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2.

Haastattelija: Minkälaista tukea saitte tiedon saatuanne? Keneltä?

Äiti: No silloin tuli tota nää sosiaali… mikäs se keskussairaalassa nää sosiaali…
Haastattelija: Oliko se joku palveluohjaaja sitte?
Äiti: Joku tämmönen niin, että siitä sitten näitä mihin näihin tämmösiin vammaispalvelutukeen ja
kaikkiin tämmösiin on tota mahollista… että se oli hirvee verkko! Mäen koen vieläkin, että miten joutuu
aina niin usein tekmään ja aina kuitenkin yrittää niin ku tsempata tässä arjessa niin ku poikaa, että se,
että kyllä tässä mennään ja muuta, niin se on aina näitä hakemuksia, siirtää ja siirtää mahollisimman niin
ku edellisenä päivänä tekee, kun ne pitää seuraavana päivänä palauttaa kun ne pitää aina kaikki pahat ja
huonot, hankalat asiat kaivaa siihen paperille ja niitä ei aina… mutta ne on sitten… laitettava ylös.
Haastattelija: Kyllä. Mutta että hän (sosiaalityöntekijä) oli tukena siinä?
Äiti: No siinä oli siinä alussa joo.
Haastattelija: Joo.
Äiti: Oli se fysioterapeutti oli siinä [[Napulla]] ja oli jotain palveluohjaajia mää en muista enää oikein
tarkkaan enää, että mitä siinä on ollu. Itse siinä oltiin.
Haastattelija: Kyllä. Oliko puheterapiaa? Oliko jossakin vaiheessa?
Äiti: Oli, anteeks oli joo. Oli, oli, totta kai oli puheterapiaa!
Haastattelija: Se on aika tavallinen yhdistelmä. Muistatko miten kauan nää terapiat kesti silloin?
Äiti: No fysioterapia jatkuu edelleen. Puheterapia… kestiköhän se tota jonkun kolmisen vuotta…
Haastattelija: Oliko se niin, että sekä päivähoidossa, että kotona kävi, vai oliko se enemmän
päivähoitoon liittyvä?
Äiti: Tais olla sekä, että kävi.
Haastattelija: Joo.
Äiti: Sitten oli toimintaterapiaa oli sit sen jälkeen, sitte oli musiikkiterapiaa, sieltä se olikin se [[Anna]],
anto [[Napulle]] musiikkiterapiaa. Kun jotenkin se toimintaterapia niin sit jo kaipas siihen uutta kuvioo.
Sitte se [[Anna]], kun on tommonen edistyksellinen niin sitte heillä oli sitte tää kehitetty tää monimuoto
(terapia).
Haastattelija: Joo.
Äiti: Ryhmäterapia oli tosi hyvä, siinä taas näki, että ammattilainen on ammattilainen!
Haastattelija: Se ei kuitenkaan kestänyt kovin kauan sitten, ymmärsinkö oikein?
Äiti: Ei vajaan vuoden. No okei vuos. Mutta se ois toivonu, että se ois porukalla mutta siitä rupes sitten
porukka häipymään yksitellen, niin, niin, niin…( Huokaus)
Haastattelija: Joo.
Äiti: Sitte on, tuota ratsastusterapiaa on ollu nyt kolme vuotta ja se on ollut todella hyvää.

