




Hei ope! 
Nämä Aku Ankka -piirtäjä Kari Korhosen tekemät sarjakuva ja värityskuva ovat suunnattu kaikille ekaluokka-
laisille, oli luokalla toimintarajoitteisia lapsia tai ei. Ne ovat opettajan työkalu, jonka avulla herätetään yhteistä 
keskustelua ja hälvennetään toimintarajoitteisiin liittyviä ennakkoluuloja. 

Ekaluokkalainen on iässä, jossa 
pohditaan kaverisuhteita. Lap-
sen elämänpiiri laajenee vauh-
dilla. Hän näkee ja kokee asioita, 
joita vanhempi ei näe, kohtaa 
erilaisuutta ja asioita, joita ei 
osaa selittää. Ekaluokkalainen 
tarvitsee tukea erilaisuuden kä-
sittelyssä ja moraalin kehittymi-
sessä. Aikuisen tehtävä auttaa 
lasta kohtaamaan erilaisuutta, 
löytämään oikean sanaston ja tavat toimia. 

Kannustamme käymään sarjakuvan läpi hienovaraisesti lasten erilaiset taustat huomioi-
den. Aiheesta keskustelu voi herättää monenlaisia tunteita esimerkiksi lapsessa, jonka 
sisarella tai läheisellä on toimintarajoite. Positiivinen ja vahvuuksiin keskittyvä lähestymis-
tapa toimii aina. 

Miten vammaisuudesta pitäisi puhua?

Sanoilla ja käsitteillä muokataan todellisuutta, joten termeillä on merkitystä. On hyvä huomata, että vam-
mainen-sanaa käytetään yhä loukkaavana haukkumasanana arjessa. Vammaisuuden sijaan kannattaa pu-
hutaan toimintarajoitteista. Erityislapset ovat tukea tarvitsevia lapsia tai oppilaita, ilman erityisetuliitettä. 
Puheessa korostetaan osallisuutta ja jokaisen vahvuuksia. Sitä, että jokainen on ensisijaisesti yksilö, ei vam-
mainen yksilö (tai pupu).  

Kysy ensin, mitä lapset haluavat aiheesta tietää! 
Sillä pääsee alkuun, kun puhutaan lapselle vieraasta 

asiasta, johon voi liittyä vääriä ennakkokäsityksiä. 

Ennakkoluulojen hälventäminen vähentää kiusaamista 
ja lisää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, 

että ketään ei saa kiusata, häiritä tai syrjiä esimerkiksi 
ihonvärin, sukupuolen tai vammaisuuden perusteella. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus muistuttaa, 
että kaikilla lapsilla on oikeus hyvään elämään

ja lapsen pitää saada kasvaa rauhassa. 

Hyödynnä 
CP-liiton sovellettuja 

leikkikortteja 
(cp-liitto.fi/oppaat)

yhteisiä leikkejä 
miettiessäsi!

Jos luokassasi on lapsi, jolla on toimintarajoite 

Kysy lapselta itseltään sekä hänen vanhemmiltaan, kannattaisiko lapsen toiminta-
rajoitteesta keskustella yhdessä luokassa tai vanhempainillassa. Yhteinen, avoin 
keskustelu ehkäisee väärinkäsityksiä ja lisää ymmärrystä. Kysy lapsen perheeltä, 
millaisia termejä toimintarjoitteeseen liittyen kotona käytetään.

Lapsen on itse saatava määrittää, saako häneltä kysyä toimintarajoitteesta tai mil-
laisia kysymyksiä häneltä saa kysyä. Tilanne vaatii herkkyyttä: monet kysymykset ja 
kommentit voivat olla loukkaavia, vaikka niitä ei sellaisiksi oltaisi tarkoitettu. Tämä 
kannattaa huomioida myös silloin, kun luokassa on lapsi, jonka sisaruksella tai lä-
heisellä on toimintarajoite. 

Sinulla opettajana on suuri rooli siinä, että jokainen lapsi on osallinen koulupäivän 
puuhiin: leikkiin sisällä ja ulkona, retkille, koululiikuntaan, ihan kaikkeen. Oli hänel-
lä toimintarajoite tai ei. 

Jos koet vaikeaksi keksiä soveltavia tapoja ottaa lapsi mukaan leikkeihin ja liikku-
maan, pohdi lapsen, hänen luokkakavereiden tai hänen vanhempien kanssa mi-
ten asioita voisi soveltaa. Lasten osallistaminen kannattaa, ja heidän mielikuvituk-
sensa on rajaton!
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KÄÄNNÄ 
ja löydät 

ohjeita ja kysymyksiä
sarjakuvasta käytävän

keskustelun 
tueksi!



1. Mitäs teille on sattunut?
Meitä ihmisiä on tosi erilaisia ja se on normaalia. Osa meistä ei pysty liikkumaan tai ymmärtämään kaikkia 
asioita samalla tavalla kuin muut. Ensimmäisen Pupun liikuntavamma eli cp-vamma syntyi kutakuinkin näin: 
Kun vauva oli vielä äidin mahassa tai ihan pieni, vauvan sisällä käskyjä aivoista jalkoihin siirtävä johto meni rik-
ki. Sellainen ei korjaudu, kuten esimerkiksi murtunut jalka korjautuu. Silloin lapsi tarvitsee apuvälineen, jonka 
avulla voi liikkua. Pyörätuoli toimii siis lapsen jalkoina.

