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Matias 13v

• Pienryhmässä (8) ja integroiden

• Tarpeelliset avustajat (2)

• mahdollisuuksia yhteiseen: avoin 
lava, koulun juhlat, teemapäivät

• Aikuiset koulussa ovat lasta 
varten, myös rehtorille voi viedä 
aloitteen

• Ip-kerhossa tutut aikuiset



Santeri 15v

• Toiminta-alueittain opiskelevien 
luokka, 6 oppilasta

• Aikuisia 4, jokaista tarvitaan

• Nuoren mukaan, ryhmän 
mukaan – vuodet erilaisia

• Retkiä: harjoittelua ja 
harjoittamista – lupa olla 
olemassa

• Viestejä onnistumisista



• Ei eletä Strömsössä!

• Varmistetaan ettei satu vs. varmistetaan, että 
osataan toimia kun sattuu = hallittu riski

• Elämä on elämistä varten, turva opetella

• Kaikesta voi viestiä

• Pidetään kanava auki hyvillä viesteillä
• Reissari
• Tekstari
• Whatsapp
• Go talk
• Puhelin
• Helmi
• Avustaja ap- ja ip-toiminnassa päivittäin
• Vanhempainillat ja hojksit



• ” Sienireissulla 1,45 h. Santeri keräsi voimia 
mustikoista ja otti rennosti.”

• ”EVVK”



Keinoja ja konsteja
• Luottamus kantaa ja auttaa viestimään

• Nuoren ja aikuisten välinen
• Koulun ja perheen välinen
• Luokan aikuisten välinen
• Hyväksyntä, ilo, arvostus, onnistumisten juhlinta
• Avoimuus

• Hetkeksi omia iltapäiviä kun ip-kerho ahdistaa
• Torstai on toivoa täynnä: hk-apu ja ohjaajaresurssi
• Mennään metsään ennen kuin menee metsään: Sienestystä, 

kävelyä, keinumista – avustajan kanssa
• Painepeitto
• Kehut, aito palaute onnistumisista
• Halu ja yritys kommunikoida ja ymmärtää
• Luokan moninaiset tilat: lepohuone
• Tikoteekki-tapaamisia koululla
• Autismikuntoutusohjaaja käy luokassa



Perusrakenteissa mahdollisuus onnistua

• Tekemistä enemmän = sähellystä 
vähemmän 

• Tietoa siitä, mitä tapahtuu
• Vaikutusmahdollisuus : näytä 

kuvasta, vie kädestä, sano, osoita –
minä odotan että ymmärrämme 
toisiamme

• Äiti kertoo koululle lapsesta – koulu 
kertoo äidille koululaisesta: anna 
lapsesi kasvaa moneen rooliin, 
niihinkin joita et tunne

• Usko yhteiseen päämäärään, 
monin keinoin



Jokaisen oikeus olla kokonainen

• Kuva ja video kertovat myös 
aikuisille enemmän (kuva rannan 
kivistä vai vain teksti ”oltiin 
rannalla”). On tärkeää päästä 
myös itse ääneen.

• Koulun aikuisilla on oikeus 
työrooliin, mutta heille voi 
halutessaan tarjota ikkunan 
nuoren maailmaan 
henkilökohtaisellakin tasolla.



• Kommunikaatio ruokkii 
luottamusta, luottamuksesta 
syntyy vahva ponnahduslauta

• Nuori kokee ihmissuhteiden 
kautta oman minuutensa –
koulun ja kodin väleillä on väliä

• Elämää, ei hojksia varten


