Piirtäminen
Kuvalliset ohjeet rohkaisevat lasta oma-aloitteisuuteen ja
auttavat ymmärtämään. Kuvat myös herättävät mielenkiinnon. Joskus valmiiden kuvien lisäksi on nopeampi käyttää
niin sanottua Kylli-täti-menetelmää eli piirtää puheen rytmissä yksinkertaisia kuvia paperille. Itse piirretyt kuvat
hauskuuttavat lapsia ja innostavat heitä osallistumaan
yhteisen hetken suunnitteluun. Samalla puheen rytmissä
piirtävän aikuisen puheen tempo rauhoittuu ja selkeytyy.
Tarvikkeet: Post it-laput tai mikä tahansa tyhjä paperi, kyniä.

Esimerkkitarina:
Lapsi ja vapaa-aika
Matilda on 7-vuotias ensimmäisen luokan aloittanut koululainen. Hän ilmaisee itseään kuvin, ääntein ja elein. Hänellä
on käytössään oma, suppea kuvakommunikointikansio.
Matilda haluaisi tavata kavereitaan enemmän. Lisäksi hänellä
ei ole yhtään omaa harrastusta. Perhe on kuullut mahdollisuudesta saada henkilökohtainen avustaja vapaa-ajalle.
Tämän vuoksi sovitaan tapaaminen Matildan sosiaalityöntekijän kanssa. Tapaamisessa on tarkoitus selvittää mitä
Matilda haluaa tehdä avustajan kanssa. Lisäksi samalla
kertaa vanhempien kanssa on tarkoitus tarkistaa tällä
hetkellä perheen jaksamista tukevat muut palvelut.

Kuvat ja mallilauseet
Kotiin lähetettävä kirje
z Kirjemalli on muokattu VamO-hankkeen etukäteismateriaaleista Etukäteismateriaalit ennen
lapsen tapaamista, Etukäteiskirje lapselle 2.

Aikataulu: pikapiirtämisesimerkki
z Ensin katselemme kotona tekemääsi kuvaa,
sen jälkeen kerron sinulle mitä henkilökohtainen avustaja tarkoittaa. Viimeiseksi mietimme,
mikä voisi olla kiva uusi harrastus sinulle.
Kun olemme jutelleet näistä asioista, sanotaan äidille/isälle hetkeksi heipat ja saat valita
mitä haluaisit tehdä äitiä/isää odotellessa.

Matilda ei halunnut näyttää omaa
kuvaa, joten työntekijä piirtää
vaihtoehtoja (kuvaesimerkki).
z Kiinnostaisiko sinua enemmän harrastus, jota
tekisit yksin vai harrastus, jossa tekisit yhdessä
muiden kanssa? Matilda näyttää kuvasta ryhmää.
z Haluat siis tehdä jotain kivaa muiden
kanssa. Minulle tulee mieleen muutamia tässä lähellä olevia harrastusryhmiä.
Kiinnostaisiko sinua esimerkiksi jalkapallo,
partio, pesäpallo, tanssi tai jokin ihan muu?
z Matilda kertoo jälleen mielipiteensä osoittamalla
valitsemaansa kuvaa. Sovitaan, että lähdetään tutustumaan kyseiseen harrastukseen.

Nyt sanotaan äidille/isälle hetkeksi
heipat. Saat valita: luetko kirjaa, katsot
piirrettyjä, piirrät vai olisiko jotain
ihan muuta mitä haluaisit tehdä?
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