni aikuisten ja lasten yhteneväisen kielen merkitys 
sekä ohjaavien kysymysten käyttämisen tarkoituksenmukaisuus liikkumistaidossa.  
 
 
8.kerta, Niilo 
2.34.21  
 
Niilo on tutustumassa uuden kerhopaikan tiloihin: 
Niilo on menossa ulko-ovelta omalle naulakolleen. Ohjaaja tekee ohjaavia kysymyksiä 
auttaakseen Niiloa miettimään, miten hänen tulisi jatkaa matkaa:   

”Mitäs sit kun matto loppuu?” 
 
Ohjaavat kysymykset vievät toimintaa eteenpäin.  
 
 
14. kerta, Niilo 
0.14.30-0.16.20  
 
Lapset ovat niin kutsutulla suoja-asentoradalla, jossa piti muistaa käyttää suoja-
asentoja. Reitti osaksi ison koulun puolella, jossa he liikkuivat yksitellen ohjaajan kans-
sa (osalle lapsista tila uusi). 
Käytävältä kääntyy toinen käytävä, käytävänsuuhun on laitettu teippiä, mikä on pinnoi-
tettu käytävän yli, polven tasosta alaspäin.  
Niilo miettii miten hän pääsee jatkamaan matkaa.  
Ohjaaja neuvoo tutkimaan missä kohtaa este on.  
Ohjaaja kehottaa niin ikään miettimään ihan rauhassa miten kyseisestä kohdasta pää-
see kulkemaan eteenpäin.  
Niilo tutkii ja toteaa, ettei hän pääse kulkemaan alitse.  
Ohjaaja sanoo: 

 ”Et mahtunut ali, mitenkäs sitten? Tutki pystytkö kiertää?”  
Ohjaaja sanoo: 

 ”Jos ei voi kiertää, eikä voi mennä ali. ”  
Ohjaaja jatkaa laulamalla Leijonan  metsästys-laulun sävelellä: 

 ”Sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää” 
Ohjaaja antaa Niilolle hetken aikaa oivaltaa itse ja jatkaa ohjeistusta: 

”Mites siitä mennään? Tutki kepillä, onko korkea? Mihinkäs asti keppi 
pääsee?”   

Jolloin samalla Niilo nostaa kepin teipin yli toiselle puolelle. 
 
Ohjaaja käyttää lapsen ymmärrettävää kieltä, kuten käsitteitä alas ja korkea. Niiden joh-
doksia on käyty läpi usealla kerhokerralla. Aikuisen ja lapsen yhteisen kielen merkitys 
tuli selkeästi esille. Ohjaavat kysymykset ovat toiminnassa niin ikään tärkeässä asemas-
sa. 
14. kerta, Niilo 
16.21-16.30 
 
Suoja-asentoradalla: Niilo on päässyt reitillä olleen teippiesteen ylitse. 
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Ohjaaja: 
”Ja sitten heiluri heilumaan ja jatkat suoraan eteenpäin. Ja heiluri heil u-

maan”  
 

16.37-17.01 
 
Ohjaaja:  

”Kävele vaan etteenpäin ja  käytä sitä suoja -asentoa. Sitä yläsuoja-
asentoa suojaamaan sun päätä. Ja anna kepin heilua samalla. ”  

 
Ohjaaja antaa tasaisella tempolla ohjeita, mukauttaen luonnostaan puhetyylinsä ja kie-
lensä lapsen murteelle. Käytettävät käsitteet ovat olleet esillä ja käytössä koko kerhon 
ajan. 
 
10.5.2 Ohjauksen määrä: 
 
Ohjauksen määrä vaikuttaa oleellisesti ohjaustilanteeseen. Seuraavassa kolmijaottelu  
sopiva ohjauksen määrä, aliohjaus, yliohjaus:     
 
1) Sopiva ohjaus 
 
Sopiva ohjaus käsittää motivoivan ja positiivisen ohjaajan, joka osaa kehua ja rohkaista 
lasta tarpeen tullen. Ohjaaja kannustaa sanallisesti ja fyysisesti (esimerkiksi taputtaa ol-
kapäälle). Hän käyttää apuna ohjaavia kysymyksiä. Yksi osa sopivaa ohjausta on ohjei-
den antaminen. Tämä sisältää tarpeeksi ajoissa annetut ohjeet. Ohjeet annetaan selkeällä 
ja johdonmukaisella, lapsen tasoisella kielellä. Toisaalta ohjaaja antaa lisävihjeitä vasta 
sitten, kun lapsi on saanut itse yrittää ensin, sitten kun lapsi tukea oikeasti tarvitsee. So-
piva ohjaus antaa ohjattavalle tarpeeksi aikaa selviytyä itsenäisesti tehtävän alkuun tai 
vastavuoroisesti aikaa selviytyä itse koko tehtävästä. Ohjeet annetaan aina ensin verbaa-
lisesti, mallia apuna käyttäen ja vasta tämän jälkeen siirrytään fyysiseen ohjaukseen. 
Sopiva ohjaus sisältää myös rehellisen palautteen antamisen käyttäen kieltä, jonka lapsi 
ymmärtää. Ohjauksen tulee mahdollistaa omaehtoinen oppiminen. 
 
 
2.kerta, Simo 
3.12.16-3.12.24 
 
Lapset niin sanotulla suoja-asentoradalla, jolla tulee osata käyttää ennen reitille lähtöä 
opeteltuja suoja-asentoja:  
Radan varrella on esteitä, joissa tulee muistaa käyttää suoja-asentoja. Radan varrelta 
tuli löytää hedelmäsalaattiin hedelmä. 
Simo ryömii penkkiä pitkin ja nousee seisomaan siirtyessään aavistuksen korkeammalle 
penkille. Simo sanoo kuuluvalla äänellä: 

” Vo isko joku vähän auttaa?”  
Johon muutaman metrin päässä seisova ohjaaja sanoo: 

” Koitapas, ihan rauhassa. Menit tolleen kaidetta pitkin.”  
Simo lähti liikkeelle ohjaajan aloittaessa puhumaan. Hän puhuu kulkiessaan käsi pen-
kin selkänojalla, selkä köyryssä:  

” Mulla on jo yks banaani  
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” Hyvä”, sanoo ohjaaja, jolloin poika on penkin päässä.  
 
Ohjaaja ei mene heti auttamaan, vaan antaa pojalle aikaa selviytyä itse, rohkaisten häntä 
toimimaan omatoimisesti. Ohjaaja antaa myös heti positiivista palautetta kun Simo on 
selviytynyt tehtävästä itsenäisesti. 
 
 
5.kerta, Simeon  
0.3.45 
 
Simo voitelee leipää ohjaajan avustuksella. Simeon neuvoo Simoa istuessaan tämän vie-
ressä: ”Painat ja vedät”, johon ohjaaja sanoo: ” Niin, painat ja vedät.”  
Ohjaaja jatkaa: 

” Se oli muuten t osi hyvin sanottu”  
 

Ohjaaja kehuu lasta tämän osatessa neuvoa kaveriaan. 
 
 
13.kerta,Risto 
2.29.36-2.29.38 
 
Risto on palaamassa kauppareissulta koulun pihaan ja hän on noussut rappuset ylös. 
Kun poika lähtee kulkemaan tasaisella eteenpäin, vaihtaen kepin otteen itsenäisesti oh-
jaaja sanoo: 

” Hyvä kun osasit vaihtaa kepin ihan oikein. ”  
 
Ohjaaja antaa positiivista palautetta, kehuu lasta heti tämän toimiessa oikein. Hän myös 
käyttää kieltä jonka lapsi ymmärtää. 
 
 
14. kerta, Niilo 
0.14.30-0.16.20  
 
Lapset niin kutsutulla suoja-asentoradalla. Reitti osaksi ison koulun puolella, jossa he 
liikkuivat yksitellen ohjaajan kanssa (osalle lapsista tila oli uusi). 
Niilo kulkee reittiä. Käytävältä kääntyy vasemmalle käytävä. Sen suuaukossa on teippiä 
yli käytävän polven tasosta alaspäin.  
Niilo miettii miten hän pääsee jatkamaan matkaa.  
Ohjaaja neuvoo tutkimaan missä kohtaa este on.  
Ohjaaja kehottaa myös miettimään ihan rauhassa miten tästä kohdasta pääsee kulke-
maan eteenpäin.  
Niilo tutkii ja toteaa, että hän ei pääse kulkemaan alitse.  
Ohjaaja sanoo: 

 ”Et mahtunut ali, mitenkäs sitten? Tutki pystytkö kiertää?”  
Ohjaaja sanoo: 

 ”Jos ei voi kiertää, eikä voi mennä ali. ”  
Ohjaaja jatkaa laulamalla Leijonan  metsästys-laulun sävelellä: 

 ”Sitä ei voi alittaa, sitä ei voi k iertää”  
Ohjaaja antaa Niilolle hetken aikaa oivaltaa itse ja jatkaa ohjeistusta: 
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”Mites siitä mennään? Tutki kepillä, onko korkea? Mihinkäs asti keppi 
pääsee?”   

Jolloin samalla Niilo nostaa kepin teipin yli toiselle puolelle. 
 
Ohjaaja tekee avustavia kysymyksiä, kun huomaa ettei poika selviä ilman niitä. 
Ohjaajan laulu toimi innostavana tekijänä. Laulun käyttäminen oli kaikin tavoin toimiva 
ohjauksen väline. 
 
2) Aliohjaus 
 
Aliohjauksessa ohjaaja ohjaa lasta liian vähän, liian myöhään tai ei ollenkaan. Ohjaaja 
antaa lapsen selviytyä itse, vaikka liikkuminen ei ole turvallista, joustavaa, tehokasta tai 
tarkoituksenmukaista. Liikkuminen ei tuolloin täytä osaa tai mitään edellä mainituista 
kohdista. Lapsi pystyisi parempaan suoritukseen saadessaan sopivassa määrin ohjausta. 
Nyt oppiminen ei edisty ja lapsen kehitys ei kulje toivotulla tavalla eteenpäin. 
 
Aliohjaustilanteet koskivat lähinnä kepin käyttöä ja portaissa liikkumista 
 
 
13.kerta, Simo 
2.27.30-2.27.35  
 
Hämäräliikkumista talviolosuhteissa. Simo on palaamassa kaupasta. Hän on kulkenut 
hyvinkin itsenäisesti reitin. Simeonin ohjaaja on kulkenut rappuset ylös juuri ennen Si-
moa.  
Simo menee oma-aloitteisesti rappusiin ja kävelee rappuset ylös nostaen kepin ilmaan 
vaakatasoon ja lopussa vielä ylemmäksi.  
Ohjaaja videon takaa puuttuu tilanteeseen: 
 ”Mites sää Simo pidät keppiä, kun sä meet rappusissa?”  
Simo:  
 ”Just tolleen.”  
Ohjaaja:  
 ”Aika hassusti”  
 
Paikalla ei ole ketään ohjaajaa vapaana ohjaamaan Simolle oikeaa portaissa liikkumisen 
tekniikkaa. Ohjaaja kuvaa, eikä pyydä Simoa kulkemaan uudelleen. 
 
 
13.kerta, Kalle 
2.32.22-2.32.42 
 
Hämäräliikkumista talviolosuhteissa. Kalle palaamassa kauppareissulta koulunpihaan. 
Kalle kulkee oman ohjaajan kanssa, aikoen  kulkea lähistöllä olevia portaita pitkin ylös. 
Ohjaaja videon takaa:  

”Sun pitäs mennä kuule nyt toiset rappuset ylöspäin:”  
Kalle: ”Nii.”  
Ohjaaja videon takaa: ”No meeppäs nyt eteenpäin.”  
Poika kävelee rappusten alkupäähän ja alkaa nousta portaita omaehtoisesti, kulkien 
karhunkäynnillä eli kädet ja jalat rappusiin koskien, takapuoli ylhäällä. 
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Ohjaaja videon takaa:  
 ” Kalle, koetas mennä pystyssä. Sä pääset. ”  
Kalle jatkaa kuitenkin aluksi käyttämällään tyylillä rappuset ylös asti. 
  
Oma ohjaaja ei puutu tilanteeseen, eikä ohjaa portaissa liikkumista toivotumpaan suun-
taan tässä tilanteessa.32  
 
  
14.kerta, Risto 
0.11.50-0.12.30 
 
Suoja-asentoradalla: Rappuset alas 
Risto kulkee rappuset itsenäisesti alaspäin. Keppi ei ota kiinni rappusiin. 
 
Ohjaaja antaa Riston kulkea rappuset alas omalla tyylillään puuttumatta ollenkaan kepin 
käyttöön. 
 
0.12.48-0.12.59 
 
Suoja-asentoradalla: Rappuset ylös 
Risto kävelee rappuset ylös pitäen keppiä ilmassa. 
 
Ohjaaja antaa Riston kulkea rappuset myös ylöspäin omalla tyylillään eikä ohjaa kepin 
käyttöä ollenkaan. 
 
3)Yliohjaus 
 
Yliohjauksessa ohjaaja antaa lisävihjeitä ennen kuin lapsi on saanut ensin itse yrittää 
selviytyä tehtävästään. Ohjaaja antaa tukea ennen kuin lapsi sitä oikeasti näyttää tarvit-
sevan. Ohjaaja antaa liikaa tukea estäen lapsen omaehtoisen oppimisen ja tilanteesta 
selviytymisen. Ohjaaja ohjaa liikaa verbaalisesti sekä fyysisesti. Ohjaaja on liikaa var-
mistamassa tilannetta ollen lapsessa fyysisesti kiinni. Ohjaukseen puuttuu liian moni oh-
jaaja. 
 
 
3.kerta, Niilo 
0.55.58-0.57.17 
 
Iltapalalle siirtyminen:  
Niilo on  pessyt WC:ssä kädet ja siirtyy eteisen kautta ruokailutilaan pöydän ääreen is-
tumaan.  
Kun Niilo on saanut pestyä kädet ohjaaja neuvoo hänelle miten keppiä pidetään kädes-
sä poikittaistekniikalla kuljettaessa.  
Niilo kulkee ohjaajan kanssa käsikkäin pitäen toisessa kädessä valkoista keppiä poikit-
taistekniikalla.  
Nyt kuvassa näkyy samaan aikaan Risto: Riston päästyä vähän matkaa ruokailuhuo-
neen puolelle osa lapsista istuu jo pöydän ääressä. Tällöin toinen ohjaaja sanoo: 
                                                
32 Tilanne jatkuu tästä, jolloin oma ohjaaja menee portaisiin tueksi, videoita käyttävän ohjaajan antaessa 
tähän toimintaohjeen. 
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 ”Etsi Risto pöydästä tyhjä paikka  
Niilo jatkaa matkaa ohjaajan kädessä eteenpäin. Niilon päästessä pöydän päähän kaik-
ki muut lapset istuvat pöydän ääressä ja juttelevat kuuluvalla äänellä. Tällöin kuvaaja 
puuttuu videon takaa tilanteeseen  ja kysyy:  

”Osaakos toi Niilo löytää ihan itse paikan?”  
Johon Niilon ohjaaja vastaa: 

 ” Jaaha, no niin, löydätkö itselles paikan?”  
Ohjaaja päästää Niilon itsenäisesti kulkemaan. Niilo kulkee pari metriä eteenpäin, jon-
ka jälkeen ohjaaja neuvoo: 

” Käännypäs vasemmalle. Pane keppi eteen niin löytyy pöytä.”  
Niilo kävelee muutaman askeleen eteenpäin, jolloin ohjaaja sanoo: 

” Koetapa nyt mihin keppi koputtaa?”  
Niilo taputtaa pöytää kädellä ohjeen jälkeen , kun keppi oli osunut tuoliin. 
 
Niilon ohjaaja kuuli varmasti Riston saaman ohjeen siirtyä itsenäisesti pöydän ääreen, 
mutta ei vaatinut tai antanut tilaisuutta omalle ohjattavalleen selviytyä tilanteesta samal-
la tavalla. Tässä tuli esille kuinka ohjaajat olivat saaneet liian vähän opastusta näkö-
vammaisten kanssa toimimiseen ja lapsen mahdollisimman omatoimisen selviytymisen 
kannustamiseen ja ohjaamiseen. 
 
 
4.kerta, Risto 
1.43.16-1.43.36 
 
Risto on  motorisella radalla hyppimässä trampoliinilla: 
Ohjaaja neuvoo poikaa koko ajan sanallisesti. Risto lopettaa hyppelyn ja näyttää kädel-
lä mihin suuntaan hänen tulisi jatkaa matkaa. 
Risto kävelee trampoliinin reunalle ohjaajan tukiessa kyynärpäästä. 
Reunalla seisoessaan Risto näyttää kädellä minne päin hänen tulisi astua trampoliinilta 
alas. 
Risto ottaa ison askeleen nostaen polvea kunnolla ylöspäin, jonka jälkeen ohjaaja nos-
taa hänet alas patjalle. 
 
Ohjaaja ei osannut avustaa Roopea kunnolla kädestä tukien, ohjaten mahdollisimman 
omatoimiseen selviytymiseen. Siirtymistä helpottaakseen hän nosti pojan trampoliinilta 
alas patjalle. Ohjaajana oli opiskelija, joka oli ensimmäistä kertaa mukana kerhossa. 
 
 
8.kerta,Risto 
2.09.05 
 
Uusi tila, jumppasali:  
Lapset saaneet ohjeen peruuttaa seinän viereen. 
Risto löysi seinän viereen suhteellisen omatoimisesti.  
Tämän jälkeen aikuinen kääntää poikaa kevyesti olkapäistä kohti keskustaa samalla 
puhuen: 

” Sit käännytään vielä tonne keskelle mistä tultiin.”  
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Aikuinen ei anna ajoissa sanallista ohjetta, jota lapsi voisi itse noudattaa. Aikuinen aut-
taa liian nopeasti fyysisesti. Ohjaaja ei muista antaa lapselle tarpeeksi aikaa eikä mah-
dollisuutta omatoimiseen selviytymiseen. 
 
Uudet ohjaajat ja välillä myös työkseen näkövammaisten kanssa toimivat ohjaajat aut-
toivat liian nopeasti. Lapsille ei annettu tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia selviytyä it-
senäisesti.  
 
 
8.kerta, Niilo 
2.33.45-2.34.35 
 
Niilo on tutustumassa uuden kerhopaikan tiloihin yhdessä ohjaajan kanssa:  
Niilo seisoo ulko-ovella, ohjaaja sanoo:  

”Kävelepä mattoo pitkin takasi. Kävelepä mattoo pitkin takasi sun naul a-
kolle.”  

Niilo lähtee liikkeelle, jolloin ohjaaja sanoo: 
”Mennäänpä mattoa  pitkin takasi sun naulakolle.”  

Jonka jälkeen Niilo kysyy jotain, johon ohjaaja vastaa:  
”Se vie ulos tuo ovi. Mennäänpä mattoa pitki. Muistatko missä sun  nau-

lakko on? ”  
Ohjaaja jatkaa: 

” Otapa ihan reippaita askelia, ihan pitkiä tavallisia askeleita. K ävele 
vaan ihan reippailla askelilla. ”  

Ohjaaja kysyy:  
” Mitäs sit kun matto loppuu? Missäpäin sun naulakko on?”  

Niilo sanoo:  ”Täällä.”  
Johon ohjaaja kysyy:  

” Käännytäänkö oikealle vai vasemmalle?”  
  ”Vasemmalle”, sanoo Niilo.  
Johon ohjaaja vastaa: 

” Vasemmalle”  
 
Lapsi saa tilanteessa liikaa ohjeita. Lapsella ei ole aikaa reagoida saamiinsa ohjeisiin 
kunnolla. Aikuinen neuvoo myös liian helposti uudelleen eikä hän anna tarpeeksi aikaa 
vastaamiseen ja mahdolliseen itsenäiseen toimimiseen. Ohjaavia kysymyksiä on niin 
ikään liikaa ja liian nopeassa tempossa. 
 
 
Niilo 
10.kerta, 2.01.50- 2.03.40 
13. kerta 2.28.10-2.28.30 
14. kerta 0.17.51-0.20.31 
 
Ohjaaja ohjaa Niilon kepin käyttöä ollen lähes koko ajan fyysisesti kiinni kepissä.  
 
Rappusissa kulkeminen ja kepinkäytön ohjaaminen oli hyvin ohjaajavetoista. Niilolla 
oli liikkumisrohkeutta itsenäiseen rappusissa liikkumiseen. Todennäköisesti hän olisi 
selviytynyt vähemmällä fyysisellä ohjauksella. Kolmella ylöspäin ja kolmella alaspäin 
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suuntautuvilla portaissa liikkumisen kerroilla hän liikkui vain kaksi kertaa, 10:nnellä ja 
14:nnellä kerralla fyysisen ja sanallisen ohjeistuksen vaihdellessa. Muilla kerroilla oh-
jaaja ohjasi tiiviisti kepin käyttöä ollen koko ajan fyysisesti kiinni kepissä. 
 
10.5.3 Ympäristötekijät 
 
Ulkoiset ympäristötekijät vaikuttivat suuresti ohjaustilanteeseen. Kerhopaikan muutok-
set ja ulkotilanteet sekä eri valaistusolosuhteet toivat omat lisävaatimuksensa itsenäisel-
le selviytymiselle ja liikkumisrohkeudelle. 
 
