
Metku-kirja, lyhyt ohjeistus vanhemmille
Lapselle merkityksellisen toiminnan kuvauksessa luodaan lapsen oma Metku-kirja, joka tukee 
lapsen osallistumista vahvistavaa kuntoutumista lapselle tärkeiden asioiden pohjalta. 

Lapselle arjessa merkityksellisen toiminnan kuvaus tehdään käyttäen tabletilla tai tietokoneella 
toimivaa Book Creator -sovellusta. Lapsen Metku-kirjaa tehdään yksilöllisesti sopivaan tahtiin. 
Voi esimerkiksi aloittaa yhdestä videosta tai valokuvasta ja kuvata sitä, mitä valokuvassa 
tapahtuu ja mikä siinä on lapselle tärkeää. Kirjan voi tehdä nopeasti hyödyntäen valmiita kuvia 
tai pikkuhiljaa kirjaa eteenpäin täyttäen. Tarkoituksena on, että kirja on mukana suunniteltaessa 
lapsen kuntoutusta yhdessä ammattilaisten kanssa.

Kuvauksen tekemiseen liittyy kolme vaihetta. 
1) Ohjelman lataus:  Voitte ladata Book Creator -sovelluksen iPadille tai tehdä kirjan Chrome-versiolla tietokoneella tai 

tabletilla. Maksuttomalla sovelluksella luodaan sähköinen ”kirja”. Sovellus mahdollistaa kuvien ja videoiden ottamisen ja 
tallentamisen, äänittämisen, kirjoittamisen, piirtämisen yms. Book Creator -sovelluksen löydät www-sivulta  
bookcreator.com ja App Storesta.

2) Luodaan lapsen kanssa sähköinen kirja Book Creator -sovelluksella. Kirjan kuvaus kirjoitetaan lapsen minä-muodossa. 
Aloitetaan kirjan kansilehdestä: Kuka minä olen? Kirjan seuraaville sivuille voi kuvata esimerkiksi lapsen perheenjäsenet 
ja kertoa, missä lapsi asuu ja mitä muita keskeisiä paikkoja lapsen arkeen liittyy. 

3) Tunnistetaan ja kuvataan lapselle merkityksellistä toimintaa arjessa. 
a) Lapselle merkityksellisen toiminnan määrittely:  

Lapsen kanssa keskustellaan siitä, millaiset asiat ovat lapselle tärkeitä hänen 
tavallisessa arjessaan. Mitä lapsi haluaisi oppia? Millainen tekeminen tuottaa 
lapselle iloa? Millaiseen toimintaan lapsi kokee tärkeäksi osallistua? Onko 
arjessa tilanteita ja tekemistä, jonka lapsi kokee hankalaksi tai epämiellyttäväksi? 
Lapselle merkityksellistä toimintaa valokuvataan ja/tai videoidaan kirjaan. 
On hyvin tärkeää, että tämä on nimenomaan lapsen itsensä tärkeäksi kokemaa 
toimintaa tai osallistumista. Lapsi ja vanhempi keskustelevat ja kirjoittavat kirjaan 
asioita. Tämä vaihe toimii ennakointina kuntoutumisen tavoitteiden asettamiselle 
lapsen tarpeista ja näkökulmasta käsin.

b) Lapsen arjen kuvaus:  
Mitä asioita ja rutiineja liittyy lapsen tavalliseen arkipäivään? Mitkä asiat ovat perheen arjessa tärkeitä? Näistä asioita 
otetaan valokuvia tai videoita tai niitä voi piirtää ja kirjoittaa lapsen omaan sähköiseen kirjaan. Tätä vaihetta ja tietoa 
hyödynnetään, kun tehdään lapsen kuntoutumisen suunnitelmaa.

Lapsen kirja on parhaimmillaan 
persoonallinen, lapselle ja perheelle 
merki tyksellisiä asioita esille nostava 
sekä ajankohtainen. Kirjan perusteella 
lapsi, perhe ja ammattilaiset voivat 
yhdessä suunnitella lapsen osallistumista 
vahvistavaa kuntoutumista lapsen 
muuntuvien tilanteiden ja tarpeiden 
mukaan. Kirjan voi tehdä juuri sellaiseksi 

kuin lapsi ja perhe itse haluavat. Mikäli ette halua käyttää Book creator -sovellusta, voitte tehdä kuvauksen myös 
hyödyntämällä teille mielekästä tapaa seuraten samoja askeleita kuin edellä. Kuvauksen voi tehdä esim. paperiversiona, 
omalla kännykällänne hyödyntäen muistiinpano-ohjelmia tai muita sovelluksia.

Lisää Metku-kirjasta lapsen kuntoutumisessa voi lukea osoitteessa:  
metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut

https://bookcreator.com/
http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut

