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”Kaikki ovat erilaisia,
mutta samanlaisia.”
Tämä oppi on meillä ollut
monessa arjen hetkessä
mietinnässä. Se on ihana
oppi lapsille ja meille
aikuisillekin.
– kerholaisen äiti –

Epilepsiaa sairastava
lapsi osana lapsiryhmää
Epilepsiaa sairastaa noin prosentti väestöstä, ja se on yksi
yleisimmistä lasten pitkäaikaissairauksista. Suomessa tämä
tarkoittaa noin 600 lasta jokaisessa ikäluokassa.
Epilepsia on diagnoosi, joka tarkoittaa henkilön taipumusta
saada epileptisiä kohtauksia. Jokaisen lapsen epilepsia on
omanlaisensa, joten lapsen tuen tarve vaihtelee. Tuen tarve ja
siihen liittyvät pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut kirjataan
lasta koskeviin asiakirjoihin ja tuen riittävyyttä arvioidaan
säännöllisesti.
Lapsen tuen tarve lapsiryhmässä arvioidaan yhdessä
henkilökunnan, lapsen vanhempien ja lasta hoitavan tahon
kanssa. Epilepsian puheeksiotto lapsiryhmässä lisää lasten
tietämystä ja ymmärrystä epilepsiasta. Se auttaa lapsia
kohtaamaan henkilön, jolla on epilepsia.

Kerhon tarkoitus
Oppimisen ja valvonnan lisäksi lapsi saattaa tarvita tukea
myös sosiaaliseen selviytymiseen. Minusta tulee isona…
-kerho vastaa tähän tarpeeseen. Tässä käsikirjassa kerrotaan
miten kerho toimii, mitä sen järjestämiseen tarvitaan ja mikä
on kerhon hyöty sekä tarkoitus lapselle ja lapsiryhmälle.
Kerhon tavoitteena on kaikkien lasten itsetunnon ja
pärjäämisen kokemuksen vahvistuminen. Kerhossa
lasta autetaan pohtimaan, mitä hän haluaa isona tehdä,
haaveillaan tulevaisuudesta positiivisessa ja lasta
vahvistavassa ympäristössä.

Koko perhe mukana
Koko perhe mukaan: Lapsen epilepsia koskettaa koko
perhettä. Perheen kanssa on hyvä keskustella epilepsian
puheeksi otosta lapsiryhmässä. Koko perhe kutsutaan
mukaan kerhon loppujuhlaan.
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Kerhotoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet
Kerho on kehitetty epilepsiaa sairastavan esi -ja alkuopetusikäisen lapsen itsetunnon vahvistamiseksi. Kerhon
lapsiryhmässä keskustellaan epilepsiasta pitkäaikaissairautena yhteisen toiminnan ja tarinoiden avulla, jolloin
kaikkien lasten ymmärrys epilepsiasta kasvaa. Samalla lapsen
kokemus yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta vahvistuu.
Kerhossa ihmetellään ja kummastellaan positiivisesti
samanlaisuutta ja erilaisuutta ohjaajan johdolla, huomioiden
kunkin lapsen vahvuudet ja voimavarat. Jokainen lapsi saa
miettiä: ”Mitä minusta tulee isona?” ja haaveilla omasta
tulevaisuudestaan ja miettiä omaa vahvuuttaan
ja voimavarojaan.

Leikkejä ja yksilöllisyyttä
Kerhossa pidetään hauskaa, leikitään, herkutellaan ja
puuhataan yhdessä. Epilepsiaa ei nosteta erityisasemaan,
vaikka se onkin kerhossa läsnä.
Kerho etenee lasten aloitteiden mukaisesti, joten keskustelut
muotoutuvat jokaisessa ryhmässä erilaisiksi. Keskusteluissa
kunnioitetaan lapsen omia ajatuksia: lapsi saa kertoa omista
asioistaan sen, minkä haluaa. Jokainen lapsi voi osallistua
omalla tavallaan kerhotapaamiseen, vaikka vain katsomalla
mitä muut puuhaavat.
Keskustelemme lasten kanssa heidän hyvistä puolistaan ja
yksilöllisyyksistään – kiinnitämme huomiomme positiiviseen
ja korostamme lapsen onnistumisia ja keskitymme jokaisen
lapsen ainutlaatuisuuteen.

Kerhon kesto
Kerho kokoontuu tunniksi kerran viikossa, viiden viikon ajan.
Lopuksi on vielä kuudes kerhokerta, joka on yhteinen juhla,
johon kutsutaan myös vanhemmat ja sisarukset.
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”Kerholaisemme
kertoivat aamulla kovasti
miettineensä tulevia
haaveammattejaan.”
– päiväkodin henkilökunta –

Kerhoa varten tarvitset
Kokoontumispaikan, 2 ohjaajaa ja 5–7 lasta
Toinen ohjaaja vastaa kerhon vetämisestä ja toinen havainnoi,
tukee ja avustaa tarpeen mukaan. Tarvitset mehua ja keksejä
sekä kerholaukun josta kaikki tarvittava löytyy.

Hyvien uutisten reissuvihko

Kerhossa lapset saavat mukaansa Hyvien uutisten reissuvihkon heti ensimmäisessä tapaamisessa. Reissuvihkosta
löytyvät kerhon viiteen tapaamiskertaan tarvittavat tehtävät
joita tehdään kotona ja kerhon tapaamisissa.
Aikuiset kirjaavat tai piirtävät vihkoon hyviä huomioita
lapsesta kerhokertojen välissä. Huomioita voi kirjata kotona,
harrastuksissa ja terapioissa. Kerhotapaamisissa luetaan
viikon ajalta kertyneitä hyviä uutisia. Viidennellä kerhokerralla kerhon ohjaajat keräävät vihot ja kirjaavat
loppujuhlaa varten omat huomionsa.

Kerhopaidan ja riippukeinun
Paita on valkoinen t-paita, johon kirjataan kangastusseilla
lapsen tuottama tulevaisuuden haave. Vaihtoehtoisesti
voidaan t-paidan sijaan käyttää viittaa tai taulua.
Riippukeinu tai vaihtoehtoisesti riippukeinut voi tehdä
suuresta lakanasta. Lakana solmitaan pöydän ympäri
riippukeinuksi. Yhteen riippukeinuun mahtuu 2–3 lasta.

Loppujuhlaa varten videotervehdykset ja todistukset
Todistukset löytyvät kerho-ohjaajan kerholaukusta.
Videotervehdyksiä varten kannaatta alkaa jo hyvissä
ajoin etsiä sopivia lasten haaveammattien edustajia.
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Kerhotapaamisen rakenne
Kerho kokoontuu kerran viikossa yhteensä kuusi kertaa, tiettynä
ennakkoon sovittuna päivänä ja aikana. Kerhosta on hyvä olla oma
yhdessä sovittu merkki viikko-ohjelmassa, esimerkiksi valokuva
kerholaisten kädenjäljistä.

1. Kerhoon saapuminen
Kerhoon saavutaan avustettuna,
kuka mitenkin haluaa.

2. Oma paikka
Jokaisella lapsella on kerhossa
oma paikkansa, jossa on
mukava lötkötellä, pohdiskella
asioita, kuunnella tarinoita
ja herkutella.

3. Kerhokertojen laskeminen
Kerho alkaa kerhokertojen laskemisella. Tapaamisten määrä
konkretisoidaan esineillä ja jäljellä olevat kerhokerrat lasketaan
yhdessä lasten kanssa.

4. Yhteinen aloitusleikki
Aloitusrituaaliksi valitaan jokin lapsille tuttu laulu tai leikki. Minusta
tulee isona... -kerhoissa leikki ja sadut ovat yhteisen hauskanpidon
perusta. On hyvä keskustella lasten kanssa siitä, minkälaisista leikeistä
he pitävät ja valita ohjattuja leikkejä sen mukaisesti.

5. Tarinat Villestä
Tarinoiden ekaluokkalainen Ville sairastaa epilepsiaa. Tarinoissa
mietitään kasvamisen kysymyksiä, joihin Ville löytää omanlaisensa
ratkaisut. Ryhmässä pohditaan, minkälaisia lapsen ratkaisut olisivat.
Ennen uuden tarinan lukemista muistellaan edellisen tarinan sisältöä
ja juonta. Tarinoita on viisi – jokaiselle kerhotapaamiselle on omansa.
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6. Toiminnallinen osuus
Tarinahetken toiminnallinen osuus liittyy tarinan sisältöön, mikä
konkretisoi ja havainnollistaa tarinaa. Osa leikeistä vahvistaa
lapsen yhteisöllisyyden kokemusta ja osa minäkäsitystä tai
turvallisuuden kokemusta. Osuuteen voi tarvittaessa lisätä
liikuntaa ja leikkejä.

5. Riippukeinu, jossa mietitään isoksi kasvamista
Tarinatuokion jälkeen lapset siirtyvät riippumattoihin.
Riippumattoja voi rakentaa esimerkiksi solmimalla lakanan
ruokapöydän ympäri niin, että solmut tehdään pöydän päälle.
Rippumattoihin mahtuu kaksikin lasta kerrallaan. Tarvittaessa
voidaan kuunnella hiljaista musiikkia. Riippumatoissa ollaan ihan
hiljaa ja pohditaan kahta asiaa:
Missä minä olen tosi hyvä?
Mikä minusta tulee isona?

6. Lapsen ajatusten kirjaaminen kerhopaitaan
Kun kun lapsi on valmis pohtimisessaan hän kirjaa
aikuisen avulla tai itse kerhopaitaansa omat
ajatuksensa juuri kuten hän ne itse haluaa
ilmaista. Lopuksi lapsi piirtää kerhopaitaansa
haaveammattinsa harjoittajan kuvan.
Viimeisellä kerhokerralla paidan taakse
tehdään oma kädenjälki. Paidasta
muodostuu kerhojuhlaan juhlapaita
ja samalla siihen dokumentoituu lapsen
haaveilu kerhon aikana.
Paidan sijaan asiat voidaan myös kirjata
paperille, josta voidaan lopuksi kehystää taulu.

7. Yhteinen lopetus, mehua ja keksiä
Lasketaan jäljellä olevat kerhokerrat ja mietitään, mikä oli
tänään hauskinta, luetaan reissuvihkot ja pohditaan, milloin
on seuraava kerhokerta. Kerhotapaamisen lopuksi kokoonnutaan
juttelemaan ja syömään keksejä ja juomaan mehua yhdessä.
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Tarina 1
Villeä harmitti heti aamulla, kun äiti oli tullut herättämään, vaikka ihan
selvästi ulkona oli vielä yö. Äiti vaan
hoputti ja sanoi, että hampaita pesemään ja hampaita pesemään, ainakin
kymmen kertaa sanoi, että hampaita pesemään, vaikka Ville olisi vaan
tahtonut nukkua. Illalla pitää mennä
nukkumaan, vaikka ei väsytä ja sitten
pitää herätä, vaikka nukuttaa.
No, ainakaan minä en hampaita pese, ajatteli Ville ja raahautui sohvalle heräämään paremmin. Iskä oli jo
ulko-ovella ja huikkasi, että hauskaa
päivää kaikille, ja nähdään illalla.
Nähdään ja nähdään, kunhan ensin
edes saisi vaatteet päälle, ilman, et-
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tä joku koko ajan kertoo, mitä pitää
tehdä.
Ville päätti pukea ennen kuin taas
hoputetaan. Äitikin oli jo vähän tavallisempi, etsi avaimia ja silmälaseja ja jotain iltapäivähoidon lappuja,
joihin piti merkitä joululoma.
”Sitten Ville aamujugurtille ja muista
ottaa epilepsialääke, se on siinä jugurtin vieressä”, huikkasi äiti ja meni meikkaamaan. Ihme hommia, tuo
meikkaaminen, tuumi Ville ja mietti,
että hampaita en ainakaan pese. Jugurtti ja lääke oli semmoinen juttu,
että niistä ei kannattanut tapella, ne
oli pakko ottaa, sen tappelun äiti ja

isä voitti aina. Hampaita en pese ja
sen kyllä päätän ihan itse.
Koulureppu löytyi sieltä, mihin Ville
oli sen ennen viikonloppua parkkeerannut. Kenkien päältä, vaatehyllyn
takanurkasta. Nopea vilkaisu reppuun, koulutavarat olivat paikoillaan, koska kukaan ei ollut niihin
koskenutkaan.
Ville kulki koulumatkat itse, niitä oli
harjoiteltu kesällä. Villen kaveri Juuso asui ihan lähellä ja Juuso odotti jo
postilaatikoiden luona, niin kuin he
olivat sopineet. Oli mukavampi mennä kouluun Juuson kanssa, niin ei
tarvinnut heti aamuhämärässä miettiä oliko pihalla jo kavereita odottamassa koulun alkua.
Kerran Juuso oli nukkunut pommiin,
eikä tullutkaan postilaatikolle ja Ville
ei oikein tiennyt mitä piti tehdä. Lopulta Ville oli lähtenyt juoksemaan
kouluun ja koulun kello oli soinut
juuri kun Ville oli tullut pihalle. Juuso tuli vasta kun oltiin jo menossa
välitunnille, koputti oveen. Juuson
isä oli mukana ja selitti, että koko
perhe oli nukkunut pommiin, puhelimesta oli akku loppunut ja herätys
ei ollut toiminut. Juuson isä sanoi,
että anteeksi, että myöhästyttiin ja
selitti tilanteen. Opettaja sanoi, että
niin voi käydä kelle tahansa, eikä se
ole vakavaa, vahinkoja sattuu, sanoi opettaja. Sovittiin sitten Juuson
kanssa, että jos toinen nukkuu pommiin, niin sitten vaan lähtee pikaisesti kouluun.