Kontrastien käyttäminen ympäristössä on tärkeää. Tarpeeksi selkeät kontrastierot hel-
pottavat, jouduttavat ja tekevät meidän jokaisen liikkumisen ja itsenäisen päivittäisistä 
toimistamme selviytymisen turvallisemmaksi. 
 
Kontrastien merkitys tulee esille seuraavissa syvyysvaihteluun ja syvyysnäköön, hämä-
räliikkumiseen ja hämäränäköön, valaistustason muutoksiin ja adaptaatioon sekä värien 
näkemiseen ja värinäköön liittyvissä alakohdissa: 
 
1) Kontrastit ja syvyysvaihtelut  
 
Kontrastitason muutos auttaa huomioimaan syvyysvaihtelun. 
 
 
3.kerta, Risto 
0.40.47-0.41.17 
 
Motorinen rata, ulkona, päiväkodin pihassa: 
Maassa on sekä lunta ja jäätä että tummia pälvipaikkoja nurmikolla. 
Tehtävänä seurata maassa olevia kirkkaan värisiä jalanjälkikuvioita: 
 
”Risto kulkee käsikkäin ohjaajan kanssa, ollen kunnon  etunojassa nojatessaan ohjaajan 
käteen.  
Risto astuu varoen ja haparoiden. Hän katsoo koko ajan jalkoihinsa.  
Ohjaaja kertoo koko ajan mitä edessä on tulossa.”  
 
 
4.kerta, Risto 
1.43.31 
 
Riston pitäisi astua siniseltä trampoliinilta alas, edessä olevalle tummalle patjalle.  
 
”Risto ottaa ison askeleen nostaen polvea kunnolla ylöspäin.”  
 
 
 
4.kerta,Risto 
1.43.50 
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”Risto kävelee vaalealta patjalta tummalle patjalle, jolloin hän ottaa ison askeleen, 
nostaen jalkaa polvesta huomattavasti ylöspäin.  
Ohjaaja tukee kevyesti kyynärtaipeesta.”  
 
Edellisten kuvausten mukaan Risto luulee kontrastitason muutoksen merkitsevän auto-
maattisesti myös syvyystason muutosta. Ilman kontrastitason muutosta Risto ei osaisi 
puolestaan varoa eikä huomaisi syvyysvaihtelua. 33 
 
2) Kontrastit ja hämäräliikkuminen  
 
Kontrastien havaitseminen hämärässä on vaikeampaa kuin valoisassa. Kontrastien käyt-
täminen on tärkeää, koska ne auttavat erityisesti hämärässä liikkumisista. 
 
 
12.kerta, Marja 
1.49.35-1.50.29 
 
Marja uudessa tilassa, koulun käytävällä. Hänellä ei ole keppiä mukana. 
Marja on kulkenut rappuset ylös, missä on  hämärää.  
Rappusten alapäässä jonkin verran valaistusta.  
Marjalla on tehtävänä kulkea rappusia pitkin alakertaan. 

” Mee sitä reunaa pitkin, niin sä tunnet kun se lattia muuttu u vähän erilai-
seksi”, sanoo ohjaaja.  

Lattian pintamateriaali on erilainen ennen rappusia.  
Marja liuttaa jalkoja lattiaa pitkin löytääkseen rappuset ja sanoo: 

”Tossa näkyy joku musta.”  
”Hyvä ”, sanoo ohjaaja ja jatkaa:  
 ”Sulla oli hyvä taktiikka.”  

Marja vastaa ja kulkee samalla rappusia alaspäin kahdella kädellä kaiteesta kiinni pi-
täen:   ”Kun näkyy nää mustat.”  
Eli portaiden reunassa näkyy musta kontrastiraita. 
Tulee tasanne ja portaat kääntyy, jolloin Marja kysyy: 

”Onko tässä rappuja?”  
Hän jatkaa heti matkaa ottaen aluksi kahdella kädellä kaiteesta kiinni ja sen jälkeen 
yhdellä kädellä kaiteesta kiinni pitäen. Hän kulkee koko ajan rintamasuunta vinossa ja 
tasa-askelin. 

” Mää tavallaan lasken alas” sanoo Marja.  
Johon ohjaaja sanoo: ”Pyllymäkee”  
Ja Marja jatkaa:  

” Kun mulla ei oo keppiä, niin mä en näe niitä.”  
 
Edellinen tarkoittaa ettei näe portaiden reunoja. Marja on huomannut, kuinka keppi aut-
taa hänen liikkumistaan, vaikka se ei ole nyt mukana. Kulkiessaan ilman keppiä hän 

                                                
33 Tämä tilanne kuitenkin helpottui Riston saatua oman valkoisen kepin. Tällöin hän luotti kepin tuomaan 
informaatioon. Esimerkki tästä on hänen suojateillä kulkemisensa: Keväällä ennen kepin saantia Risto 
astui ison askeleen ylöspäin kävellessään suojatien valkoisten viivojen päälle. Hän luuli niissä olevan suu-
ren korkeuseron suhteessa mustaan asfalttiin. Saatuaan kepin hän pystyi kepillä koettamaan mitä edellä 
on ja varmistamaan näin mahdolliset syvyysvaihtelut. Tämän myötä liikkuminenkin vaihtui joustavaksi ja 
kaikille ihmisille tavanomaiseksi. 
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joutuu tunnustelemaan jaloilla portaiden reunaa. Portaiden kontrastinauha auttaa hämä-
rässäkin portaiden reunan havainnointia. 
 
3) Kontrastit ja valaistustason muutokset  
 
Kontrastien käyttäminen helpottaa valaistustason muutoksista selviytymistä. 
 
 
13.kerta,Risto 
2.22.30-2.22.51      
 
Risto on tulossa ulos kaupasta. Ulkona pimeää. Sisällä todella kirkasta. 
Risto kulkee ensimmäisistä automaattisesti aukeavista ovista itsenäisesti ja saapuu tuu-
likaappiin.  
Hän kääntyy oikealla olevaa ulko-ovea päin, joka aukeaa automaattisesti.  
Keppi kulkee hyvin edellä. Valo heijastuu metalliseen kynnyslistaan. 
Keppi kulkee aavistuksen ilmassa. 
Risto astuu kynnyslistan yli nostaen jalkaa tosi korkealle ja koputtaa samalla kepillä 
metallista rappurallia. 
 
Risto ei näe kunnolla kynnystä astuessaan kaupan kirkkaista valoista ulos pimeään. Hän 
nostaa varulta jalkaa ylöspäin tullessaan ovelle kynnyksen kohdalle. 
 
4) Kontrastit ja värien käyttäminen  
 
Selkeät värierot auttavat värien havaitsemista ja helpottavat liikkumista sekä kaikkinais-
ta selviytymistä. 
 
 
13.kerta, Risto 
2.44.05-2.46.31 
 
Olemme tulleet käyneet kaupassa ja tulleet sen jälkeen sisälle.  
Jokainen on saanut 5 mk rahaa. Tehtävänä oli ollut ostaa iltapalalle hedelmä, oman va-
linnan mukaan. 
 Istumme pöydän ääressä eteisessä.  
Kaikkien tuli miettiä paljonko rahaa oli käytetty ja paljonko sitä oli jäljellä.  
Loput rahat piti mennä palauttamaan Päiville, jonka jälkeen pääsi kuorimaan ja syö-
mään hedelmäänsä.  
 
Risto kerää rahat pöydältä laskettuaan ne.  
Oma ohjaaja: 
  ” Käy viemässä rahat Paulalle.”  
Risto nousee reippaasti ja kulkee aivan vierestä Paulan ohitse.  
Paula on kyykyssä toisen lapsen takana aivan Riston istumapaikkaa vastapäätä. 
Paula alkaa puhua edessään olevalle lapselle. 
Risto ei reagoi Paulan puheeseen vaan jatkaa matkaa eteenpäin. 
Risto on kiertänyt pöydän toiseen päähän, jossa yksi ohjaaja  kysyy Ristolta jotain. Ris-
to vain jatkaa eteenpäin.  
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Oma ohjaaja kysyy pöydän toisesta päästä:  
” Ketä sää etsit?”  

Tässä vaiheessa Risto on jo aivan Liisan edessä ja laittaa rahat pöydälle. Oma ohjaaja 
naurussa suin: 

”Paulalle meni raha.”  
Liisa sanoo: 

 ”Kiitos”, kun Risto on jo palaamassa paikalleen pöydän päässä.  
Videon takaa ohjaaja: 

” Kenelle sää Risto annoit ne?”  
 Johon Risto vastaa:  

” Paulalle”, ja taputtaa käsiään kulkiessaan, kulkien samall a seisomaan 
nousseen Paulan ohitse.  

 Oma ohjaaja jatkaa:  
”Kenelles ne meni? Paulalle ne piti mennä. Teillä on vaaleat hiukset 
kummallakin.”  

Ohjaaja videon takaa: 
  ” Se oli kuule Liisa kenelle sä annoit ne. Sanopas Paula jotain.”  
Oma ohjaaja: 
  ” Missäs se Paula vois olla?”  
Ohjaaja videon takaa: 

”Näytäs kädellä missä Paula on.”  
Liisa:  

”Haluuks sä antaa uudelleen ne Paulalle? Meillä on ihan samanväriset 
paidatkin.”  

Paula: 
”Se on muuten totta. Määpäs , tuun sinne Liisan viereen. Sää voit kattoo 
kuinka samanlaisia me ollaan. Onko meissä mitään erilaista Liisan kans-
sa?”  

Paula istuu Liisan viereen pöydän ääreen ja sanoo Ristolle, joka istuu omalla paikal-
laan.  

” Käännypäs oikein näin”, kääntäen samalla Ristoa itseään vastapäätä.  
Paula kysyy: 
  ”Onko meissä mitään erilaista Liisan kanssa. 
 Oma ohjaaja:  

”Mitäs Paulalla on vähän erilaista kuin Liisalla? Sama kun sulla itsellä. 
Tuuppa Paula vielä lähemmäs.”  

Paula tulee 50 cm:n päähän Ristosta ja laittaa toisen kätensä ohimolleen jolloin myös 
Liisa tuo päätään lähemmäs Ristoa.  
Oma ohjaaja: 

”Katopas onko Liisalla lasit?”  
Liisa:  

” Koeta vaikka kädellä.”  
Roope vie kättään Liisan kasvoja kohti. 
Risto ei koske kasvoihin asti ja sanoo: 

” Ei ole.”  
 
 
Olimme sopineet ohjaajien kesken käyttävämme jokaisella kerhokerralla oman väristä 
paitaa. Jokaisella ohjaajalla oli eri värinen paita tunnistamisen helpottamiseksi. Ulko-
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kerralle kaksi ohjaajaa oli kuitenkin laittanut samanväriset villapaidat, jotka nyt tulivat 
esiin riisuttuamme ulkovaatteet.  
 
Paula pysyi koko Riston liikkumisen ajan samalla paikalla. Liisa istui Riston vieressä 
hänen oikealla puolellaan. Risto ei huomannut häntä istuessaan omalla paikallaan. 
Noustuaan ylös ja etsiessään katsellaan Paulaa, Risto huomasi Liisan pöydän toiselta 
puolelta kulkien samalla Paulan ohitse, joka oli kyykyssä. Liisalla ja Paulalla oli sa-
manväriset vaalean siniset paidat  kyseisellä kerhokerralla. Yleensä vain Paulan paidas-
sa oli ollut vaalean sinistä, paidan ollessa vaaleansini-musta-raidallinen.34 
 
Yhteenveto 
Ohjauksella on tärkeä merkitys lasten oppimisessa. Tutkimuksesta ilmeni kuinka aikuis-
ten tulee kiinnittää huomiota käyttämäänsä kieleen ja sen käsitteisiin. Ohjauksen määrä 
vaikuttaa niin ikään lapsen toimintaan ja kehittymiseen. Sekä ali- että yliohjanta vaike-
uttavat lasten parasta mahdollista liikkumistaidollista kehittymistä. Kontrastien käytön 
tärkeys tuli esille niin sisä- kuin ulkoliikkumisen suhteen sekä osana ihmisten 
tunnistettavuutta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. POHDINTA 
 
 

                                                
34 Edellinen todistaa kuinka paljon näkövammaiset tunnistavat kanssaihmisiään tämän vaatetuksen tai 
muun ulkoisen tunnusmerkin mukaan. Kun ulkoinen tunnusmerkki muuttuu on näkövammaisen vaikea 
tunnistaa ihmistä, koska hän ei erota kunnolla kasvojenpiirteitä. 
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11.1 Päätulosten tarkastelua 
 
Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia, missä määrin ryhmämuotoinen liikkumistaidon-
kerho kehittää heikkonäköisten lasten liikkumistaitoa. Tavoitteena oli selvittää miten 
kerho kehittää lasten liikkeellelähtemistapoja. Toisella alaongelmalla halusin selvittää 
millaista tukea lapset tarvitsevat liikkumisensa aikana ja kolmannella alaongelmalla sel-
vitin portaissa liikkumisen taitoja. Neljänneksi keskityin liikkumisen tilannetekijöiden 
kuten kielen ja käsitteiden, ohjauksen määrän sekä ympäristötekijöiden kuvaamiseen. 
 
Tutkimuksessani tuli esille se, että huomattavin kehitys tapahtui arimman lapsen eli Ris-
ton kohdalla. Lapset jotka olivat suhteellisen omatoimisia jo kerhon alkaessa eivät enää 
kehittyneet tutkitulla alueella yhtä paljon. Tuloksissa on havaittavissa selkeä kehitys 
liikkeellelähtemisen kehittymisessä toivotun oma-aloitteisen liikkeellelähtemisen suun-
taan kolmen lapsen eli Riston, Kallen, ja Niilon kohdalla. Marja, Simeon ja Simo olivat 
kyseisiä, alusta asti hyvinkin omatoimisia liikkujia. Heidän kehityksensä oli kahdenlais-
ta: Marjalla ja Simolla oli huomattavissa kehitystä toivotun omatoimisen liikkumisen 
sisällä, mutta Simeonilla kehitys kulki sen sijaan yleisesti ottaen taaksepäin ei-toivotun 
käyttäytymisen johdosta. Kaikilla kolmella lapsella, jotka tarvitsivat liikkeellelähtemi-
seen enemmän ohjausta, oli eniten ohjausta aikuisen fyysisen avustamisen ja opastusot-
teen alla. Tämän osuus kuitenkin väheni Ristolla. Kallella ja Niilolla ei esiintynyt fyy-
sistä avustamista lainkaan viimeisellä kerhokerralla. Toivotussa oma-aloitteisessa liik-
keellelähtemisessä oli kaikilla lapsilla viimeisellä kerralla eniten juuri kaikkein toivo-
tuinta oma-aloitteista liikkeellelähtemistä. 
 
Lasten tuentarve liikkumisen aikana oli havainnointikerroilla hyvin vähäistä. Kun lapset 
lähtivät liikkeelle, onnistui liikkuminen hyvin monesti ilman liikkumisen aikaista avus-
tamista ja ohjausta. Tuentarve osoittautui yllättävänkin vähäiseksi. Tuentarve keskittyi 
lähinnä portaissa liikkumisen keppitekniikoiden opastamiseen. 
 
Portaissa liikkumisen merkittävä edistyminen koski lähinnä vain Roopea. Ennen kerhoa 
hän kulki portaat alaspäin istuen, ilman keppiä ja ylöspäin tasa-askelin. Kerhon jälkeen 
hän kulki kaiteettomatkin portaat pystyssä omatoimisesti keppiä apuna käyttäen. Lisäksi 
kolmella lapsella tuli esiin lähinnä kepinkäytön omaksuminen sekä oman kepinkäytön 
tarpeellisuuden myöntäminen.   
 
Tärkeä osa liikkumista on siihen vaikuttavat tilannetekijät, jotka osoittautuivat myös 
tässä tutkimuksessa hyvin merkittäviksi. Lasten edistyminen liikkumistaidossa on näin 
ollen sidoksissa tilannetekijöihin. Tämä ilmenee liikkumisen itsenäisyydessä ja turvalli-
suudessa. Se tulee esille myös liikkumisen joustavuudessa sekä tehokkuudessa. Nämä 
tekijät mainitaan Näkövammaisten Keskusliiton antamassa liikkumistaidonohjauksen 
järjestämisperiaatteissa liikkumistaidonohjauksen tarkoitukseksi. Tilannetekijät vaikut-
tavat paljon myös liikkumisrohkeuteen. Samaa mieltä liikkumisrohkeudesta on myös 
Verhe (1996), joka puhuu järjestelmällisen liikkumisen taitojen harjoittelun tärkeydestä, 
johon näkövammaisia tulee kannustaa ja ohjata. 
 
Ohjaajien toiminta vaikutti suuresti kerhon toteutukseen. Tutkimuksen kerhossa esiin 
nousivat käytetyn kielen ja käsitteiden sekä ohjauksen määrän osuus. Kielen ja käsittei-
den yhteneväisyys oli tärkeässä asemassa, jotta lasten ja aikuisten ajatukset kohtasivat ja 
toiminta kulki toivotulla tavalla eteenpäin. Näin ollen aikuisten oli tärkeää käyttää lasten 
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ymmärrettävää kieltä ja käyttää käsitteitä, jotka lapsi hallitsi. Aikuisilla oli myös tärkeää 
olla keskenään samanlainen tai samansuuntainen käsitteistö, mitä he lasten kanssa käyt-
tivät. Ensimmäisen ja kolmannen Nalle-kerhon ohjaajien palaute kertoo samaa asiaa. 
(Hirn & Marila 1996; Aura-Korpi ym. 2002.) Ohjeiden antamisessa ei kannata myös-
kään käyttää liikaa puhetta, eikä ohjeita saa olla liian monia. Myös tästä löytyy maininta 
Aura-Korvelta ym. (2002, 50.) 
 
Myös Ambrosen ja Cornin (1997) tutkimus toi esille kuinka liikkumistaidon harjoittelu 
kehitti lasten kykyä käyttää hyväkseen käsitteellistä sanastoa liikkumisensa hyväksi 
ympäristössään. Käsitteiden käytön opettaminen muodostaa siis tärkeän osan lasten 
liikkumistaitoa. Tämä tulee esille niin Ambrosen ja Cornin kuin kaikkien Nalle-
kerhojen, tutkimuksen Nalle-kerho mukaan luettuna, kohdalla. 
 
Ohjaavat kysymykset osoittautuivat myös hyväksi menetelmäksi lasten liikkumistaidon 
ohjauksessa. Tällöin lapsi sai itse oivaltaa ja olla mukana oppimassa uutta, jolloin myös 
asia jäänee paremmin mieleen. Toisaalta myös lapsia pitäisi opettaa tekemään itsenäi-
sesti kysymyksiä. 
 
Ohjauksessa kiinnittyi huomio sen määrän sopivuuteen. Ohjaajien tulee osata lukea las-
ten viestejä ja antaa apua ja tukea vain pienin tarvittava määrä. Lapsia tulee kannustaa 
kaikin puolin mahdollisimman omatoimiseen liikkumiseen ja kaikkinaiseen selviytymi-
seen. Toisaalta, kun ohjaaja huomaa, ettei lapsi selviä toiminnasta toivotulla tavalla, tu-
lee hänen puuttua tilanteeseen ja antaa tarvittava apu ja ohjaus tilanteen edistämiseksi. 
Ohjaukseen pätee siis Vygotskyn ajatus lähikehityksen vyöhykkeistä eli lapsen kehityk-
sen huomioonottava riittävä ohjaus vie taitojen oppimista toivotulla tavalla eteenpäin 
(Tharp & Gallimore 1988). 
 
Jaottelin ohjauksen määrän ali -yli -ja sopivaksi ohjaukseksi. Aliohjaustilanteet ilmeni-
vät kerhossa lähinnä liikkumistaidon keppitekniikoiden ohjauksessa ja portaissa liikku-
misessa. Portaissa liikkumisessa esiin nousi ohjauksen määrän lisäksi sen laadun vaiku-
tukset. Aikuisten tulisi osata nähdä milloin lapsi on kykenevä kulkemaan rappuset itse-
näisesti ja milloin hän tarvitsee tukea portaissa liikkumiseensa. Ohjaajan tulisi myös 
hahmottaa millaista tukea hän tarvitsee, jotta kyseinen tilanne olisi hänelle kaikkein pa-
ras oppimisen paikka tulevaisuutta ajatellen. Ongelmia tässä ilmeni ennen kaikkea uusi-
en ohjaajien kanssa, jotka eivät olleet työskennelleet ennen näkövammaisten lasten 
kanssa. Portaissa liikkumisen analyysi perustuukin sekä ohjaajan että lapsen toiminnan 
havainnointiin. Vasta videolta katsottaessa huomasin, kuinka ohjaaminen oli jäänyt hy-
vinkin kaukaiseksi usealle ohjaajalle. Tämä kertoo puolestaan siitä, että liikkumistaidol-
listen taitojen ohjaus uusille ohjaajille oli niin ikään jäänyt liian vähäiseksi. Kävimme 
yhdessä läpi ohjauksen, keppitekniikoiden ja opastamisen periaatteita ennen varsinaisen 
kerhotoiminnan alkua. Meidän olisi kuitenkin pitänyt kiinnittää huomiota enemmän oh-
jauksen opastamiseen myös itse kerhossa.  Pidimme jokaisen kerhon jälkeen palaverin, 
jossa arvioimme mennyttä kerhoa ja suunnittelimme menneen kerhon pohjalta seuraa-
vaa kertaa. Kiinnitimme näissä kokoontumisissa kuitenkin liian vähän huomiota kans-
saohjaajiemme ohjaamiseen. Toki ohjeistimme uusia ohjaajia koko ajan kerhon edetes-
sä, mutta vasta videolta katsoessa huomasin määrättyjen taitojen ohjaamisessa säännöl-
lisesti toistuvat puutteet. Toimiva tapa olisi ollut kerrata ennen jokaista kerhoa tär-
keimmät tekijät, jotka kyseisellä kerhokerralla tulisi huomioida liikkumistaidon ohjauk-
sen suhteen. Aliohjauksen alle kuuluu myös kerhossa esille tullut aikuisen liian myö-
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hään antama sanallinen ohje. Ohje tuli niin myöhään, ettei lapsi voinut enää noudattaa 
sitä tämän takia. 
 
