NEUROPSYKIATRISEN NUOREN KOHTAAMINEN
Jöröjukasta supersankariksi ‐koulutuspäivät 4.9.2015, Kemi
Ammattiopisto Lappian Kosmoksen auditoriolle kokoontui aurinkoisena perjantaina mukava
moniammatillinen porukka Länsi‐Pohjan alueen sosiaali‐, terveys‐ sekä kasvatusalan ammattilaisia.
Koulutuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ja tarjota lisää tietoa sekä konkreettisia välineitä ja
menetelmiä nepsy‐henkilön kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen edistämiseen arjen haastavien
tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.
Ensimmäisenä luennoitsijana aloitti lastenneurologian erikoislääkäri Marja Koivusalo. Hän avasi
asiaa nimenomaan neurologisesta näkökulmasta sekä herätti ajatusta siitä, mikä yksilöllisesti sekä
yleisesti on normaalia ja mikä taas mahdollisesti kehityksellisestä, neuropsykiatrisesta tai
käyttäytymisneurologisista häiriöistä johtuvaa. Hän antoi myös konkreettisia käytännön
esimerkkejä, miten nämä ilmenevät henkilöiden käytöksessä ja suoriutumisessa ja minkälaisilla
muilla ympäristösidonnaisilla tekijöillä voi olla osansa asiassa.
Iltapäivän luennoitsijana toimi erityisluokanopettaja, nepsy‐valmentaja Birgit Vuori‐Metsämäki.
Hän avasi taustoja ja tämänhetkistä tilannetta Satakunnan alueen nepsy‐työn näkökulmasta ja
minkälaiset tekijät siihen ovat johtaneet. Havainnolliset käytännön esimerkit sekä oman työn ja
kokemuksen kautta luodut konkreettiset tukitoimet ja menetelmät olivat voimakkaasti esillä ja
punaisena lankana Birgitin luennoissa. Neuropsykiatristen nuorten kohtaamisessa korostuu
nimenomaan vuorovaikutukselliset haasteet sekä sosiaalisten tilanteiden tulkkauksen merkitys.
Nämä nuoret olivat ”hyppelehtineet” epämääräisesti asiakkaina monessa paikassa,
samanaikaisesti, yhä uudelleen. Tästä johtuen Satakunnan alueella neuropsykiatristen henkilöiden
palveluiden kohentamiseksi on työtä tehty pidempi tovi. Asiakkaan asettaminen keskiöön sekä
kuntoutumisen tuen rakentaminen siihen ympärille monialaisena verkostollisena yhteistyönä
yksilölliset tarpeet huomioiden on nähtävästi tuottanut tulosta. Osassa kuntia on jo perustasolla;
terveystoimessa sekä vammaispalveluissa määrärahaa nepsy‐työn ostamiseksi. Myös perustason
työntekijöiden työhön on pyritty saamaan lisää nepsy‐otetta ja oppilaitosyhteistyönä (SAMK) saatu
aikaan koulutusohjelmaopintoihin Neuropsykiatrinen valmentaja ‐koulutus.
Neuropsykiatrisesta valmennuksesta pähkinänkuoressa:
Lapin alueella (mukaan lukien Länsi‐Pohja) muun muassa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sekä lisäksi erinäiset
yksityiset tahot sekä erityisasiantuntijat ovat järjestäneet kyseistä koulutusta jo ainakin viimeiset neljä vuotta.
Kyseessä on täydennyskoulutus, jonka vahvuuksia on eritoten se, että se soveltuu hyvin kaikille sekä sosiaali‐, terveys‐
että kasvatusalan ammattilaisille. Monet eri ammattiryhmät koulutustasosta huolimatta ovat kaivanneet osaamista ja
nähneet koulutuksen hyödyn ikään kuin työvälineenä oman työnsä tukena.

Linkkejä:
http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/neptunus/oppaatjakuvat.html
http://www.autismisaatio.fi/haastavakayttaytyminen/materiaalipankki/
http://www.kolpene.fi/materiaalit