Villestä oli hauskaa olla koululainen.
Eskarilaisenakin oli ollut kivaa viime
vuonna, ajatteli Ville, mutta kaikki
muut olivat silloin vielä olleet päiväkotilaisia, ja ihan pieniä. Nyt kaikki
muut lapset olivat isompia. Välitunneilla pelattiin jalkapalloa tai sählyä ja kaikki pääsivät onneksi aina
mukaan. Tai jos ei heti päässyt, niin
kannatti vaan sanoa, että haluisi mukaan ja sitten vaan odottaa, että joku
haluaa tehdä jotain muuta. Yleensä
aina ehti kyllä pelata, jos halusi.
Ensimmäinen tunti koulussa oli kirjaimia.
Villeä väsytti. Taas tämä ensimmäinen tunti oli tämmöinen väsymistunti. Äiti oli sanonut, että se johtui
epilepsialääkkeestä. Luokassa oli
sohva, johon Ville sai mennä pötköttämään, jos halusi. Opettaja oli
sanonut niin, ja usein Ville menikin.
Aluksi oli tullut semmoinen olo, että
varmasti en mene, ettei kaverit ajattele, että olen joku unikeko. Opettaja
oli sanonut, että kaikki sai mennä,
jos aamulla oli vielä väsynyt. Kerran
yksi tyttö, Liisa, oli ensin mennyt sinne ja sen jälkeen Villekin oli mennyt
ensimmäisen kerran. Kukaan ei ollut
sanonut mitään. Opettaja oli sanonut kaikille, että joskus lapset tarvitsevat lääkettä, ja silloinkin voi väsyttää. Liisalla oli ollut silloin
aamulla pää kipeä ja se oli tarvinnut
päänsärkylääkettä. Siksi häntä oli
väsyttänyt, ja oli tarvittu aamupötkötystä sohvalla. Kerran Leo oli mennyt sohvalle ja sanonut, että hän ei
ollut nukkunut kunnolla.
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Kirjaimet olivat Villestä ihan kivoja, eskarissa ne oli kaikki käyty läpi, mutta ei niitä kaikkia voinut millään muistaa. Varsinkaan niitä, joita
ei oikeastaan koskaan edes nähnyt
missään. W, Q, Z esimerkiksi. Oman
nimen kirjaimet Ville oli oppinut jo
paljon pienempänä ja nyt Ville osasi
jo lukea pieniä sanoja. Juuso osasi jo
lukea oikeita kirjoja ja Leo opetteli
vasta kirjaimia. Opettaja oli sanonut, että kaikki opettelee ihan omaa
juttua, ettei pitäisi ajatella, että joku
muu osaa enemmän tai vähemmän.
Ope kertoili kirjainsatuja ja kyseli
kaikkia juttuja. Ville kuunteli silmät
kiinni sohvalla. Nyt alkoi toden teolla väsyttämään. Ville oli keksinyt sellaisen hauskan ajatuksen, että kun
oikein väsytti, hän alkoi ajatella kaikkea kivaa.
Yhtäkkiä Ville avasi silmänsä ja huomasi, että kaikki muut olivat jo poistuneet luokasta ja opettaja istui sohvalla ja herätteli häntä. ”Taisit ottaa
oikein kunnon nokoset” sanoi opettaja ja meitä nauratti. Kerroin, että
olin nähnyt unta, että kaikki oppilaat olivat hyppineet sikin sokin avaruudessa. Se nauratti opettajaakin.
Tero-opettaja kysyi, että sopiiko, että jutellaan äidin ja isän kanssa vähän siitä, että lääke väsyttää aamulla
niin, että pitää ottaa nokoset koulussa. Se sopi Villelle ihan hyvin ja Teroope lupasi soittaa Villen vanhemmille koulupäivän jälkeen. Villen ei
tarvinnut mennä välitunnille, koska
kello soi ihan kohta sen merkiksi, että oli aika tulla sisälle ja jatkaa matematiikalla.
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Koulupäivä meni yhdessä hujauksessa. Iltapäiväkerhossa oli menoa
ja meininkiä. Ulkona satoi vettä kaatamalla ja osa porukasta, Juuso ja
Ville mukaan lukien, päättivät lähteä
seikkailuretkelle vesiputoukseen. He
pukivat kaikki sadevaatteet päälle,
mitä lokerosta löytyi ja mars tutkimusmatkalle. Isä haki Villen ulkoa
juuri, kun viimeinenkin vaatekappale oli ihan märkä.
Kotona isä laittoi saunan päälle,
vaikka ei ollut mikään saunapäivä.
Isä sanoi, että muuten ei ukkelit lämpiä! Isä ja Ville menivät saunaan yhdessä, ennen kuin äiti ehti kotiin.
Saunassa Ville mietti aamun kirjain
tuntia. Miksi mulla on epilepsia? Ville
kysyi isältä. Se ei ole reilua, että mulla on epilepsia ja muilla meidän luokassamme ei ole, ja että minun täytyy ottaa tyhmiä väsymislääkkeitä.
Isä mietti hetken, heitti löylyä ja sanoi, että varmasti tuntuu epäreilulta
ja tyhmältä. Me ihmiset vaan ollaan
kaikki erilaisia, kahta samanlaista ei
ole. Sinulla on epilepsia ja jollain on
jotain muuta. Kaikki ovat ihan omia
itsejään ja jokaisella on esimerkiksi
ihan eri sormenjäljet sormissa. Oletkos tutkinut niitä koskaan?
Ai kaikilla maailman ihmisillä on erilaiset sormenjäljet? kysyi Ville. Ei voi
olla, maailmassa on niin paljon ihmisiä, ihanko kaikilla erilaiset.
Kyllä vaan, sanoi isä ja tutki omia
sormenjälkiään. Ville tutki omiaan ja
huomasi, että sormenpäät olivat tul-

leet ihan ryppyisiksi. Vesi saa sormet
tuommoisiksi, totesi isä. Kohta ne
ovat taas ihan tavalliset. Haluaisitko
Ville tutkia sormenjälkiäsi. Minulla
on mustetta, ja voimme tehdä sinulle sormenjälkivihkon. Voit kerätä
siihen ihmisten sormenjälkiä ja vertailla niitä. Minä voisin laittaa siihen
ainakin omani. Ja siitä lääkkeestä,
joka saa sinut väsymään, siitä jutel-

laan lääkärille, jookos, sanoi isä. Sopii, sanoi Ville.
Ovi kävi ja äiti tuli kotiin. Isä ja Ville
olivat aivan hiljaa, kun äiti etsi heitä. Kun äiti avasi saunan oven, isä
ja Ville huusivat BÖÖÖÖ ja äiti ensin
pelästyi ja sitten alkoi nauramaan ja
kysyi, että mitä ihmettä te nyt saunotte?

