
 

Toimintaterapeutin reflektio Metku-kirjan kokeilusta asiakastyössä  Kevät 2017 

LAPSELLE MERKITYKSELLISEN TOIMINNAN KUVAUS  
- KOKEMUKSIA JA AJATUKSIA METKU-KIRJAN KÄYTÖSTÄ ASIAKKAAN 

TOIMINTATERAPIAPROSESSISSA 
 

1. Metku-kirjan kokeilu 
 
Poika on siirtymässä seuraavalle luokalle ja aiemman pienryhmänopetuksen tilalle ollaan suunniteltu koulun 
aloittamista normaaliluokalla luokka-avustajan turvin. Ennen päätöstä poika on mm. käynyt koulupsykologin 
arvioinnissa ja opettaja on tehnyt hänen kanssaan arviointitehtäviä. Myös allekirjoittaneen arviota on 
pyydetty, joten Metku-kirjan laatiminen tuntui tähän kohtaan juuri sopivalta työvälineeltä erityisesti lapsen 
itsearvioinnin ja omien ajatusten esille tuomisen tueksi. Poika itse intoutui heti asiasta ja myös vanhemmat 
olivat erittäin motivoituneena omalta osaltaan mm. valokuvaamaan ja videoimaan pojan elämää ja 
merkityksellisiä toimintoja.  
 
Sovimme, että vanhemmat lataavat Metku-kirjan sovelluksen tabletille (Book Creator). Lataamisen jälkeen 
tutustuimme perheen kanssa yhdessä kirjaan ja sovimme tietyt ehdot sivujen täyttämiseksi (mm. pojalle oli 
tärkeää, että kuvat eivät ole ”poseerauskuvia”, vaan kuvia, joissa hän on ”työn touhussa”, esim. isän kanssa 
verstaalla rakentamassa linnunpönttöjä). Sovimme myös ajan, jolloin työstämme kirjaa yhdessä, milloin sen 
pitäisi olla valmis ja miten esitämme sen sekä nykyiselle opettajalle, että mahdolliselle tulevalle 
luokanopettajalle. Kaikki suunnittelut aikataulut onnistuivat ja pääsimme esittelemään kirjaa 
koulupalaverissa, jossa olivat läsnä pojan itsensä ja perheen lisäksi molemmat opettajat, koulupsykologi, 
koulun rehtori ja kuntoutuksesta vastaavan tahon sairaanhoitaja. 
 
Poika ja vanhemmat olivat erittäin innostuneita kuvaamaan lapselle tärkeitä toimintoja ja kuvista tuli todella 
hyviä. Lapsesta oli todella mieluisaa, että ”kaikki” saavat tietää, mitä hän arkisin tekee, mistä asioista hän 
pitää, mitä hän osaa ja mitä hän haluaisi vielä oppia lisää. Kirjasta tuli todella suloinen, ihana ja persoonallinen 
– ihan lapsen itsensä näköinen. Poika on oikeastikin taitava hyvin monessa asiassa ja hän todella pääsi 
loistamaan kuvissa ja kolmessa filminpätkässä, jotka vanhemmat kuvasivat (veistämässä terävällä puukolla, 
mönkkäriä ajamassa ihan ilman aikuista ja kylpylässä hyppimässä voltteja metrin ponnahduslaudalta). 
Valokuvissa poika mm. teki linnunpönttöä, luki kirjaa, oli jäähallissa luistelemassa ja leikkipuistossa 
kiipeilemässä, sekä auttoi isää kesärenkaiden vaihdossa. Näissä edellä mainituissa asioissa poika koki 
olevansa taitava. Haasteekseen lapsi koki uudet tilanteet, jotka vaativat paljon keskittymistä ja valppaana 
oloa. Poika tiedostaa hienosti omat heikkoutensa tarkkaavuuden ylläpitämisen osalta ja hän halusikin 
valokuvata ja sanoin kuvata tilanteita, joissa häneltä vaaditaan keskittymistä, oman toiminnan ohjaamista ja 
itsenäistä suoriutumista. Siksi valokuvissa näkyy mm. kun hän on aamulla miettimässä missä järjestyksessä 
aamutoimet suoritettaan, linja-autopysäkillä odottamassa oikeaa koulubussia ja viikonloppuna tekemässä 
eväitä isän kanssa yhteistä metsäretkeä varten. Myös toimintaterapiasta poika halusi ottaa valokuvia; hänen 
mielestään terapiassa on joka kerta aika haasteellista käydä ja hän haluaisi joka kerta oppia terapiassa jotakin 
uutta. Kuviin pääsivät mm. majarakennelma, josta ei tullut ihan niin täydellinen, kuin hän olisi halunnut, sekä 
kolmekerroksinen riippukeinu, joka kiehtoo ja haastaa häntä lähes joka terapiakerta.  
 

2. Metku-kirjan käyttö toimintaterapiaprosessissa 
 
Olen koko tähänastisen urani ajan (n. 20 vuotta) käyttänyt työyhteisössämme laadittua ”Toimintaterapian 
tavoitteet ja kuntoutumisprosessi” –kaavaketta, jossa yhdessä lapsen vanhempien kanssa (lapsi on 
harvemmin itse mukana) kirjaamme lapsen vahvuuksia, heikkouksia ja terapian tavoitteita aina jokaisen 
terapiajakson alkajaisiksi. Kaavake on parhaimmillaan hyvin toimiva ja kokonaisvaltainen, mutta usein sen 
täyttö on nihkeää ja vaikeaa; vanhemmat kokevat, että heidän on vaikea löytää lapsestaan ”oikeita” 



 

vahvuuksia ja että terapiatavoitteiden miettiminen on haasteellista. Usein vanhemmat ikään kuin referoivat 
esim. lähettävän tahon tekstejä ja muodostavat niistä omat mielipiteensä tai sanovat suoraan, että kyllä minä 
ammatti-ihmisenä tiedän, mitkä ovat terapiatavoitteet tai kuntoutumisen painoalueet. Lapsi ei ole oikein 
tullut kuulluksi näihin kaavakkeisiin. 
 
