SPIRAL-pelin kysymykset SLI-lapsille ja heidän perheilleen (7-12 v).
1. Kotityöt
Miten kotitöiden jakaminen sujuu perheessämme? Tulevatko sovitut tehtävät
tehdyiksi?
2. Kyky rentoutua
Osaammeko rentoutua yhdessä?
3. Oma tila ja aika
Onko kotonamme tilaa ja mahdollisuutta viettää omaa aikaa?
4. Vuorovaikutus
Onko perheessämme jokaisella mahdollisuus esittää oma mielipiteensä?
5. Toisten ymmärtäminen
Ymmärrämmekö perheessämme toisiamme hyvin? Tiedämmekö yleensä, mitä
toinen tarkoitti?
6. Tukikeinojen käyttäminen
Miten osaamme käyttää erilaisia tukikeinoja puheen tuoton tai ymmärtämisen
apuna?
7. Avun saaminen
Saammeko tarvittaessa arkeemme apua muualta, esim. sukulaisilta?
8. Yhdessä tekeminen
Teemmekö mukavia asioita yhdessä?
9. Ajanhallinta
Käytetäänkö meillä ajanhallinnan apukeinoja? Onko kaikille riittävän selvää
mitä milloinkin tapahtuu?
10. Tunteiden ilmaisu
Miten perheessämme ilmaistaan tunteita? Puhummeko tunteista? Onko meillä
keinoja käyttää tunnesanoja?
11. Liikkuminen kodin ulkopuolella
Miten meiltä sujuu liikkuminen kodin ulkopuolella?
12. Yhdessä ruokailu
Syömmekö yhdessä, ovatko ruokailuhetket mukavia?
13. Ruokavalio
Syömmekö monipuolisesti ja terveellisesti?
14. Tunteiden säätely
Osaammeko tarvittaessa rauhoittaa itsemme ja toisemme? Sovimmeko riidat?
Osaammeko pyytää anteeksi?
15. Ystävät
Käymmekö muiden perheiden luona kylässä? Tai käydäänkö meidän
luonamme? Ovatko tapaamiset mukavia?

ICFkoodi
d220
d640
d650
d240
e310
d3504
d710
d720
d310
d315
b1670

ICF-luokituksen mukainen toimintakyvyn
osa-alue
Useiden tehtävien tekeminen
Kotitaloustöiden tekeminen
Kotitalouden esineistä, kasveista ja eläimistä
huolehtiminen
Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden
käsitteleminen
Lähiperhe

e315
e320

Keskustelu usean henkilön kanssa
Henkilöiden välinen yleinen vuorovaikutus
Henkilöiden välinen erityinen vuorovaikutus
Puhuttujen viestien ymmärtäminen
Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen
Kielen vastaanotto
Keskustelu sekä kommunikointilaitteiden ja
-tekniikoiden käyttö, muu määritelty ja
määrittelemätön
Laajennettu perhe
Ystävät

d920

Virkistäytyminen ja vapaa-aika

d369

b1642
d2203

Ajanhallinta
Useiden tehtävien tekeminen ryhmässä

b152
d7100
d7202

Tunne-elämän toiminnot
Kunnioitus ja lämpö ihmissuhteissa
Käyttäytymisen säätely vuorovaikutussuhteessa
Muissa rakennuksissa kuin kotona liikkuminen
Kodin ja muiden rakennusten ulkopuolella
liikkuminen
Ruokaileminen
Aterioiden valmistaminen
Ruokavaliosta ja fyysisestä kunnosta
huolehtiminen

d4601
d4602
d550
d630
d5701
b152
d760
d7500

Tunne-elämän toiminnot
Perhesuhteet
Vapaamuotoiset ystävyyssuhteet

16. Asuminen
Onko meillä mukava ja toimiva koti, jossa jokaisella on hyvä olla?
17. Keskustelu
Tiedämmekö, mitä toisten päivässä tapahtuu? Onko meillä keinoja kertoa
näistä?
18. Uni
Nukutaanko perheessämme hyvin? Olemmeko päivisin virkeitä?
19. Ennakointi
Miten perheessämme ennakoidaan poikkeavia tapahtumia?
20. Lähipiirin kommunikointia tukevat keinot
Osaavatko läheisemme käyttää tarvittaessa kommunikoinnin tukikeinoja
apuna?
21. Perheenjäsenten harrastukset
Onko perheenjäsenillämme sopivasti omia harrastuksia? Tiedämmekö kaikki,
mistä toiset nauttivat?
22. Arkirutiinit
Miten arkirutiinit toimivat perheessämme? Onko meillä olemassa selkeät
nukkumaanmenoajat ja aamutoimet? Toimivatko ne hyvin?
23. Koulunkäynti
Miten koulunkäynti sujuu? Onko perheessämme mahdollisuus auttaa lapsia
läksyjen teossa?
24. Ammattilaisten tuki
Onko perheemme tukena osaavia ja luotettavia ammattilaisia, jotka neuvovat
tai auttavat tarvittaessa tuen saamisessa?

d610
e1651

Asunnon hankkiminen
Aineellinen varallisuus

d3503

Keskustelu yhden henkilön kanssa

b134

Unitoiminnot

d163
d5702

Ajatteleminen
Oman terveyden ylläpitäminen

d3609

Kommunikointilaitteiden ja -tekniikoiden käyttö,
määrittelemätön

d9204

Harrastukset

d230

Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien
suorittaminen

d159
d820

Perusoppiminen, muu määritelty ja
määrittelemätön
Kouluopetus

e575

Yleinen sosiaalinen tuki

VOIMAVARAT JA YMPÄRISTÖN TUKI
Perhe
Ystävät
Koulu (tukiopetus, apuvälineet ym.)
Terveydenhuolto (lääkäri, psykologi, terapeutti yms.)

e310
e320
e5850
e5800

Lähiperhe
Ystävät
Koulutuspalvelut
Terveyspalvelut

