
 

 

Sensomoottori opettajakurssi             Pv……………………… 

 

Osallistuja: …………………………………………………Paikka …………………………… 

Tervetuloa kehittävän Sensomoottori – harjoittelun pariin. 

Tämän opettajakurssin avulla opetan sinut toteuttamaan sensomotorista harjoittelua, jolla on neljä tavoitetta: 

1. korjata ja kehittää varhaisen kehityskauden (0-18 kk) mahdollisia keskeneräisyyksiä tai sinä aikana jotakin 

kesken jäänyttä kehityksen osa-aluetta. 

2. Varmistaa, että jokainen aisti on kehittynyt mahdollisimman hyvin ja harjaannuttaa aistit toimimaan hyvin 

yhteistyössä 

3. Parantaa keskittymiskykyä 

4. Viisaan ajattelun opettelu 

Näihin tavoitteisiin päästään seuraavalla harjoitusohjelmalla: 

Sensomoottori-kurssi on jaettu viiteen osa-alueeseen: 

1. teoriaan tutustuminen. Tähän kuuluu ennakkokurssina 2 tunnin videokoulutusjaksot sekä kertaus 

kurssilla   

2. kehitysanalyysin tekeminen 

3. Fysiologinen kuntouttava harjoittelu: tasapainoaistin harjoitukset ja varhaisen kehityksen kaavan 

varmistava harjoittelu, hahmotuskykyä parantavat harjoitukset ja hermointegraatiota tehostavat 

harjoitukset. 

4. aistien (näkö, kuulo, tasapaino, tunto) viestiverkoston ja prosessialueiden aktivoiminen ja niiden 

yhteistoiminnan tehostaminen 

5. koordinaatiokyvyn tehostaminen ja keskittymiskyvyn harjoittelu 

6. ajatusprosessoinnin laadun parantaminen nimeltään: Viisaan ajattelun kurssi, nopean lukemisen 

kurssi 

Käytössäsi on myös: 

• Kirja: Miksi en opi, PDF-versio, joka sisältyy kurssiin 

• Varhaiskehityksen analyysi ja kurssin tulosten seurantalomake, ladattavissa kurssin 

materiaalipankista  

• Maksuton puhelinpalvelu, puh 040 7011 524 / Veli Laurinsalo 

• sensomoottori opettajien materiaalipankki (linkki annettu kurssille ilmoittautuneille) 

 

 



 

Lähiopetuksen luento, keskeinen sisältö  
 

Veli Laurinsalo 

 BBA, Ruotsissa 

 NDT, Englannissa 

 Kuulontutkijakoulutus Suomessa 

 Sensomotoriikan koulutuksissa vuodesta 1990 alkaen, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Englannissa ja 

USA:ssa 

 Toiminut terapeuttina ja kouluttajana 

 
Tarve 
 

Kuinka tunnistan ongelmat 

 Oppiminen vaikeaa ja hidasta 

 Lukeminen hidasta, ei  muista lukemaansa 

 Unohtaa oppimansa, heikko sarjamuisti 

 Monimutkaisten asioiden hahmottaminen vaikeaa 

 Kyselee usein ”Mitä? 

 Fiksu ja terävä ja oivaltava lapsi, mutta samalla oppimisvaikeuksia = ristiriita 

 Lapsi on hyvin stressaantunut ja ahdistunut, mutta ei kykene tuomaan ahdistustaan verbaalisesti 

esille! 

 Teini-ikäisillä välinpitämättömyyttä, flegmaattisuutta, ei halua olla huonompi muita=> keskittää 

huomionsa muuhun kuin kouluun 

 Vaikea istua paikallaan 

 Kumartunut kirjoitusasento 

 Puristava kynäote 

 Sormet kuin tervassa, ei saa toimimaan nopeasti harjoittelusta huolimatta 

 Ei kuule selkeästi tai kuulee liian herkästi 

 Kömpelö, liikunta ei ”maistu”, mutta voi olla myös urheilija 

 ”Liian suuri” esiintymisjännitys 

 Unohtaa esim. kokeissa kotona hyvin oppimansa asian 

 Impulsiivinen, suuttuu helposti 

 Huono muisti 

 Voimakkaita fobia-tyyppisiä reaktioita 

 Uudet paikat tai asiat vaikeita 

 Vieraissa paikoissa arka, hiljainen ja syrjäänvetäytyvä, mutta kotona hyvinkin erilainen  