Toisella pupulla johto on mennyt rikki siten, että aivot eivät ymmärrä mitä silmät näkevät samalla tavalla kuin 
muilla. Silloin esimerkiksi karttojen lukeminen on vaikeaa tai on hankalaa tehdä palapelejä. Mutta se, että ei   
ymmärrä näkemiään asioita samalla tavalla ei tarkoita sitä, että ei ymmärrä ollenkaan, tai että ei osaa lukea. 

Lasten kanssa kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:
 n Onko ok kysyä, jos kaveri näyttää erilaiselta tai käyttäytyy eri tavalla kuin mihin itse on tottunut? 
Miltä sellainen kysymys tuntuu itsestä? 
n Mitä tarkoitetaan apuvälineellä? Mihin apuvälineitä käytetään? Mitä apuvälineitä itse olet käyttänyt?

Apuväline auttaa ihmistä tekemään asioita, joihin hän tarvitsee tukea esimerkiksi vamman vuoksi. Kuka tahansa voi tarvita apuvä-
linettä: esimerkiksi jos jalka katkeaa, voi tarvita kävelykeppejä tai pyörätuolia. Mutta me kaikki käytämme jonkinlaisia apuvälineitä 
arjessamme: saksia kun pitää leikata, tuolia kun pitää kiivetä hakemaan jotain korkealta keittiön kaapista. Ei se sen kummempaa 
oikeastaan ole!

2. Pierunkestävä? 
Joillakin jalkojen lihakset eivät tottele käskyjä, jolloin tarvitaan pyörätuoli. Toisilla suun lihakset eivät tottele 
käskyjä, jolloin puhe voi kuulostaa epäselvältä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei ymmärtäisi! Kannattaa aina 
varmistaa kaverilta, että kuuli oikein. Ja jutella tai leikkiä voi ilman puhettakin.
 
Lasten kanssa kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:
n Oletko leikkinyt lapsen kanssa, jonka kanssa et puhunut samaa kieltä? Miten te juttelitte? Miten voi jutella 
ilman puhumista? 

Erilaisia tapoja kommunikoida: tukiviittomat*, kuvat, piirtäminen paperille tai esimerkiksi leikkipuistossa hiekkaan, eleet (pään pu-
distaminen ja nyökkääminen, peukun näyttäminen jne.). Sitten on olemassa sähköisiä kommunikaattoreita, jotka ovat oikeastaan 
ipadeja joissa on vaikkapa ohjelma, jossa on paljon kuvia joita voi näyttää ja kertoa, mitä tarkoittaa.     * Esimerkkejä tukiviittomis-
ta: Koira: taputa reidelle 2 kertaa. Kissa: Silitä oikealla kädellä nyrkissä olevaa vasenta kättä. Lisää viittomia: papunet.net

3. Voinko mä auttaa jotenkin?
Me kaikki tarvitsemme joskus apua. Avun antaminen tuntuu mukavalta, mutta liika avun tuputtaminen taas 
kurjalta. Vaikka ei pystyisikään kaikkeen helposti itse, on mukava kun saa yrittää ja saa siihen tarpeeksi aikaa. 
Toisaalta taas on hienoa, kun joku jeesaa sopivassa paikassa tekemättä siitä numeroa.

Lasten kanssa kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:
n Missä asioissa sinä tarvitset apua? Milloin ja miten olet auttanut jotakuta kotona, koulussa tai harrastuksessa? 
n Miltä tuntuu, kun sinua autetaan? Miltä tuntuu, kun autat toista? 
n Mistä tietää, että toinen tarvitsee apua? Miltä sinusta tuntuu jos toinen tulee auttamaan, vaikka osaisit itse 
etkä haluaisi, että sinua autetaan?

4. Hei, leikittäiskö pikkuautoilla?
Joskus leikkejä pitää muokata niin, että kaikki voivat osallistua niihin. 

Lasten kanssa kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:
n Miten sarjakuvan pikkuautoleikin olis voinut toteuttaa siten, että kaikki pääsisivät siihen mukaan?
n Mikä on sinun lempileikki tai -peli, ja miten sitä voisi muokata niin, että esimerkiksi pyörätuolissa istuva voisi 
osallistua siihen? 
n Mitkä ovat meidän ryhmän lempileikit, jotka sopivat koko porukalle? 

Jos kaveri istuu pyörätuolissa ja leikki on lattialla, hän ei voi osallistua. Jos leikki olisi siirretty pöydän ääreen tai kaveri olisi autettu 
lattialle, se olisikin onnistunut! Lapset ovat valtavan kekseliäitä ja osaavat helposti soveltaa leikkejä kun vain pääsevät vauhtiin. 
Usein onkin parempi, että lapset itse soveltavat leikit: aikuinen saattaa säännöillään vain sotkea leikin logiikan!
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