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KEHO JA AISTIT APUNA VIREYSTILAN
SÄÄTELYSSÄ
Leikkiminen ja liikkuminen osaksi päiväohjelmaa

Kun päiväkodista tai koulusta on pidempään taukoa, päivistä helposti
katoaa säännöllinen rytmi ja tutut rutiinit. Säännöllinen päivärytmi
ruokailu-, leikki- ja ulkoiluaikoineen luo lapselle turvallisuuden tunnetta.
Kuvitettu tai kirjattu päiväohjelma auttaa lasta hahmottamaan päivän
kulkua ja ennakoimaan tulevaa. Säännölllinen päiväohjelma luo arkeen
pysyvyyden tunnetta ja auttaa hallitsemaan stressiä. Sen avulla voi
merkittävästi vähentää lapsen kokemaa kuormitusta ja siten vähentää
haastavaa käyttäytymistä.

AAMU

AAMUPÄIVÄ

Yhdessä perheenä suunniteltu päiväohjelma auttaa koko perhettä
pitämään kiinni rutiineista ja auttaa pitämään kiinni esim. sovituista
peliajoista tai koulutehtäville varatusta työskentelyajasta. Päiväohjelma
on tärkeää kirjata tai kuvittaa auki niin, että kaikki perheenjäsenet voivat
seurata siitä päivän kulkua. Ideoita ja ohjeita päiväohjelman luomiseen
löydät esim. https://neuvokasperhe.fi/meidan-perheen-lukujarjestys/.

LOUNAS

Kun lapsella on toiminnan ohjauksen tai keskittymisen vaikeuksia,
korostuu säännöllisen päivärytmin ja rutiinien merkitys. Sisällyttämällä
päiväohjelmaan sensomotorisia toimintoja voi lasta auttaa säilyttämään
sopivaa virettä ja toimimaan jäsentyneesti päivän aikana.

ILTA

Seuraavilta sivulta löydät lisää tietoa miten rakennat lapsellesi sopivan
sensomotorisesti rikastetun päiväohjelman. Idean aistirikastetusta
päiväohjelmasta ovat alunperin esitelleet Star Instute:n toimintaterapeutit
Allen ja Mooneyham (2020).

www.helsingintoimintaterapia.fi
Soidintie 3, PL 61, 00701 Helsinki
puh. 09 351 3537

ILTAPÄIVÄ

Herätys
Aamutoimet ja
aamupala
Ulkoilu
Tehtävien tekoa

Leikkiä
Ulkoilu
Ruutuaika
Rauhalliset leikit
Iltatoimet ja satuhetki
Nukkumaan

KEVÄT 2020

Sensomotorisesti rikastettu päiväohjelma auttaa
ylläpitämään sopivaa virettä
Arjen sujumisen kannalta on tärkeää, että pystymme
ylläpitämään tilanteeseen sopivaa vireystilaa. Vireystilamme
vaihtelee päivän aikana ja erilaiset toiminnat vaativat erilaista
vireystilaa. Vireystilaa voi ajatella moottorina. Välillä
kierrokset voivat nousta liian korkealle ja käyttäytymisen
säätely pettää. Välillä taas ne voivat laskea niin alas, ettei
moottori pysy käynnissä eikä voimat riitä tehtävän
suorittamiseen. Moottorin tulee käydä juuri oikeilla
kierroksilla tilanteeseen ja toimintaan nähden, jotta
suoriudumme parhaalla mahdollisella tavalla. Kilpajuoksussa
tarvitaan hyvin korkeita kierroksia. Koulutehtävien
tekemisessä tai kaverin kanssa leikkiessä taas selvästi
matalampia kierroksia ja, jotta uni tulee, täytyy kierrokset
saada ihan alas. (Williams & Shellenberger 1996)

Nullam ac ipsum gravida
sem placerat suscipit.

