
EPeLI-hankkeen satoa



12.15 Tervetuloa! 
Ohjauspalvelujen päällikkö Leea Paija, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskeasuon koulu

12.20-13.00 EPeLI-hankkeen satoa, erityiskasvatuksen asiantuntija 
KT Sari Haapakangas ja järjestötoiminnan asiantuntija Aslak Rantakokko, Suomen Vanhempainliitto ry

13.00-13.20 Kahvitauko

13.20-14.20 Adhd- ja Asperger-henkilön opinpolku – omakohtaisia kokemuksia 
koulutieltä ja kasvuyhteisöistä
kokemusasiantuntijat Johanna Korhonen ja Ilkka Nygrén

14.20-14.30 Tauko

14.30-15.50 Miten tuemme erityisen lapsen koulukuntoisuutta? 
Käyttäytymisen taustan ymmärtäminen, yhteinen tavoite ja motivaatio
psykologi, psykoterapeutti (VET) Sari Kujanpää, Ajatuskuja

15.50 Päätössanat ja kiitokset
toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto ry

Ohjelma



EPeLI-hankkeen satoa



Suomen Vanhempainliitto ry

▪ jäsenyhdistyksiä noin 1300 kpl, joista n.100 päiväkodeissa, 
100 lukioiden yhteydessä

▪ alueellisia yhdistyksiä 21 kpl

▪ päärahoitus: STEA, ministeriöt

▪ edistää vanhempien ja koulu-, päiväkoti- ja 
oppilaitosyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä 
yhteistyötä

▪ tuo esille vanhempien näkökulmaa opetusta ja kasvatusta 
koskevissa kysymyksissä, on sillanrakentaja kodin ja koulun 
välillä

▪ Tj. Ulla Siimes, Pj. Johanna Laisaari



EPeLI -hanke

▪ Koti koulu ja kolmas sektori erityislasten ja –perheiden osallisuuden 
edistäjinä koulussa

▪ EPeLI viittaa hankkeen kohderyhmiin, joita ovat erityisperheet, -lapset ja 
isät

▪ STEA tukee 2016-2018, Suomen Vanhempainliitto hallinnoi

▪ Pilottikouluina Haukiputaan koulu, Martinniemen koulu ja Kiiminkijoen 
koulu

▪ Työntekijöinä erityiskasvatuksen asiantuntija, KT Sari Haapakangas (e. 
Manninen) ja järjestötoiminnan asiantuntija Aslak Rantakokko



Hankkeen tavoitteet 

• 1. Kehittää yhteistyössä pilottikoulujen, vanhempien ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa erityislasten 
osallisuutta koulussa edistäviä käytänteitä

• 2. Lisätä koulutuksella huoltajien, vanhempaintoimijoiden ja 
koulun henkilöstön tietämystä erityislasten ja heidän 
perheidensä arjen ja osallisuuden haasteista.

• 3. Edistää niiden vanhempien, joilla itsellään on tuen 
tarvetta, osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä.

• 4.Kehittää erityisperheiden isien vertaistukea ja osallisuutta 
kodin ja koulun yhteistyössä.



Osallisuus

• Osallisuus on ennen kaikkea tunne, jota 
ihminen kokee ollessaan aidosti osallisena 
yhteisössä sekä tunne siitä, että on 
mahdollisuus vaikuttaa itseä tai yhteisöä 
koskevissa asioissa

• Esteettömyys ja yhdenvertaisuus ovat 
osallisuuden mahdollistajia

• Asenteiden muuttaminen kohti erilaisuuden 
näkemistä rikkautena



Isät ja papat mukaan



Isät ja papat mukaan



Kokemustoimijat kiertueilla, luennoilla 
ja Elävissä kirjastoissa



Pilottijakso ja osallistava   
toimintatutkimus koululla



Kerhot kouluilla



Tapahtumat



Koulutukset

• Kokemusasiantuntijakiertueet

• Elävät kirjastot

• Luennot koulujen henkilöstölle, 
opettajaksi opiskeleville, 
vanhemmille, 
järjestötyöntekijöille mm: 
myönteisestä tunnistamisesta, 
kohtaamisesta, 
yhdenvertaisuudesta, kodin ja 
koulun sujuvasta yhteistyöstä 
erityisperheiden näkökulmasta, 
kokemustiedosta (ADHD, 
autismikirjo, erityislapsen 
vanhemmuus), KESY:stä