Yliohjaustilanteet tulivat esille liian monen samanaikaisen ohjeen antamisessa sekä lii-
allisten ohjaavien kysymysten käytössä. Uudet ohjaajat, kuten myös vanhatkin ohjeisti-
vat lapsia välillä liikaa. Lapsi ei aina ehtinyt toimia saamansa ohjeen mukaan. Yliohja-
usta ilmeni, kun lapselle ei annettu tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia reagoida saamiin-
sa ohjeisiin kunnolla. Hän sai liian helposti uusia neuvoja ja ohjeistusta, kenties vähän 
eri sanoilla. Tällöin mahdollinen vastaaminen ja ohjeen mukainen itsenäinen selviyty-
minen estyi. Aikuisen tulisi siis osata olla myös hiljaa. Silloin, kun ohjaaja on tehtäväs-
sään uusi voi hiljaa oleminen tuntua vaikealta. Hyvä ohjaaja ei saa kuitenkaan olla koko 
ajan äänessä. Toisaalta ohjeen annon tulee tapahtua aina ensin sanallisesti. Ohjaaja ei 
saa mennä heti lapseen fyysisesti kiinni, vaikka tehtävä ei onnistuisikaan. Kerhossa oh-
jaajat myös auttoivat välillä fyysisesti liian nopeasti. Lapselle tulee antaa joka suhteessa 
aikaa. Toozen (1981) mukaan näkövammaisen lapsen kanssa tulee löytää keskitie riittä-
vän avun suhteen ja osata muodostaa rohkaiseva suhde lapseen, jotta lapsi tekisi asioista 
itsenäisesti (Tooze 1981; ks. Stone 1997b, 93). Ennen kerhoa pidetty ohjauspalaveri 
osoittautui näin ollen liian vähäiseksi lasten ohjauksen linjojen hahmottamiseen ja 
omaksumiseen. Näkövammaisten lasten ohjaamisessa on omat hyväksi havaitut tekijät, 
joiden mukaan toimiminen näytti kuitenkin unohtuvan välillä myös päivittäin näkö-
vammaisten kanssa työskenteleviltä. 
 
Stonen (1997a) sekä Anthonyn (1993) mukaan lasten oppimisessa on tärkeää motivaa-
tio. Se pätee myös liikkumistaidon oppimiseen ja oli havaittavissa myös tutkimuksen 
kerhossa. Ympäristöön motivoituminen sekä motivoivat kontekstit ovat avainasemassa. 
Simeonin kohdalla ei-toivottu käyttäytyminen olisi kenties ollut vähäisempää, jos meillä 
olisi ollut mahdollisuus toimia ripeämmin koko lapsiryhmälle suunnatuissa toiminnois-
sa. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista ryhmän heterogeenisuuden vuoksi. Simeon 
kaipasi energistä toimintaa ja osaksi turhautui hitaaseen tempoon. Toisaalta koulun suu-
ri tila innosti liikkumaan.   
 
Oma tilannetekijänsä on ympäristötekijät. Näiden tekijöiden osuus korostuu näkövam-
maisen ja erityisesti heikkonäköisen kohdalla. Sorrin ym. (2001) mukaan näkövammai-
sen toimintakykyyn voi vaikutta olennaisesti ympäristön valaistusolosuhteet. Näkö-
vammaisen on vaikea havaita sekä tunnistaa yksityiskohtia kaukaa. Etäisyyksien, sy-
vyyden ja tasoerojen arviointi sekä luotettavan kuvan muodostaminen ympäröivästä ti-
lasta on vaikeaa. (Sorri ym. 2001, 280.) Näkövammaisilla esiintyy usein hämäräsokeut-
ta sekä häikäistymistä. Kontrastien erotuskyky on heikentynyt ja valontarve puolestaan 
lisääntynyt sekä tasoerojen arviointi on vaikeutunutta. (Verhe 1996, 16.) 
 
Ympäristötekijöissä kontrastit olivat tutkimuksen kerhossa tärkeässä asemassa. Ohjaaji-
en on tärkeää ymmärtää niiden merkitys, jotta osaa huomioida niiden aseman toimin-
noissa. Verhe (1996, 51) ilmaisee kontrastien tärkeyden myös ovien ja oven karmien 
erottamisessa ympäröivästä seinästä. Tutkimuksen kerhossa kiinnitimmekin tummaa 
eristysnauhaa ovenkarmeihin, jotta ne erottuisivat ja lapset eivät törmäilisi. Tämä siksi, 
että niin ovi, oven karmit kuin seinäkin oli valkoinen. Kontrastien vaikutus rappukäve-
lyyn näytti olevan ilmeinen. Tutkimuksen kerhossa se ilmeni erityisen selvästi pimeäs-
sä. Verheen (1996) mukaan alaspäin lähteviä portaita on vaikea havaita, elleivät lähtöta-
so ja askelma erotu toisistaan kontrastimateriaali- ja värivyöhykkeellä. Portaissa liik-
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kumista helpottaa myös portaan etureunan kontrastiraita. (Verhe 1996, 16; 32.) Tutki-
muksen kerhossa rappusten tasoerojen havaitsemisen helpottamiseksi käytettiin kontras-
tinauhaa. Mahdollisimman laajamittainen kontrastien käyttäminen helpottaa siis heik-
konäköisten ja useimpien normaalinäköistenkin liikkumista. Kuitenkin ympäristömme 
suosii esimerkiksi lasiovia ja hyvin matalakontrastisten nimikilpien käyttöä julkisissa 
rakennuksissa. Lasin ja metallikilpien käyttöä haittaa myös häikäistyminen. Se on nä-
kövammaisilla yleinen ongelma (Verhe 1996, 16). Tämä ei tullut kerhossa esille sen il-
ta- ja talviaikaan tapahtuvan ohjauksen vuoksi muualla kuin yhdellä talviliikkumisen 
ulkokerralla. Tällöin esiintyi valaistustason muutokseen sopeutuminen kauppaan men-
täessä. Emme kokeneet häikäisyä myöskään sisätiloissa. 
 
Monen lapsen kohdalla siis erityisesti hämäräliikkuminen ja epätasainen maasto vaike-
uttivat liikkumista ja vaativat harjoittelua. Näissä tilanteissa kontrastien käytön merkitys 
korostui vielä entisestään, koska näkökyky on erilainen päivänvalossa kuin hämärässä. 
Varsinkin syvyyden havainnointi tuotti tällöin monelle vaikeutta. Myös Tapp (1985) piti  
tärkeänä heikkonäköisten koululaisten kohdalla pimeällä liikkumisen ohjausta. Varsi-
naisen kerhon puitteissa pääsimme liikkumaan vain kerran hämärässä. Kotikäynneillä 
liikuimme kuitenkin hämärässä, jos se oli kyseisen lapsen kanssa oleellista. 
 
Havaitsimme kuinka tärkeää epätasaisessa maastossa liikkumisen kokemukset olivat 
kaikille kerholaisille. Syvyysnäkö ja kontrastien erotuskyky oli kaikilla jollain tasolla 
heikentynyt. Muutaman lapsen ulkona ja sisällä liikkumisessa oli todella suuri ero: si-
sällä liikkumisen oli joustavaa ja hyvinkin itsenäistä, mutta ulkona he turvautuivat ai-
kuiseen ja heidän itsenäinen liikkumisensa oli epätavallisen varovaista ja huteraa. Kaik-
ki lapset tarvitsivatkin paljon erilaisia liikekokemuksia, jotka auttoivat heidän tasapai-
noaan ja itsenäistä liikkumista.  
 
Edellisiä havaintoja kerhosta tukee Italiassa (2001) tehty tutkimus, jossa kerrotaan ym-
päristön merkityksestä heikkonäköiselle lapselle. Ympäristössä tulee tutkimuksen mu-
kaan huomioida valaistus, kontrastien käytön merkitys ja kirkkaiden värien käytön mer-
kitys, jotka ovat heikkonäköisten lasten kuntoutuksen perusaineksia. (Lanners & Goer-
gen 2001, 1-5.) Myös Verhe (1996) puhuu edellisten tärkeydestä ympäristön muokkaa-
misessa näkövammaiselle tarkoituksenmukaiseksi. Hänen mukaansa huomiota tulisi 
kiinnittää edellisen lisäksi myös materiaaleihin sekä näiden kaikkien yhteisvaikutukseen 
tukea heikon näön hyödyntämistä. Toisaalta se, mikä ympäristössä on toimivaa näkö-
vammaiselle on hyvä kaikille ihmiselle ja ennen kaikkea vanhuksille. 
 
11.2 Nalle-kerho osana kuntoutusta 
 
Useimmat  tutkijat ovat nykyisin sitä mieltä, että liikkumistaidon harjoittelu tulee aloit-
taa niin varhain kuin mahdollista. Liikkumistaito on osa varhaiskuntoutusta ja se tulee 
aloittaa jo ennen päiväkoti-ikää tai viimeistään sen aikana. (Leong 1996, 145.) Ryhmä-
muotoinen liikkumistaidonkerho on meillä Suomessa edelleen uusi toimintamuoto. Oh-
jaajakollegojeni kanssa olemme huomanneet, kuinka vaikeaa on perustaa uutta toimin-
tamuotoa. Vaikka kerholle oli tilausta, maksajatahoa oli vaikea löytää. Liikkumistai-
donohjaus ryhmämuotoisesti toteutettuna ei täytä kuntoutukselle määriteltyjä rajoja. 
Paateron, Kivekkään ja Vilkkumaan (2001) mukaan kuntoutuksena on pidetty perintei-
sesti erityistyöntekijöiden kuten fysio-, toiminta- ja puheterapeuttien, psykologien, sosi-
aalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien työtä kuntoutujan kanssa. (Paatero, Kivekäs, 
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Vilkkumaa 2001, 111.) Edellinen, kuten lakikin, tuntee siis yksilöohjauksen. Järvikos-
ken ja Härkäpään (2001) mukaan kuntoutus on lisääntynyt maassamme voimakkaasti 
viime vuosikymmeninä. Toisaalta siihen käytetyt varat ovat lisääntyneet ja toisaalta on 
tapahtunut horisontaalista laajentumista eli palveluja tarjotaan uusille kohderyhmille 
laajentamatta kuitenkaan kuntoutuksen kriteerejä. (Järvikoski & Härkäpää 2001, 32-33.) 
Niinpä perusteluksi ryhmämuotoisen ohjauksen tarpeellisuudesta ei kelpaa pelkkä sosi-
aalisten taitojen oppiminen eikä vertaisryhmässä toimiminen. Nämä eivät enää kuulu 
lääkinnällisen kuntoutuksen alle ja näin sairaalan maksupiiriin. Toisaalta kerhon tavoit-
teet eivät sovi myöskään vapaa-ajan piiriin ja niin sitä kautta tulevat rahat eivät tule ky-
symykseen.  
 
Näkövammaisten kuntoutus on moniammatillista (Sorri ym. 2001, 280). Tämä ilmeni 
myös tutkimuksen Nalle-kerhossa, olihan meillä hyvin monipuolinen ja oman asiansa 
osaava asiantuntijajoukko työskentelemässä lasten kanssa. Lasten lääkinnällinen kun-
toutus merkitsee lapsen kokonaiskehityksen edistämistä ja koko perheen hyvinvoinnin 
ja elämänlaadun parantamista (Sorri ym. 2001, 281). Tämän piiriin kuuluu myös liik-
kumistaidon ohjaus käsittäen lasten kohdalla perustaitojen ja välttämättömien lähiympä-
ristön reittien ohjauksen (Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.10.2003). Loppujen lo-
puksi saimme kerholle rahoituksen, kun kerho luettiin lääkinnälliseksi ryhmämuotoisek-
si kuntoutukseksi. 
 
Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutusjohtaja Teuvo Ruponen (2003) sanoo näkö-
vammaisten lasten kuntoutuksessa elettävän tällä hetkellä haasteiden sekä mahdolli-
suuksien aikaa. Näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä pääsy kuntoutukseen 
toimii muita ikäryhmiä paremmin. Alueelliset erot ovat kuitenkin vielä suuria. Tulevai-
suudessa olisi päästävä siihen, että kuntoutusjaksot toteutuisivat ilman suurta hakupro-
sessia. (Ruponen 2003, 18.) 
 
Kuntoutus nähdään keinona vähentää mm. vaikeavammaisen ja ikääntyneen väestön 
hoidon ja huollon tarvetta sekä kustannuksia. Samalla kuntoutus ymmärretään yksilön 
kannalta hyvänä, hyvän tuottajana. Usein myös korostetaan kuntoutuksen perustana 
olevaa jokaisen ihmisen oikeutta ihmisarvoiseen elämään. (Järvikoski & Härkäpää 
2001, 30.) Järvikoski ja Härkäpää ovat kirjoittaneet 1995 seuraavaa, ottaen kuntoutuk-
sen määrittelyn lähtökohdaksi henkilökohtaisten elämänprojektien toteuttamisessa il-
menevien ongelmien ja sosiaalisen integraation näkökulman: 
 

”Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toi mintaa, jonka yleista-
voitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja yllä-
pitämään elämänhallintaansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa 
sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat (sairauden tai muiden 
syiden vuoksi) uhattuna ja heikentyneet. 
Kuntoutus perustuu kuntoutujan ja kuntouttajien yhteisesti laatimaan 
suunnitelmaan ja jatkuvaan prosessin arviointiin. Kuntoutus sisältää yksi-
lön voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnan tunnetta lisääviä sekä ympä-
ristön tarjoamia toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Kun-
toutus voi perustua sekä yksilö- että ryhmäkohtaiseen työskentelyyn, ja 
siinä käytetään hyväksi lähiyhteisöjen sosiaalisia verkostoja.”   
(Järvikoski & Härkäpää 2001, 36.) 
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Järvikoski ja Härkäpää (2001) kirjoittavat yhteisesti laaditun suunnitelman ja prosessin 
arvioinnista. Laadimme kerholle maksajatahoa varten yleissuunnitelman sen toiminnas-
ta ja tavoitteista. Varsinaiset  kerhoa koskevat suunnitelmat ja tavoitteet tehtiin perhei-
den ja työntekijöiden yhteisten tietojen pohjalta. Jokaiselle lapselle laadittiin henkilö-
kohtainen suunnitelma ryhmätoimintaan sekä kotikäynnille. Lisäksi jokaisella kerhoker-
ralla oli omat tavoitteensa, joiden pohjalta toimimme. Yksilölliset tavoitteet olivat eri-
tyisen tärkeitä yksilön kehittymisen seuraamisen kannalta. Tarkistimme tavoitteita jol-
lain muotoa jokaisen kerhokerran jälkeen suhteessa ryhmään. Syksyllä ennen toisen 
toimintakauden alkua teimme vielä tarkemman tavoitteiden tarkistamisen jokaisen lap-
sen kohdalla. Yhtenä prosessin arviointikeinona piti toimia reissuvihko. Kerhossa olikin 
käytössä vihko, jota oli tarkoitus käyttää vanhempien ja meidän ohjaajien viestintä- ja 
arviointivälineenä. Vihkon käyttäminen ei toiminut kuitenkaan ajatellulla tavalla. Koti-
käynneillä ohjasimme myös vanhempia ja kerroimme, mitä olimme lapsen kanssa har-
joitelleet. Samoin kerhon lopussa kerroimme ohjattavanamme olleen lapsen vanhemmil-
le, heidän lapsensa kerhossa edistymisestä. Tämä siksi, että koimme aikamme olevan 
rajallisen, emmekä osanneet varata aikaa vihkoon kirjoittamiselle. Kotoapäin saimme 
vain kerran viestiä vihkon välityksellä. Vihko toimi näin ollen lähinnä kerhokertakoh-
taisten tavoitteiden ja toiminnan kuvaajana kotiin päin, laittaessamme noista asioista jo-
ka kerhokerta monisteen vihkoon.  
 
Kuntoutusmenetelmien kehittämisessä on näkynyt 1990-luvulla aikaisempia vuosi-
kymmeniä voimakkaammin prosessinäkökulma. Keskusteluissa ja kuntoutuskäytän-
nöissä on alettu korostaa enemmän kokonaisuuksia, kuin yksittäisiä toimenpiteitä. (Pii-
rainen & Kallanranta 2001, 105) Meidän kerhomme toimi myös kokonaisuutena. Yksi 
osa toimintaa oli kerho ja yksi osa kotikäynnit. Myös USA:ssa käytettyyn erityistä hoi-
toa ja kasvatusta tarvitsevien lasten varhaisvuosien erityiskasvatukseen (early interven-
tion) kuuluu sekä interventiotoiminta että kotikäynnit. Eli toiminnan jakaantuminen 
kahteen eri toimintamuotoon, kuten tutkimuksen Nalle-kerhossa. (Bricker ym. 1998.) 
Stonen (1997a) mukaan lapsen liikkumistaidon kehittyminen on prosessi, joka tulee 
nähdä olennaisena osana lasten kokonaiskehitystä ja oppimista. Se on prosessi joka tar-
vitsee aikaa ja jossa ovat mukana lapsen kaikki lähi-ihmiset (Stone 1997a, 160.)  
 
Yoder ja Warren (1998) viittaavat esikielellisessä tutkimuksessaan yleiseen systeemi-
teoriaan sekä perhesysteemi teoriaan. Nämä kertovat kuinka perhetausta ja kotiolot voi-
vat sekä lisätä ja parantaa tai haitata ja jopa estää koulussa tai terapiassa tehdyn suunni-
telman toteuttamista. Tutkimuksen mukaan sosioekonominen tausta kertoo, kuinka van-
hemmat  ovat vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa. (Yoder & Warren 1995, 1208.) Per-
heellä oli tutkimuksen Nalle-kerhossakin suuri osuus lapsen kerhoaikaiseen kehittymi-
seen. Osa perheistä kannusti lastaan ja tuki toiminnallaan lapsen liikkumistaidollista ke-
hitystä. Osa myös hyväksyi mahdolliset apuvälineet lapselleen kuuluvaksi. Kaikille 
edelliset eivät olleet kuitenkaan heti selviä,vaan asiat vaativat kypsyttelemistä. Jonkun 
lapsen kohdalla jatkosuunnitelmat olisivat kenties olleet erilaiset, jos perhe olisi ollut 
työntekijöiden kanssa samoilla linjoilla. 
 
Kerhotoimintojen kantavana voimana oli leikki. Käyttämämme leikit luetaan pedagogi-
sessa luokittelussa sääntöleikkeihin. Hirnin ja Marilan (1996) mukaan ensimmäinen 
Nalle-kerho osoitti ryhmämuotoisen ohjauksen olevan tuloksellista. Kerho osoitti lasten 
jaksavan keskittyä ohjaukseen toiminnan ollessa leikinomaista ja toimintatuokioiden 
vaihtuessa 4-6 kertaa tunnin aikana. Kerhon lapset tukivat oppimisessaan toisiaan. Vy-
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gotsky painotti puolestaan kokeneemman ohjaajan vaikutusta, jossa lapset auttavat toi-
siaan ja kantavat näin vastuuta toisistaan ja toistensa oppimisesta. (Tharp & Gallimore 
1998.)  Hirnin ja Marilan (1996) mukaan leikkien järjestäminen ryhmässä oli mielekäs-
tä. Liikunnalliset harjoitukset ja liikkumistaidolliset harjoitukset puolestaan tukivat toi-
siaan. Edelliset toteutuivat myös tutkimuksen Nalle-kerhossa. Ryhmämuotoinen liik-
kumistaidon kerho pystyy ottamaan aivan eri ulottuvuuksia lasten kanssa esille kuin pe-
rinteinen yksilöohjaustunti. Leikin avulla oppiminen on luonnollista toisten lasten kans-
sa toimimista. Samanikäisten lasten kanssa lapset motivoituvat harjoituksista aivan eri 
tavalla kuin kahden kesken aikuisen kanssa. Ohjauskaan ei tunnu niin ohjaukselta, vaan 
kerho on yhdessä puuhaamista, jonka aikana opitaan uusia asioita. 
 