 Uupuu nopeasti ja erittäin väsynyt koulupäivän jälkeen 

 

Mistä ongelmat voivat johtua 
 Sairaudet, kuten esim. varhaiset korvatulehdukset, muut sairaudet 

 Kehitysongelmat ja -vammat 

 Aivojen heikko integroituminen (ei konttaa) 

 Vääränlaiset aistiärsykkeet (turhan paljon babysiterissä, lattialla olon sijasta paljon muuta toimintaa 

esim. kävelytuet, hyppykeinut jne. 

 Vähäinen liikunta 

 

 

 

 

 

 



Aivot oppimisen perustana, kehitys oan toiminta 
 

Aivojen hierarkkinen toiminta, hengissä pysyminen ensin 

 

 Suurin osa tahdosta riippumatonta, perustoiminnot ja pelästysreaktiot automaattisia 

 Tahdonalainen prosessi on vain pieni osa 

Automaattiset toiminnat 

 Hermoston aktiviteetit 

 Aineenvaihdunta 

 Relevantit reaktiot 

 Hormonitoiminta 

 

Jos jokin aisti ei toimi, kokonaisuus kärsii =>Neuraalia stressiä=> myös oppiminen voi tulla vaikeaksi 

 

Kohonnut pitkäaikainen stressi haitallista sekä terveydelle että oppimiselle 

 

• aivojen rakenteet kärsivät ja heikkenevät 

• jopa geneettisiä muutoksia syntymättömälle lapselle 

• heikentää muistia, keskittymiskykyä ja oppimista 

• Terveysvaikutukset mm: kohottaa verenpainetta, heikentää immuniteettia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aivojen kehityksestä 

 

 Laaja hermotus syntyessään 

 Hermoverkosto aktivoituu kun sitä käytetään 

      => Varhainen harjoittelu aktivoi ”käyttöjärjestelmää” 

 Harjoittelu vahvistaa hermoverkostoa  

 Käyttämättömät yhteydet kuihtuvat 

⇒ Tärkeää että varhainen harjoittelu on oikeanlaista 

⇒ Muodostuu tehokas hermoverkosto 

 

 

 

Stressimalli 
alhainen taustastressi =>hyvä suoriutuminen 

STRESSITASO

Hyvän       Korkea stressitaso =>ongelmia suoriutumisessa

toimintakyvyn

maksimaalinen                                          

stressitaso 

Hyvä stressinsietokyky

Normaali 
lepo-

Stressitaso                           Alhainen lepostressi

Auditiivinen Näkö Maku ja haju AISTIT

Tasapaino    Tunto                 Refleksit

Kuva 1: Normaali stressitilanne

Korkea taustastressi=> heikko suoriutuminen

STRESSITASO

Korkea stressitaso =>ongelmia suoriutumisessa
Hyvän   
toimintakyvyn
maksimaalinen Kohonnut lepostressi     => Heikko  stressinsietokyky
stressitaso

Auditiivinen Näkö Maku ja haju AISTIT
Tasapaino   Tunto                Refleksit

Kuva 2: Kohonnut taustastressi



Vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteistyö 

 Toimivat aina yhdessä 

 Puoliskot erikoistuneet kuitenkin 

 Keskinäinen kontrolli 

 Jos yhdistävä hermotus on heikosti aktivoitunut=> Suoriutumisen ja oppimisen 

          ongelmia 

 Vasemman ja oikean puoliskon erikoistuminen, miehillä voimakkaammin 

 Jos primitiivinen kehitys ei tapahdu kokonaan ja ajallaan=> aivot jatkuvasti ”hälytystilassa”=> aistit 

yliherkät => aistitiedon tulva=> 

 Taisteluvalmius hyvä, mutta oppimiskyky huono! 

