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I  >> Ope, voitaisko vähän leikkiä?

Tuon kysymyksen olen ilokseni saanut 

kuulla usein oppilaitteni suusta, niin 

pienien kuin suurempienkin. Ja kyllä-

hän me leikitty onkin, ja samalla opittu 

ja koettu paljon yhdessä. Olen huo-

mannut, että leikin ja draaman kuulu-

minen luokan rutiineihin saa oppilaat 

viihtymään koulussa ja tulemaan pa-

remmin toimeen keskenään. Olen on-

nekseni saanut työskennellä suurim-

man osan opettajanurastani kouluissa, 

joissa erilaiset draamaprojektit ovat 

arkipäivää. Näiden projektien myötä 

olen päässyt näkemään ja kokemaan 

uudestaan ja uudestaan sen valtavan 

innon ja me-hengen, jonka esim. näy-

telmän, musikaalin tai esityksen yh-

dessä harjoitteleminen ja esittäminen 

saavat osallistujissaan aikaan. Leikki ja 

draama tarjoavat mielestäni yhteisölli-

simmän tavan työskennellä oppilaiden 

sekä opettajakollegoiden kanssa. 

Luokassani järjestetään säännöllisesti 

esitystunteja, jotka ovat todella suosit-

tuja oppilaiden keskuudessa. Esityksiä 

harjoitellaan ja valmistellaan innok-

kaasti koulussa tauoilla ja oppitunneil-

la, jopa vapaa-ajalla koulun jälkeen. 

Esitykset saattavat olla pikkunäytel-

miä, sketsejä, tansseja, itse tehtyjä 

videoita, taikatemppuja, oikeastaan 

mitä vain oppilaat itse ovat keksineet. 

Jos joku ei halua esiintyä, häntä tar-

vitaan ehkä käsikirjoittajana, puvus-

tajana, lavastajana, kuvaajana sekä 

tietysti yleisönä. Esitystunnin lopussa 

katsojat antavat esiintyjille palautetta, 

ensin paljon kehuja ja esiintyjien niin 

halutessa myös rakentavaa kritiikkiä. 

Esitysten tekemisen, katsomisen ja 

keskustelujen kautta oppilaat oppivat 

arvostamaan omaa ja toistensa työtä, 

kehumaan toisiaan sekä onnistumisten 

ja kehujen kautta myös itseään.

Leikki ja draama koulussa 

- sirkushuveja vai oppimista?

Leikki ja draama toimivat hienosti kou-

luarkea keventävinä ja jaksamista edis-

tävinä ”välipaloina” keskellä usein niin 

stressaavaa ja uuvuttavaa kouluarkea. 

Enkä tässä tarkoita vain oppilaita, vaan 

puhun myös itsestäni. Leikkiin heittäy-

dyttyään ainakin tämä opettaja pystyy 

hetkeksi unohtamaan kouluarjen kii-

reet ja jaksamaan työssään paremmin. 

Leikki ja draama saavat minut sytty-

mään ja tekemään opetus- ja kasva-

tustyötäni motivoituneena. Ja kun ope 

on innostunut, into tarttuu useimmiten 

myös oppilaisiin.
Leikki koulussa ei kuitenkaan ole vain 

välipala tai herkullinen jälkiruoka, pal-

kinto hyvin tehdystä työstä. Leikin ja 

draaman kautta voi opiskella ja oppia 

kouluasioita sekä erityisesti niitä taitoja, 

joita oppilaat ja me kaikki tarvitsemme 

elämässämme: toisten huomioimista, 

vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja. So-

siaalisia taitojen lisäksi myös osallistu-

jien itseluottamus ja ymmärrys itsestä 

vahvistuvat. Leikki ja draama tukevat 

myös oppilaiden kielenkäytön, ele- ja 

ilmekielen sekä tunteiden ilmaisun ke-

hittymistä. Oppiminen on toiminnallista 

ja elämyksellistä.
Itse huomaan motivoituvani erityisesti 

silloin, kun saan oppilaani jonkun kou-

lussa opetettavan asian ääreen leikki-

mällä. Useimmiten leikki tempaa oppi-

laat ja opettajansa mukaansa niin, että 

opiskeltavat asiat aivan kuin vaivihkaa 

tulevat opituiksi. Joskus vaikeat aiheet 

saattavat tuntua jopa helpommilta, 

kun niitä lähestyy esim. roolin ja leikin 

kautta, ei niinkään pänttäämällä. Kun 

teen esim. yhteyttämisleikikiä luokassa 

oppilaitteni kanssa, keskeytän välillä 

toiminnan ja haastattelen aurinkoa ja 

pyydän sitä kertomaan tehtävästään. 