Aura-Korpi ym. (2001) kertovat heidän toteuttamassaan heikkonäköisten Nalle-
kerhossa asioita havainnollistetun näyttämällä esimerkkiä, jolloin lapset myös matkivat 
toisiaan taitavasti. (Aura-Korpi ym. 2001, 50). Tutkimuksen Nalle-kerholaiset matkivat 
puolestaan enemmän aikuisia kuin toisiaan. Vaikkakin heidän voi sanoa tukeneen tois-
tensa oppimista esimerkiksi kepinkäytössä. Ruokailussa toisten esimerkki toimi hyvänä 
omatoimisuuden kannustimena. Hiltunen ja Wilska (1997) kertovat puolestaan toisessa 
Nalle-kerhossa lisätyn leikin avulla lasten uteliaisuutta. He kertovat myös pelien ja leik-
kien avulla vahvistetun lasten itsetuntoa ja  näkövammaisidentiteettiä sekä lasten valmi-
utta toimia itsenäisesti. Samalla lapset saatiin huomaamatta myös toimimaan sosiaali-
sesti. (Hiltunen & Wilska 1997, 19.)  Edellä mainitut periaatteet toimivat myös 
tutkimuksen Nalle-kerhossa. 
 
Leikin pedagoginen ohjaaminen perustuu Hännikäisen (1995) mukaan seuraavaan: On-
nistuakseen leikin ohjauksessa kasvattajan on tunnistettava niin leikin kehitystä eteen-
päin vievät kuin myös sitä taannuttavat ristiriidat ja jännitteet. Hännikäinen miettii väi-
töskirjassaan, voiko lasten ja aikuisten toimintajärjestelmä olla kaikille yhteinen, ja jos 
voi niin missä määrin? Jos tavoitteena on yhteinen toimintajärjestelmä on kasvattajan 
sekä lapsiryhmän että yksittäisten lasten toiminnan kohteet ja motiivit oltava selvillä. 
Tällöin aikuinen voi ohjata leikkiä tuhoamatta leikin välittömyyttä ja ominaislaatua las-
ten omana toimintana.  
 
Heleniuksen (1993) mukaan leikki merkitsee aikuisille usein keinoa kasvatuksen pää-
määrien tavoittelussa. Tämä päti myös tutkimuksen kerhossa. Jangdin (1994) mukaan 
lapsi voi ymmärtää leikin avulla myös vastakohtia ja käsitteitä, jotka ovat merkitykset-
tömiä ilman oikeaa kontekstia. Leikin osuus edellisessä osoittautui tutkimuksen kerhos-
sa, kuten aikaisemmissakin kerhoissa erityisen merkitykselliseksi. 
 
Nalle-kerhoista on tehty kaksi tutkimusta. Alavesa (1998) teki ensimmäisestä kerhosta 
proseminaaritutkielman aiheenaan Liikkumistaidonohjaus näkövammaisille lapsille - 
kokemuksia Nalle-kerhosta ja Menomittarista. Alavesa tutki ensimmäisen kerhon poh-
jalta liikkumistaidon ohjauksessa opetettavien asioiden siirtymistä käytäntöön. Kysely 
selvensi lasten hyötyneen vanhempien mielestä eniten kyseisessä kerhossa ympäristökä-
sitteiden ja valkoisen kepin omaksumisesta ja käytöstä. Vanhemmat myös kokivat ker-
hosta olleen hyötyä lapsen liikkumistaidon kehittymiselle. Vanhemmat antoivat kerhon 
hyödyllisyydelle kouluarvosanan 8-10. (Alavesa 1998, 23-26.) Tutkimuksen kerholla oli 
mielestäni myös vaikutusta varsinkin kepin omaksumisessa ja todennäköisesti myös 
ympäristökäsitteiden omaksumisessa. Kerho toimi oppimis- ja omaksumispaikkana lä-
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hes vuoden säännöllisesti toistuvana kerhona. Kerhossa, jonka toiminnassa käytettiin 
säännöllisesti ympäristökäsitteitä.  
 
Wilska ja Hiltunen (1997) tekivät niin ikään proseminaaritutkielman, järjestyksessä 
maamme toisesta Nalle-kerhosta, tutkimalla kerhon vaikutusta lasten sosiaaliseen käyt-
täytymiseen. Sosiaaliset taidot muuttuivat eniten kommunikointitaidoissa sekä myös 
ryhmätoimintataidoissa. Toisten lasten kanssa toimiminen pysyi samana tai huononi, 
mihin lienee ollut syynä liian lyhyt aika ja liian korkeat odotukset. Oma aktiivisuus, 
empatia ja omien tunteiden ilmaisu kehittyivät neljästä tutkimuksessa mukana olleesta 
lapsesta kahdella. Kerhon todettiin myös vaikuttavan enemmän heikkonäköisten kuin 
sokeiden lasten käyttäytymiseen. (Hiltunen & Wilska 1997, 32-33.) Tutkimuksen ker-
hossa pääsi näkemään myös lasten sosiaalista käyttäytymistä. Keskenään kontaktia otti-
vat eniten tutkimuksen vanhimmat, taidoissaan kerhon alussa kaikkein pisimmällä ole-
vat lapset. 
 
Myös kolmannen Nalle-kerhon ohjaajat kertovat ryhmässä opittavan yksilöohjausta pa-
remmin toisten huomioimista, omatoimisuutta sekä sosiaalisia taitoja. Leikin, laulun, 
mielikuvituksen ja tarinoiden tärkeys tuli esille niin ohjauksessa kuin lasten motivoin-
nissakin. Kyseisen kerhon lapset tulivat ryhmän kautta niin ikään oma-aloitteisemmiksi 
ja rohkeammiksi. (Aura-Korpi ym. 2001, 50- 53.) Edellinen tukee saamiani tuloksia 
kerhon positiivisesta vaikutuksesta lapsen liikkumistaidolliseen kehittymiseen oma-
aloitteisuuden ja rohkeuden kehittymisen myötä. 
 
11.3 Nalle-kerhon merkitys kokonaiskehityksen tukemisessa 
 
Kerho puolsi paikkaansa vertaisryhmäkokemusten tuojana. Saarisen ym. (1989)  mu-
kaan vertaisryhmällä tarkoitetaan kaikkia lasten ja nuorten kesken tapahtuvia sosiaalisia 
suhteita lukuun ottamatta sisarus- ja muita sukulaisuussuhteita. Vertaistyhmällä on hy-
vinkin moninaisia yhteyksiä lapsen ja nuoren kehitykseen. Kavereiden sosiaalistava 
vaikutus on luonteeltaan erilaista kuin vanhempien. Vertaisryhmä vaikuttaa positiivises-
ti lapsen kognitiiviseen kehitykseen silloin kun kaveriryhmässä saadut kokemukset pe-
rustuvat tasavertaisuuteen. Lapsi oppii ryhmässä toimiessaan oman käyttäytymisensä 
säätelyä ja lapsi oppii asettumaan toisen ihmisen asemaan. Ryhmässä koetaan yhteis-
henkeä, mikä tuo selviytymisen tunteen pintaan. Vertaisryhmässä lapsi ei koe itseään 
yksinäiseksi eikä haavoittuvaksi. Vertaisryhmällä onkin hyvin tärkeä emotionaalinen 
tehtävä lapsen kehityksessä. (Saarinen ym.1989, 117-118.) Myös Näkövammaisten 
Keskusliiton kuntoutusjohtaja Ruponen (2003, 18) sanoo vertaistuen olevan kuntoutuk-
sen keskeinen elementti. 
 
Vertaiskohtaaminen toimii näin ollen kuntoutumisen tukena. Toisten samassa tilantees-
sa olevien sairaiden tai vammaisten kanssa oma tilanne on sekä helpompi tunnistaa että 
hyväksyä. Hyväksymisen kautta mahdollistuu uusien toimintamallien käyttöön ottami-
nen, joita kuntoutujat voivat oppia myös toinen toisiltaan. (Poteri 2001, 555.) Toisaalta 
lapsille on välttämätöntä tavata muita näkövammaisia lapsia ja huomata, että on muita-
kin heikkonäköisiä tai sokeita lapsia (Ruponen 2003, 18). Vertaisryhmän kanssa toimi-
essaan lapsi pääsi näin huomaamaan ettei ollut ainoa näkövammainen, mikä antaa poh-
jaa oman identiteetin muodostamiselle. Samasta asiasta puhuu myös Ruponen (2003, 
18). Monet heikkonäköiset yrittävät myös salata heikkonäköisyytensä mieluummin kuin 
paljastavat avuntarpeensa muille, koska he pitävät näkövammaansa negatiivisena omi-
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naisuutena. Näillä heikkonäköisillä voi olla vaikeuksia muodostaa positiivista minäku-
vaa ja he voivat tuntea itsensä myös eristäytyneeksi. 
 
Kerhon aikana varsinkin ruokailutilanne muodostui hyväksi hetkeksi yhteiseen jutuste-
luun ja kokemuksien vaihtoon. Olihan jokainen kerholainen ainoa näkövammainen 
omassa koulussaan tai hoitopaikassaan.  
 
 
5. kerta 
3.44.29-3.45.07 
 
Simeon, Marja ja Simo keskustelevat ruokapöydässä keskenään monennellako luokalla 
he ovat koulussa. Simeon istuu pöydän päässä. Simo hänen vieressään ja Marja puoles-
taan Simon vieressä. 
3.44.51-3.44.56 
 Simo sanoo: 
  ” Mää oon näkevien koulussa. Onko Marja?”  
 
Kyseisten lasten kesken syntyi eniten kommunikointia keskenään ja he ehtivät miettiä 
monia asioita kerhovuoden aikana. 
 
Myös maamme kolmannen Nalle-kerhon ohjaajat kertovat ryhmässä oppimisen ilosta ja 
vertaistuen merkityksestä, mikä tuli esiin myös tutkimuksen Nalle-kerhossa. Aura-
Korven ym. (2001) mukaan vertaisryhmässä liikkumistaidon opettelu oli sekä hauskaa 
että innostavaa. Innostunut ilmapiiri toi hyvän olon ja otollisen ilmapiirin uusien asioi-
den ryhmässä oppimiselle. Saamalla vertaistukea lapsi pystyi irrottautumaan ympäril-
lään olevista aikuisista.   
 
Näkövammaisten kohdalla on mielestäni vertaisryhmällä hyvinkin suuri merkitys. Toi-
nen näkövammainen antaa mallin, kuinka heikollakin näöllä pärjää, kun uskoo itseensä 
ja yrittää. Toinen näkövammainen antaa myös mallin apuvälineiden käytön tuomista 
eduista. Vertaisryhmän kannustuksella ja esimerkillä on heikkonäköisten kanssa toimit-
taessa hyvinkin paljon merkitystä.  
 
Jäljellä olevan näön käyttäminen muodosti tärkeän osan heikkonäköisten lasten kanssa 
kerhossa toimittaessa. Verheen (1996) mukaan näönkuntoutuksen avulla ohjataan hen-
kilöä käyttämään jäljellä olevaa näköään mahdollisimman tehokkaasti ja hyödyntämään 
suurentavia apuvälineitä (Verhe 1996, 16). Myös kerhon lapsia opetettiin käyttämään 
jäljellä olevaa näköään. Heitä opetettiin käyttämään näköään mahdollisimman paljon 
hyväksi liikkumisessaan ja hyödyntämään mahdollista kiikaria. Heille myös opetettiin 
Stonen (1997b, 91) esiin ottama asia, kuinka visuaalisen informaation tulkitseminen vie 
aikaa.  
 
Kiikarin käytön harjoitteleminen vie aikaa ja vaatii lapselta keskittymiskykyä. Kiika-
rointi onnistuu harvoin heti ensi yrittämällä, vaan sen joustava käyttäminen vaatii paljon 
harjoitusta. Kiikarin käytön oppiminen on kuitenkin palkitsevaa, kun sitä jaksaa harjoi-
tella. 
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5.kerta , Simeon 
 
Simeon käyttää kiikaria ensimmäistä kertaa elämässään. 
 
Simeon  on harjoitellut muutaman minuutin kiikarin tarkentamista ennen tulevaa tehtä-
vää. Valkoisessa ovessa valkoisella seinällä musta naru, joka mutkittelee pintaa pitkin. 
Naru-madon alkupäässä ja matkalla n. 6 x 6 cm kuvia ja lopussa oikea 15 cm korkea 
nalle. Simeon näkee ilman kiikaria matonarun ja yhden matkalla olevista kuvista.  
 
3.18.06-3.24 Alkuun näönkäytön ohjaajan ohje:  

”Sää menet sinne madon alkupäähän ja sen alkupäässä on joku k uva.”  
Simeoni alkaa seurata matoa, mutta ei löydä kuvia järjestyksessä. Löytää alkupäässä 
olevan kuvan viimeisenä.  
3.23.49 Ilme ilostuu, kun viimein näkee ensimmäisen kuvan, jossa on possu ja sanoo 
löytäneensä possun. 
Tämän jälkeen hän nousee heti seisomaan ja lähtee tarkistamaan näkemäänsä läheltä. 
 
Oman näön käyttämään oppiminen parhaalla mahdollisella tavalla tarvitsi ohjausta ja 
harjoittelua. Kiikarin käytön harjoittelu tarvitsi niin ikään aikaa. Aikuisten pitäisi myös 
sallia lapsille riittävä tilaisuus vastata visuaalisen mielikuvan näkemiseen (Stone 1997b, 
91). Tämä tuli esille myös tutkimuksen kerhossa. 
 
Italiassa (2001) tehdystä tutkimuksesta ilmenee aktiivisen varhaiskuntoutuksen tarkoit-
tavan heikkonäköisen lapsen kohdalla jäljellä olevan näön mahdollisimman laajamit-
taista käyttämistä. Heikkonäköinen lapsi tulee tehdä tietoiseksi jäljellä olevasta näös-
tään, millä on hyvin suuri vaikutus lapsen näkemiseen. (Lanners & Goergen 2001, 1-5.) 
 
Itsenäisen elämän taidot muodostuivat hyvin tärkeiksi tutkimuksen kerhossa. Jokaisella 
lapsella oli jollakin itsenäisen elämän taitojen alueella kehittymistä. Lasten toiminnassa 
esiintyi arkuutta. Lapset eivät olleet selvästikään saaneet mahdollisuutta itsenäiseen toi-
mimiseen, kuten juuston leikkaamiseen juustohöylällä. Heidän itseluottamuksensa 
olikin näissä itselle vieraissa ja vaikeissa asioissa hyvin vähästä. Itsenäisenelämän taidot 
riisuutumisineen ja pukeutumisineen sekä pöydän kattamisineen ja ruokailuineen veivät 
noin kolmanneksen jokaisesta kerhokerrasta.  
 
 
1.kerta 
27.12-29.02 
 
Ohjaaja avustaa maitopurkin avaamista kädestä pitäen. 
 
Ohjaaja 1. kysyy:  

”Osaatko Simo avata maitopurkin ja nostaa sen Niilon eteen?”  
Simo:”Enpä taia saada.”  
Johon ohjaaja 2. sanoo:  

”Kokeilepa!”  
Tämän jälkeen Simo tarttuu heti purkkiin ja alkaa avata purkkia. 
Ohjaaja 1:  

” No, riittääkö voimat?”  
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Ja jatkaa puhettaan, kun huomaa ettei Simon itsenäinen purkin avaaminen tuota tulos-
ta: 
 ” Tuo Ohjaaja 2 osaa.”  
Ohjaaja 2: 

”Vielä vaan sama homma. Jatka sitä näin. Jatkat sitä vaan noin, käännä 
sitä. Ota reunoista kiinni. Näin se tulee, noin sinuun päin. Siitä vähän au-
ki. No nyt siinä on kaatonokka.”  

Simo: ” No nyt mää sain sen auki!”  
Ohjaaja 1:  

” Sää sait sen auki, niinkö? Eka kerran elämässä?  
Simo: ”Niin.”  
Ohjaaja 1: 

 ” No nyt sää oot ylimmäinen purkinavaaja kotona.”  
 

 
Edellinen on verrannollinen Hyvärisen (2001) kirjoitukseen, jonka mukaan leikki-
ikäistä näkövammaista, kuten muitakin vammaisia, pidetään monesti myös ikätasoaan 
nuorempina eikä vaadita heiltä vastaavaa omatoimisuutta. Tämä siksi, että lähiympäris-
tön on usein helpompi  ja nopeampi tehdä kyseiset asiat itse. Edellinen on yksi tavalli-
simpia virheitä näkövammaisen lapsen ohjaamisessa. Vaatiihan toiminnot yleistä suu-
rempaa ja monipuolisempaa harjoitusta. (Hyvärinen 2001, 463.) 
 
11.4 Metodologista kritiikkiä ja tutkimushaasteita  
 
Tutkimukseni yhtenä vahvuutena oli se, että suoritin tutkimuksen naturalistisessa ympä-
ristössä. Sain näin ollen mahdollisimman totuuden mukaista aineistoa liikkumistaidon 
alueelta. Videoinnissa pyrimme siihen, ettei se häiritse muuta toimintaa. Toinen kamera 
kuvasikin toimintaa koko ajan jalustalta. Videokameran käyttö aineiston keruussa tuki 
luonnollisten olosuhteiden säilymistä myöhempää analyysia varten. Videoinnin käyttö 
aineiston keruussa tuki naturalistista asetelmaa myös sen vuoksi, että sen avulla sain 
luonnollisissa oloissa kerättyä aineistoa, johon tutkijan omat näkemykset eivät päässeet 
vaikuttamaan.  
 
Sain tarkkaa määrällistettyä tietoa, joka on liikkumistaidon alueella harvinaista. 
Sleeuwenhoek ja Boter (1995) toteavat tutkimuksensa pohjalta, että liikkumistaidon on-
gelmat ovat usein vaikeita diagnosoida. Tähän pohjaa todennäköisesti myös alan vähäi-
nen tutkiminen.  
 
Tutkimukseni metodologisiin vahvuuksiin kuului myös se, että toiminnalle oli määritel-
ty tarkat tavoitteet. Tavoitteita oli määritelty kerhon yleistavoitteissa sekä lapsikohtai-
sissa kerhoa ja kotikäyntejä koskevissa tavoitteissa. Tavoitteet oli tehty perheiltä saatu-
jen  tietojen pohjalta. Pidän vahvuutena myös moniammatillista työntekijäryhmäämme, 
jonka kanssa yhdessä suunnittelimme toiminnat ja kävimme joka kerhokerran jälkeen 
keskustelua menneestä ja tulevasta kerhosta. 
 
Tutkimukseni yksi vahvuus oli se, että käytin analyysissä niin kvantitatiivisen kuin kva-
litatiivisenkin analyysin menetelmiä. Näiden analyysitekniikoiden avulla pystyin var-
mistamaan sen, että sain monipuolista tietoa Nalle-kerhon vaikutuksista lasten liikku-
mistaitoon. Kvalitatiivisella analyysillä sain selville omatoimiseen, omaehtoiseen liik-
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kumiseen sekä liikkumisrohkeuteen liittyviä tekijöitä, jotka selittävät kvantitatiivisen  
puolen tuloksia omalta osaltaan. Tärkeä osa työstäni on alaviitteiden käyttö, jotka selit-
tävät lukijalle ilmiöiden taustoja. Näitä vasten lukija ymmärtää analyysiä ja saa koko-
naiskuvan tutkittavasta aiheesta.  
 
Tutkimuksen vahvuuksiin liitän myös oman taustani näkövammaistyöntekijänä. Tutki-
mus ei näin ollen ole ulkokohtainen. Tähän viitaten halusin ottaa tutkimukseen myös 
kvalitatiivisen osan, jonka alle sain kerätä huomaamiani tärkeitä taustatekijöitä.  
 
Metodologisesti tutkimukseni heikkona puolena voidaan pitää sitä, että  
kohderyhmä oli hyvin heterogeeninen. Näin ollen toiminnan yhteensovittaminen vaati 
ajoittain paljon kekseliäisyyttä. Tosin homogeenisen ryhmän saaminen olisi ollut lähes 
mahdotonta heikkonäköisten lasten vähyyden ja näkövammojen erilaisuuden vuoksi. 
Lapset olivat myös ikäjakaumaltaan hyvin eri ikäisiä. Vaikka eriytimme toimintaa kah-
teen ryhmään ja välillä yksilölliseen ohjaukseen, olisi eriyttäminen voinut olla vielä laa-
jamittaisempaa. Jos lapset olisivat toimineet vielä enemmän oman ikäistensä ja tasois-
tensa kanssa, toimintaa jakamalla kerhokerralla olisi ehditty toimia todennäköisesti vie-
lä enemmän. Toiminta olisi kohdannut vielä selkeämmin jokaisen lapsen jolloin myös 
tulokset olisivat olleet kenties parempia. Toisaalta tällöin olisi kärsinyt ryhmän osuus, 
mikä oli kuitenkin toimintamme perusta. 
 
