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Puheklinikalla kokoontuu kaksi afasian 
kuntoutusryhmää, Piirtäjät ja Puhujat. 

Ryhmäpuheterapia on tavoitelähtöistä 
kuntoutusta 3-6 hengen pienryhmässä. 
Ryhmissä harjoitellaan osallistumista, 
keskustelutaitoja ja uusien toiminta-
mall ien hyödyntämistä vaihtuvissa 
sosiaalisissa tilanteissa.  Myös vertais-
tuella on ryhmien toiminnassa merkittävä 
rooli. 

Ryhmät kokoontuvat 20x90min/vuosi. 
Käynneistä puolet toteutetaan kevät-
kaudella ja puolet syyskaudella. Uudet 
kuntoutujat pääsevät mukaan kumman 
tahansa jakson alussa. 

Kerromme aina mielellämme lisää ja 
autamme tarvittaessa soveltuvan ryhmän 
valitsemisessa.

PUHUJAT, puheilmaisua ja 
keskustelutaitoja edistävä ryhmä

Puhei lmaisua ja keskustelutai to ja 
edistävä ryhmä on suunnattu puhe-
kommunikointiin kykeneville henkilöille, 
joilla on lievä tai keskivaikea afasia. 
Tyypil l isesti asioiden ilmaiseminen 
puheel la onnistuu, mutta puheen 
sujuvuudessa, sananlöytämisessä ja 
kertovassa ilmaisussa on haasteita. 

Ryhmän tavoitteet asettuvat keskustelun, 
kerronnan ja sosiaalisen osallistumisen 
tasoille. Ryhmässä kuntoutujat pääsevät 
vastaamaan yksilöllisesti asetettuihin 
haasteisiin turvallisessa ja tuetussa 
ympäristössä.

PIIRTÄJÄT, kommunikoinnin 
aktivointia ryhmässä

Aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta 
edistävä ryhmä on suunnattu henkilöille, 
jo i l la on va ikea-as te inen a fas ia . 
Tyypillisesti puheilmaisu on rajallista tai 
puuttuu, myös laajemmissa kognitiivisissa 
taidoissa voi olla häilyvyyttä. Tällöin 
keskustelun tueksi tarvitaan vaihto-
ehtoisia kommunikointikeinoja (AAC).

Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa 
kokeillaan ja harjoitellaan erilaisten 
vaihtoehtoisten kommunikointikeinojen ja 
menetelmien hyödyntämistä vuoro-
vaikutustilanteissa. Osallistujilla ei tarvitse 
olla olemassaolevaa kommunikointi-
apuvälinettä/menetelmää, ryhmään voi 
tulla mukaan kokeilemaan erilaisia tapoja 
hyödyntää tukikeinoja. Toiminnassa 
painotetaan vastavuoroisuutta ja aktiivista 
osallistumista olemassa olevilla taidoilla.
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Puheklinikalla kokoontuu kaksi motoristen 
puhevaikeuksien kuntoutusryhmää. 
Puheen selkeyttä  ja arkikommunikointi-
kyvyn kohentumista edistävä kuntoutus 
on tavoitelähtöistä kuntoutusta 3-6 
kuntoutujan  pienryhmässä. Puheterapia-
ryhmä voi täydentää yksilöterapiaa  tai 
to teutua sen ja tkumona. Ryhmät 
kokoontuvat 10x90min/vuosi ja niihin on 
jatkuva haku. 

Ryhmässä kuntoutujat soveltavat uusia 
taitoja ja strategioita vuorovaikutteisessa 
harjoitteluympäristössä. Kuntoutujat saa-
vat tietoa, ensikäden kokemuksia sekä 
yksilöllistä palautetta puheen selkeydestä 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Vertais-
tuki on merkittävä osa toimintaa.

Kerromme mielellämme lisää ryhmien 
toiminnasta, ota yhteyttä!

Dysartriaryhmä 1

Ryhmään soveltuvat kaikki kuntoutujat, 
joille aiheutuu dysartriaoireista haittaa 
kommunikaatio- ja vuorovaikutustilanteis-
sa, myös vaihtoehtoisia kommunikaatio-
menetelmiä käyttävät henkilöt. Ryhmän 
teemoja ovat muun muassa artikulaation, 
äänenkäytön, hengitystuen sekä puheen 
rytmittämisen merkitys puheilmaisussa 
sekä kokonaisvaltaisten vuorovaikutus-
taitojen hyödyntäminen kommunikaation 
tukena. 

Vuorovaikutustaitojen ja strategioiden 
harjoittelu ryhmässä tukee sekä yksilö-
terapiassa toteutettavaa harjoittelua että 
itsenäistä kotiharjoittelua.

Dysartriaryhmä 2

Ryhmään soveltuvat kuntoutujat, joiden 
taustasairaus on luonteeltaan etenevä. 
Toiminnassa korostetaan vastavuoroista 
kommunikointia ja painotetaan etenkin 
hengitystuen merkitystä osana äänen-
tuottoa ja puheilmaisua. Puheella 
kommunikoinnin ohella ryhmässä tutustu-
taan vaihtoehtoisiin kommunikointi- 
keinoihin ja niistä saatavaan tukeen 
sosiaalisissa tilanteissa. Soveltuvissa 
ryhmissä hyödynnetään LSVT—menetel-
män mukaista harjoittelua.

Jakson aikana keskustellaan ja jaetaan 
tietoa nielemisvaikeuksista, käydään läpi 
toimintamalleja turvalliseen ja miellyt-
tävään ruokailuun sekä tutustutaan 
turvallisen ruokailun apuvälineisiin.
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