Saatan myös kysellä puun fiiliksiä yh-

teyttämisestä tai mitä hapelle kuuluu. 

Sopivassa määrin fiktion lisääminen 

oppikirjatiedon sekaan saa mielestäni 

oppilaat pysymään motivoituneenpina 

työskentelyyn. Jos esimerkiksi puu ker-

too kutiavansa erityisesti oksakohdis-

taan ja juuristaan, saattaa sokeri osana 

yhteyttämisprosessia jäädä oppilaiden 

mieliin paremmin, koska sehän se puun 

kainaloita ja varpaita kutittaa.

”Miten ne oppilaat saa takaisin 

pulpetteihinsa, kun ne päästää 

niistä vapaiksi? Nehän vaan 

sitten riehuu ja meluaa.” 

Jos olen itse joskus ollut epävarma 

leikin ja draaman sopivuudesta kou-

luun, tuota samaa epävarmuutta olen 

kohdannut myös opettajakollegoissani. 

Leikki ja draama ikään kuin rikkovat 

sen työjärjestyksen, luokan työkartan, 

jota pitkin koulupäivät usein etenevät: 

Kirjat auki, tarkistetaan läksyt, lue-

taan ja tehdään tehtäviä, harjoitellaan 

kokeisiin ja sitten kirjat kiinni ja kohti 

seuraavaa päivää. Leikki ja draamatuo-

kioissa oppilaat eivät yleensä tarvitse 

oppikirjoja, tarinat kirjoitetaan ilman 

kynää ja paperia kertomalla ja esittä-

mällä, läksyt ja kokeet ovat harvinaisia, 

oppilaat työskentelevät irti pulpeteis-

taan, heittäytyvät rooleihinsa ja oppivat 

niiden kautta. Niin, saattaa kuulostaa 

sekavalta, mutta parhaimmillaan on 

juuri sellaista työskentelyä, oppimista 

ja opettamista, mihin itse uskon.

Oppilaiden työskentely koulussa muu-

alla kuin työpöytien ääressä tai jopa 

täysin ilman pulpetteja on herättänyt 

julkista keskustelua ja kärkästäkin 

Kuvassa 

Määräilevä rehtori saa 

opettajat raivostumaan.

Näiden projektien myötä olen 

päässyt näkemään ja kokemaan uudestaan 

ja uudestaan sen valtavan innon ja 

me-hengen, jonka esim. näytelmän, 

musikaalin tai esityksen yhdessä 

harjoitteleminen ja esittäminen 

saavat osallistujissaan aikaan.

”Vahvuuksista tulee voimatyökaluja, 

kun niiden käyttämiseen kannustetaan, 

niiden käyttäminen koetaan itse 

merkityksellisenä ja motivoivana.”