Tutkimukseni heikkouksena voidaan pitää kerhokertojen erilaisuutta ja erilaista toimin-
taa. Kerhokerroilla ei ollut standardoitua kaavaa, jonka mukaan toiminta olisi edennyt. 
Näin ollen kertojen vertaaminen suoraviivaisesti toisiinsa ei onnistu. Kerhokertojen eri-
laisuuteen liittyy myös ympäristön pysyvyys mikä vaihteli tutkimuksen kerhossa. Tämä 
voidaan lukea  sekä vahvuuksiin että heikkouksiin. Kerhopaikan muuttuessa pääsimme 
kaksi kertaa tutustumaan uuteen tilaan. Uusi tila vaikuttaa luonnollisesti lasten liikkeel-
lelähtemiseen. Toisia se aktivoi ja toisia puolestaan arkailutti. Näkövammaisten kohdal-
la tuttu tila tuo turvallisuutta, mutta tutkimuksen kaltaisessa interventiossa oli hyvä tu-
tustua uuteen tilaan. Uusi tila antoi meille uusia mahdollisuuksia toiminnallemme niin 
sisä -kuin ulkokertojenkin kohdalla. 
 
Tutkimukseni heikkouksiin kuului se, ettei kerhokertoja ole videoitu aivan kaikilta osin. 
Puutteet tulevat esille lähinnä portaissa liikkumisessa. Tämä johtuu siitä, että tutkimus-
tehtävä ei ollut tarkasti selvillä kerhon alkaessa. Näin ollen en osannut antaa kunnon oh-
jeistusta videointiin. Videoijille olisi pitänyt antaa tarkemmat ohjeet, jotta videolle olisi 
saatu aina yksi kokonaisuus, yksi toiminta alusta loppuun vietynä. Näin vaikka osa toi-
minnoista olisikin jäänyt tuolla kerralla videoimatta. Yleissilmäys kun ei tuo esille tut-
kimuksessani tarvittavia tietoja. Videoijana toimi milloin kukakin kerho-ohjaajista. 
Myös tämä toi videointiin vaikeutta. Vaikka syksyllä tutkimuksen linjat olivat jo selvil-
lä, ei kaikki oleellinen ole aina kuvanauhalla tilanteissa, jossa lapset olivat hajallaan tai 
esimerkiksi motorisella radalla.  
 
Yksi metodologinen heikkous toteutui niin ikään kerhon havainnointikertojen määritte-
lyssä. En osannut ottaa huomioon blindismien enkä joulukerran erityisen jännittävää as-
pektia. Blindismit lisääntyvät jännittävässä tilanteessa. Näin ollen niiden tavallista kor-
keampi osuus on havaittavissa  ensimmäisellä ja viimeisellä kerhokerralla. Viimeisellä 
kerhokerralla puolestaan joulupukkipelko vei yhden lapsen rohkaistunutta liikkumista 
hyvin minimiin. Nämä vaikuttavat suoraan kahden lapsen tuloksiin niitä osaltaan vääris-
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täen. Havaittavissa on hyvin poikkeava suunta toisella lapsella ei-toivotussa käyttäyty-
misessä blindismien osalta ja toisella lapsella liikkeellelähtemisessä. 
 
Lisäksi mittarin ”tuentarve liikkumisen aikana” kohdalla jäin miettimään, että onko tuen 
saaminen tuen tarvetta vai aikuisen kyseiseen tilanteeseen puuttumista ja tilanteessa aut-
tamista, ilman varsinaista tuen tarvetta. Entä johtuivatko kyseisen kohdan vähät havain-
not tutkijan havainnointitavasta. Olinko siirtänyt liikkumisen aikana saadut avustukset 
omiksi liikkeellelähdöiksi.  
 
Tutkimuksen Nalle-kerhon jälkeen on Raisiossa toteutunut järjestyksessä maamme vii-
des Nalle-kerho, tällä kertaa sokeille lapsille. Raision kerho jatkuu vuosittain siihen asti 
kunnes lapset lähtevät kouluun. Keväällä 2004 on tarkoitus toteuttaa kerhon toinen osa. 
Helsinkiin ollaan puolestaan suunnittelemassa tällä hetkellä uutta Nalle-kerhoa. 
 
Maassamme on toteutettu myös näkövammaisten lasten liikunnallinen kerho. Tässä ker-
hossa lapset pääsivät mukaan liikuntaharrastukseen, jossa he pystyivät kokemaan onnis-
tumisen elämyksiä. Yleisissä liikuntakerhoissa he pääsevät harvoin pätemään tai yleen-
säkään pystyvät ottamaan osaa toimintaan. He ovat usein liian hitaita ja toiminta 
perustuu lähes kokonaan näön avulla saatuun aistitietoon. 
 
Nalle-kerhon toiminta sisältöineen tulee koko ajan tunnetummaksi. Toiminta on juuri 
saamassa hyväksynnän lasten lääkinnällisen kuntoutuksen osana. Lasten liikkumistai-
don tutkimista tulisi jatkaa ja sen osana heikkonäköisten lasten tutkimista. Lisätutkimus-
ta tarvitaan kerhon vaikutuksista myös liikkumistaidon ulkopuolisiin alueisiin. Mikä on 
esimerkiksi kerhon osuus lasten identiteetin muodostamisessa? Entä mikä on leikin ja 
mielikuvituksen merkitys ohjauksessa? Mikä on vertaisryhmän osuus ryhmämuotoises-
sa toiminnassa? Lisätutkimusten kautta ymmärretään paremmin Nalle-kerhon moninai-
sia vaikutuksia sekä liikkumistaidon että muiden alueiden kohdalla. Mahdollisissa jat-
kotutkimuksissa tulisi ottaa huomioon toimintojen standardointi, mikä koskee myös vi-
deointia. Näin ollen toimintojen kehityksen vertaaminen olisi yhteismitallista. 
 
Tulevaisuudessa olisi hyvä päästä toteuttamaan kerhoa, jossa olisi mukana ikänsä ja tai-
tojensa suhteen tasaisempi ryhmä. Kuvittelin kerhomme olleen jokseenkin yhteistoi-
minnallista. Tutustuttuani jälkikäteen yhteistoiminnallisuuden käsitteen merkitykseen, 
huomasin ettei toimintamme kuitenkaan täyttänyt sen kriteereitä (Koppinen & Pollari 
1993).Toimintamme oli hyvin aikuisjohtoista. Tulevaisuudessa haluaisin olla mukana 
ohjaamassa kerhoa, jossa yhteistoiminnallisempi oppimistapa pääsisi käytäntöön. Tule-
vaisuuden kerhossa lapsille annettaisiin myös enemmän vastuuta. Edellinen toimisi par-
haiten lasten kanssa, jotka olisivat käyneet varsinaisen Nalle-kerhon ja jatkaisivat taito-
jensa kartuttamista kerhossa, jossa on astetta löyhemmät tavoitteet. Raision Nalle-
kerhon malli on mielestäni hyvä, koska lasten toiminnassa on jatkuvuutta. Todennäköi-
sesti tällä saavutetaan hyviä tuloksia sekä varsinaisen liikkumistaidon että vertaisryh-
mään ryhmäytymisen ja identiteetin kehittymisen osalta. 
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LIITTEET: 
 
LIITE 1 TUTKIMUSLUPA 
 
     24.5.2001 
 
LUPA 
 
Alan työstää Nalle-kerhoa koskevaa gradua. Aloin vielä kysellä lupa-asioita, ku-
ten maaliskuussa puhuimme. Olen jo saanut teiltä yhden luvan, jolla annatte lu-
van videointiin ja tutkimuksen tekoon. Aloin vielä tarkentaa asiaa: Eli gradun 
esittämisen kannalta eli lasten kehityksen mahdollisimman totuudenmukaisen 
tarkastelun kannalta on tärkeää, että lasten taustatiedot näkövammadiag-
nooseineen sekä ikä on tiedossa. Nalle-kerhon, eikä näin kenenkään lapsen-
kaan kotipaikka tule esille millään muotoa. Gradussa esitellään vuonna 2001 
Suomessa toiminut lasten liikkumistaidon ryhmämuotoinen kerho. Muuta yhty-
mäkohtaa meidän nimenomaiseen Nalle-kerhoon ei löydy. 
 
Kysynkin nyt lupaa saada käyttööni lapsenne näkövammaa, ja jo kerhoaikana 
käytössämme ollutta, teidän vanhempien kirjoittamaa paperia lastenne tausta-
tiedoista Nalle-kerhoa varten. 
 
 
Aurinkoisin kesäterveisin 
 
Tuija Piili-Jokinen 
 
 
PS. Erityisterveiset kaikille Nalle-kerholaisille itselleen!!!!!!!!!!!! 
 
 
Hellesäällä hikoan, 
sadesäällä likoan. 
Sellaista on elämä,  
likoa ja hikeä. 
 
-Uppis- 
 
 
 
LUPA 
 
Annan luvan lapseni ____________________________________(lapsen nimi) 
ko. tietojen käyttöön vuoden 2001 Nalle-kerhoa koskevassa gradussa. 
 
____________________________________________(Huoltajan allekirjoitus) 
 
 
Lähetä ko. lupalappu vastauskuoressa 20.6.2001 mennessä. 
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LIITE 2 KERHON TAUSTATIEDOT (SISÄLTÄÄ YLEISTAVOITTEET) 
SAIRAALAAN 
 

    11.12.00 
 
NALLE-KERHO     

 
 
KOHDERYHMÄ: Alle kouluikäiset näkövammaiset lapset XXXXX alueella, 

kerhon koko 6 lasta 
 
 
TAVOITTEET: 1) Liikkumistaidon perusvalmiuksien oppiminen ja vahvis-

tuminen 
 
  2) Päivittäistaitojen ja omatoimisuuden harjoittelu 

-opittujen taitojen soveltaminen kerhon ulkopuolelle 
 

3) Itsetunnon vahvistaminen 
-vertaisryhmässä toimiminen 

 
4) Sosiaalisten valmiuksien oppiminen 

-ryhmässä toimiminen 
-toisten huomioonottaminen 

 
 
TOIMINTAMUODOT: kerhotapaamiset  15 krt/ 1 ½ h, joka toinen viikko 
  koti- tai päiväkotikäyntejä 5/ lapsi  
  yksi toimintapäivä koko perheelle 
 
PAIKKA: XXXXXX koulu keväällä, syksyllä XXXXXX kaupungin 

erityisliikunnan tarjoama paikka, mahd. XXXXXX koulu. 
 
 
HENKILÖKUNTA: 2 liikkumistaidonohjaajaa 
  näönkäytönohjaaja 
  liikunnan ohjaaja 
  liikunta- tai terveystieteen opiskelijoita 
  lähtökohtana jokaiselle lapselle oma ohjaaja 
 
PALVELUN  
ORGANISOIJA:  Näkövammaisten Keskusliitto ry/lastenosasto 
 
 
TOTEUTUS: Lääkinnällisenä, ryhmämuotoisena  kuntoutuksena keskus-

sairaalan maksusitoumuksella  
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LIITE  3 MAKSUSITOUMUSPYYNTÖ SAIRAALAAN 
 
 
 
 
   MAKSUSITOUMUSPYYNTÖ 
 
 
 
 
XXXXX XXXXX  XXXXX - XXXXX 
 
Pyydän ystävällisesti maksusitoumusta XXXXX:lle Nalle-kerhoon.  
 
Kerho on liikkumistaidon perusvalmiuksia sekä päivittäis- ja omatoimisuustaitoja har-
joittavaa ryhmämuotoista ohjausta jota antavat koulutetut liikkumistaidonohjaajat ja 
näönkäytönohjaaja muiden ammattihenkilöiden avustuksella.  
 
Kerho kokoontuu joka toinen viikko, 15 krt. Kerhon kesto 1 ½ h. Lisäksi jokaisen lap-
sen kotona tai päiväkodissa annetaan yksilöllistä ohjausta yhteensä 5 krt. Kerhon aikana 
järjestetään myös yksi toiminnallinen päivä lapsen koko perheelle. 
 
Kustannusarvio:XXXXX 
 
Palvelun tuottaja: Näkövammaisten Keskusliitto ry 
 
Perustelut: XXXXXX 
 
 
 
kuntoutusohjaaja/lasten aluesihteeri NKL 
puh. XXXXX tai XXXXX 
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LIITE 4 KERHOKUTSUKIRJE 
 
 
 
 
 
 
 
Hei uusi nallekerholainen! 
 
Sinut on valittu XXXXXseudun lasten liikkumistaidonkerhoon. Kerho on 
lääkinnällistä kuntoutusta ja näin ollen perheille maksutonta, lukuun otta-
matta matkakustannuksia. Perheiltä edellytetään sitoutumista Nalle-kerho 
toimintaan. Kerhoon kuuluu 15 kokoontumiskertaa kevään ja syksyn 2001 
aikana. Lisäksi jokainen lapsi saa henkilökohtaista ohjausta 5 h kotiympä-
ristössään. Ohjelmassa on myös perheiden yhteinen toimintapäivä. Kerho 
on mitoitettu 6-7:lle lapselle. 
 
Kerho aloittaa toimintansa Nalle-infolla 19.2.2001 klo 18.00 –19.30 
XXXXX päiväkodin tiloissa, osoitteessa  XXXXX TERVETULOA ! 
 
Kerho kokoontuu seitsemän kertaa kevään aikana seuraavina maanantai-
iltoina klo 17.30-19.00 XXXXX päiväkodin tiloissa. 
 
12.3.2001 
26.3.2001  
  9.4.2001  
23.4.2001  
  7.5.2001  
21.5.3001 
  4.6.2001 
 
Jonka jälkeen aloitamme kerhon osalta kesätauon, tosin yksilöohjausta jär-
jestetään myös kesäaikaan.   
 
Tapaamisiin, tervetulotoivotuksin koko työryhmän puolesta 
 
XXXXX, lasten aluesihteeri 
XXXXX, liikkumistaidonohjaaja 
Tuija Piili-Jokinen, liikkumistaidonohjaaja 
XXXXX, näönkäytönohjaaja 
XXXXX, XXXXX:n liikuntatoimi 
Mikäli et pääse tulemaan, ilmoitatko XXXXX:lle puh XXXXX. 
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LIITE 5 TOIMINTAPÄIVÄKUTSU 
 

 
HEI NALLEKERHOLAINEN 

 
 
 

KAUAN ODOTETTU   TOIMINTAPÄIVÄMME ON KOHTA KÄSILLÄ. 
 
 

TERVETULOA SIIS KOKO PERHEEN VOIMALLA 
 
 

 
 
 

LA 9.3.02   KLO  12 -17 
 
 

XXXXX KOULUN REMONTOITUIHIN TILOIHIN 
 

UIMAAN JA LIIKKUMAAN YHDESSÄ. 
 

 
 

Osoite: xxxxx 
 
Ilmoittaisitteko pe 1.3.02  mennessä xxxxx montako henkeä perheestänne 
osallistuu ja erityisruokavaliot muiden kuin Nallekerholaisen osalta, sillä 
syömme päivän aikana myös  ”kenttälounaan”.  xxxxx:n puh xxxxx.. Jos 
et saa vastausta, jätä viesti.  
 
 
ILOISIIN TAPAAMISIIN 
 

Nalle-kerhon ohjaajat 
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LIITE 6 RYHMÄTOIMINNAN TAVOITTEET 
 
 
Risto 
Liikkumistaidollisena tavoitteena Ristolla on liikkumisrohkeuden lisääminen sekä uu-
den valkoisen kepin omaksuminen ja kepin käytön oppiminen. Tavoitteena on oppia oi-
keat opastusotteet ja suoja-asennot, joita Risto osaa tarvittaessa käyttää. Perusliikkumi-
sen osalta tavoitteena on perusvalmiuksien kuten tasapainon kehittäminen sekä erilais-
ten hyppyjen hallinta. Huomio erityisesti kontrastien ja syvyyden havaitsemiseen. Näin 
ollen maastoliikkuminen epätasaisilla metsäpoluilla on myös yhtenä tärkeänä liikkumi-
sen harjoittelun osa-alueena. Omatoimisuutaidoissa huomio on sekä mahdollisimman 
itsenäisessä pukeutumisessa ja riisuutumisessa että ruokailussa.  
 
Kalle 
Liikkumistaidollisena tavoitteena Kallella on liikkumisen sulavuuden saavuttaminen. 
Perusliikkumisen valmiudet motoriikan, tasapainon, hyppyjen, rappukävelyn yms. osal-
ta tärkeällä sijalla. Huomiota ryhdin ja jäntevyyden saavuttamiseen. Tavoitteena on 
liikkumisen ilon herättäminen ja Kallen innostus liikkua hikeen asti. Muita tavoitteita 
on oppia odottamaan omaa vuoroa sekä omatoimisuustaidoissa pukeutumisen mahdolli-
simman hyvä itsenäisyys. 
 
Niilo 
Liikkumistaidollisena tavoitteena Niilolla on uuden valkoisen kepin käytön oppiminen 
ja omaksuminen. Tavoitteena on oppia oikeat opastusotteet, suoja-asennot sekä etsimis-
tekniikat. Huomiota kiinnitetään eri aistien hyväksikäyttöön, esim. kuuntelutaidot. Mui-
ta tavoitteita ovat päämäärätietoinen toiminta ja uuden kokeminen sekä itsetunnon ko-
hentaminen. Tavoitteena on niin ikään rajojen asettaminen ja Niilon luonteva suhtautu-
minen niitä kohtaan. Omatoimisuutaidoissa huomio on mahdollisimman itsenäisessä 
pukeutumisessa ja ruokailussa (lusikan käyttäminen). 
 
Marja 
Liikkumiseen liittyvissä tavoitteissa Marjalla on tavoitteena henkilökohtaisten apuväli-
neiden, Marjan kohdalla lähinnä kiikarin käytön tehostaminen sekä tekniikoiden omak-
suminen (myös keppi).Tavoitteena on oppia oikeat opastusotteet ja suoja-asennot, joita 
Marja osaa tarvittaessa käyttää. Perusliikkumisen osalta tavoitteena on auttaa Marjaa 
omien voimavarojen tiedostamisessa sekä kehittää Marjan tasapainoa. Lisäksi pi-
meäliikkuminen on yhtenä tärkeänä liikkumisen harjoittelun osa-alueena. Omatoimisuu-
taidoissa huomio on ruokailussa ( sim. pöydän kattaminen, leivän voitelu, juuston leik-
kaaminen).  
 
Simeon 
Liikkumistaidollisena tavoitteena Simeonilla on liikkumisen turvallisuuden tiedostami-
nen ja  Simeonin vaarantajun kehittäminen. Edelliseen liittyy havainnointikyvyn kehit-
täminen, etenkin sivulta tulevien yllättävien tekijöiden huomioimisessa ja pimeäliikku-
misessa. Huomiota kiinnitetään portaissa liikkumiseen sekä kontrastien ja syvyyden ha-
vaitsemiseen. Tärkeässä osassa ovat metsälenkit ja epätasainen maasto. Omatoimisuu-
taidoissa huomio on ruokailutilanteessa. Lisäksi tavoitteena on rajojen asettaminen ja 
Simeonin luonteva suhtautumisen niitä kohtaan  
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LIITE 6 JATKUU 
 
Simo 
Liikkumistaidollisena tavoitteena Simolla on henkilökohtaisten apuvälineiden eli val-
koisen kepin ja kiikarin käytön tehostaminen sekä tekniikoiden omaksuminen. Tavoit-
teena on oppia oikeat opastusotteet ja suoja-asennot, joita Simo osaa tarvittaessa käyt-
tää. Perusliikkumisen osalta tavoitteena on itsensä kokonaisvaltaisen hallinnan paranta-
minen tasapainon ja motoriikan kehittymisen avulla. Lisäksi pimeäliikkuminen on yhte-
nä tärkeänä liikkumisen harjoittelun osa-alueena. Omatoimisuutaidoissa huomio on 
ruokailutilanteessa (esim. pöydän kattaminen, leivän voitelu, juuston leikkaaminen). 
Tavoitteena on myös rajojen asettaminen ja Simon luonteva suhtautuminen niitä koh-
taan.  
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LIITE 7 KOTIKÄYNTIEN TAVOITTEET 
 
 
Risto 
Tavoitteena on lisätä Riston rohkeutta uusiin asioihin ja kotiympäristössä liikkumiseen. 
Tasapainon kehittäminen erityisesti epätasaisessa maastossa liikkumalla sekä rappusissa 
ovat tärkeitä. Rappusissa tavoitteena on liikkumisen joustavuus: Kulkeminen alaspäin 
pystyasennossa valkoista keppiä apuna käyttäen sekä ylöspäin kulkiessa vuoroaskelien 
käyttöön ottaminen. Kotikäyntien tavoitteena on niin ikään uuden valkoisen kepin hy-
väksyminen ja sen ottaminen outoihin paikkoihin mukaan sekä suoja-asentojen huomi-
ointi. Yhtenä tavoitteena on myös liikenteen ja liikennemerkkien havainnointi sekä ka-
dun ylitykset (ei ole havainnoinut aiemmin). 
 
Kalle 
Tavoitteena on Kallen tasapainon kehittäminen liikkumalla monipuolisessa ja epätasai-
sessa maastossa sekä portaissa. Kotikäynneillä on erityishuomio porraskävelyssä ja sen 
turvallisuudessa. Tavoitteena on hänen liikkumiskestävyytensä parantaminen, mikä tar-
koittaa liikkumisajan pidentymistä ilman huilaamisia. Tavoitteena on myös ympäristön 
havainnointi: Liikenteen omaehtoisen havainnoinnin alkeet eli milloin on turvallista 
ylittää katu, muiden liikkujien huomioonottaminen lähinnä heitä väistämällä, liikenne-
merkeistä suojatien ja kävelytien merkkien merkityksen ymmärtäminen sekä niiden 
omaehtoinen havainnointi liikuttaessa ja lisäksi liikennevalojen käytön oppiminen. Ta-
voitteena on lisäksi suoja-asentojen huomioiminen sekä liikkumisen ilon lisääminen ja 
Kallen innostaminen liikkua hikeen asti. 
 