Oikea AP 

 Kokonaisuuksien hahmottamisen  alue  

 Negatiiviset tunnereaktiot 

 Taiteellisuuden, tunteellisuuden alue  

 Tunnetilojen, puheen intonaation / äänenvoimakkuuden alue 

Vasen AP 

 Yksityiskohtien ja logiikan puolisko  

 Kirjainten ja nuottien tunnistamisen alue 

 Kielellinen aivopuolisko, miehillä konkreettisemmin 

 Kontrolloi käyttäytymistä  

 Rytmitys, aikaan sidotut prosessit 

 Positiiviset tunnereaktiot 

 

Aivojen vähäinen integroituminen 

Seurauksena saattaa olla: 

 Monimutkaisten asioiden prosessointi vaikeaa, abstrakti ajattelu puutteellista 

 Voimakkaasti tunnereagoiva, usein negatiiviset tunteet vallalla 

 Luki- ja kirjoitusvaikeuksia, heikko keskittymiskyky, heikko oppimiskyky 

 Ongelmia laajalti arjen hallinnassa 

 

Psyykkisen oireilun riski kasvaa 

 Fobioiden taustalla usein kehittymätön refleksijärjestelmä, (Floridan YO tutkimus) 

 Kohonnut neuraali stressi kuormittaa psyykettä ja altistaa oireilulle 

 Oppimisvaikeudet ovat varhaisien psykoosien riskitekijä (Oulun YO, 2015) 

 Negatiivinen ajattelutapa ennustaa psykiatrisia ongelmia   

 

Mitä voidaan tehdä 

 Puheterapia 

 Psykologinen tutkimus 

 Psykoterapia 

 Toimintaterapia 

 Fysioterapia  

 Neuropsykologinen tutkimus ja harjoittelu 

 Sensomotorinen tutkimus ja harjoittelu 

 

Sensomotorinen, neurofysiologinen lähestymistapa 

• Lääkärin tarkastus lääketieteellisten syiden selvittämiseksi 

• Varhaisen kehityksen analyysi: 

• Perusteelliset taustahaastattelut  

• Fysiologinen tutkimus=> 

• Sensomoottoriharjoittelu 

• Intensiivinen kuntoutusohjelma 

 

 



Fyysinen tutkimussarja: 

 Auditiivinen järjestelmä 

 Tasapainojärjestelmä 

 Refleksijärjestelmä 

 Visuaalinen järjestelmä 

 Tuntoaisti 

 Haju- ja makuaisti 

 Looginen päättelykyky 

 

Kokemuksen mukaan 

 N. 70-80 % saa selkeän avun, vanhemmat usein erittäin tyytyväisiä 

 Loppu 20-30%: neurologiset syyt, ei auditiiviset syyt, muu kuin harjoiteltu syy, vähäinen harjoittelu 

… 

AISTIT 

 Välittävät aivoille tietoa ympäristöstä  

 Kaikki aistitieto kulkee varhaisen hälytysjärjestelmän kautta (talamus=> mantelitumake=> relevantit 

reaktiot) 

 Aistit ovat hengissä pysymisen kannalta aina ”riittävän” herkkiä 

 Parhaaseen lopputulokseen tarvitaan jokaisen aistin tarkkaa toimintaa 

 Jos jokin aisti ei toimi tarkoituksen-mukaisesti, muut joutuvat kompensoimaan => kokonaisuus 

kärsii ja oppiminen voi tulla vaikeaksi 

 Aistiongelmat aiheuttavat taustastressin nousua ja vastaavasti stressinsietokyvyn laskua  

 

 

 

Kuulo ja kuulonerottelun ongelmat 
 Korva 

 Hermoradat 

 Kuulokeskus 

 Wernice, kielen prosessointi 

 

Ongelmia voi olla 

 Kuoppia kuulokäyrällä, laskeva kuulokäyrä 

 Yliherkkä kuulo 

 Toispuoleinen kuulo (ns.vas. korvaisuus) 

AIHEUTTAVAT: 

 Kielellisiä ongelmia 

 Lukivaikeutta 

 Keskittymisvaikeuksia 

 Visiospatiaalisia ongelmia 

 Heikko muisti 

 

Ei siis ihme, että ei 

 Kuule, tai  

 Muista tai  

 Ymmärrä tai  

 Tajua 

 

 mitä sanottiin tai mitä piti tehdä! 