Tarinan toiminnallinen osuus
Tavoite: Huomataan, että jokaisen lapsen ainutlaatuisuus,
ryhmäytyminen, me-hengen luominen

1.
Luetaan satu, jonka jälkeen jutellaan
• mikä oli kiva kohta sadussa?
• keskustellaan tarinasta, mitä tarinassa tapahtui?
• miten me kerholaiset ollaan ihan samanlaisia?
• miten olemme ihan erilaisia?

2.
Hyvien uutisten reissuvihkoon tehdään jokaisen
omat sormenjäljet ja verrataan niitä.

3.
Tehdään yhteinen kerhotaulu, johon jokainen painaa kädenjälkensä.
Taulu laitetaan seinälle ja siitä otetaan valokuva viikkojärjestykseen.

4.
Kotitehtävänä on kerätä kaikkien perheen jäsenten
sormenjäljet reissuvihkon yhdelle sivulle ja kavereitten
sormenjälkiä seuraavalle sivulle.
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Tarina 2
Seuraavana aamuna Ville heräsi jo
ennen kuin äiti herätti. Ville päätti tehdä äidille yllätyksen, puki ja
pesi hampaansa ennen kuin äidin
herätyskello soi. Ville oli oppinut
mummolta, kuinka kahvia keitetään
ja hipi hiljaa hän meni keittiöön ja
keitti aamukahvit, laittoi ne kahteen
mukiin ja meni herättämään vanhempansa.

sänkyyn. ”ei se haittaa”, sanoi isä, se
olisi ollut vaan vahinko.
- Ville, minun pitikin puhua sinulle
jo eilen, mutta hyvä kun herätit, niin
ehditään jutella nyt, sanoi äiti.

Äiti ja Isä olivat niin yllättyneitä, että
eivät meinanneet uskoa silmiään.
Ville rakas, olet sinä vaan ihana lapsi,
huudahti äiti ja kaappasi Villen heidän väliinsä. Kahvia melkein läikähti

Ville muisti eilisen keskustelun ja sanoi, että niinhän se on. Aamulla pitää
ottaa päikkärit ensimmäisellä tunnilla, millään ei pysy silmät auki. Äiti
sanoi, että on hyvä jutella lääkärille
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- Opettaja soitti eilen ja olitte sopineet, että hän voi soittaa minulle.
Juttelimme siitä, että epilepsialääke
väsyttää sinua nyt tosi paljon.

tästä ja sanoi tilaavansa ajan heti
tänään. Sitten äiti hyppäsi sängystä
ja melkein kiljaisi, että taas myöhässä!!!! Isällä oli etäpäivä ja ei niin kiire.
Isä kysyi, että halusiko Ville, että hän
saattoi kouluun, mutta Ville sanoi,
että hän menee Juuson kanssa, kun
oli niin sopinut. Selvä homma, sanoi Isä ja alkoi viritellä tietokonetta.
Muistitko lääkkeet? kysyi isä. Muistin
muistin, sanoi Ville.
Koulupäivä meni muuten ihan tavallisesti, mutta välitunnilla, ruokailun
jälkeen, tapahtui ikävä asia. Ville
näki, että yksi luokan pojista tönäisi
kaveria jonossa niin että tämä kaatui
ja satutti kätensä. Välituntivalvoja
sanoi, että parempi käydä näyttämässä kättä terveydenhoitajalla ja
Ville lähti saattamaan poikaa terveydenhoitajalle. Käteen laitettiin tukiside. Kun he palasivat takaisin luokkaan, opettaja oli vakavan näköinen
ja kysyi, että Ville, olitko sinä se, joka
tönäisi? Villeä alkoi itkettämään. Hän
ei ollut edes lähellä. En ollut, sanoi
Ville, mutta näin kyllä kuka tönäisi.
Opettaja sanoi, että selvitetään tämä
asia seuraavalla välitunnilla. Sitten
eräs toinenkin lapsi viittasi, ja sanoi,
että minä kyllä näin, kuka tönäisi.
Välitunnilla opettaja pyysi Villeä ja
muita lapsia, jotka olivat olleet mukana, kun onnettomuus sattui, jäämään luokkaan. Opettaja sanoi, että
on aina tärkeää puhua totta, vaikka
se tuntuisi kuinka kurjalta. Vahinkoja
sattuu ja meillä on semmoinen koulun sääntö, että ketään ei satuteta.
Nyt se poika, joka oli Villeä syyttänyt,
alkoi itkemään, ja sanoi, että minä

tönäisin. Sitten pyydettiin anteeksi
ja opettaja sanoi, että on rohkeaa
tunnustaa, jos on jotain tehnyt ja
pyytää anteeksi. Asia oli loppuun käsitelty, sanoi opettaja ja päästi lapset
välitunnille.
Illalla äiti tuli töistä ja sanoi, että oli
varannut jo huomiselle ajan lääkärille. Ville piti omasta lääkäristään, he
kävivät siellä säännöllisesti. Saimme
peruutusajan, joten hieno homma,
sanoi äiti ja kysyi vielä, olisiko Villellä jotain erityistä mielessään, mitä
pitäisi kysyä lääkäriltä. Haluaisin vähän kysyä siitä epilepsiasta ja niistä
lääkkeistä ja koko hommasta ja siitä,
että kun minusta tulee iso, niin onko
minulla silloinkin epilepsia, ja niistä
aivosähköistä, joita otettiin silloin
kun olin pieni. Laitatko äiti listan lapulle näistä kysymyksistä, niin muistan sitten varmasti kysyä. Äiti sanoi,
että laitetaan yhdessä. Niin he alkoivat kirjoittamaan listaa, ja äiti sanoi,
että seuraavan listan Ville varmasti
osaa tehdä ilman äitiä, kun mennään lääkärille vuoden kuluttua. Se
tuntui Villestä ihmeelliseltä, oli kiva
oppia kirjoittamaan omia listoja.
Listasta tuli seuraavanlainen:
• Miksi minulla on epilepsia?
• Miksi lääke väsyttää niin paljon?
• Kuinka monella seitsemänvuotiaalla on epilepsia?
• Minkälaisia epilepsiakohtauksia on
olemassa; Minkälainen on
minun epilepsiakohtaukseni?
• Voiko minusta tulla isona jalkapallon pelaaja, kun minulla on epilepsia?
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• Mitä aivosähkö on?
• Miksi sitä mitataan?
Siinä vaiheessa äiti sanoi, että nyt on
aika lopettaa, muuten meidän pitää
varata toinenkin aika lääkärille, jotta
hän ehtii vastata kaikkiin kysymyksiin. Äiti sanoi, että voidaan myös yhdessä katsoa netistä näitä asioita, jos
sieltäkin löytyisi vastauksia, jos lääkäri ei ihan kaikkiin kysymyksiin ehdi
vastata. Iltapalalla Ville oli jotenkin
omissa ajatuksissaan ja äiti kysyi,
miten koulupäivä oli mennyt. Ville
kertoi välitunnin tapahtumista. Äiti
kuunteli tarkasti ja sanoi, että hienosti tehty, kun saatoit kaverin terveydenhoitajalle ja että puhuit totta.
Joskus jos tulee semmoinen tunne,

että on pulassa, voi helposti huijata
vain päästäkseen pois tilanteesta,
sanoi äiti. Silloin jää semmoinen kurja tunne, ja asia ei ole loppuun käsitelty. Kun pyytää anteeksi, niin siitä
tulee hyvä mieli ja silloin vasta hyvä
olo tulee takaisin, ja voi jatkaa leikkejä ihan niin kuin ennenkin. Joskus
voi käydä niinkin, että on helpompi
pyytää anteeksi vasta vähän ajan
päästä. Silloin on hyvä se myös sanoa toiselle sen sijaan, että huijaisi.
Keskustelun jälkeen Villelle tuli parempi olo. Äiti sanoi, että nyt mars
pesulle ja pisulle ja sitten nukkumaan. Huomenna on koulupäivä ja
lääkäripäivä.