Niilo  
Tavoitteena on kotiympäristöön tutustuminen ja rohkaistuminen liikkumaan siellä itse-
näisesti. Muita tavoitteita ovat tutustuminen ja "esiharjoittelut" valkoisen kepin käyttöön 
(käytössä ollut kerhon alkuun asti löytöpyörä). 
 
Marja 
Tavoitteena on kotiympäristöön tutustuminen ja rohkaistuminen liikkumaan siellä itse-
näisesti. Tavoitteena on myös oppia liikkumaan uudessa kouluympäristössä. Kotikäyn-
neillä myös kerrataan keppitekniikoita sekä harjoitellaan niiden käyttöä (valkoinen kep-
pi ollut ahkerasti mukana, mutta tekniikat vielä hukassa). 
 
Simeon 
Tavoitteena on liikkumisturvallisuuden huomiointi ja ymmärtäminen sekä sen myötä 
oppia liikkumaan mahdollisimman turvallisesti kotiympäristössä sekä tulevalla koulu-
reitillä. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota pimeäliikkumisen ja valaistustasomuu-
tosten tuomiin haasteisiin sekä epätasaisessa maastossa ja metsäpoluilla liikkumiseen. 
Yhtenä tavoitteena on myös kepin hyväksyminen osana omaa liikkumistaan tilanteen 
niin vaatiessa oudoissa paikoissa ja uusissa tilanteissa.  
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Simo 
Tavoitteena on kotiympäristöön tutustuminen ja rohkaistuminen liikkumaan siellä itse-
näisesti. Muita tavoitteita ovat keppitekniikoiden kertaus sekä rohkaistuminen ja 
motivoituminen valkoisen kepin käyttöön liikkumisen apuvälineenä kotiympäristössä.  
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LIITE 8 KERHOKERTAKOHTAISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT 
 
KEVÄT 2001 
 
19.2.2001 NALLE- KERHON infotilaisuus lapsille ja vanhemmille  
 
- tietoa, kerhon taustoja ja tavoitteita sekä sisältöjä esille 
- tutustumista laulaen ja leikkien, pienen purtavan kera 
 
 
1. KERHOKERTA   
 
Tavoitteet: 
 

- tutustuminen, ryhmäytyminen 
- kaveriin koskettaminen 
- mittasuhteet, oma pituus - vertaaminen kavereiden pi-

tuuteen 
- tutustuminen tilaan/tilan hahmottaminen 
- mittasuhteet: huoneiden koko - vertaaminen 
- suuntakäsitteet, nimetään seinät 
- muotokäsite-piiri, huoneiden muodot - vertaaminen 
- käsitteet: keskellä, eteenpäin jne. huomiointi 
- kuulon käyttö ja suunnistautuminen  
- suoja-asentoihin tutustuminen 

 
Toiminta: 
 

1. Riisuminen  
2. Oman alustan merkkaaminen 
3. Piiriin asettuminen omaa alustaa hyväksikäyttäen   
4. Tutustumislaulu / Alkulaulu ja -piiri: Tossu ja sukka se pilkistää; 

nalle kyselee ketä paikalla, esittelyt 
5. Pituusmittari: Kerholaiset laittavat selät vastakkain kaverin kanssa: 

verrataan pituuksia, mennään pituusjärjestyksen mukaan jonoon   
6. ”Juna ssa” laulaen pienen pientä veturia (kaveria olkapäistä kiinni 

pitäen) kuljetaan uuteen huoneeseen (”nukkari”) ja kierretään  huo-
ne 

7. Tilan hahmottaminen ja suunnistautuminen: jokainen lapsi valitsee 
oman ”nurkan” lapset kulkevat eri liikkumistyyleillä nurkkii n, ka-
veri antaa äänimerkkiä jota kohti kuljetaan (esim. lapsi ääntelee 
kuin possu ja toinen lapsi tulee ko. ääntä kohti) 

8. Kalanruotomuodostelmaan maton päälle keskelle lattiaa (pää ka-
verin mahan päälle) 

9. Suoja-asentojen harjoittelu: alasuoja-asento ja yläsuoja-asento 
1)Kaksi lasta kerrallaan lähtee opettelemaan opastusotteita henki-
lökohtaisen ohjaajan kanssa 
2) Muut lapset harjoittelevat suoja-asentoja: liiku omalla tavalla, 
kun kuulet sanottavan: ”Hep”, tee suoja -asento. 
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10. Käytä suoja-asentoja tarvittaessa: selviytyminen kerrossängyn 
ali/yli (ryömiminen, kiipeäminen) 

11. Opastuksessa: ovista kulkeminen, siirtyminen WC:n käsienpesun 
kautta keittiöön 

12. Iltapalan valmistaminen: ruokatarvikkeiden ja astioiden pöytään 
kattaminen, jokainen tuo oman panoksensa pöydän kattamiseen 

13. Iltapala: -leivän voitelu ja juuston höylääminen sekä maidon kaa-
taminen  

14. Loppulaulu ja -piiri: Kello paljon lyönyt on, menemme käsikkäin 
piiriin, kädet ristissä - kaikilla vasen käsi päälläpäin jotta saamme 
piirimme aukeamaan laulun loputtua, jolloin kaikki pyörähtää 
oman ja vieruskaverin käden alitse, jolloin ollaan selvitty takape-
rin piiriin ja kädet voi irrottaa 

15. Pukeutuminen 
 

 
 
2. KERHOKERTA  
 
Tavoitteet: 
 

- ryhmäytyminen 
- suoja-asennot tutuiksi 
- havainnointikyky: esteiden ja maamerkkien huomioi-

minen 
- kehon hahmotus 
- etsimistekniikat 
- omatoimisuus taidot  

 
Toiminta: 
 

”Suoja -asentorata”, jolla lapset pääsevät koettamaan taitojaan suoja -
asentojen, havainnoinnin (löytää hedelmät iltapalan tekoa varten), maa-
merkkien yms. suhteen  
 
Kaksi ”taso ryhmää”:  
1. ryhmä: kehonhahmotusta leikkien avulla 
2. ryhmä: omatoimisuustaidoissa hedelmäsalaatin valmistaminen iltapa-
laksi 
 

1. Alkulaulu ja -piiri 
2. Harjoitellaan suoja-asennot, jonka jälkeen liikutaan musiikin tah-

dissa. Kun musiikki loppuu ohjaaja antaa tehtäviä: 
- istu lattialle 
- kulje seinän viereen 
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- löydä pari ja laittakaa mahat vastakkain 
- löydä pari ja laittakaa kämmenet vastakkain 
- löydä pari ja laittakaa varpaat vastakkain  

3. Ryhmä 1: Pienen pieni veturi laulu, jonossa ”nukkariin”  
- keholaulu: Sutsisatsaa (peukalot, kyynärpäät, polvet, 

peppu, leuka, kieli) 
- Kapteeni käskee laulu: silitä tukkaa, rapsuta korvaa, ja 

toista korvaa, kosketa olkapäätä, läpsytä massua, kuti-
ta polvea ja toista polvea, purista nilkasta, kosketa 
varvasta. Nouse seisomaan, läpsytä pyllyä. Ota kave-
ria kädestä, tehdään piiri.  

- Piiri pieni pyörii – laulu ja Sutsisatsaa -laulu uudes-
taan. Pienen pieni veturi-laulu ja takaisin isoon huo-
neeseen ja suoja-asentoradalle 

4. Suoja-asentorata ”viidakkoseikkailu,” kummallekin ryhmälle, jo n-
ka varrelta tuli löytää oma hedelmä hedelmäsalaatin valmistusta 
varten 

- vaahtomuovikuutioita lattialla, kävele niiden päällä tai 
kierrä ne 

- teippiä oven suussa 
- seuraa jalanjälkiä uima-altaan portaille ja käy uima-

altaassa portaita pitkin (alas ja ylös) 
- hulavanteita ja kiekkoja lattiassa, teippi huoneen ovel-

la 
- vihreä vaahtomuovi pötkö ja neliö-tyynyjä lattialla 
- 2 penkkiä kontaten tai kävellen 
- paksut pehmeät tyynyt lattialla, jonka jälkeen pimeään 

huoneeseen 
- mustat roikkuvat suikaleet oven suussa  

5. Opastusotteen harjoittelua  
- suoja-asennot 
- ovi 
- opastusote (sormista ja käsivarresta) 

6. Ryhmä 2. valmisti iltapalaksi, hedelmäsalaattia 
- hedelmien pilkkominen ja pöydän kattaminen (alustat, 

kupit, lasit, lusikat) 
7. Loppulaulu ja -piiri 
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3. KERHOKERTA  
 
Ulkona liikkuminen: sula maa ja lumilaikkuja 
 
 
LIITE 8 JATKUU 
 
Tavoitteet:  
 

- tasapaino  
- liikunnalliset taidot: ryömiminen, kiipeäminen, heit-

täminen 
- ohjeiden kuunteleminen ja toimiminen niiden mukaan 
- kehon hahmotus toimintojen kautta 
- valkoisen kepin käyttöön tutustuminen 
- ympäristön hahmottaminen-maamerkit 

 
Toiminta: 
 

1. Suunnistautuminen ulko-ovelta pihaan 
2. Alkulaulu ja -piiri 
3. Toiminta pareittain 

1)Motorinen rata pihassa: 
- esteen yli ryömiminen ja tunnelista ryömiminen  
- puomia pitkin käveleminen 
- lumipolkua ja jalanjälkiä seuraaminen 
- pallojen heittäminen vanteen läpi (alakautta / yläkaut-

ta) 
- kiipeäminen kiipeilytelineelle puu ja narutikkaita pit-

kin 
2) Kävelyreitti päiväkodon lähistöllä: (jalkakäytävä, rap-
puset, parkkipaikka, kävelytie, leikkipuisto) 
- valkoisen kepin käyttöön tutustuminen: ote kepistä, 

kepin asento, poikittaistekniikka / heiluritekniikka 
 

4. Etsi pääsiäistervehdys ulkorakennuksesta ohjeiden mukaan, 
5. Riisuutuminen 
6. Iltapala sisällä (syntymäpäiväkakkua) 
7. Loppulaulu ja -piiri 

 
 
 

4. KERHOKERTA 
 
Tavoitteet:  
 

- motoriset taidot 
- tasapaino 
- koordinaatio 
- oman kehon tiedostaminen  
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- tilan hahmottaminen ja tiedostaminen omaa kehoa 
käyttäen 

- keppitekniikat tutuksi  
 

LIITE 8 JATKUU 
 
Toiminta: 

 
1. Alkulaulu ja -piiri 
2. Toimintojen jakaminen: 

1)Keppiharjoitus yksilöllisesti sisätilassa: 
- kepin otteen ja tekniikoiden kertaustuokio  

2) Motorinen rata muille lapsille: 
- trampoliinilla hyppiminen 
- hyppy trampoliinilta pehmeälle patjalle 
- kieriminen 
- kuperkeikka eteen / taakse 
- käsillä seisonta - kiipeä jaloilla seinälle, vatsa seinään 

päin 
- puolapuut ylös / alas – vanteen läpi pujotus puolapui-

den keskikorkeudella seisten 
- kävele penkkiä pitkin 

 
3.  Kehonhahmotus-yhteisharjoitukset 
Istutaan piirissä lattialla: 

1. istutaan sylikkäin (lapsi istuu aikuisen jalkojen välissä) 
- keinutaan sivuttain 
- eteen / taakse 
- jalat ylös maasta - keinu pepun varassa 

2. käpertyminen kokoon niin pieneksi kuin pääsee (oman 
navan ympärille rusinaksi) 

3. polvet 
- esiin / piiloon 
- hiero 
- silittele kuin kissaa / koiraa 
- taputa 
- kutittele naapurin polvia 

4. kyynärpäät 
- esiin / piiloon 
- silittele 
- silittele molempia kyynärpäitä yhtä aikaa 
- kutittele omia kyynärpäitä 
- kutittele naapurin kyynärpäitä 

5. Taputtele lattiaa ohjaajan näyttämällä tavalla: ” Mitenkäs 
me taputetaan?”  
- ”Jalkapohjilla”  
- ”Kun jalat alkaa savuta, nosta jalat ylös!”, kellahda i t-

se selälleen 
6. ”Pyöritä jalkoja j a piirrä jaloilla ilmapallo ilmaan!”  väritä 

ilmapallot jaloilla 
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7. kädet 
- taputa käsiä kämmenillä 
- ravista 
- väännä sisään / ulos, sisä- ja ulkokiertoon kuin vään-

täisit ”tiskirättiä”  
- tuuleta tuulessa  
- heiluta kaverille 

8. Koko keho lattialla 
- ole niin leveä kuin mahdollista 
- ole niin kapea kuin mahdollista 

9. Vatsallaan itsensä vetäminen käsillä piirin keskustaan 
- ”Saammeko nenät yhteen?”  
- peruutetaan 
- selällään 
- tunnustele joka suuntaan koko keholla - mitä löytyy? 

10. Pareittain selät vastakkain 
- hierotaan selkiä 
- työnnetään kaveria vuorotellen 
- työnnetään kovaa niin, että kaveri liukuu 
- molemmat työntää yhtä aikaa 
- rentoutuminen: ” Nojataan kaveria vasten ja tunnetaan 

kaverin selän lämpö omaa selkää vasten!”  
- keinutaan 

11. Pareittain vastakkain 
- ” Soudetaan ruokapöytää ko hti. Saadaan iltapalaa ihan 

justiinsa.”  
4. Iltapala 

- leivänvoitelu ja juuston höylääminen sekä maidon 
kaataminen 

5. Loppulaulu ja -piiri 
 
 

5. KERHOKERTA 
 
Tavoitteet: 
 

- kiikarin käyttöön tutustuminen 
- motoriikan kehittyminen 
- tasapainon kehittäminen 
- kehonhahmotus 

 
Toiminta: 
 

1. Alkulaulu ja –piiri 
 
 



 

 109 

LIITE 8 JATKUU 
 

2. Kapteeni katsoi horisonttiin – laulun avulla virittäytyminen kiikari 
aiheeseen Kaikille askarreltu oma leikkikiikari 

3. Kiikarin käyttöön tutustuminen. Näönkäytöllinen rata yksilöllisesti 
(kolme lasta) 

- junan kuva seinällä, etsi kuva ilman kiikaria ja kiikarin 
kanssa 

- ”narumato” seinällä, jota seurataan, matkan varrella 
erilaisia tunnistettavia hahmoja ja esineitä 

- Marja myös tutki huonetta ja huonokontrastisia kuvi-
oita tuolin päältä 

4. Motorinen rata: 
- kuperkeikka 
- käsinseisonta seinää vasten 
- kulkeminen jalanjälkiä pitkin 
- kiipeäminen puolapuita 
- puomilla kävely 
- trampoliini 
- itseä vedetään käsin ylämäkeen vinolla penkillä tai ta-

saista penkkiä pitkin 
5. Kehonhahmotus 

- Frööbelin palikat laulu: pää, olkapää, peppu, polvet, 
varpaat, silmät, korvat, vatsa 

6. Iltapala 
- pöydän kattaminen: alustat lasit 
- mehun kaataminen, näkkileivän voitelu 
- mehu ja näkkileipä 
- Loppulaulu ja -piiri 

 
 

6. KERHOKERTA  
KERHOKERTAA EI SAATU VIDEOITUA; KAMERA OLI RIKKI; JOKAINEN 
OHJAAJA TEKI MUISTIINPANOT OMAN LAPSENSA HAVAINNOINNISTA 
 
Tavoitteet: 
 

- maastossa liikkumiseen rohkaiseminen ja kannustami-
nen 

- ympäristön havainnoinnin tehostaminen 
- tasapainon kehittäminen 
- kestävyyden kehittäminen 
- kepin ja kiikarin käyttö maastossa: lapsilla ei ollut kui-

tenkaan kiikareita mukana ja emmekä olleet varautu-
neet varakiikareilla 

- suoja-asentojen käyttäminen luonnossa liikuttaessa 
 
 
 
 



 

 110 

LIITE 8 JATKUU 
 
Toiminta: 
 

1. Alkulaulu ja -piiri päiväkodin pihassa 
2. Matkalle tehtävä: etsi oma aarre luonnosta 
3. Liikkeelle laulaen laulua: Kas pikku Pööpöti lähti retkelle laulu, 

ohje: käänny vasemmalle portista (ylämäki) 
4. Maastossa rastipaikkojen löytäminen reitiltä ohjeen perusteella. 

Jokainen lapsi oli vuorollaan ryhmänjohtaja ja kulki edellä saaden 
näin löytää rastin ja tehdä yhdessä kavereiden kanssa siihen kuu-
luvan tehtävän / arvoituksen. 

5. Arvoitusrastit; valkoinen ympyränmuotoinen pahvinpala, jossa 
punaiset reunat  

- on polun vasemmalla puolella, puukepin alla 
- on polun oikealla puolella, männyn juurella 
- on köysiradan jälkeen, kahden puun välissä  
- on suuren kiven päällä  
- on polun oikealla puolella, suuressa montussa 
- on polun vasemmalla puolella kiven takana  
- on tien oikealla puolella, liikennemerkin vieressä 

6. Reitillä harjumaaston poluilla: 
- ylämäki - kaksi reitti vaihtoehtoa (jyrkkä kivinen / loi-

vempi kivetön ) / alamäki niin jyrkkä että pystyi las-
kemaan peppumäkeä 

- laskeutuminen hiekkamontun reunaa pitkin  
- ojan ylitys lankkua pitkin - kaksi lautaa vierekkäin 
- seuraa köyttä silmät peitettynä: toisella kädellä kiinni 

pitäen ja tehden toisella kädellä suoja-asennon 
7. Luonnontuntemusta matkalla: 

- puun runkojen tunnistus: mänty pieni ja iso puu /  
kuusi 

- mustikan varpu, jossa kukkia 
- sammal 
- ketunleipä 
- kielo 
- yms. havainnointi lapsen kiinnostuksen mukaan 
- äänien kuuntelu yms. 