Koulutukset oppilaille

▪ Yhdenvertaisuuspajat ja 
tuokiosuunnitelmat

1-3- luokille

4-6 –luokille

7-9 –luokille

▪ Kokemusasiantuntijoiden pitämät 
tuokiot

▪ Moninaisuuden päivät

▪ Camera obscurat ja virtuaalilasipajat

▪ Oppilaskuntafoorumit AVI:n kanssa

▪ Kiusaamisfoorumi P-pohjanmaan 
liiton ja yliopiston kanssa

▪ kerhot



Vertaisryhmät

• Erkkavanhempien
vertaistukiryhmä 
Haukiputaalla

• Epelien äidit

• Isien ryhmä

• Lapsille suunnatut 
kerhot/ryhmät



Huoltajat koulussa

• Kokemusasiantuntijoina

• Koulun korvina

• Isät ja papat lukemassa

• Pop-up –päivissä pajojen 
pitäjinä

• Yhteisöllisissä 
oppilashuoltoryhmissä

• Tapahtumissa ja 
vanhempainilloissa

• Kodin apukädet koulun 
arjessa

• Muussa 
vanhempaintoiminnassa





EPeLI:n hyvät käytännöt -
materiaalit Innokylässä

https://www.innokyla.fi/web/hanke7399639/etusivu?p_p_id=projects_WAR_projectsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-1&p_p_col_count=1&_projects_WAR_projectsportlet_projectId=7406022&_projects_WAR_projectsportlet_action=viewResults

http://Results


- Keskustelu symbolein



• Anu Uusikylä, Martinniemen koulu, Oulun yliopisto

• Sari Haapakangas, Suomen Vanhempainliitto

• Mari Jokitalo-Trebs, Leea Paija ja Annukka Autio, Valteri

• Ida Lindström, Juni Lönnfeldt

• Matias Virtala

• PowerPointin valokuvat ja tekstit Anu, ulkoasu Annukka

Mukana KESY:ä kehittelemässä

KESY - Keskustelu symbolein



• Kurkistusikkuna lapsen kokemusmaailmaan

• Kuvamateriaali ja toimintamalli lapsilähtöiseen keskusteluun

• Mahdollisuus kommunikaatioon, jossa verbaalisuus ei ole pääosassa

• Apuväline kolmiportaisen ja vaativan erityisen tuen HOJKS- tai HOPS-, 
kehitys-, arviointi- tai kuntoutuskeskusteluun, jossa lapsi on mukana

• Havaintoväline varhaiseen puuttumiseen, osa oppilashuoltoa

• Työkalu lapsiryhmän emotionaalisten tapahtumien kartoittamiseen

• Myönteisen tunnistamisen, affektiivisen ja positiivisen pedagogiikan 
väline

Mikä KESY on?

KESY - Keskustelu symbolein



Miksi KESY avuksi keskusteluihin?
• OPS kehottaa huomioimaan lapsikeskeisyyden koulun keskusteluissa

• Tuetaan kommunikaatiota kuvilla, mikä lisää yhdenvertaisuutta

• Vahvistetaan lapsen nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi tulemista

• Havainnollistetaan keskustelevaa ja vuorovaikutteista arviointia

• Kartoitetaan näkyviä ja piilossa olevia kykyjä, erityispiirteitä ja tuen tarvetta

• Tuetaan kodin ja koulun sekä moniammatillisten toimijoiden yhteistyötä

• Kirjataan yksilölliset tärkeydet, tavoitteet ja vahvuudet lapsilähtöisesti

• Hyväksytään lapsen kokemus itsestään ja vuorovaikutussuhteistaan

• Jäsennetään ja katsotaan lapsen elämänpiiriä myös visuaalisesti

KESY - Keskustelu symbolein



KESY- kortit sisältävät

• Oppiaineet ja opiskelutaidot

• Arjen taidot ja vapaa-aika

• Toimintaympäristöt ja ihmiset

• Ketut: ärsytys, apu, sydän, kiusaaminen/ väärinkohtelu
/ epäreiluus

• Tunnehymiöt: tyytyväisyys, ilo, innostus, suru, kiukku, 
pelko, jännitys, kipu, ei voi puhua

• Tyhjät kortit: vapaa-aika, harrasteet, haaveet

• Puhekuplat: tavoitteet, lapselle tärkeät asiat, mitä
kettu sanoo tsemppilause

KESY - Keskustelu symbolein



Kesy-tuokion kulku

• https://www.youtube.com

/watch?v=IJneJSKaSUM

&feature=youtu.be

• KETTU-peli - kesy-

keskustelu symbolein

https://www.youtube.com/watch?v=IJneJSKaSUM&feature=youtu.be
https://youtu.be/IJneJSKaSUM


KESY-tuokion kulku

1. Opettaja kertoo idean ja kysyy haluaako lapsi pelata Kettupeliä. 
Todetaan mahdollisuus yksityisyyteen sekä lapsen päätös sisällön 
jakamisesta.