Tarinan toiminnallinen osuus
Tavoite: Epilepsiaan tutustuminen, epäreiluuden
tunteen tunnustelu ja siitä selviäminen

1.
Luetaan satu, jonka jälkeen jutellaan
• mikä oli kiva kohta tarinassa?
• keskustellaan tarinasta, mitä tarinassa tapahtui?
• Onko lapsilla kokemuksia reiluudesta ja epäreiluudesta?
• Mitä voi tehdä, jos kohtaa epäreiluutta?

2.
Laaditaan yhteistä listaa
• kivoista ja reiluista asioista, mistä tykkää
• epäreiluista asioista, mistä ei tykkää

3.
Hyvien uutisten reissuvihkoon laaditaan oma
lista tärkeistä asioista, ja sen voi viedä kotiin.

18

Tarina 3
”Mites tämä päivä nyt oikein meneekään?”, kysyi Ville seuraavana
aamuna aamupalapöydässä. Äiti
laski kahvikupin pöydälle, ja sanoi,
että voi hyvänen aika, taasko me on
unohdettu sinulle kertoa! No, päivä
menee seuraavanlaisesti. Nyt lähdetään ihan tavallisesti kouluun ja töihin, ja minä tulen sinut hakemaan
koulusta kello yhdeltä, eli musiikkitunnin jälkeen, ja sitten menemme
tapaamaan Pertti lääkäriä. Tänään
sinä et mene iltapäiväkerhoon vaan
tulemme lääkäristä suoraan kotiin.
Blääh, sanoi Ville, haluan olla kavereitteni kanssa, sopiiko, että Juuso

tulee meille leikkimään iltapäiväkerhosta. Äiti lupasi soittaa Juuson vanhemmille kysyäkseen sopisiko tämä. Vanhempien piti sopia sellaiset
asiat, sanoi äiti aina. Sitten alkoi taas
hurja tavaroiden etsintä, silmälaseja, avaimia, koulureppua ja sateenvarjoa etsittiin päätä pahkaa, ja koko
perhe pääsi samalla oven avauksella
ulos! Heitettiin yläfemmat ja kaikki
lähtivät omaan suuntaansa.
Äiti tuli hakemaan välitunnilta musiikkitunnin jälkeen, Ville totesi kavereilleen, ”että lähden moikkaamaan minun lääkäriäni”.
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Kaverit kysyivät, että tuletko takaisin, ja Ville sanoi, ettei ehdi, huomenna nähdään.
Pertti-lääkäri jo odotteli Villeä ja heillä oli tullut tavaksi aina vääntää kättä ennen kuin puhuttiin asiaa. Ville
arveli, että Pertti antoi hänen tahallaan aina voittaa. Samapa tuo, Perttiä oli aina hauska nähdä.
Pertti kysyi sitten, että mitä kuuluu
ja Ville kaivoi listan taskusta. Minulla on sinulle kysymyksiä, sanoi Ville.
Pertti sanoi, että anna tulla, katsotaan osaanko vastata.
Miksi minulla on epilepsia? luki Ville
äidin avustuksella. Pertti vastasi, että sitä ei kukaan osaa ihan varmuudella sanoa, joillekin ihmisille epilepsia tulee, joillekin ei. Epilepsioita
on monia erilaisia, ja joskus niille
löytyy syy, joskus ei. Tutkijat yrittävät sitä kovasti ottaa selvää, mutta
ihan varmoja ei kaikista epilepsioista
vielä olla. Kaikilla, jotka sairastavat
epilepsiaa, on ihan omanlainen epilepsia ja juuri sinun epilepsiastasi ei
tiedetä varmasti, miksi juuri sinulla
se on.
• Miksi lääke väsyttää niin paljon,
kysyi Ville seuraavaksi. Pertti kysyi
takaisin, että kuinka paljon se sinua väsyttää? ja Ville vastasi, että
aamuisin täytyy koulussa nukkua
ensimmäisellä tunnilla ja on ihan
töttöröö olo. Pertti vastasi, että
kuulepas Ville, nyt tehdään niin,
että muutetaan vähän tuota sinun
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lääkettäsi, ja katsotaan, että väsyttääkö se sinua vähemmän. Ville sanoi, että sopiihan se, vaikka tiesi,
että nämä olivat taas niitä aikuisten juttuja, joita lapset ei oikeasti
päätä, mutta tuntui mukavalta, että Pertti aina kysyi myös häneltä.
Pertti kertoi vielä, että on tavallista,
että lääkkeet väsyttävät joitakin ihmisiä, ja toisia taas ei.
• Voiko minusta tulla jalkapallon pelaaja, kysyi Ville seuraavaksi ja Pertti vastasi, että jos haluaa, että aikuisena on sellainen ammatti kuin
jalkapallon pelaaja, niin täytyy kyllä tykätä jalkapallosta ihan hurjan
paljon, että jaksaa harjoitella. Sinusta voi tulla hyvinkin jalkapallon
pelaaja, jos niin haluat. Pertti kertoi
vielä, että seitsemänvuotiaiden ei
vielä oikeastaan tarvitse varmasti
tietää, mihin ammattiin haluavat
aikuisena ryhtyä. Ville siihen lisäämään, että mutta kun mulla on epilepsia. Pertti vastasi, että se ei estä
sinua jalkapalloa pelaamasta. Ilmari Niskasellakin on epilepsia ja hän
on ihan ammattiurheilija. Ammatteja on ihan valtavan paljon mistä
valita, ja jos aikuisena on epilepsiakohtauksia, niin pitää valita sellainen ammatti, että on turvallista.
• Kuinka monella seitsemänvuotiaalla pojalla on epilepsia? Pertti mietti
hetken, ja sanoi, että katsotaanpa
yhdessä netistä. Selvisi, että vuonna 2011, samana vuonna, kun Ville syntyi, syntyi Suomessa 60 000
lasta, jotka siis nyt ovat seitsemän