ARTIKKELI

mielipiteiden vaihtoa opetus- ja kasva-

tusalan ammattilaisten kesken. Opet-

tajakunnan mielipiteet luonnollisesti 

jakautuvat tässä asiassa. Olen työsken-

nellyt opettajien kanssa, joiden mie-

lestä pulpettityöskentely on luotettavin 

tapa varmistaa oppilaiden keskittymi-

nen sekä työrauhan säilyminen luokas-

sa. Leikkiminen koulussa saattaakin 

tällöin tuntua opettajasta riskialttiista, 

kun oppilaat saavat touhuta vapaam-

min irti pulpeteistaan. Tuo opettajan 

ehkä pahin pelko oman auktoriteetin 

menettämisestä oppilasjoukon edessä, 

on mielestäni usein turha. Kun lapsi 

saa mahdollisuuden ja tottuu leikkiin 

keskellä koulupäivää, hän haluaa toi-

mia niin, että tuo leikkimahdollisuus 

toistuu myös uudestaan. Tätäkin asiaa 

tosin pitää harjoitella niin kuin muita-

kin koulutöitä: kirjoittamista, laske-

mista, lukemista, työrauhan antamista 

jne. Myös selkeät, yhteisesti sovitut 

leikin ja draaman säännöt helpottavat 

toiminnan suuntautumista toivottuun 

suuntaan.Leikistä ja draamasta koulussa on tul-

lut minun juttuni, olennainen osa omaa 

opettajuuttani. Noin 20 vuotta leikkivänä 

luokanopettajana toimiminen ja mat-

kan varrella leikki- ja draamatuokioissa 

näkemäni ja kuulemani oppilaitteni rie-

munkiljahdukset, yhteisöllisyys ja oppi-

minen ovat sen itselleni varmistaneet!

Kun leikki on osa koulutyötä, koulutyö 

sujuu kuin leikki!
ITeksti Perttu Leskinen

 
 

luokanopettaja, musiikinopettaja, 

 
 

draamakasvatuksen opettaja

IKuvat  Perttu Leskinen

openleikkikoulu.blogspot.fi

Luelisää!

2 <Erityiskasvatus 1/2016

Erityiskasvatus 1/2016< 3 

Pääkirjoitus  
 

 
 2

Puheenjohtajan palsta  
 

 4

Pieni puheenjohtajahaastattelu  
 6 

Uudet jäsenet esittäytyvät 
 

 8

Ajankohtaisia mietteitä  
 

 9

”Nappaa lapset kiinni sankarihetkessä”  10

Keski-Suomen erityiskasvatus ry 50 vuotta  13

Leikki ja draama osana koulutyötä  14
Maahanmuuttajat opetuksessa  18

Uudistunut Valteri tukee oppimista   20
Ssf:s nya ordförande Anne Grönqvist 23

”ADHD bör behandlas mångsidigt” 24

Opintopäivät Joensuussa  
 27

Yhteystiedot ja mediakortti 
 28

Pe
xe

ls
.c

om

Pe
rt

tu
 L

es
ki

ne
n

Ta
nj

a 
Ös

tm
an

Pe
xe

ls
.c

om

Uudet hallituksen jäsenethaastattelussa. Leikki ja draama osana koulutyötä 

–  Onko koulunkäynnistä 
leikki kaukana?

Björn Kadesjö:
”ADHD bör behandlas 

mångsidigt.”
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Sain sen upouuden Onervan 

ruokaravintolassa istuutues-

sani vieraiden, viittomilla puhuvien työ-

kavereiden ja oppilaiden keskuuteen. 

Minua jännitti. En osaa viittomakieltä ja 

tukiviittomatkin ovat unohtuneet. Ha-

lusin keskustella, mutta meillä ei ollut 

yhteistä ilmaisutapaa.Aloin juttelemaan hitaasti, selkeästi, 

liioitellen. En saanut kumppaneideni 

puheesta selvää, mutta pian nauroim-

me yhdessä. Yhteenkuuluvuus syntyi 

kömpelöistä yrityksistä ja yhteisestä 

työpaikasta. Nimen saatuani hehkuin 

onnistumisen iloa. Olin astunut muka-

vuusalueeni ulkopuolelle. Sain sylikau-

palla vastinetta.
Astun uutena päätoimittajakin vieraalle 

maalle, mukavuusalueeni hyvästellen. 

Minulla ei ole lehden toimittamises-

ta kokemusta eikä osaamista, mutta 

tahtotilaa löytyy. Toivon, että lehdestä 

luetaan erityiskasvattajien osaamista, 

ääntä ja tuntoja. Sel svengaa ja impro-

visoi vaikuttaen lehtensä sivuilla sekä 

kansallisessa että alueellisessa toi-

minnassa. Etsitään palstatilaa aiheille, 

jotka ovat lukijoille ja toimituskunnalle 

tärkeitä. Aihevinkkaukset ovat terve-

tulleita – tarttukaa toimijoita hihasta.  

