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Kuntoutustyöntekijöiden tavoitteena hyvä vuorovaikutus perheiden
kanssa
Lastenneurologiasta kiinnostuneiden terapeuttien ja muiden ammattiryhmien valtakunnallinen
Suomen CP-terapiayhdistys täyttää kuluvana vuonna 30 vuotta. Yhdistyksen tavoitteena on
toimia lastenneurologian alalla toimijoiden yhdyssiteenä sekä kehittää alan kotimaista
koulutusta, yhteistyötä ja tutkimusta. 30 vuoden aikana Suomen CP-terapiayhdistys on luonut
vahvan jalansijan lastenneurologisen kuntoutuksen ja tutkimuksen kentässä. Jäsenistöä on
miltei 600 eri ammattikunnasta (mm. fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja) ja eri puolilta
Suomea.
Juhlan kunniaksi järjestetään juhlaluento teemalla: 30 vuotta takana ja edelleen haasteena
hyvä kuntoutus ja vuorovaikutus perheiden kanssa. Juhlapuhujina Lasten ja nuorten
sairaalassa 12.10.2007 klo 14-16 ovat KL Salla Sipari ja sosiaalipsykologi Krisse Lipponen.
Yhteistyöllä rakennetaan kuntouttavaa arkea
Kun perheessä on lapsia, jotka tarvitsevat erityistä apua kehityksensä tueksi, tuo se perheen
arkeen useita ammattilaisia miettimään tavallistenkin rutiinien sujumista. Vamma tai
kehityksen viivästymä voi vaikeuttaa lapsen oppimista ja osallistumista niin, että arjen rutiineja
tai tekemisiä - vaikka leikkiä – opetellaan runsaan toistamisen kautta. Oppimisvaikeuksista tai
neurologisista häiriöistä kärsivillä lapsilla on perheen tukena terapeutteja ja avustajia
päivähoidon ja koulun henkilökunnan lisäksi. Perheen ulkopuolisten aikuisten määrä voi olla
suuri eikä asioiden yhteensovittaminen ole aina yksinkertaista. Yhdistyksen puheenjohtaja
puheterapeutti Hannele Merikoski näkee haasteena yhteisöllisen kuntoutuksen tulemisen.
Siirtyminen yksilökeskeisestä vammaisajattelusta yhteisölliseen suuntaan vaatii kuntoutuksen
ammattilaisilta yhä enenevässä määrin uutta osaamista yhteisöjen ohjaamisessa. Muutos
vaatii paitsi kuntoutuksen ammattilaisilta uutta osaamista, myös laaja-alaista
kuntoutusajattelun muuttumista esim. palveluihin ohjaavilta ja maksavilta tahoilta. Erityisesti
lasten kuntoutuksessa arki on osa luonnollista kuntoutumista. Erilaiset kulttuuri- ja kielitaustat
ovat myös kuntoutusalan ammattilaisille osa tämän päivän arkea, mikä asettaa omat
vaatimuksensa osaamiselle. Suomen CP-terapiayhdistys pyrkii tiedotuksella ja koulutuksella
vastaamaan näihin haasteisiin.
Kuntoutus on yhteistyötä, sillä sekä sen suunnittelussa että toteutuksessa pyritään
huomioimaan lapsen resurssit ja mahdollisuudet laaja-alaisesti. Kuntoutustyöntekijät (puhe-,
fysio- ja toimintaterapeutit) arvioivat tilanteita yksilöllisesti ja he pyrkivät luomaan
keskustelevan ilmapiirin kuntoutuksen alkaessa. – Parasta olisi löytää perheen tapa tehdä

yhteistyötä ja rakentaa asioita sen päälle, toteaa Krisse Lipponen. - Terapeutin on tärkeää
omata kuunteleva asenne, arvostava silmä ja korva. Anna toisen puhua loppuun ja kysy jos et
tullut ymmärretyksi, Krisse Lipponen opastaa perheiden kanssa työskenteleviä terapeutteja.
Salla Sipari tutkii kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoimintaan perustuvaa kuntouttavaa
arkea ja muistuttaa, että kuntoutus liitetään osaksi lapsen tavallista arkea. Kuntouttava arki
toteutuu arjen pienissä askareissa, lapsen omassa toimintaympäristössä ja tähtää lapsen
täysivaltaiseen osallistumiseen. Arjen järjestäminen kuntouttavaksi vaatii kuitenkin laajempaa
näkemystä kokonaisesta toimintakonseptista sekä alueellista ja yksilöllistä suunnitelmaa.
Haasteelliseksi kuntouttavan arjen järjestämisen ja suunnittelun tekevät monet erilaiset
muutokset esim. perheissä ja koko yhteiskunnassa ja myös kuntoutuksen kulttuuri ja käytäntö
muuttuvat ja niitä pitääkin kehittää, Salla Sipari toteaa. Uuden toimintatavan muutos vaatii
myös ajattelumallien muutosta, perheen ja asiantuntijoiden tulee olla tasavertaisia
kumppaneita, jolloin vuorovaikutuksessa edetään tiedon yhteensovittamisesta yhdistämisen
taitoon ja neuvottelukulttuurin rakentumiseen.
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