 

 

 

 

 



 

 

Tasapainoaisti 
Epätarkka toiminta voi johtua: 

 Tuntoaistin ongelmista 

 Visuaalisista ongelmista 

 Tasapainoaistin vähäisestä harjoituksesta tai  fysiologisista 

toimintahäiriöistä 

AIHEUTTAA: 

 Jäykkyyttä, kankeutta, motorisia ongelmia 

 Visuaalisia ongelmia => hidas lukunopeus => heikko muisti 

 

Refleksijärjestelmä 
 Varhaiset heijasteet n. 0-12 kk iässä ohjaavat ei tahdonalaista 

lihastoimintaa 

 Myöhäiset ns. aikuisheijasteet suojelevat ja tukevat motoriikkaa 

 Jos refleksikehitys ei etene täydellisesti, se aiheuttaa kohonnutta 

neuraalia stressiä, joka heikentää stressinsietokykyä, motoriikan 

automatisoituminen häiriintyy ja keskittymiskyky heikkenee 

 

Varhaisheijasteiden kehityksestä 

 TLR (sikiörefleksi)=> tasapaino ja motoriikka 

 Spinal Galant, alaselän ongelmat, yökastelu 

 MORO (0-3kk) = pelästysrefleksi => aistiherkkyyksiä, voimakasta tilannejännitystä, arka, 

varovainen=> nostaa stressiä ja heikentää keskittymiskykyä 

 ATNR, usein lukihäiriön yhteydessä, puristava kynäote ja huono käsiala, niska- ja hartiajännitystilat 

 STNR, istuma-asento vaikea, liikuttava koko ajan istuessa, rauhaton istuessaan 

 Imu- ja hakurefleksit => suun motoriikan ongelmat => puhevaikeudet, puheterapia ei auta, syödessä 

sottaa 

 Yhteistä näille kaikille jäänteille: 

  Monimutkaisten ja abstraktien asioiden prosessointi vaikeaa => Oppimis- ja keskittymisvaikeuksia 

 

Varhaisten heijasteiden jäänteet aiheuttavat helposti: 

 Arka, ujo, varovainen, muutostilanteet vaikeita 

 Puristava kynäote 

 Liikuttava jatkuvasti, vääntäydyttävä erikoisiin istuma-asentoihin, lihakset jännitettävä tai käytettävä 

niitä keskittyäkseen johonkin 

 Motorista kömpelyyttä 

 Impulsiivista käytöstä 

 Oppimisvaikeuksia  

 Levottomuutta, heikko keskittymiskyky=> huono muisti ja heikko oppimiskyky 

 

Riskitekijöitä 

 Keskosuus 

 Pienikokoisuus 

 Synnytyskomplikaatiot (happivaje, lonkkaluksaatiot) 

 Geneettinen tausta 

 Varhaislapsuuden sairastelu (korva-tulehduskierteet, muut sairaudet) 

 Vähäinen tai vääränlainen perusliikkuminen 

 

 

 

 



 

 

Visuaalinen aisti 
 Tukeutuu vahvasti tasapainoaistiin 

Ongelmana voi olla esim.: 

 Silmien kohdistamisen ongelmia              (=> hidas lukeminen) 

 Näkökentän ongelmia 

 Tarkennuksen ongelmia 

 Tasapaino-ongelmia 

 Karsastusta 

 Fokusointi ongelmia 

 Silmät katsovat ”eripareina” (convergence) 

 Värisokeus 

 3-ulotteinen näkö heikentynyt 

 Valoherkkyys 

 

Tuntoaisti 
 Epätarkka 

 Yliherkkä pintatunto, kutiaa paljon 

 Vaimentunut kiputunto 

 Kylmä/kuuma tuntemukset poikkeavia 

Haju- ja makuaisti 

 Hermottuu suoraan aivoihin, ei talamuksen kautta => nopea 

 Yliherkkä 

 Alisuoriutuva 

 Allergiat pahentavat tilannetta 

 

Sensomootori- harjoittelussa keskitytään ensin varhaisten heijasteiden 

vaimentamiseen, aistien terävöittämiseen ja ristikkäishermoston aktivoitumiseen. 

