
Hei! Kato mua! 
-koulutuskokonaisuus
Kuinka kohdata neuropsykiatrisen kirjon (mm. autismikirjo, ADHD) lapsia liikunnassa.
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Neuropsykiatrisia haasteita, joihin 
kuuluvat mm. autismin kirjo, ADHD, 

erilaiset kielellisen kehityksen ja 
oppimisen haasteet sekä Touretten 

syndrooma.

Nepsy-kirjo



”Hei, kato mua!” – mistä on kyse?

• Tukea ja antaa eväitä ohjaajille, valmentajille ja muille 
toimijoille, jotta nepsy-lapsille olisi yhdenvertaiset 
mahdollisuudet osallistua.
• Koulutuksista saat tietoa, taitoa ja varmuutta nepsy-

lasten kohtaamiseen sekä käytännön keinoja erilaisiin 
tilanteisiin, joita ohjatessa saatat kohdata.

• Koulutukset toteuttaa Suomen Työväen Urheiluliitto TUL 
ry ja Kuntoutussäätiö



Kaikille aiheesta kiinnostuneille 
liikunnanohjaajille, valmentajille, 

liikunnanopettajille ja muille lasten ja nuorten 
liikunnan parissa toimiville henkilöille tai asiasta 

kiinnostuneille.

Kenelle?



Käytännössä

1 . Verkkokoulutukset à TULkouluttaa.fi

2. Lähikoulutuspäivä 10.9.  

3. Webinaarit 

4. Leiri



1. TULkouluttaa.fi -sivustolla
Seitsemän koulutusta

• Muuta lapsen elämänsuunta – Kohtaa lapsi lapsena
• Hei mitä piti tehä? – Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus
• Hei miks et ymmärrä mua? – Autismikirjon abc
• Hei miks aina alotetaan tälleen? – Rutiinit lapsen turvana
• Hei miten tää tehään? – Nepsy-kirjo ja motoriset haasteet
• Hei kato mua! – Kannusta ja huomaa hyvä
• Hei tässäks tää oli? – Kiitos koulutukseen osallistumisesta!



2. Lähikoulutuspäivä 
– Kuinka ohjata haastavasti käyttäytyvää 
lasta ja nuorta liikunnassa?

• Koulutuksessa pureudutaan siihen, kuinka keskittymisen 
ja tarkkaavuuden haasteet ilmenevät 
harrastustoiminnassa ja miten tilanteita voi ratkaista 
lasta tukien.

• Helsingissä lauantaina 10.9. Scandic Simonkentässä



3. Webinaarit

• 14.9. klo 17 Harrastustoiminnan ja tuen merkitys nepsy-
kirjon lapsille -webinaari
• 21.9. klo 17 Sosiaalisten tilanteiden pulmat ja karkea- ja 

hienomotoriikka - webinaari
• 28.9. klo 17 Kuinka kohdata nepsy-kirjon lapsia 

liikunnassa –webinaari

à Webinaarit kaikille avoimia ja maksuttomia. Tulevat 
myöhemmin myös verkkokoulutusalustalle katsottaviksi.



4. Leiri – käytännön harjoittelu

Leiri Nepsy-kirjon lapsille ja heidän perheilleen. 

Haemme Hei kato mua! –leirille 15 vuotta täyttäneitä ohjaajia, jotka 
ovat suorittaneet koulutusosia. Leirillä pääset 
harjoittelemaan käytännön taitoja ammattilaisten kanssa ja saat 
todistuksen leirillä ohjaajana toimimisesta.

• Leirillä on ammattiohjaajat, joten käytännön harjoittelussa pääset 
seuraamaan sekä harjoittelemaan erilaisia tilanteita, ilman 
käytännön vastuuta.

📍 Leiri järjestetään 1.-2.10. Liikuntakeskus Pajulahdessa.



tul.fi/koulutus/

Hei lue lisää ja 
lataa koulutusmateriaaleja:

https://tul.fi/koulutus/hei-kato-mua-nepsykirjon-lasten-kohtaamisen-koulutuskokonaisuus/


Kiitos!

Lisätietoja: 
Hanna-Maria Jokinen, TUL:n viestintäpäällikkö
hanna-maria.jokinen@tul.fi, p. 040 5021706
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