8. Puolivälissä reittiä eväiden syönti kivellä istuen ja selviytyminen 
voipaperiin kääritystä sämpylästä sekä pillimehusta 

 
 
7. KERHOKERTA 
 
Kevään viimeistä kertaa juhlistimme liikennepuistossa, jossa oli puiston toimintakauden 
avajaistapahtuma (mukana maskottikoira, poliisi, kioski) 
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Tavoitteet:  
 

- opittujen liikkumistaidollisten asioiden mahdollisim-
man omaehtoinen käyttäminen tarvittavissa tilanteissa 

- hienomotoriikka (pyykkipojan käyttäminen) 
- uusia kokemuksia polkuautolla ja laskuvarjolla 
- kehon hahmotus (pyykkipojan asettaminen tiettyihin 

kohtiin kehossa) 
- sosiaaliset kontaktit puiston muihin käyttäjiin 
- mahdollisimman omatoiminen kioskilla asioiminen 

 
Toiminta: 
 

1. Polkuautolla polkeminen ja ohjaaminen samanaikaisesti (polkulii-
ke uusi) 

- liikennesääntöjen alkeita, toisten huomioiminen lii-
kenteessä  

- valkoisen keskiviivan oikealla puolella ajaminen ja 
ajoradan reunaviivat 

- liikennemerkkeihin tutustuminen 
- maaston tasoerojen huomioiminen polkiessa (ylämä-

essä polje lujemmin, jalkalihasten käyttö)  
2. Alkulaulu ja -piiri 
3. Laululeikki: ”Tule ystäväksi näin, ka veriksi nimittäin, meillä haus-

kempaa on käsikkäin ” (kädet käsissä pyöritään piirissä ja 
vaihdetaan suuntaa) ”Kädet yhteen lyön jaloillani tömistän ja l o-
puksi näin hypähdän”  

4. Pyykkipojat: kaksi eriväristä / lapsi. 
- harjoitellaan ensin avaamaan pyykkipoikaa 
- parin kanssa: pyykkipoika kaverin - niskaan (vaattee-

seen), kainaloon, peppuun, korvalliselle. 
5. Varjo: jokainen lapsi kiinni varjon lenkeissä  

- pallo kiertää varjon päällä ympyrää, ei saa pudota. 
Nostetaan/ lasketaan varjoa 

- pompotetaan palloa (varjoa liikutellaan alas ja ylös, 
pallo pomppii varjon päällä) 

- kaikki lapset varjon alle selälleen, aikuiset tuulettaa 
varjolla 

- teltta: ylös - alas muutaman kerran ja kaikki äkkiä var-
jon alle 

- lapset jonoon varjon päälle istumaan, aikuiset tekee 
aaltoja 

- varjosta pilvi taivaalle; ylös - alas varjoa, kaikkien tar-
koituksena päästää yhtä aikaa lenkistä irti 

6. Tule ystäväksi näin uudestaan 
7. Loppulaulu ja -piiri 
8. Iltapalan osto kioskista (pillimehu ja grillimakkara)  
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SYKSY 2001 
 
8. KERHOKERTA 
 
Kerhopaikka uusi, koulu 
 
Tavoitteet: 
   

- uuteen tilaan / isoon tilaan tutustuminen -
tilanhahmotus 

- suoja-asentojen huomiointi uudessa tilassa 
- takaperin kulkeminen 
- käsivoimien / sormivoimien huomiointi ja voimien 

kontrollointi 
- omatoimisuustaitojen tehostaminen:  

1)ruokailussa: erityisesti lusikan käyttö, juoman kaata-
minen, voileivän voitelu 
 2)pukeutumis- ja riisuutumistilanteissa omatoimisuus 

 
Toiminta: 
 

1. Alkulaulu ja -piiri: korppi kyselee kuka paikalla 
2. Tilanhahmotus; istutaan piirissä salin keskellä: 

- takaperin kävely seinän viereen, nimenhuuto kuka on 
missäkinpäin, havainnoidaan kuinka kaukana kaveri 
on, kaveri antaa äänimerkkiä, näkeekö kaverin? nime-
tään seinät 

- takaisin keskelle lattiaa omalle paikalle konttaamalla 
3. Laululeikki: Tule ystäväksi näin 
4. Istutaan piirissä, heitetään pallo vuorotellen kaverille 

- kerro kenelle heität, jolloin kaveri antaa ensin ääni-
merkkiä ja ottaa sitten kiinni, kesäkuulumiset 

- kaveri kertoo kesäkuulumiset 
5. ” Nouse ylös ja peruuta seinän viereen. Millä seinällä olet?”, kie r-

retään jumppasali ympäri  
6. Pareittain ohjaajan opastuksessa 

1)tiloihin tutustuminen omassa tahdissa (eteinen, wc, käytä-
vätilat, iltapalatila) 
2) trampoliinilla hyppely 

7. Köydenveto 
8. Iltapala: vadelmakeitto lusikalla syöden, näkkileivän voitelu ja juo-

man kaataminen 
9. Loppulaulu ja -piiri 
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9. KERHOKERTA 
 
Ulkona liikkuminen ja evästauko 
 
Tavoitteet: 
 

- maastossa liikkumisen rohkeus ja sujuvuus 
- liikkumiskestävyyden parantaminen 
- tasapainon kehittäminen 
- rappusista kulkeminen / keppitekniikat rappusissa 

käyttöön 
- kiikarin käytön tehostaminen liikkumisen apuvälinee-

nä 
- luontoon tutustuminen 

 
Toiminta: 

 
Pururadalla ja polulla liikkuminen (jokaisella ainakin kaksi kertaa rappu-
sista kulkeminen) 
 

1. Alkulaulu ja -piiri pihassa 
2. Sanalliset ohjeet mihin suuntaan lähdetään - löydä rappuset 
3. Maamerkkien mukaan suunnistauminen 
4. Pururadalla & polulla liikkuminen, kiikariharjoituksia esim. kiika-

rilla kylttien etsintä 
5. Kiipeä kiven päälle 
6. Tasapainoile lankulla 
7. Etsi salakirjoitusmuoto maasta (erivärisiä neliöitä, kolmioita ja 

ympyröitä) 
8. Kulje rappusista (ei kaidetta) 
9. Seuraa maastoon laitettua köyttä 
10. Iltapala ulkona (sämpylä ja pillimehu) 
11. Loppulaulu ja -piiri 
12. Suunnista samaa reittiä takaisin alkupisteeseen 

 
 
10. KERHOKERTA 
 
Tavoitteet: 
 

- motoriikan vahvistaminen 
- näkövammaisten oman pallolajin tekniikkaan tutustu-

minen  
- keppitekniikoiden harjaannuttaminen (oikea ote, heilu-

ri, linjan seuraaminen) 
- maamerkkien tärkeyden ymmärtäminen 
- kiikarin käytön vahvistaminen 
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- äänien erottaminen ja tunnistaminen 
- kerhoillassa tarvittavien reittien harjaantuminen 

 
Toiminta: 
 
 

1. Alkulaulu ja -piiri 
2. Hippapallo: isolla rapisevalla pallolla peppu maassa; pallon äänen 

kuunteleminen ja toisten pelaajien äänimerkkien kuuntelu 
3. Motorinen rata 

- roikkuminen liaanissa (renkaat) 
- tasapainoilu hernepussi pään päällä 
- kuperkeikka 
- astu lattialla oleviin renkaisiin 
- tasapainoilu penkillä 
- puolapuita ylös ja sivuttain viistolle penkille 
- sillan yli: kaksi penkkiä rinnakkain; jalat toisella, kä-

det toisella penkillä 
- trampoliini 
- palloharjoitus: erikokoisilla palloilla maalipallolyönte-

jä polvillaan 
4. Äänikuvia (yksi lapsi): vasarointi, sahaus, vispilä, suihku, sauna, 

vesi 
5. Reitin kertaus: 

- salista keittiöön 
- salista naulakolle ja WC 
- keppitekniikat: oikea ote, heiluri, linjan seuraaminen 

ja portaat (yksi lapsi) 
- maamerkit: kulma, kaide, naulakot, ovi, ylämäki ja 

alamäki käytävällä 
6. Kuvasuunnistus (talo ja sydän) kiikarilla ja ilman kiikaria etsitään 

samoja kuvia ison puolen käytäviltä (kaksi lasta) 
- Talo: lasiovessa, tiiliseinän kulmassa ja pikkuportaissa 

(1. lapsi) 
- Sydän: lasiovessa (kaukana); kaiteessa, josta portaat 

ylös; ylhäällä hämärässä valkoisessa pylväässä; yl-
häällä hämärässä valkoisessa kulmassa (keskellä sy-
däntä kasvokuva) (2. lapsi) 

7. Iltapala: mustikkasoppa lusikalla syöden, näkkileivän voitelu sekä 
juoman kaataminen 

8. Loppulaulu ja -piiri 
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11. KERHOKERTA 
 
Tavoitteet:  
 

- näkövammaisten omaan pallotekniikkaan tutustumi-
nen 

- motoriikan vahvistaminen 
- itsenäisen liikkumisen harjaantuminen tutuilla reiteillä 
- maamerkkien tärkeyden ymmärtäminen 
- äänien erottaminen ja tunnistaminen 

 
Toiminta: 
 

1. Alkulaulu ja -piiri:  
2. Leikki: liikutaan pianon soiton tahdissa niin kauan kuin kuuluu 

musiikkia. Kun musiikki loppuu, pysähdytään ja tehdään tehtäviä: 
-  istu lattialla pallo sylissä 
-  pallo pään päällä 
-  pallo pyllyn alla 
-  pallo kainalossa 
-  heitä palloa. 

3. Peli: ”Oma puoli puhtaana”, erikoisilla palloilla (osassa kulkunen 
sisällä), pallojen vierittäminen, heitetään pallot pois oman joukku-
een alueelta  

4. Peli parin kanssa: harjoitellaan maalipallolyöntejä ja torjuntoja 
polvillaan lattialla. Yksi lapsi kokeili myös mustat laput silmillä. 

5. Motorinen rata: 
- pallon lyönti maaliin (”maalipallotekniikalla”)  
- käsillä seisonnan harjoittelu (kokemuksena), pidetään 

kädet maassa ja kävellään jaloilla seinää pitkin ylös-
päin 

- kuperkeikkoja 
- tasapainoilu penkillä 
- heilautus roikkuen 
- kahdella penkillä liikkuminen (toisella jalat, toisella 

kädet) 
- puolapuille kiipeäminen, liukumäki viistosta penkistä 
- paksulla patjalla kieriminen 

 
6. Äänikuvatunnistus, mitä tehdään: hakkaus, sahaus, suihku, sauna, 

wc, uimahalli, astioiden kolina, vispaus, uunin pelti, piano, rum-
mut 

7. Reittiharjoitus tutussa tilassa: jumppasalista naulakolle, Wc, ruo-
katila 

8. Iltapala: leivän voitelu, juuston höyläys ja maidon kaataminen 
9. Loppulaulu ja -piiri 
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12. KERHOKERTA 
 
Tavoitteet: 
 

- kehonhahmottaminen  
- motoriikan kehittyminen 
- rohkeus liikkua 
- pelaamisen idea tutuksi 
- kenko-peli tutuksi 
- kiikarin käyttö tutuksi 

 
 
Toiminta: 
 

1. Alkulaulu ja -piiri 
2. Liiku pianon soiton tahdissa: kun musiikki loppuu; 

- laita pallo pään päälle 
- laita pallo kainaloon 
- laita pallo jalkojen väliin 
- laita pallo toiseen kainaloon 
- laita pallo selän taakse 

3. Peli: oma puoli puhtaana erikokoisilla palloilla, osassa palloissa 
kulkunen sisällä - heitetään pallot pois oman joukkueen alueelta 

4. Kenko -pelin lyönti- ja torjunta harjoituksia 
5. Flipperi-peli-piirissä istuen, jättipallon potkimista jaloilla 
6. Motorinen rata kaikilla 

- käsillä seisonta, kiipeä jaloilla seinälle 
- kieri mahdollisimman pitkänä mattoa potkin 
- hyppää pukille, käsinojilta tukea ottaen ja kävele puk-

kia pitkin tai taiteile käsinojilla 
- kävele karhunkäyntiä sivuttain kädet yhdellä ja jalat 

toisella penkillä ollen / penkillä kävely sivuaskelin  
- vedä itsesi käsillä kaltevaa penkkiä pitkin ylös puola-

puille 
- kävele puolapuilla sivuttain 
- roiku puolapuilla 
- hyppy / takaperin alas puolapuilta 
- ponnuulaudalta patjalle jossa kuperkeikkoja 
- seuraa lattialla olevaa köyttä 
- trampoliinilla hyppely lisäksi kahdella lapsella oma 

reitti ja kiikarin käytön harjoituksia koulun oudossa ti-
lassa 

- reitin kulkeminen annettujen ohjeiden mukaan en-
simmäisessä ovessa kuva valkoisesta kissasta mustalla 
pohjalla sekä kuva mustasta koirasta valkoisella poh-
jalla, tunnista kuvat montako kissaa löydät reitiltä? 
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- matkalla ovien avaamisia sekä rappuset ylös ja alas 
- yläkerrassa hämärää, jossa tulee löytää kissan kuva ja 

tunnista ko. kuvan alla oleva pieni kuva (ihmisen pää - 
mikä ilme?) 

- palaa samaa reittiä takaisin 
- etsi seinäkello ja tunnista mitä kello on 

7. Iltapala: muroja (lusikan käyttö), juuston höylääminen, leivän voi-
teleminen ja juoman kaataminen 

8. Loppulaulu ja -piiri 
 
 
 
13. KERHOKERTA 
 
Hämäräliikkuminen – Kaupassa asioiminen 
 
Tavoitteet: 
 

- keppitekniikoiden käyttäminen ulkona 
- maamerkkien havainnointi 
- osata reitti takaisin alkupisteeseen 
- turvallisuuden huomiointi liikuttaessa liikenteessä 
- kaupassa asiointi hyviä tapoja noudattaen 
- omatoiminen hedelmän kuoriminen 

 
Ohjelma: 
 

1. Alkulaulu ja -piiri koulun pihassa 
2. Lapset jaetaan kahteen ryhmään: 

1) Lyhyt reitti koulualueen ja ostoskeskusalueen kautta ostos-
keskuksen kauppaan 
2) Pitkä reitti kävelytien ja kadun ylityksen kautta ostoskeskuk-
sen kauppaan 

3. Hedelmän ostaminen oman valinnan mukaan 
4. Omatoiminen palaaminen alkupisteeseen mahdollisimman lyhyttä 

reittiä pitkin 
5. Hedelmän kuoriminen 
6. Loppulaulu ja -piiri 
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14. KERHOKERTA  
 
Tavoitteet: 
 

- oudossa tilassa esteiden havainnointi 
- keppitekniikoiden harjaannuttaminen ja kepin käytön 

merkityksen oivaltaminen 
- liikkuessa eteen tulevien ongelmatilanteiden ratkaise-

misen harjoittelu 
- kartan käytön harjoittelu 
- suoja-asennot käytössä tarvittavissa tilanteissa oma-

toimisesti 
 
Toiminta: 
 

1. Alkulaulu ja -piiri 
2. Laurentsia-leikki lämmittelyksi, kyykkyyn - ylös piirissä kädet kä-

sissä 
3. Salissa 

 
 
  
 

- suojakävely pehmeällä patjalla  
- reitin löytäminen pois salista paljeovien välistä, joissa 

teippiä kulkuaukossa 
- patjojen seuraaminen kävellen, kierien 
- konttaaminen ja ryömiminen tunnelissa 

4. Suunnistus isolla puolella käytävällä:  
- penkin ylitys: esteen havaitseminen kepillä tai näönva-

raisesti 
- teipit käytävän suussa, kulkureitin löytyminen teippien 

välistä tunnustelemalla käsin tai näönvaraisesti. On-
gelmanratkaisu tilanne!! 

- pöytälevyn alitus 
- jätesäkkisuikaleet roikkuvat katosta juuri ennen rappu-

ja 
- raput alas ja ylös 
- marjalla kartta (mustalla tussilla piirretty), etsi rasteja, 

joista löytyi kirjain, kirjaimista muodostui joulun sala-
kirjoitus. 

- keppitekniikoiden harjoittelu samanaikaisesti 
5.  Iltapala: juoman kaataminen, murot ja soppa (lusikan käyttö) 
6. Loppulaulu ja -piiri 
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15. KERHOKERTA 
 
Retki joulumaahan 
 
Tavoitteet:  
 

- kehonhahmotusta 
- käsivoimien kartuttamista 
- kehon hallinta 
- heittoharjoitusta 
- iloista yhdessä oloa joulun merkeissä 

 
Toiminta: 
 

1. Alkulaulu ja -piiri 
2. Revontulia - laskuvarjolla kaikki yhdessä 
3. Poronkaatoa - paini (toinen kontallaan, toinen yrittää kaataa) 
4. Paketin avaamista - paini (toinen istuu kippurassa kädet polvien 

ympärillä - toinen yrittää irrottaa kädet)   
5. Porokyytiä – vedetään lasta viltin päällä 
6. Lumipallojen heittoa – jättipallojen vierittämistä pareittain   
7. Kortti joulupukille - ikkunatiivisteestä kehon ääriviivat pareittain 
8. Loppulaulu ja -piiri 

 
 
 

 
Maaliskuu 2002 
 
TOIMINTAPÄIVÄ - koko perhe yhdessä  
 

1. Alkulaulu ja -piiri 
2. ”Oma puoli puhtaana” – peli erikokoisilla palloilla 

- Frööbelin palikat – keholaulu   
- tule ystäväksi näin – laulu 
- poronkaatoa (toinen kontallaan, toinen yrittää kaataa) 
-  paketin avaamista (toinen istuu kippurassa kädet pol-

vien ympärillä – toinen yrittää irroittaa kädet) 
3. Laskuvarjolla leikkimistä 
4. Motorinen rata (halutessa mustat lasit päässä) 
5. Välipala 
6. Uinti 
7. Ruokailu 
8. Kerhon videokoosteen katsominen ja kerhodiplominen jako 
9. Loppulaulu ja -piiri 
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LIITE 9 LOPPUYHTEENEVETO LASTEN KERHOAIKAISESTA 
KEHITTYMISESTÄ 
 
 
Loppuyhteenveto lasten kerhoaikaisesta kehittymisestä 
 
Risto tarvitsi rohkaisua liikkumiseensa, jonka tavoitteet saavutettiin todella hyvin. Val-
koisen kepin käytön omaksuminen toi hänen liikkumiseen varmuutta ja rohkeutta ja tur-
vallisuutta ja näiden myötä tasapainoa ja joustavuutta. Eniten positiiviseen suuntaan 
muuttui rappusissa liikkuminen sekä epätasaisessa, selkeä kontrastisessa ympäristössä 
liikkuminen. Vaikka keppitekniikat eivät olleet vielä hallussa kepin kulkiessa hyvin pal-
jon ilmassa, antoi keppi hänelle kuitenkin liikkumisvarmuutta. Risto uskalsi liikkua pal-
jon enemmän kuin ennen kepin saantia ja hän näytti nauttivan omaehtoisesta liikkumi-
sestaan. Riston olisi tärkeää muistaa käyttää jäljellä olevaa näköä mahdollisimman pal-
jon jotta liikkuminen tulisi entistä tehokkaammaksi. Riston kohdalla korostui kontrasti-
en merkitys syvyyttä havainnoitaessa. 
 
Kalle kehittyi kerhon aikana motorisesti ja hänen fyysinen jaksamisensa sekä lihasjän-
teys parani huomattavasti. Kallen tuentarve liikkeellelähtemisessä, mikä oli ollut lähin-
nä hänen nousemaan ja istumaan avustamista, väheni huomattavasti. Hän ei tarvinnut 
tällä alueella apua viimeisellä kerhokerralla lainkaan. Kallen fyysisessä opastamisessa 
ilmeni myös ohjaajien puolelta yliohjausta. Rappusissa liikkuminen kehittyi niin 
ikään,vaikkei aivan toivotulla tavalla. Niilo tarvitsee edelleen aikuisen vierelleen tuek-
seen ja ohjaamaan, jotta porraskävely sujuu toivotulla tavalla pystyasennossa rinta-
masuunta eteenpäin. Kallen liikkuminen ulkona epätasaisessa maastossa oli sisäliikku-
mista selkeästi haasteellisempaa. Syvyyden havaitseminen oli hänelle vaikeaa.  
 
Niilo omaksui valkoisen kepin itselleen kuuluvaksi. Ohjausvoittoinen liikkeellelähtemi-
nen väheni keväästä syksyyn, eikä sitä ilmennyt ollenkaan viimeisellä kerralla. Kerho 
antoi Niilolle mahdollisuuden uusien kokemusten saamiseen, päämäärätietoiseen toi-
mintaan sekä itsetunnon kehittämiseen. Omatoimisuustaidot niin ruokailun kuin pukeu-
tumisen ja riisuutumisenkin suhteen olivat yksi tärkeä osa kerhoa Niilon kohdalla. Nii-
lolla opastamisessa tuli esille yliohjaus portaissa liikkumisessa sekä käsitteistön käytön 
merkitys. Tärkeänä osana liikkumistaidonohjausta ohjaavat  kysymykset. 
 
Marjalla kerhon merkitys oli lähinnä keppitekniikoiden ja kiikarinkäytön omaksumises-
sa ja vertaisryhmän tapaamisessa. Vaikka hänen liikkumisensa oli jo alun pitäen hyvin 
omatoimista kasvoi kaikkein omatoimisimman aktiivisen liikkeellelähtemisen osuus 
kerhon aikana. Kerho tarjosi Marjalle liikkumiskokemuksia ja mahdollisuuden tasapai-
non kehittämiseen. Marjalla korostui kontrastien merkitys hämärässä liikuttaessa. 
 
Simeonille kerhon suurin merkitys oli varmasti saada tavata muita näkövammaisia,  
mahdollisuus olla vertaisryhmän parissa. Todennäköisesti kerhon suurin anti oli Sime-
onille hänen liikkumisturvallisuuteen liittyvien tekijöiden havainnollistuminen. Hän 
pääsi tutustumaan mahdollisiin itseä tulevaisuudessa koskettaviin tekniikoihin, joita hän 
voisi jo nyt  alkaa käyttämään eniten pimeäliikkumisessa. Todennäköisesti kerho auttoi 
häntä myös oman identiteetin muodostamisessa. Liikkumistaidollisissa taidoissa ei Si-
meonin kohdalla tapahtunut edistystä. Simeonilla korostui erityisesti kontrastien merki-
tys hämärässä ja epätasaisessa maastossa liikuttaessa. 
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Simon liikkuminen oli alusta asti hyvin oma-aloitteista, mutta hänen liikkumisensa ke-
hittyi kerhon kuluessa alkukohtaa vielä omatoimisemmaksi. Kerhon suurin merkitys 
Simon kohdalla oli saada hänet omaksumaan valkoinen keppi ja kiikari  itselleen kuulu-
vaksi. Kerho antoi hänelle itseluottamusta ja varmuutta. Todennäköisesti kerho auttoi 
häntä myös oman  identiteetin luomisessa.  Hänelle oli tärkeä saada tavata muita näkö-
vammaisia, vertaisiaan. Omatoimisuustaidoista ruokailutilanteeseen liittyvät taidot ja 
niiden kehittyminen korostuivat Simon kohdalla. Kyse oli ennen kaikkea rohkeudesta ja 
mahdollisuudesta päästä tekemään asioita itsenäisesti. Kerho myös kehitti omalta osal-
taan Simon tasapainoa ja motoriikkaa. Myös Simolla korostui kontrastien merkitys hä-
märässä liikkumisessa. 
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LIITE 10 PALAUTE NALLE-KERHOSTA SAIRAALAAN  
 
 

24.5.2002 
 
YHTEENVETO NALLE-KERHOSTA  
 
 
XXXXX:ssä  järjestetty Nalle-kerho koostui 15 kerhokerrasta sekä viidestä yksilöohja-
uksesta. Kerhotilana toiminnan alussa oli kaupungin päiväkoti, jossa tutustuminen ja 
ryhmäytyminen tapahtuivat luonnollisella tavalla. Myöhemmin kokoonnuimme koulul-
la, joka tarjosi hyvät liikunta- ja suunnistautumismahdollisuudet, koska käytössä oli 
voimistelusali sekä runsaasti erilaisia käytäviä portaineen. 
 
