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Oletko joskus…
• Etsinyt pöydällä olevia avaimia löytämättä niitä?
• Kävellyt sinua tervehtivän naapurin ohitse 

tunnistamatta häntä?
• Menettänyt hermosi lukiessasi huonekalujen 

kokoamisohjeita?
• Sanonut kaverille ”käänny vasemmalle” vaikka 

tarkoititkin oikealle?
• Arvioinut tiellä tulevan auton nopeuden väärin 

lähtiessäsi ylittämään suojatietä?
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Aistimus – havainto – hahmottaminen
• Aistimus

Ulkoinen tai sisäinen aistielinten ärsytys.
• Havainto

Yksittäiseen aistimukseen liittyvä tulkinta 
kokemuksen pohjalta.

• Hahmottaminen
Tulkinnoille toimintaa ohjaavan merkityksen 
antamista tai havainnon eri osien välisten suhteiden 
ymmärtämistä.
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Hahmotushäiriö
• Hahmotushäiriöisellä on eriasteisia vaikeuksia 

käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista 
informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa 
tukevia mielikuvia. 

• Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia tai 
haasteita, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja 
arjessa selviytymistä itsenäisesti esiintyy noin 3–5 
prosentilla väestöstä.
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Hahmotusahdistus
”Se, mitä eniten toivoisin, on, että pääsisin hahmotusvaikeuksiin 
liittyvästä häpeän tunteesta eroon, koska se vie voimiani ja 
vaikeuttaa normaalia elämää. Toivoisin myös, että 
hahmottamisen vaikeuksista puhuttaisiin enemmän, ja että 
ihmiset, joilla niitä ei ole, voisivat sitä kautta paremmin ottaa 
huomioon hahmotusvaikeudet” (Nainen, 28 v.)

• Suoritustilanteen kokeminen ylivoimaiseksi itselle
• Pelko epäonnistumisesta
• Tilanteen hallinnan menetys
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Miten Hahku-hanke pyrkii 
vastaamaan näihin haasteisiin?

• Tietopalvelusivusto hahku.fi
• Verkkoharjoitussivusto www.hahmola.fi (tulossa)
• Hahku-mentoreiden koulutus verkkoharjoittelun 

tueksi ja taitojen/strategioiden viemiseksi käytäntöön
• Asiantuntijakoulutuksia, mm. 2.asteen 

ammattilaisille
• Tiedon ja ymmärryksen lisääminen 

hahmotushäiriöistä, mm.
https://www.facebook.com/hahmottaminen/ 
www.facebook.com/hahmottaminen
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Keiden kanssa toimimme yhdessä?
• Hankkeen yhteistyöjärjestöt ja –tahot

– ADHD-liitto ry, Autismiliitto ry, Erilaisten oppijoiden liitto 
ry, Suomen CP-liitto ry ja Aivoliitto ry

– Valteri Onerva ja Jyväskylän Normaalikoulu

• Kokemusasiantuntijapaneeli
• Henkilöt, joilla on hahmottamisen haasteita ja heidän 

läheisensä
• Yläkoulun ja 2. asteen ammattilaiset
• STEA:n rahoittama hanke
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Verkkoharjoitussivusto ”Hahmola”
• Hahmotushäiriöisen aikuisen toimintakyvyn 

kehittämiseen tarkoitettu harjoitussivusto
• Vapaa pääsy hahku.fi-sivuston kautta, avautuu 

keväällä 2020
• Sivusto sisältää:

– Oppitunteja ja verkkoharjoitteita hahmottamisen 
osa-alueilta (nelikenttä)

– Oman toiminnan tarkastelua

• Mahdollisuus mentoriin harjoittelun tukena
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Hahmottamisen nelikenttä

Löydä ja tunnista
Yksi muuttumaton kohde 
(esim. avaimien löytäminen pöydältä)
Muokkaa ja kokoa
Yksi muuttuva kohde 
(esim. palapelin kokoaminen)
Sijoita ja suhteuta
Useamman kohteen välinen 
muuttumaton suhde 
(esim. taulun sijoittaminen seinälle)
Liiku ja suunnista
Useamman kohteen välinen 
muuttuva suhde 
(esim. reitin löytäminen ja
liikkuminen kaupungilla)

David H. Uttal, Nathaniel G. Meadow, Elizabeth 
Tipton…The Malleability of Spatial Skills: A Meta-Analysis 
of Training Studies, 2012

http://dev.hahku.fi/

© Hahku-hanke 2020

http://dev.hahku.fi/


Vektor-oppimispeli
• Tarkoitettu ensisijaisesti 6-8-vuotiaille lapsille matematiikan 

perusteiden oppimiseen, mutta soveltuu kaikenikäisille joilla 
on matematiikan oppimisvaikeuksia ja/tai 
hahmotusvaikeuksia.

• Ladattavissa ilmaiseksi tabletille joko App Storesta (iPad-
versio) tai Google Play Storesta (Android-versio)
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Cognition Flex
• Vektorin peliversio, jossa lapsi, vanhempi tai opettaja voi 

valita harjoitetyypin joustavasti tarpeen mukaan.
• On ladattavissa App Storesta ilmaiseksi iPhonelle ja iPadille.
Lisätietoja peleistä: https://cognitionmatters.org/



Kiitos!

Asta Ruodemäki
asta.ruodemaki@nmi.fi

puh. 040 627 6603

HAHKU.FI
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