vuotiaita. Puolet heistä oli tyttöjä, niin poikia syntyi noin 30 000 ja
heistä yksi prosentti tarkoittaa, että
epilepsiaa sairastaa Suomessa noin
300 seitsemän vuotiasta poikaa.
Wau, ajatteli Ville, niin moni. Enemmän kuin meidän koulussamme on
oppilaita. Olisipa hauskaa tutustua
johonkin heistä.
Äiti ehdotti, että siirretään loput
kysymykset seuraavaan kertaan,
niin että aikuiset ehtivät jutella lääkeasiat kuntoon. Tämä sopi Villelle ihan hyvin, nyt oli jo tullut paljon
mietittävää. Ville meni leikkimään
tutulla junaradalla, joka oli Pertin
huoneessa ollut ihan aina.
Kotimatkalla käytiin syömässä jäätelöt. Se oli heillä aina ollut tapana,

kun tultiin lääkäristä. Se oli kiva tapa
ja se tarkoitti kaikkia lääkäreitä, jos
vaikka mentiin lääkäriin, kun oli korva kipeä, niin taas mentiin jätskille.
Se jäätölösääntö koski kaikkia lääkäreitä, ei vain Perttiä.
Juuso odotti jo Villen kotiovella,
kun he saapuivat. Äiti oli kuin olikin
muistanut soittaa Juuson äidille ja
he olivat sopineet, että Juuso viettää
iltapäivän Villen luona leikkien. Pojat
päättivät mennä pihalle jalkapallotreeneihin.
Oli jo pilkkosen pimeää, kun äiti huusi, että tarvitsetteko taskulamppuja
vai tuletteko jo sisälle?
Pojat päättivät jatkaa treenejä seuraavan päivänä iltapäiväkerhossa.

Tarinan toiminnallinen osuus
Tavoite epilepsiaan tutustuminen ja
ihmisten erilaisuuden pohtiminen

1.
Luetaan satu, jonka jälkeen jutellaan
• mikä oli kiva kohta tarinassa?
• keskustellaan tarinasta, mitä tarinassa tapahtui
• Kolmesataa? Konkretisoidaan.
• Onko sinulla joku kaveri, joka on vähän samanlainen,
jolla on jotain samaa, mitä?
• Mistä asioista lapset päättävät ja mistä asioista
aikuiset päättävät?

2.

Väännetään kättä.

3.
Kotitehtävä reissuvihkoon: vääntäkää kättä/kaikki kaikkia vastaan.
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Tarina 4
Seuraavana viikonloppuna isä ja äiti menivät työmatkalle ja Ville pääsi
mummilaan. Mummi asui Uudessakaupungissa, mutta Ville ei tiennyt
miksi se oli muka uusi kaupunki,
koska siellä oli ihan vanhoja taloja.
Ville olikin sanonut, että sen pitäisi olla vanha kaupunki. Ville tykkäsi
käydä mummilassa, koska siellä sai
villisti vipeltää isolla pihalla. Mummi
oli myös hyvä pelaamaan Unoa ja Afrikan tähteä. Mummi teki aina lempiruokia ja Mummin miesystävä Rauno, oli hauskaa seuraa myös. Rane
vei Villen aina rautakauppoihin ostamaan kaiken maailman nippelei-
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tä, joita hän tarvitsi omassa pömpelissään. Pömpeli oli Raunon paikka,
sellainen iso ulkorakennus, johon
mahtui autojen lisäksi pieni vene ja
kaikenlaisia vempaimia. Siellä Rauno korjaili kaikenlaista, rakenteli ja
sahasi ja naulasi. Ville tykkäsi katsoa
Raunon tekemisiä ja auttaa välillä
vaikka pitämään lautaa suorana.
Perjantaina lähdettiin matkaan heti
kun päästiin lähtemään. Kolme kertaa piti kääntyä takaisin, kun aina äiti unohti jotain. Viimeinen oli epilepsialääkkeet. Silloin isä huokaisi ja sanoi, että on se nyt kumma!

Mummi ja Rauno tulivat vastaan pihalle, kun he vihdoin kaartoivat pihalle. Sitten pullakahveille ja melkein saman tien äiti ja isä lähtisivät
takaisin kotimatkalle. Ville, äiti ja isä
olivat matkalla jutelleet, että parin
vuoden kuluttua Ville saisi jo itse kulkea matkat Uuteenkaupunkiin bussilla. Se tuntui aika jännittävältä Villestä. Se menisi äidin mielestä niin,
että äiti veisi Villen bussille ja mummi ja Rane hakisivat perillä. Ei tarvitsisi kuin istua körötellä. No, siihen on
vielä aikaa, ajatteli Ville, vaikka olikin matkalla katsonut maisemia sillä silmällä, että muistaisi sitten, kun
yksin matkustaisi. Silloin hänellä olisi jo oma puhelin, jolla voisi matkan
ajan soitella Mummille tai Juusolle,
jos huvitti.
Vielä lähtiessään paluumatkalle äiti huikkasi auton ikkunasta, että
muistakaa sitten lääkkeet aamulla
ja illalla ja jugurtin kanssa. Joo joo,
huusivat kaikki kolme Ville, Rane ja
Mummi samaan aikaan ja purskahtivat nauramaan. Äidit on joskus ihan
höperöitä, sanoi Mummi. Ville kysyi
Mummilta, että olitkos sinäkin yhtä höperö, kun äiti oli lapsi. Taisinpa
vähän olla, sanoi Mummi ja taas naurettiin.
Ilta oli jo pitkällä, kun kaikki pelit oli
pelattu ja mentiin nukkumaan. Ville
sai nukkua yläkerrassa äidin vanhassa huoneessa. Siellä oli äidin vanhoja leluja ja kirjoja ja muita tavaroita.
Ville sammahti heti ja näki unia bussimatkustelusta.