Ilolla tervehdimme myös erityispeda-

gogista tutkimus- ja menetelmätieto 

eErikaa, joka sulautuu tänä vuonna 

lehteemme. Kulukoot artikkelit peda-

gogisten johtajien ja opekokouksissa 

innostuvien opettajien käsissä.
Roolivaihdokseni tekee tilaa uudel-

le kolumnistille, Sari Karjalaiselle. 

Esittelemme myös uudet hallituksen 

jäsenet. Aktiiveja ei aseteta sovittuun 

muottiin, vaan virittelemme vinhaan 

vanhoja toimintakulttuureja. Hyvästä 

pidetään kiinni ja uudesta otetaan ilo 

irti. Sama pätee opetussuunnitelmiin, 

jotka saamme tänä vuonna käyttööm-

me. Lehdessä perehdymme erityisesti 

kuntien oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen järjestämiseen ja käytänteisiin. 

Kurjistettu koulutussektorimme saa 

tuekseen tukkapöllytystä, hehkutusta 

ja äänekkäitä osaajia. Takaan, että py-

sytte hereillä.
Omaksi tavoitteekseni asetan posi-

tiivisuuden matkakumppaneineen. 

Sel svengaa ja improvisoi

vaikuttaen lehtensä sivuilla sekä 

kansallisessa että alueellisessa toiminnassa.

Rakenna vahvuuksille, 
koska ne mahdollistavat 

valtaväylän oppimiselle ja 

oman elämän ohjaamiselle 

kohti myönteistä tulevaisuutta.

Mukavuusalueella ja ulos
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Vuoden ensimmäisessä, juhlavuoteen 

laskeutuvassa lehdessä rakennetaan 

vahvuuksille ja heittäydytään draa-

maan. Etsi sinäkin uusi reitti tai kult-

tuuritulkki, näe uusi kulma, herkisty 

haastatteluista. 
Jos positiivisuus häviää hyytyneelle 

auton akulle, pöllöölle pomolle tai uh-

makkaalle käytökselle, ei lannistuta! 

Aamu on huomennakin, akkuja saa 

rahalla ja usein löytyy yhteinen kieli. 

Prosessi kantaa. Merja Koivistouusi päätoimittajanne
merja.koivisto@sel.fi

Merja Koivisto toimii ohjaavana 

opettajana oppimis- ja ohjauskeskus 

Valterissa, Onervan toimipisteessä. 

Hän aloitti Erityiskasvatus-lehden 

päätoimittajana tammikuussa 2016.
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Förbundet har nu 15 medlemsfören-

ingar. Dessa föreningars verksamhet 

ger möjlighet att påverka och samar-

beta på lokal nivå. Jag kunde säga att 

medlemsföreningarnas verksamhet 

är förbundets viktigaste verksamhet, 

för där kan varje speciallärare bli hörd 

och därigenom få sina synpunkter be-

handlade i förbundets styrelse. Det är 

oroväckande att mindre än en tredjedel 

av speciallärarna hör till fö
rbundet. Ju 

flere vi är desto starkare kan vi påver-

ka. Locka du också din kollega med i 

verksamheten.

Att ordna frivillig fortbildning har alltid 

varit en betydande del av förbundets 

verksamhet. Redan på 1930 -talet ord-

nade man vid påsktider hjälpskoleda-

gar vars deltagarantal var stort och 

målsättning att ingen skulle behöva 

ångra sin resa. De årliga studiedagar-

na utgör fortsättningsvis en viktig del 

av förbundets verksamhet. Att skapa 

nätverk, träffa kolleger, höra lysande 

expertföreläsningar och rekreation 

är studiedagarnas höjdpunkter. Jubi-

leumsårets studiedagar ordnas i Joen-

suu. Kom med – den här resan ångrar 

du säkert inte!