Päiväohjelman pitäisi sisältää sopiva yhdistelmä vireyttä
nostavia ja laskevia toimintoja sekä toimintoja, joiden avulla
voimme jäsentää oloamme ja keskittyä tekemäämme.
Seuraavalta sivulta löydät moottoriamme säätävistä
toiminnoista, joista kokeilemalla toivottavasti löytyvät
toimivat ja mieleiset lapsen päiväohjelmaan sisällytetteväksi.

Helsingin toimintaterapia oy:n
toimintaterapeutit auttavat sinua
suunnittelemaan lapsellesi ja teidän
perheellenne sopivia säätelykeinoja.
www.helsingintoimintaterapia.fi
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VIREYTTÄ NOSTAVAT TOIMINNOT

JÄSENTÄVÄT TOIMINNOT

Nämä ovat aina stimuloivia. Näiden avulla virkistymme ja
tulemme tietoisemmiksi kehostamme. Monet liikunnalliset
tehtävät nostavat vireyttä, koska ne vaativat mielen ja
kehon aktiivista toimintaa. Tarvitsemme virkistäviä
toimintoja pitkin päivää, jotta pysymme toimintakykyisinä.
Energinen ja valpas mieli mahdollistaa uuden oppimisen ja
haastavienkin toimien suorittamisen.
•
Kengurupallolla/jumppapallolla pomppinen
•
Keinuminen kunnon vauhdein
•
Trampoliinilla hyppiminen
•
Mätkähtely ja dyykkailu patjoille
•
Leikkipuiston välineillä liikkuminen
•
Liikuntaleikit, kuten hippa ja maa-meri-laiva
•
Ninja-leikit (ryöminen ja kiipeily)
•
Tanssiminen
•
Sohvatyynytornin rakentaminen ja kaataminen

Nämä auttavat meitä jäsentymään ja säilyttämään
hyvän työskentelyvireen. Nämä auttavat meitä
ylläpitämään tarkkaavaisuutta ja keskittymään. Nämä
toimivat parhaiten silloin, kun liittyvät yhdessä
tekemiseen –silloin, kun keskitymme esim.
pelaamiseen, leikkimiseen tai muuhun yhteiseen
tekemiseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rauhallinen, edestakainen keinuminen
Keinutuolissa kiikkuminen
Kottikärrykävely
Raskaiden esineiden kantaminen ja vetäminen
Sylipaino koulutehtäviä/askarrellessa tehdessä
Karhunhalaukset, Hotdog-leikki
Linnoituksen rakentaminen sohvatyynyistä
Puutarhatyöt
Leipominen/ruuanlaitto

VIREYTTÄ LASKEVAT TOIMINNOT
Nämä ovat rauhoittavia ja jäsentäviä. Nämä auttavat kiihdyttävän toiminnon jälkeen laskemaan vireystilaa tai
rauhoittumaan päivä-/yöunille. Kun huomaat lapsesi käyttäytymisessä kiihtyneisyyttä ja merkkejä
ylivirittyneisyydestä (jännittyneisyyttä, levottomuutta, ärtyneisyyttä), tarttukaa hetkeksi yhteiseen toimintaan tai
olemiseen, jonka avulla saa jaettua yhteisen mieluisan ja rauhoittavan tuokion. Näissä toiminnoissa myös ympäristön
muokkaaminen on keskeistä esim. valojen himmentäminen, äänimaailman ja tilan muokkaaminen.
•
•
•
•
•

Sohvalla löhöily tai ahtautuminen sohvatyynyjen väliin
Majaan kömpiminen, hiljainen tila
Kainaloon käpertyminen, silittäminen/hieronta
Sylipainon tai painavan peiton alla oleminen satua kuunnellessa
Suun ja syömisen kautta "asettuminen" :
o esim. hyräily ja lauleskelu tai syvään hengittely 10krt
o pureskelua vaativa mutustelu (esim. purkka, porkkana, sitkeä leipä)
o sakean juoman imeminen pillillä (esim. jugurtti, smoothie, jäähilejuoma)
o puhallusleikit (esim. saippukuplat kylvyssä, pumpulipallot, höyhenet ja vedellä kurluttaminen)
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