Toiminta kerhossa järjestettiin lapsen ikätason mukaisesti sekä ryhmä-että yksilötoimin-
tana. Liikkumistaitoa harjoittelimme sekä sisä- että ulkotiloissa. Kerhokerroista 1/3 ta-
pahtui ulkona, jossa liikuimme pihaympäristössä, metsässä sekä ostoskeskuksessa, jossa 
jokainen kerholainen teki itse ostoksia. Lisäksi yksi ulkoliikkumiskerroista tapahtui pi-
meällä, jolloin pystyimme keskittymään hämärässä liikkumisen ongelmiin.  
 
Kerho tähtäsi lapsen mahdollisimman omatoimiseen ja omaehtoiseen liikkumiseen. 
Kerhokertojen aikana kiinnitimme huomiota näkövammaiselle lapselle tärkeiksi havait-
tuihin asioihin: tärkeällä sijalla oli kehontuntemus, omien liikeratojen tiedostaminen ja 
liikunnallisuuden vahvistaminen. Harjoittelimme näkövammaisen käyttämiä liikkumi-
sen perustekniikoita ( suoja-asennot, linjan seuraaminen, valkoinen keppi ). Lapsia kan-
nustettiin käyttämään mahdollista jäljellä olevaa näköään, johon liittyi kiikarin käytön 
harjaannuttaminen liikkumisen apuvälineenä. Lapsia kannustettiin huomioimaan toi-
minnoissaan ohjaajien lisäksi myös toisia kerholaisia.  
Liikkumistaidon ohella kerhoon liittyivät erilaiset IET (itsenäisen elämän taidot) -
tehtävät. Lapsia ohjattiin omatoimiseen pukeutumiseen / riisuutumiseen sekä iltapalan 
valmistamiseen ja ruokailuun. 
 
Vertaisryhmän merkitys kerholaisille oli hyvin suuri, koska lapset eivät tapaa jokapäi-
väisessä elämässään säännöllisesti muita samassa tilanteessa olevia. 
 
Kerho päättyi perheiden kanssa yhteisesti vietettyyn päivään. 
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LIITE 11 TUTKIMUKSEN MITTARIT  
 
Liikkeellelähtemistavat  
 
1. ja 4. kerhokerta (kevät) sekä 
8. (yhden lapsen kohdalla 12. kerta) ja 15. kerta (syksy) 
 
Mittarin 1 liikkeellelähtemiseksi on katsottu lapsen kaikkinainen liikkuminen, jossa hän 
liikkuu pois paikaltaan niin, että se voi aiheuttaa törmäysvaaran: Askeleen ottaminen, 
istuminen / nouseminen, istualta mahalleen / selälleen meneminen, erilaiset liikkumista-
vat lattialla,  blindismit (isoja hyppyjä, isoja heijaamisia eteenpäin). Liikkeelle lähdöksi 
on katsottu uuden tehtävän aloittaminen tai tehtävän vaihtuminen, motorisella radalla 
uuden ”telineen” käyttäminen.  
 
Lapsi lähtee liikkeelle 
 
1.   kehoituksesta, kutsusta 

a) toisen lapsen sanallisesti avustaessa 
b) aikuisen sanallisesti avustaessa 

2.  saatuaan monta kehoitusta / 
     hyvin pitkällä viiveellä 
3.  toisen lapsen fyysisesti avustaessa  
4.  aikuisen fyysisesti avustaessa / opastusote  
     (käsittää usein myös sanallisen ohjeen) 
5.  itsenäisesti ennen ohjeen saantia /  
     itsenäisesti kesken toiminnan 
6.  aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä, aikuinen ”henkisenä tukena” /  
     aikuinen näyttää mallia 
7.  oma-aloitteisesti kuultuaan ohjeen / 
     kehoituksen 
8.  oma-aloitteisesti (positiivinen oma aktiivisuus) 
 
 
Tuentarve liikkumisen aikana  
 
1. ja 4. kerta (kevät) 
8. (syksy, yhdellä lapsella 12. kerta) ja 15. kerta (syksy) 
 
Mittarin 2 kohdalla merkittiin ylös kohdat joissa lapsi pysähtyi päästyään liikkeelle tai 
toimimaan: lapsi tarvitsi apua jatkaakseen liikkumistaan tai joku henkilö tulkitsi lapsen 
tarvitsevan apua ja auttoi kyseisessä tilanteessa 
 
Lapsi tarvitsee tukea liikkumisensa aikana  
 
1.  aikuisen fyysisellä avustuksella 
2.  toisen lapsen fyysisellä avustuksella 
3.  suunnistamalla äänilähteen mukaan 
4.  sanallisella ohjeella / avustavilla kysymyksillä 
5.  rohkaisulla, aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä 
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Portaissa liikkuminen  
 
Mittarissa 3 on mukana kaikki kerhokerrat, joissa mukana jonkun lapsen / lasten porras-
kävelyä eli kevät: 2. kerta, SYKSY: 9. kerta (ulkona), 10. kerta, 12. kerta (hämäräliik-
kuminen),  13. kerta (talviolosuhteissa hämäräliikkuminen) ja 14. kerta 
 
Portaat 
 
Ylöspäin 
 
a)Itsenäisesti 

 
b)Saanut ohjausta 
 
-fyysinen avustaminen, käsittää usein kepin käytön ohjauksen 
 (käsittää usein samanaikaisen 
 suullisen ohjauksen) 
-tuettu liikkuminen  
 (aikuinen vieressä henkisenä tukena,  
 varmistaa turvallisuuden ja  
 neuvoo mahdollisesti sanallisesti ) 
-fyysinen ja sanallinen  
 avustaminen vaihtelevat, käsittää usein kepin käytön ohjauksen 
-sanallinen avustaminen 
 
1. Valkoisen kepin käyttäminen 
a)* käyttää valkoista keppiä 
 Hallitsee keppitekniikan  
 1. erityisen hyvin 
 2. hyvin 
 3. kohtalaisesti 
 4.keppitekniikassa huomattavasti parannettavaa  
b)* ei käytä valkoista keppiä 
  
2. Lapsi pitää kaiteesta: 
-kaide ja ohjaajan käsi 
-*kahdella kädellä 
-*yhdellä kädellä 
-pitää välillä kaiteesta kiinni 
-*ei pidä lainkaan kaiteesta kiinni 
-ei kaidetta 
-ei kaidetta, ohjaajan käsi 
 
 
* Menomittarin arviointilomakkeesta otettu jaottelu 
 
 



 

 125 

LIITE 11 JATKUU 
 
3. Kulkemistapa: 
a)*ryömii  
b)  pystyssä 

- rintamasuunta eteenpäin 
-rintamasuunta sivuttain, sivuaskelin 
-rintamasuunta vinottain 
 
-*asettaa molemmat jalat 
 jokaiselle askelmalle 
- tasa-ja vuoroaskeleet vaihtelevat 
-*astuu vuoroaskelin 

 
 
Alaspäin 
 
a) Itsenäisesti 
 
b) Saanut ohjausta 
-fyysinen avustaminen, käsittää usein kepinkäytön ohjauksen   
 (käsittää usein samanaikaisen 
 suullisen ohjauksen) 
-tuettu liikkuminen 
 (aikuinen vieressä henkisenä tukena,  
  varmistaa turvallisuuden ja 
 neuvoo mahdollisesti sanallisesti ) 
-fyysinen ja sanallinen 
 avustaminen vaihtelevat , käsittää usein kepinkäytön ohjauksen 
-sanallinen avustaminen 
 
1. Valkoisen kepin käyttäminen 
a)*käyttää valkoista keppiä 
 Hallitsee keppitekniikan  
 1. erityisen hyvin 
 2. hyvin 
 3. kohtalaisesti 
 4.keppitekniikassa huomattavasti  parannettavaa  
   
b)*ei käytä valkoista keppiä 
 
 
 
 
 
 
* Menomittarin arviointilomakkeesta otettu jaottelu 
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LIITE 11 JATKUU 
 
2. Lapsi pitää kaiteesta: 
-kaide ja ohjaajan käsi 
-*kahdella kädellä 
-*yhdellä kädellä 
-pitää välillä kaiteesta kiinni 
-*ei pidä lainkaan kaiteesta kiinni 
-ei kaidetta 
-ei kaidetta, ohjaajan käsi 
 
3. Kulkemistapa: 
a) kontallaan 
 -*etenee istuallaan 
 -etenee takaperin 
b) pystyssä  

-rintamasuunta eteenpäin 
-rintamasuunta sivuttain 
-rintamasuunta vinottain 
-takaperin 
 
-tunnustelee jalkapohjilla portaita 
-*asettaa molemmat jalat jokaiselle askelmalle 
-tasa-ja vuoroaskeleet vaihtelevat 
-*astuu vuoroaskelin 
 

 
 
* Menomittarin arviointilomakkeesta otettu jaottelu 
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LIITE 12 KERHOKERTAKOHTAISET LIIKKEELLELÄHDÖT MINUUTTIA 
KOHDEN 
 

Kerhokerta ja videoitu kerhoaika Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo 

1. kerhokerta.              
Liikkeellelähtöä/videoitu aíka (min.) 27 / 63 52 / 63 43 / 63 30 / 63 41 / 63 46 / 63 
Liikkeelelähtöä minuutissa 0,43 0,83 0,68 0,48 0,65 0,73 
4. kerhokerta.              
Liikkeellelähtöä/videoitu aíka (min.) 32 / 73 44 / 73 37 / 73 34 / 73 74 / 73 98 / 73 
Liikkeelelähtöä minuutissa 0,44 0,60 0,51 0,47 1,01 1,34 
8. kerhokerta.              
Liikkeellelähtöä/videoitu aíka (min.) 38 / 70 65 / 70 27 / 70 23 / 70 90 / 70 68 / 70 
Liikkeelelähtöä minuutissa 0,54 0,93 0,39 0,33 1,29 0,97 
15. kerhokerta.              
Liikkeellelähtöä/videoitu aíka (min.) 20 / 52 42 / 52 25 / 52 24 / 52 48 / 52 40 / 52 
Liikkeelelähtöä minuutissa 0,38 0,81 0,48 0,46 0,92 0,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 128 

LIITE 13 KERHOKERTAKOHTAINEN TUENTARVE MINUUTTIA KOHDEN  
                   

Kerhokerta ja videoitu kerhoaika Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo 
1. kerhokerta.              
Avustusta/videoitu aíka (min.) 3 / 63 3 / 63 6 / 63 1 / 63 0 / 63 1 / 63 
Avustusta minuutissa 0,05 0,05 0,10 0,02 0,00 0,02 
4. kerhokerta.              
Avustusta/videoitu aíka (min.) 9 / 73 5 / 73 11 / 73 0 / 73 1 / 73 4 / 73 
Avustusta minuutissa 0,12 0,07 0,15 0,00 0,01 0,05 
8. kerhokerta.              
Avustusta/videoitu aíka (min.) 8 / 70 3 / 70 12 / 70 1 / 70 1 / 70 3 / 70 
Avustusta minuutissa 0,11 0,04 0,17 0,01 0,01 0,04 
15. kerhokerta.              
Avustusta/videoitu aíka (min.) 1 / 52 0 / 52 3 / 52 0 / 52 0 / 52 0 / 52 
Avustusta minuutissa 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 
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 Roope   Kalle   Niilo   Marja   Simeon   Simo   

                                       

 Kerhokerrat   Kerhokerrat   Kerhokerrat   Kerhokerrat   Kerhokerrat   Kerhokerrat   

M
itt

ar
it 

1. 4. 8. 15. 

Y
ht

ee
ns

ä 
ª 

1. 4. 8. 15. 

Y
ht

ee
ns

ä 
ª 

1. 4. 8. 15. 

Y
ht

ee
ns

ä 
ª 

1. 4. 8. 15. 

Y
ht

ee
ns

ä 
ª 

1. 4. 8. 15. 

Y
ht

ee
ns

ä 
ª 

1. 4. 12. 15. 

Y
ht

ee
ns

ä 
ª 

  Määrä Määrä Määrä Määrä Määrä Määrä 

1-4 17 21 6 6 50 7 8 17 1 33 20 17 13 0 50 1 1 11 0 13 3 1 6 2 12 0 4 5 0 9 

5 0 0 0 0 0 22 8 15 14 59 1 0 0 5 6 1 0 1 0 2 4 19 44 17 84 19 4 4 12 39 

6-8 10 11 32 14 67 23 28 33 27 111 22 20 21 20 83 29 33 12 24 98 34 54 35 29 152 27 90 60 28 205 

Yht. 27 32 38 20 117 52 44 65 42 203 43 37 34 25 139 31 34 24 24 113 41 74 85 48 248 46 98 69 40 253 

  % % % % % % 

1-4 63 66 16 30 43 14 18 26 2 16 47 46 38 0 36 3 3 46 0 12 7 1 7 4 5 0 4 7 0 4 

5 0 0 0 0 0 42 18 23 33 29 2 0 0 20 4 3 0 4 0 2 10 26 52 35 34 41 4 6 30 15 

6-8 37 34 84 70 57 44 64 51 65 55 51 54 62 80 60 94 97 50 100 87 83 73 41 61 61 59 92 87 70 81 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                               
                               
 Huom. 1-4 = ohjausvoittoinen liikkeellelähteminen                   
   5 = ei-toivottu käyttäytyminen                     
   6-8 = toivottu oma-aloitteinen liikkeellelähteminen                 

   ª  = liikkeellelähtemistapojen sarakesummat ja niiden prosenttijakauma            
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  Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo 

  Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat Kerhokerrat 

Mittarit 1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 8. 15. 1. 4. 12. 15. 

1. - 6 3 - 2 4 - - 3 2 3 1 - - - - - 1 - - - - - - 

2. 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. - - - 1 - - - - 2 4 - 1 1 - - - - - - - - - - - 

4. 1 2 3 - 2 1 2 - 1 3 9 - - - - - - - 1 - 1 4 1 - 

5. 1 1 2 - - - 1 - - 2 - 1 - - 1 - - - - - - - 2 - 

Yhteensä 3 9 8 1 4 5 3 0 6 11 12 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 4 3 0 

           

           

 

1.  aikuisen fyysisellä avustuksella 
2.  toisen lapsen fyysisellä avustuksella 
3.  suunnistamalla äänilähteen mukaan 
4.  sanallisella ohjeella / 
     avustavilla kysymyksillä 
5.  rohkaisulla, aikuisen ollessa kosketusetäisyydellä 
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 Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo   
 Kerhokerrat  

 10 13 14 13 10 13 14 12 14 10 13 12 13  
Ylöspäin               
                             
a)Itsenäisesti x   x x¹       xx x xxx x xx x  
b)Saanut ohjausta                            
-fyysinen avustaminen, käsittää usein kepin käytön 
ohjauksen (käsittää usein samanaikaisen suullisen 
ohjauksen)         x x x              
-tuettu liikkuminen (aikuinen vieressä henkisenä tu-
kena varmistaa turvallisuuden ja neuvoo mahdolli-
sesti sanallisesti)       x²                    
-fyysinen ja sanallinen avustaminen vaihtelevat, kä-
sittää usein kepin käytön ohjauksen   x                        
-sanallinen avustaminen                            
                             
1.Valkoisen kepin käyttäminen                            
                             
a)* käyttää valkoista keppiä x x x   x x x           x  
Hallitsee keppitekniikan                            
1. erityisen hyvin                            
2. hyvin                            
3. kohtalaisesti                            
4. keppitekniikassa huomattavasti parannettavaa  x x x   x x x           x  
b)* ei käytä valkoista keppiä       xx       xx x xxx x xx    

LIIT
E
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R
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Huom.                
x¹ = ensimmäinen portaissa liikkuminen, x² = toinen portaissa liikkuminen, jne.           
x = yksi portaissa liikkumiskerta, xx = kaksi portaissa liikkumiskertaa jne.        (jatkuu)  
*= Menomittarista otettu jaottelu 
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 Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo 
 Kerhokerrat 
 10 13 14 13 10 13 14 12 14 10 13 12 13 
2. Lapsi pitää kaiteesta:                           
                            
-kaide ja ohjaajan käsi                           
-*kahdella kädellä                   x²       
-*yhdellä kädellä x   x   x   x xx x x¹x³   xx   
-pitää välillä kaiteesta kiinni                           
-*ei pidä lainkaan kaiteesta kiinni                          
-ei kaidetta   x   xx   x         x   x 
-ei kaidetta, ohjaajan käsi                           
                            
                            
3. Kulkemistapa:                           
                            
a)*ryömii       x¹                   
b) Pystyssä  x x x   x x x xx x xxx x xx x 
- rintamasuunta eteenpäin x x x   x x   xx x xxx x xx x 
-rintamasuunta sivuttain, sivuaskelin                           
-rintamasuunta vinottain             x             
-*asettaa molemmat jalat  jokaiselle askelmalle x x x x² x x x x²     x   
- tasa-ja vuoroaskeleet vaihtelevat               x¹ x         
-*astuu vuoroaskelin                   xxx   xx  x  
Huom.                           
x¹ = ensimmäinen portaissa liikkuminen, x² = toinen portaissa liikkuminen, jne.         
x = yksi portaissa liikkumiskerta, xx = kaksi portaissa liikkumiskertaa jne.          
* = Menomittarista otettu jaottelu            (jatkuu) 
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 Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo 
 Kerhokerrat 
 2. 9. 10. 13. 14. 2. 13. 10. 13. 14. 2. 9. 12. 14 9. 10. 13. 2. 9. 12. 13. 
Alaspäin                                           
                                            
a)Itsenäisesti     x   x x¹ x       x   xx x xx xx x x xxx x x 
                                            
b)Saanut ohjausta                                           
-fyysinen avustaminen, käsittää usein kepinkäy-
tön ohjauksen (käsittäää usein samanaikaisen 
suullisen ohjauksen) x x²             x                         
-tuettu liikkuminen (aikuinen vieressä henkise-
nä tukena, varmistaa turvallisuuden ja neuvoo 
mahdollisesti sanallisesti)                                           
-fyysinen ja sanallinen  avustaminen vaihtele-
vat, käsittää usein kepinkäytön ohjauksen   x¹           x   x                       
-sanallinen avustaminen       x   x²           x                   
                                            
1. Valkoisen kepin käyttäminen                                           
                                            
a)*käyttää valkoista keppiä   x¹x² x x x     x x x   x             xxx   x 
Hallitsee keppitekniikan                                            
1. erityisen hyvin                                     x²x³   x 
2. hyvin       x       x       x             x¹     
3. kohtalaisesti   x¹x²             x x                       
4. keppitekniikassa huomattavasti parannettavaa     x   x                                 
b)*ei käytä valkoista keppiä x         xx x       x   xx x xx xx x x   xx   
Huom.                                           
x¹ = ensimmäinen portaissa liikkuminen, x² = toinen portaissa liikkuminen, jne.                 
x = yksi portaissa liikkumiskerta, xx = kaksi portaissa liikkumiskertaa jne.                  
* = Menomittarista otettu jaottelu                  (jatkuu) 
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  Risto Kalle Niilo Marja Simeon Simo 
 Kerhokerrat 
 2. 9. 10. 13. 14. 2. 13. 10. 13. 14. 2. 9. 12. 14 9. 10. 13. 2. 9. 12. 13. 
2. Lapsi pitää kaiteesta:                                           
                                            
-kaide ja ohjaajan käsi x                                         
-*kahdella kädellä                         x¹                 
-*yhdellä kädellä   x¹ x   x     x   x x x x² x   xx   x x¹ xx   
-pitää välillä kaiteesta kiinni           xx                               
-*ei pidä lainkaan kaiteesta kiinni                                           
-ei kaidetta       x     x   x           xx   x   x²x³   x 
-ei kaidetta, ohjaajan käsi   x²                                       
                                            
3.Kulkemistapa:                                           
                                            
a) kontallaan           xx x                     x       
-*etenee istuallaan             x                     x       
-etenee takaperin           xx                               
b) pystyssä   x x x x     x x x x x xx x xx xx x   xxx xx x 
-rintamasuunta eteenpäin   x¹x² x   x       x x   x     xx xx x   xxx xx x 
-rintamasuunta sivuttain                                           
-rintamasuunta vinottain       x       x     x   xx x               
-takaperin                                           
-tunnustelee jalkapohjilla portaita                         xx     xx x         
-*asettaa molemmat jalat jokaiselle askelmalle   x¹x² x x x xx   x x x x x xx x x¹ xx x   x¹x³ x¹   
-tasa- ja vuoroaskeleet vaihtelevat                                         x 
-*astuu vuoroaskelin                             x²       x² x²   
Huom.                      
x¹ = ensimmäinen portaissa liikkuminen, x² = toinen portaissa liikkuminen, jne.                 
x = yksi portaissa liikkumiskerta, xx = kaksi portaissa liikkumiskertaa jne.                  
* = Menomittarista otettu jaottelu                      