F
inlands specialpedagogiska 

förbund firar i år 90 år av verk-

samhet. Suomen Apukouluyh-

distys (Finlands hjälpskoleförening) höll 

sitt grundande möte 28.4 1926. Man 

bytte namn 1960 till Kansakoulun erity-

iskasvatuksen liitto (Folkskolans speci-

alpedagogiska förbund) och år 1970 till 

Finlands specialpedagogiska förbund. 

Förändringar i skollagstiftningen av-

speglar sig i utvecklingen av namnet. 

Variationen i specialundervisningen 

växte och speciallärarnas arbetsfält 

vidgades. Lärare i alla former av speci-

alundervisning har alltid varit välkomna 

som medlemmar i förbundet.

Vi är en pedagogisk organisation vars 

mål enligt stadgarna är att arbeta för att 

utveckla specialpedagogiken, förbättra 

lärarnas yrkeskunskap, arbeta för en 

god gemenskapsanda och känsla av 

samhörighet i lärarkåren och övervaka 

allmänna och sådana yrkesmässiga in-

tressen som hör ihop med löner. Intres-

sebevakningen görs i samarbete med 

OAJ. Påverkan i OAJ:s fullmäktige och 

delegationer är en viktig del av samar-

betet och genom det kan förbundet in-

verka på utbildningspolitiska beslut.

Också det nordiska samarbetet har 

börjat redan på 1920- talet. NSFP Nord-

iska Förbundet för Specialpedagogik är 

grundat redan 1920. Vart 3:e år sam-

las nordiska speciallärare på NFSP:s 

konferens. I år ordnas konferensen på 

Island 9 -10.9. Mer info finns på adres-

sen www.nfsp.info. Det vore fint att se 

många finländska deltagare där!

Vi höjer jubileumsårets 

skål i Joensuu! Vi ses där!

Päivi Juntti

ordförande

IÖversättning Benita Rännäri
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ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi 

opettajistossa sekä valvoa yleisiä sekä 

palkkaukseen kuuluvia ammatillisia 

etuja. Edunvalvonta tapahtuu yhteis-

työssä OAJ:n kanssa. Vaikuttaminen 

OAJ:n valtuustossa ja toimikunnissa 

on tärkeä osa yhteistyötä ja sitä kautta 

liittomme voi vaikuttaa koulutuspoliit-

tisiin päätöksiin.

Liiton jäsenyhdistyksiä on tällä het-

kellä 15. Näiden yhdistysten toiminta 

antaa mahdollisuuden paikallisen ta-

son yhteistyöhön ja vaikuttamiseen. 

Voisin sanoa, että jäsenyhdistysten 

toiminta on tärkein osa liiton toimin-

taa, sillä siellä jokainen erityisopettaja 

voi tulla kuulluksi ja saada sitä kautta 

näkemyksiään myös liiton hallituksen 

käsiteltäväksi. Huolestuttavaa on se, 

S
uomen erityiskasvatuksen liit-

to juhlii tänä vuonna 90-vuotis-

ta toimintaansa. Suomen Apu-

kouluyhdistyksen perustava kokous 

pidettiin 28.4.1926. Yhdistyksen nimi 

vaihdettiin 1960 Kansakoulun erityis-

kasvatuksen liittoksi ja vuonna 1970 

Suomen erityiskasvatuksen liitoksi. 

Nimen kehityksessä heijastuvat koulu-

lainsäädännön muutokset. Erityisope-

tuksen kirjo kasvoi ja erityisopettajien 

toimintakentät laajenivat. Kaikkien eri-

tyisopetuksen muotojen opettajat ovat 

aina olleet tervetulleita liiton jäseniksi.

Olemme pedagoginen järjestö, jon-

ka tavoitteena sääntöjen mukaan on 

työskennellä erityiskasvatuksen kehit-

tämiseksi, opettajien ammattitaidon 

parantamiseksi, hyvän yhteishengen 

että alle kolmannes erityisopettajista 

on liiton jäseniä. Mitä enemmän meitä 

on, sitä vahvemmin voimme vaikuttaa. 

Houkuttele sinäkin kollegasi mukaan 

toimintaan.