LOOK-hankekoulutuksen myötä olen taas ”joutunut” sisäistämän ajatuksen lapsesta itsestään 
merkityksellisen toiminnan kuvaajana ja arvioijana – lapsella voi oikeasti olla ihan omanlainen ja erilainen 
käsitys itsestään toimijana, ajatukset itselleen mielekkäästä ja merkityksellisestä toiminnasta ja omat 
unelmansa, joita hän haluaa tavoitella. Esimerkiksi pojan kohdalla hänen suurin unelmansa on päästä isänsä 
kanssa pyssymetsälle ja ampua hirvi, jota hän sitten pääsisi yhdessä isänsä kanssa rakentamallaan 
”riistanosturilla” nostamaan lava-auton kyytiin ja tuomaan näytille kaupunkiin. Liikuttavan ihana unelma, 
jonka saavuttamiseen lapsella oli selkeä suunnitelma ja konkreettiset tavoitteet: hänen täytyy oppia 
menemään aikaisemmin nukkumaan, jotta hän jaksaa herätä keskellä yötä hirvimetsälle, keskittymisen 
täytyy parantua niin paljon, että hän jaksaa odottaa hirveä vaikka koko yön ja viimeiseksi hänen pitää oppia 
tekemään niin vahvoja solmuja, että hirvi saadaan nostettua nosturilla auton kyytiin ilman, että eläin putoaa 
maahan. Selkeät tavoitteet siis! 
 
Tämän kokemuksen kautta Metku-kirjan tekeminen tuntuu enemmän kuin loistavalta käytännöltä saada 
lapsen ääni kuuluviin. Lapsi oli todella ylpeä kirjastaan ja vanhemmat kertoivat, että kirjan myötä he tajusivat, 
kuinka paljon heidän pojallaan on erilaisia vahvoja taitoja, kiinnostuksen kohteita ja oikeita intohimoja ja 
tavoitteita. Toisaalta he myös huomasivat, mitkä asiat vaativat vielä harjoittelua, sillä lapsi haluisi, että kirjaan 
kuvataan rehellisesti, miten asiat ovat!  Valokuvaamisten ja videointien jälkeen työstimme yhdessä kirjaan 
tekstejä ja yhdessä tekemisen myötä vanhemmat oivalsivat omien sanojensa mukaan paremmin sen, mitä 
toimintaterapiassa tehdään ja miksi. Mielestäni se jo yksin on Metku-kirjan laatimisen arvoista! 
 

3. Metku-kirjan käytön haasteet ja mahdollisuudet 
 
Metku-kirja on mahtava työväline saada lapsen ääni kuuluviin ja sitä kautta päästä entistä 
asiakaslähtöisempään työskentelyotteeseen toimintaterapiaprosessissa. Metkuilu sopii monelle, mutta ei 
välttämättä ihan kaikille ja ihan kaikkiin tilanteisiin. Työskentelen vaikeavammaisten ja monivammaisten 
lasten kanssa, perheillä saattaa olla on rutkasti ongelmia ja arjen selviytymispulmia, jolloin METKU-kirjaan 
valokuvaaminen, videoiminen tai kirjoittaminen ei oikein saa tuulta allensa. Lisäksi joskus on tilanteita, ettei 
positiiviset asiat ja lapsen vahvuudet ole ensimmäisenä mielessä. Vaikeavammaisten lasten kohdalla 
haasteena koen sen, että saadaanko kirjaan oikeasti niitä asioita, jotka ovat juuri sille lapselle merkityksellisiä 
ja tärkeitä. 
 
Metku-kirja olisi erityisen hyvä laatia terapiasuhteen alkajaisiksi. Tällöin kirja toimisi ennakointina 
terapiatavoitteiden asettamiselle lapsen näkökulmasta ja juuri hänen omista tarpeistaan. Samalla kirja 
näyttäisi lapselle kuinka paljon hänellä on taitoja, vahvuuksia, voimavaroja ja mahdollisuuksia, mikä 
toivottavasti tukisi lapsen itsetuntoa, minäkäsitystä ja käsitystään itsestä toimijana ja osana perheyhteisöä, 
kaveripiiriä tai muuta sosiaalista ympäristöä.  
 
Toimintaterapian näkökulmasta yksi parhaista asioista Metkun käytössä on saada perhe, lähipiiri ja lapsen 
kanssa toimivat ammattilaiset arjesta mukaan lapsen kuntoutumisprosessiin positiivisessa ja kannustavassa 
hengessä. Tämä Metku-kirjan kokeilu osoitti, kuinka lapsen vanhemmat intoutuivat kuuntelemaan lasta ja 
löysivät keinoja tukea hänen pyrkimyksiään saavuttaa haluamiaan asioita. Metku-kirjan luomisprosessin 
myötä toimintaterapian tavoitteet tulivat perheelle entistä konkreettisemmiksi ja perhe motivoitui 
vahvemmin olemaan mukana tavoitteiden saavuttamisessa ja edistymisen arvioinnissa. Myös poika huomasi, 
mitkä taidot häneltä vielä puuttuvat ja se kannusti häntä mm. jatkossa menemään aikaisemmin nukkumaan. 
Lisäksi BookCreator –sovellus tuntui ainakin tästä perheestä helpolta ja lapsi innostui, kun pääsi mukaan 
tablettityöskentelyyn. Perhe kertoi, että aikoo jatkaa kirjan täyttämistä jatkossakin.  