Aamulla Rane tuli herättämään, ja
kysyi, että jokos lähdettäisiin pömpeliin hommiin? Linnunpönttöjä pitäisi korjailla ja laittaa pihan puihin,
että linnut saisivat pesiä. Villestä se
oli niin hauska ajatus.
Aamupalalla Villelle tuli kummallinen olo. Ihan kuin olisi avaruudessa liikkunut ja äänet olivat hassuja,
ihan puuromaisia. Kaikki vähän pyöri, niin kuin avaruudessa. Sitten Ville
heräsi sohvalla ja ihmetteli, että mitä ihmettä oli tapahtunut. Ympärillä
hääräsi ambulanssimiehiä ja Mummi
hössötti ja pölpötti heidän kanssaan.
Rane istui siinä sohvan vieressä, ja
sanoi, että terve Ville. Taisit saada
epilepsiakohtauksen ja Mummi päätti tilata nuo pojat tänne vähän liian
aikaisin. Ohjeiden mukaan 5 minuuttia pitäisi odottaa, että kohtaus menee ohi, mutta Mummi päätti soittaa
heti. Ville ja Rane nauraa höröttivät
ja silloin vasta ambulanssimiehet ja
Mummi huomasivat, että kohtaus oli
mennyt jo ohi ja kaikki oli ihan hyvin.
Mummi totesi, että taisin olla vähän
höperö, kun en malttanut odottaa,
mutta pääasia, että nyt on kaikki hyvin taas. Kun viikonloppu on ohi, he
soittavat Pertti-lääkärille, että miten
lääkkeitten kanssa toimitaan. Ville oli aina vähän töttöröö epilepsiakohtauksen jälkeen, joten päätettiin,
että Ville saisi vähän pötkötellä sohvalla ja katsoa lastenohjelmia ennen
kuin lähtisi linnunpönttö hommiin.
Pömpelissä Rane sahaili lautoja, kun
Ville tuli hommiin. Ville istahti omalle tuolilleen, joka aina oli samassa
paikassa pömpelissä.
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Ville katseli Ranen hommia ja kysyi
sitten, että miksi minä nyt sain epilepsiakohtauksen?
Rauno mietti hetken, ja meni sähkökatkaisimen luokse. Rauno rämpytti
katkaisinta ja laittoi sen vähän niin
kuin puoliväliin, niin, että valo alkoi säristä. Se oli niin kuin päällä ja
poissa yhtä aikaa. Katopas Ville, kun
homma menee niin, että meillä on
kaikilla vähän niin kuin tuommoista
sähköä päässä, ja välillä sinulla nämä sähköt rätisevät, niin kuin tuo
lamppu tuossa. Homma ei niin kuin
mene tasaisesti, niin kuin pitäisi, että valo olisi kunnolla päällä. Siksi sinun täytyy syödä niitä lääkkeitä, että aivoissa sähköt pelaisivat kunnolla. Sitten Rauno meni sähkökaapin
luokse ja laittoi pääkatkaisimesta
sähköt kokonaan pois ja sanoi, että
kun sinulla on epilepsiakohtaus, tu-

lee niin kuin sähkökatkos ja kestää
hetken, kun sähköt taas toimii.
Wau, sanoi Ville. Nyt minä pikkuisen
ymmärrän, mistä on kysymys. Vähän
niin kuin oikosulku ja sähköt sekaisin.
Samalla Mummi pörhälsi sisään aivan tuohtuneena. Rane Rane! Mummi huusi, sähköt menivät pois koko
talosta, voi kauheaa, nyt pitää kutsua
sähkömies paikalle ja heti, pakasteet
sulavat. Rane totesi, että muistathan
sen viiden minuutin säännön?
Rane laittoi pääkatkaisemisesta sähköt päälle ja totesi, että meillä taisi
talossa olla epilepsiakohtaus ja se
meni viidessä minuutissa ohi.
Ville nauroi, niin, että meinasi tulla
pissat housuun.

Tarinan toiminnallinen osuus
Tavoite: Epilepsiakohtauksen ensiapuun tutustuminen.
Isoksi kasvamisen pohtiminen.

1.
Luetaan satu, jonka jälkeen jutellaan
• mikä oli kiva kohta tarinassa?
• keskustellaan tarinasta, mitä tarinassa tapahtui
• keskustellaan sähköstä, oikosulusta ja havainnollistetaan
lampun avulla ritinät ja ratinat

2.
Piirretään supersankari ja etsitään sydän, aivot, suolisto…
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Tarina 5
Ville sai alkaa harjoittelemaan yksin
olemista kotona. Siitä oli keskusteltu
Villen mielestä ihan kaikkien kanssa ja alkoi jo melkein harmittamaan,
että siitä piti niin paljon puhua. Oli
kysytty Mummin mielipidettä ja Ranen mielipidettä ja sitten oli vielä
Tero-opettajalle soitettu, että mitä
mieltä hän oli asiasta. Ville oli tokaissut kaupassa, että kysytäänkö vielä
kaupan kassan hoitajaltakin?
Mummolareissun jälkeen oli Pertti-lääkärille soitettu ja jotain oli lääkkeiden kanssa tehty toisella tavalla ja sen jälkeen Villeä ei ollut enää

väsyttänyt, eikä ollut epilepsiakohtauksiakaan tullut. Siitä olivat kaikki
iloisia ja hyvillä mielin. Villen mielestä äiti kyllä liikaa asiasta koko ajan
kyseli, mutta ymmärsihän sen. Äiti
kun oli äiti.
Ville oli saanut oma puhelimen harjoittelua varten. Se oli samanlainen
kuin Juuson puhelin ja he soittelivatkin iltaisin ennen nukkumaanmenoa
ja sopivat aina aamutapaamisesta
postilaatikolle. Puhelimessa oli äidin, isän, Mummin, Juuson ja Ranen
numerot. Rane oli ollut tosi yllättynyt, kun Ville oli soittanut. He jutte-
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livat linnunpöntöistä ja sähköhommista. Ville aikoi kesälomalla mennä
Mummin luokse lomalle, Ville ja Rane suunnittelivat kaikkea,
mitä he tekisivät. Menisivät ongelle
ja laskemaan verkot.
Villen serkku tulisi myös Mummin
luokse, se vasta hauskaa olikin. Verkot piti nostaa aamulla tosi aikaisin,
ja sen jälkeen kalat piti perata ja suolata ja verkot putsata Rane oli kertonut. Kauhea homma. Rane oli ostanut Villelle oikean puukon, jolla sai
perata kaloja.
Olihan Ville jo ollutkin yksin kotona.
Kerran äiti ja isä menivät kuntosalille
yhdessä ja Ville sai jäädä kotiin. Tunti oli mennyt tosi nopeasti, ja Ville oli
pelannut koko tunnin. Äiti oli rynnännyt kengät jalassa olohuoneeseen, ja heti kysellyt, että oliko kaikki hyvin. Villeä nauratti. Tottakai oli.
Aivan liian aikaisin tulitte, oli Ville sanonut.
Äiti, Isä ja Ville olivat pitäneet perhepalaverin. Perhepalavereja pidettiin
aina, kun jotain tärkeää tapahtui ja
tarvittiin kaikkien mielipide asiaan.
Perhepalaverin sai jokainen kutsua
koolle, jos oli sellainen asia mielessä, että piti tehdä yhteinen päätös.
Villen syntymäpäiviä ennen aina pidettiin palaveri, jossa keskusteltiin
syntymäpäivistä ja tehtiin tärkeitä
päätöksiä esimerkiksi kutsuista ja
kakusta. Syntymäpäivänä aina sai
toivoa yhden asian, jota halusi harjoitella, koska oli kasvanut isommaksi, ja sitten piti aina valita myös
yksi asia, jota ryhtyi tekemään kotona, koska oli kasvanut isommaksi.
Ville oli näitä miettinyt ja halusi nyt
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harjoitella yksin olemista kotona ja
kotihommakseen hän oli ehdottanut
roskien viemistä roskakatokseen aina kun roskapussi oli täysi. Isä oli ollut heti sitä mieltä, että kokeillaan,
äiti oli halunnut vielä pohtia asiaa.
Viikon jälkeen äiti oli sanonut, että
kokeillaan. Säännöt olivat seuraavat:
• pitää vastata puhelimeen, jos se
soi. Itse piti huolehtia, että puhelimessa akussa oli virtaa
• äidille piti soittaa heti, kun tuli kotiin, näin aluksi, sanoi äiti
• kavereita sai kutsua kotiin, mutta
aikuiset edelleen päättivät
asiasta etukäteen
• läksyt piti tehdä heti kotona, niin
hyvin kuin pystyi, illalla ne katsottiin vanhempien kanssa yhdessä
ja sitten ne tavallisen asiat, joista aina puhuttiin
• ei saa sotkea
• huone piti siivota
Säännöt kirjoitettiin lapulle ja laitettiin jääkaapin oveen, että ne pysyvät
mielessä. Iltapäiväkerhoon oli ilmoitettu, että Ville sai lähteä kotiin tuntia ennen kuin vanhemmat yleensä
olivat hakeneet Villen. Iltapäiväkerhossa aikuiset olivat olleet mielissään, että Ville sai alkaa harjoitella
yksin kotona olemista, olihan jo melkein kesä, ja ensi syksynä, kun koulu
alkoi, uudet ekaluokkalaiset tulisivat
iltapäiväkerhoon.
Ensimmäisenä päivänä, kun Ville lähti yksin iltapäiväkerhosta, al-