Vapaaehtoisen täydennyskoulutuksen 

järjestäminen on aina ollut merkittävä 

osa liiton toimintaa. Jo 1930-luvulla 

järjestettiin pääsiäisen aikoihin apu-

koulupäivät, joilla oli runsas osanotto 

ja tavoitteena se, että kenenkään ei 

tarvitse matkaansa katua. Vuosittaiset 

opintopäivät ovat edelleen merkittävä 

osa liiton toimintaa. Verkostoitumi-

nen, kollegoiden tapaaminen, loistavat 

asiantuntijaluennot ja virkistäytyminen 

ovat opintopäivien kohokohtia. Juhla-

vuoden opintopäivät ovat Joensuussa. 

Lähde mukaan – tätä matkaa ei var-

masti tarvitse katua!

Myös pohjoismainen yhteistyö on al-

kanut jo 1920-luvulla. NFSP Nordiska 

Förbund för Specialpedagogik on pe-

rustettu jo 1920. Joka kolmas vuosi 

pohjoismaiden erityisopettajat kokoon-

tuvat NFSP:n konferenssiin. Tänä vuon-

na konferenssi järjestetään Islannissa 

9.-10.9. Lisäinformaatiota löytyy osoit-

teesta www.nfsp.info Olisi hienoa nähdä 

siellä monia suomalaisia osanottajia.

Juhlavuoden malja kohotetaan 

Joensuussa. Tavataan siellä!

Päivi Juntti

puheenjohtaja

IKuva Pexels.com

ORDFÖRANDENS SPALT

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Onnea 

90-vuotiaalle!

Grattis 

till 90 -åringen! 

Verkostoituminen, kollegoiden 

tapaaminen, loistavat asiantuntijaluennot 

ja virkistäytyminen ovat 

opintopäivien kohokohtia.

”Att skapa nätverk, 

träffa kolleger, 

höra lysande expert-

föreläsningar och 

rekreation är 

studiedagarnas 

höjdpunkter.”
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Onnea
90-vuotiaalle!

Onko 
koulunkäynnistä 
leikki kaukana?

Suomen erityiskasvatuksen liitto 
juhlii tänä vuonna 90-vuotista 
toimintaansa. Juhlavuoden malja 
kohotetaan Joensuussa.

Voiko koulu nousta lentoon? 
Voivatko oppilaat ja ope kadota 
kesken tunnin ja ilmestyä yhtäkkiä 
takaisin vaikka Minioneina
tai yliluonnollisilla voimilla 
varustettuina, viitta hulmuten 
lentävinä supersankareina? 
Leikki ja draama 
osana koulutyötä.

Suomen erityiskasvatuksen 

liitto ry:n jäsenlehti

kasvatus
Erityis-

 HALLITUKSEN UUDET JÄSENET / MAAHANMUUTAJAT OPETUKSESSA / UUDISTUNUT VALTERI

Suomen erityiskasvatuksen 

liitto ry:n jäsenlehti

kasvatus
Erityis-

ILMOITUSHINNAT/ANNONSprISer
Hinnat alv. 0 %.

Sivukoko  Hinta
1/1 sivu   570 €
½ sivu   360 €
¼ sivu  220 €
1/8 sivu  130 €
Takakansi 890 €

AINeISTOpÄIVÄT JA JULKAISUpÄIVÄT/
Manusdeadline och utgivningsdagar

1/2017  Materiaali päätoimittajalla 4.1.
   lehti ilmestyy viikolla 5
   jaossa Educa-messuilla
2/2017   Materiaali päätoimittajalla 14.4.
   lehti ilmestyy viikolla 19
3/2017  Materiaali päätoimittajalla 16.6.
   lehti ilmestyy viikolla 36
4/2017  Materiaali päätoimittajalla 27.10.
   lehti ilmestyy viikolla 48

ILMOITUSMYYNTI/
Annonsförsäljning

Merja Koivisto
merja.koivisto@sel.fi 
040 937 9413

Suomen erityiskasvatuksen 
liiton jäsenlehti ilmestyy 

neljä kertaa vuodessa.  
Lehti tavoittaa 
2 100 lukijaa.

Kysy
lisää!


