Noin 1/4 koululaisista kärsii eriasteisista kehityksen haasteista
On joko hidas lukija, hänellä on huono muisti, levoton, heikko keskittymiskyky, motorista
kömpelyyttä, vuorovaikutuksen ja käytöksen ongelmia, oppimis- ja/tai lukivaikeutta jne. Opettajat
tunnistavat jo kaukaa nämä lapset ja sosiaalialan tutkijat tietävät, että tämä kansanosa tulee erittäin
kalliiksi yhteiskunnallemme: he eivät tuota vaan kuluttavat resursseja. Psykologit tunnistavat
inhimillisen ahdistuksen ja jatkuvan epäonnistumisen kierteen. Terapeutit miettivät vastausta
ikuisuuskysymykseen: miksi fiksut lapset eivät opi ja käyttäytyvät huonosti? Läheiset ja vanhemmat
ovat lähes epätoivoisia pohtien: miksi koulunkäynti ei auta? Mutta tarvitseeko olla näin? Voiko
tilannetta oikeasti muuttaa?
Nykyinen suuntaus itsenäiseen opiskeluun, itsenäinen tiedonhankinta ja omatoiminen prosessointi
heikentää vielä selkeästi tämän neljänneksen mahdollisuuksia edetä opinnoissaan, menestyä
haluamansa ammatillisen koulutuksen ja työpaikan saannissa, sosiaalisessa vuorovaikutustaidoissa ja
muutenkin elämässään. Tämä ryhmä on nykyisessä kovassa maailmassa selkeästi syrjäytymisvaarassa!
Ja kuten moneen kertaan on laskettu, syrjäytyminen on todella kallista.
Mikään ulkopuolinen toiminta ei tätä ryhmää "paranna" tai muuta tätä negatiivisen kierteen suuntaa:
tietokoneet, digi-loikat koulussa, psykologin luokittelut/tutkimukset, usein ei edes erityisopetus,
kognitiiviset harjoitukset (esim. neuropsyk. tutkimus ja harjoittelu), leikkiterapiat jne. muuta näiden
lasten kehityksen suuntaa. Kokemuksen mukaan vain yksilön fysiologiseen kehitykseen vaikuttavat
kohdennetut fyysiset harjoitukset voivat muuttaa konkreettisesti näiden lasten elämän. Sellaiset
harjoitukset vaikuttavat varhaisen kehityksen poikkeamin ja aivojen synapsisten yhteyksien ja
yhteysverkostojen tarkoituksenmukaiseen rakentumiseen. Näillä keinoilla varhaisen kehityksen
sivuraiteet voidaan useimmiten oikaista ja saada normaali (hyvä) positiivinen kierre alkamaan. Kyse
on sisäisistä ns. kehityksellisistä seikoista, mihin usein pystytään vaikuttamaan erilaisilla kehitystä
edistävällä fyysisellä harjoituksilla.

Suomessa on jo 2000-luvun alussa kehitetty neurofysiologisen kuntoutuksen ammattilaisten
tekemänä sellainen kokonaisvaltainen, keskeisiin kehityksen osa-alueisiin vaikuttava fysiologinen
harjoituskokonaisuus nimeltä Sensomoottori Se on kotiin, kouluun ja päiväkotiin suunniteltu
neurofysiologinen laaja harjoituskokonaisuus joka käy läpi juuri nämä tärkeät lapsen varhaiset
kehitysvaiheet ja korjaa monia aistien, aisti-integraation ja hermointegraation kehityksen ongelmia
aiheuttavia puutteita. Tästä on Suomessa jo n. 20 vuoden kokemus. Sensomoottori-harjoittelun
vaikuttavuudesta on tehty mm. opettajalehteen artikkeli ja opettajille 2007-2008 E. Toppilan tekemä
haastattelututkimus.
Muutamissa kunnissa Sensomoottori on otettu alakoulun ja varhaiskasvatuksen alueella laajaan
käyttöön mistä näissä kunnissa on hyviä kokemuksia. Nyt Uudella maalla muutama alakoulu kouluttaa
kaikki opettajansa toteuttamaan kehittävää harjoittelua, ja hyvä niin. Ongelma on vain siinä, että jos
yhteiskunta ei tätä kustanna, 99% lapsista jää tämän mahdollisuuden ulkopuolelle, ja se on sekä
henkilökohtainen että yhteiskunnallinen tragedia! On siis todella onni syntyä sen varhaiskasvatuksen
tai koulupiirin alueelle, missä tämä Sensomoottori on käytössä.
Nyt olisi vihdoinkin aika ottaa tämä uudet menetelmät laajaan käyttöön ja tarjota se esim. kaikille
ala-asteen vanhemmille ja opettajille. Tästä olisi suuri henkilökohtainen sekä kansantaloudellinen
hyöty. Säästäisihän se satoja miljoonia pelkästään jo syrjäytymisen yhteiskunnalle koituvia
kustannuksia
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100

000€
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ja
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miljoonan

pahimmillaan/yksilö sisältäen mm. saamatta jääneet verotulot, suorat ja epäsuorat tulonsiirrot,
terveydenhuollon ja virkavallan kustannukset jne.) unohtamatta niitä inhimillisiä "kustannuksia" mitä
ongelmat yksilötasolla tuovat.
Yleensä ns. "uudet" menetelmät torjutaan väitteellä, että niitä ei ole tutkittu. Näistä ns.
kehityksellisistä ongelmista ja niiden hoitamisesta näillä fysiologisilla menetelmillä löytyy kuitenkin
paljon tutkimuksia:
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