koi vähän jännittämään. Kotiin oli
ihan lyhyt matka ja Ville oli monesti
näyttänyt äidille, että osasi matkan,
vaikka silmät kiinni. Toinen asia, mitä oli pitänyt vakuutella tuhannesti,
oli, että saa oven auki. Ville oli saanut oman avaimen, kun koulu oli alkanut syksyllä. Ovi oli aina auennut.
Sen homman Ville osasi.
Kotona oli jotenkin jännittävää. Ville laittoi kaikki valot päälle ja ripusti
vaatteet naulakkoon. Oli jotenkin iso
olo. Sitten hän meni tarkistamaan
roskiksen, että oliko se täysi. Ei tietenkään ollut, hän oli sen vielä illalla
käynyt viemässä. Vasta, kun hän meni jääkaapille hakemaan välipalaa,
muistutti sääntölappu ovessa, että
äidille piti soittaa. Äkkiä puhelin repusta ja äänet päälle ja äidille soittamaan. Äiti oli ihan rauhallinen ja kysyi, että oliko kaikki hyvin ja miten
koulupäivä oli mennyt?

Äiti kuulosti ihan tavalliselta ja oikeastaan aika ylpeältä. Olihan se iso
homma, että saa olla yksin kotona.
Olihan hieno homma isälle ja äidille, ettei tarvinnut hakea iltapäiväkerhosta, voi tulla töistä suoraan kotiin.
Kasvaminen oli oikeastaan aika
hauskaa, ajatteli Ville ja päätti tehdä äidille ja isälle kahvit läksyjen tekemisen jälkeen. Kohtahan kello oli
jo niin paljon, että he tulivat kotiin.
Saikohan kahvia keittää, kun on yksin kotona, Ville mietti. Mummo oli
sen kyllä opettanut, mutta Ville ei
ollut sitä erikseen muistanut kysyä.
Parempi kysyä ensin ja keittää vasta
sitten huomenna yllätykseksi, jos se
on ok.
Ville ajatteli, että bussimatka yksin
mummolaan voi kyllä olla vasta seuraavan syntymäpäivän asia.

Tarinan toiminnallinen osuus
Tavoite: Ymmärrystä ja kärsivällisyyttä kasvamiseen

1.
Luetaan tarina ja keskustellaan asioista, joita lasten mielestä heidän
ikäisensä juuri harjoittelee kasvamisessaan ja mitä he ovat jo
harjoitelleet. Keskustellaan asioista, joita he ovat jo melkein oppineet.

2.
Ryhmän vetäjä kirjaa/ piirtää lasten pohdinnat isolle paperille

3.
Aikuiset kirjaavat lapselle hänen miettimänsä
omat harjoiteltavat asiat reissuvihkoon

4.
Aikuiset piirtävät isolle paperille aikajanan. Aikajanalle
piirretään ja kirjataan kaikki se, mitä lapset ovat jo
oppineet syntymästä alkaen.
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Loppujuhla ja
videotervehdykset
Juhlaa varten pyydetään lapsen haaveammateissa toimivilta aikuisilta
henkilökohtaisia videotervehdyksiä ja tsemppiviestejä. Jokaiselle
lapselle tehdään yksi henkilökohtainen videotervehdys.

Videotervehdysten hankinta ja tekeminen
Videotervehdyksiä saa ottamalla suoraan yhteyttä työpaikkoihin,
harrastepaikkoihin tai laittamalla sanaa kiertämään.
Tervehdyksen alussa mainitaan lapsen nimi, esimerkiksi: ”Hei Liisa,
olen kuullut, että haaveilet poliisin ammatista.” Tervehdykseen voi
sisältyä maininta jostain tiestystä lapsen itsensä mainitsemasta
vahvuudestaan, esimerkiksi: ”Olen kuullut, että olet kerhossa miettinyt
isoksi kasvamista ja olet hyvä urheilussa...” Viestissä voi myös näkyä
jokin ammattiin liittyvä esine, esimerkiksi paloauto. Viestin hyvä
pituus on noin kaksi minuuttia.
Usein lapset haaveilevat samoista ammateista, joten yksi
tervehdys voi olla osoitettu useammalle lapselle.
Videotervehdysten lähettäjille voidaan antaa muistoksi kuva
lapsen ilmeestä hetkellä, kun lapsi katsoi videoviestin.

Yllätys ja tapahtumat
Loppujuhlassa näytettävät videot ovat yllätys lapsille ja vanhemmille.
Juhlassa kerrotaan, mitä kerhotapamisissa on tehty, muistellaan lasten
kanssa Ville-tarinoita ja kerhotapaamisissa tehtyjä tehtäviä. Lapsi saa
henkilökohtaisen videotervehdyksen itselleen muistoksi: perhe toimittaa
muistitikun, jolle tervehdys tallennetaan.

Vanhempien rooli juhlissa
Vanhemmat toimivat juhlassa kerhon ohjaajina ja kuljettavat lapsen
kerhotilaan lapsen haluamalla tavalla. Perheet tekevät juhlan alussa
kerhossa olleen aloitusrituaalin yhdessä.

Todistus
Videoiden katselun jälkeen lapset saavat todistuksen kerhoon
osallistumisesta. Todistukseen kirjataan kaikki lapsen haaveammatit
niin kuin hän on halunnut ne paitaansa kirjattavan.
Lopuksi kaikki saavat mehua ja keksejä.
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