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Fysioterapeutin pohdinta Metku-kirjan käytöstä omassa työssä 
 

Kokeilun kuvaus 
 
Kokeilin lapselle merkityksellisen toiminnan kuvausta asiakasperheessäni, johon kuuluu 
vanhemmat, isosisko ja pikkusisko, joka on kuntoutusasiakkaani.  Tyttö on syntynyt hyvin pienenä 
keskosena ja on ollut hyvin sairas varhaisvaiheessa ja tarvinnut pitkään sairaalahoitoa lukuisine 
leikkauksineen. Lääkärit pitävät ihmeenä hänen selviytymistään. Nyt hän aloittamassa syksyllä 
samassa päiväkodissa, missä isosisko on ollut. Päiväkodin henkilökunta on ollut kauhuissaan 
lapsen tulosta syksyllä päiväkotiin ja siitä, miten he selviytyvät kyseisen lapsen hoidosta. Lapsi on 
kehittynyt huomattavasti alkutilanteesta ja on iloinen reipas tyttö, joka liikkuu ja touhuaa koko 
ajan ja haluaa mielellään tehdä ison siskon kanssa samanlaisia asioita. Hälventääksemme 
päiväkotiryhmän pelkoja teimme yhdessä vanhempien kanssa lapselle merkityksellisen toiminnan 
kuvauksen. 
 
Huolimatta viikoittaisista käynneistäni kotona pääsin kuvausta tehdessämme paljon paremmin 
perille vanhempien huolista ja toiveista lapsen tulevaisuuden suhteen sekä lapsen arjen 
toimintoihin liittyvistä asioista ja lapselle tällä hetkellä merkityksellisistä asioista. Perheessä 
puhutaan kolmea eri kieltä ja käynneilläni tapaan äidin, jonka kanssa keskustelemme kummallekin 
vieraalla kielellä. Lasta ymmärrän eleiden ja yksittäisten suomen kielen sanojen kautta ja lapsen 
toiminnassa ja leikissä näkemieni asioiden kautta, joita olen tulkinnut osittain oman näkemykseni 
kautta.  
 
Minulle ammattilaisen kuvauksen tekeminen yhdessä vanhempien kanssa kokemuksena oli 
myönteinen, koska minulta ei nyt odotettu ohjeita vaan yhdessä mietimme, mitä he vanhempina 
kokivat merkitykselliseksi lapselleen ja mitä lapsi heidän mielestään pitää tärkeänä ja mielekkäänä. 
He toivat myös avoimesti esille omiin voimavaroihin tällä hetkellä liittyviä asioita. 
 
 

Mitä muutosta uusi käytäntö tuo nykyisiin käytänteisiin ja mitä muutos merkitsee 
kuntoutustoiminnassa työyhteisössäsi? 
 
Jatkossa toivon voivani osaltani luoda sellaisen ilmapiirin asiakkaani ja heidän vanhempiensa 
kanssa, että he voisivat vapaasti ja rehellisesti kuvata niitä asioita, joita lapsi ja vanhemmat 
kokevat arjessa hyviksi tai niitä asioita, joihin he haluavat muutosta ja joihin heillä on sillä hetkellä 
voimavaroja lähteä toteuttamaan. 
 
Tartun myös jatkossa ripeämmin tilanteisiin asiakkaitteni kanssa, jos huomaan, että lapsen ääni 
hukkuu ja hänen osallistumismahdollisuutensa ovat olemattomat.  
 
Olen kantanut pitkään huolta erään alakoululaisen eristäytymisestä kotiin ilman kavereita ja 
toimimaan kaikissa tilanteissa äidin varaisesti. Lapsi ei ole halunnut/pystynyt kertomaan omista 
kiinnostuksen kohteistaan tai toiveistaan, eikä ole osallistunut aktiivisena omaan kuntoutumiseen.  



Koulutuksen myötä olen rohkaistunut sopimaan kotiin lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa 
yhteistapaamisen, jota varten olen luvannut lähettää etukäteen kysymyksiä pohdittavaksi. 
Yhteisneuvottelut koulussa lapsi on kokenut epämukavaksi, eikä ole niissä tuonut omia 
mielipiteitään esille. Metku-kirjan tekemisen kautta lähdemme askel kerrallaan lapsentahtisesti 
kuvaamaan lapsen omia näkökulmia, ajatuksia ja arjessa merkityksellisiä asioita. 
 
 

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia uusi käytäntö tuo lapsen kuntoutukseen? 
 
Haasteellista jatkoa ajatellen voi olla yhteisen ajan löytyminen muiden yhteistyötahojen kanssa.  
 
Käytännön työssä olen nähnyt, että verbaalisesti lahjakkaat erityislapset pystyvät helpommin 
liikuntavammaisinakin osallistumaan arjen toimintoihin perheessä ja päiväkodissa tasavertaisesti 
sisarustensa ja tovereidensa kanssa ja tuomaan esille itselleen tärkeitä asioita. Jatkossa näen, että 
erityisesti ne lapset, joiden on vaikeampi saada tuotua esille omia toiveitaan hyötyvät erityisesti 
lapselle merkityksellisen toiminnan kuvauksesta. Kuvausta voidaan hyödyntää 
kuntoutussuunnitelmien teon lisäksi esim. lapsen siirtyessä päiväkotiin, kouluun, kerhoihin, 
sijaishoitoon tai sairastuessa yllättävästi. Tilanteissa, missä vanhemmatkaan eivät ole mukana 
selittämässä asioita vältytään todennäköisesti monelta harmilta ja itkulta, kun on käytettävissä 
lapsen toiminnan kuvaus. 