2. Lapsi on pääosassa, sijoittaa kuvakortteja alustalle, aikuiset 
kannustavat

3. Lapsi sijoittaa tunnehymiöitä ja lisäkortteja alustalle, jutellaan.
4. Valitaan yhdessä mikä tärkeää ja kirjataan puhekupliin: ratkaisuja,
mielipiteitä, kokemuksia, tavoitteita, vahvuuksia, käytännön toimia, 
tsemppilause.
1. KESY- taulusta otetaan valokuva. Lapsi päättää kenelle näyttää kuplat 

ja kuvan. Mahdollinen jatko Kettupolulle. 
KESY - Keskustelu symbolein



Katso video

https://youtu.be/63b10hTB2KY

KESY - Keskustelu symbolein

https://youtu.be/63b10hTB2KY
https://youtu.be/63b10hTB2KY
https://youtu.be/63b10hTB2KY
https://youtu.be/63b10hTB2KY
https://youtu.be/63b10hTB2KY


Vastuukysymyksiä
KESY:n kanssa

• Kuka käyttää? Missä? Millä ajalla?

• Kenen luvalla?

• Mihin liittyen? Mihin tarkoitukseen?

• Ketkä pyydetään paikalle?

• Miten dokumentoidaan? Kenelle tietoa jaetaan?

• Miten luottamus lapsen kanssa säilyy?

• Miten lapsen tarpeeseen vastataan heti?

• Huolestumisen tasot ja toimintapolut?

KESY - Keskustelu symbolein



Kettupolku
oppilashuollon välineenä

1. Huoli herää pelatessa

2. Kysytään lapselta kenelle voi

näyttää, luottamus säilyy

3. Yhteys opeen, psykologiin, 

kuraattoriin, erityisopeen, 

terveydenhoitajaan tai rehtoriin

sekä huoltajaan

4. Yhdessä huoltajan kanssa

kutsutaan ryhmä koolle

5. Suunnitellaan tukitoimia

6. Kettupolku jatkuu, muut

tukitoimet, seuranta



"Yksi lapsi ei ole koskaan kyennyt tilanteessa, jossa vanhempi on paikalla, 

puhumaan sanaakaan. Tällä kertaa hän kertoi kortein ajatuksiaan ja se oli 

todella paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin.”

"Ilokseni sain korteista tukea sellaisessa tapauksesta, jossa erityinen lapsi 

kertoi todella monisanaisesti tulkintansa korteista, pohti ääneen ja hyvin 

syvällisesti omia mielipiteitään asioista. Todella mielettömän hieno hetki.”

"Oppilaat ja varsinkin vanhemmat pitivät keskustelusta korttien avulla 

ja siitä, että lapsen oppiminen ja edistyminen tulee näkyväksi.”

"Minusta tärkein juttu oli kuitenkin se, että oppilaalle tulee niin 

selvästi näkyviin omat taidot. Vahvistava kokemus 😊"

Opettajien palautteita KESY:n
käytöstä

KESY - Keskustelu symbolein



Tablet-versio kehitteillä

Lataa Android-
kokeiluversio 
ilmaiseksi Play-
kaupasta nimellä

Kesy-
kehityskeskustelu

KESY - Keskustelu symbolein



Kortit tulossa myyntiin

Valteri-puotiin 2018

Missä KESY on nyt?

Peruskoulussa, matkalla 

varhaiskasvatukseen ja 

keskiasteelle

Mistä KESY- kortteja saa?

Kokeiluversion voi ladata 

ilmaiseksi Suomen 

Vanhempainliiton tai Valterin 

sivuilta

Valmisteilla koulutusmateriaali, 

tieteellinen artikkeli syksyllä

(Uusikylä, Haapakangas & Huuki)

KESY - Keskustelu symbolein



sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi

anu.uusikyla@eduouka.fi
www.vanhempainliitto.fi

mailto:sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi
mailto:aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi
mailto:Anu.uusikyla@eduouka.fi