 

Kun perusasiat ovat kunnossa 
 => valmius mm. reaktiokyvyn, hahmotuskyvyn, oivalluskyvyn sekä loogisen päättelykyvyn kehittymiselle 

=> Kyky ymmärtää muutosten vaikutus  

=> Mitä tapahtuu, kun jotkin seikat muuttuvat? 

=> Millä toisella tavalla ongelman voi ratkaista? 

 

Keskittymiskyvyn parantaminen 
 

Keskittymiskykyä voidaan parantaa kehon hallintaa parantamalla => taustastressi vaimenee 

• koordinaatioharjoitukset 

• vaativa liikunta tai urheilu 

• musiikin soittamisen harjoittelu 

 

Keskittymisharjoitukset, kuten meditaatio, rauhoittumisen harjoittelu,  mindfulness-harjoittelu jne. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

Viisaan ajattelun kurssi 

Tässä viimeisessä kurssijaksossa ohjaamme sinua ajatusprosessoinnin laadun parantamisessa, eli 

opitaan ajattelemaan viisaasti, joka sitten ohjaa myös toimintaa ja tekemistä. 

Ajattelemista ja viisasta pohtimista voi myös harjoitella ja tässä kurssissa annan sinulle siihen 

työkaluja, harjoituksia ja ideoita. 

Koska kaikki päätelmät ja lopputulokset perustuvat kuitenkin jollakin tavalla aina olemassa olevaan 

ja saatavissa olevaan tietoon tai havaintoon, niin viisas ajattelija suhtautuu kriittisesti kuulemaansa, 

lukemaansa tai muuten näkemäänsä tietoon.  

Keskitymme loogiseen päättelykykyyn, missä esitämme harjoituksia sen kehittämiseksi. Viisas 

ajattelija miettii aina: mitä seuraavaksi, mitä siitä seuraa? 

Viisas ajattelija oppii näkemään asioista monta näkökantaa ja oppii ajattelemaan uudella, 

oivaltavalla tavalla, ja opettelemme rutiininomaisesti hakemaan jatkuvasti uusia, parempia 

ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. 

Looginen päättely 

Käytännössä muuttuvien tilanteiden oikeanlainen päättely on usein 

vaikeaa, koska muuttuja voi olla useita ja aikaikkuna, jolloin oikeaan 

päättelyyn on päästävä voi olla hyvin lyhyt, kuten esimerkiksi 

liikenteessä. Lisäksi osa muuttujista voi vaikuttaa heti suoraan 

lopputulokseen ja osa epäsuorasti tai tapahtumien edetessä, jolloin 

aikaikkuna lyhenee entisestään. 

Loogista päättelyä harjoitellaan esimerkiksi loogisilla peleillä.  

Seuraavassa lista muutamista kaupoissa vielä löydettävistä loogisista peleistä: 

Katakombi 

Shakki 

Rush Hour (autopeli) 

Neljän suora 

Laivan upotuspelit 

Master Mind 

Muuttuva Labyrintti 

Rummi Cup 

Pyramidi peli 

Myyrä (pienille lapsille) 

Twister 

Tang Ram 

Fitz 

 



 

Tee ohjeen mukaan 

Ohjaaja istuu lasta vastapäätä pöydän ääressä. Ohjaajalla ja lapsella on esim. palikkaharjoitusten 

alustat ja palikat edessään. Lapsen ja ohjaajan välille laitetaan näköeste, esim. salkku tai vastaava. 

 
 

Ohjaaja tekee jonkin kuvion itselleen ja antaa lapselle verbaaleja ohjeita kuinka lapsen tulisi 

rakentaa kuvio, jotta siitä tulee aivan vastaava kuin opettajalla.  Kun sekä ohjaaja ja lapsi ovat 

todenneet, että kuvio on valmis nosta näköeste pois ja tarkistakaa tilanne. Tuliko samanlainen? 

 

Tehtävä tulee vaikeammaksi, kun kuviota voidaan rakentaa horisontaalisen tason lisäksi 

vertikaalisesti (pystysuunnassa). 

 



  

Lapset voivat pelata tätä myös keskenään. 

Looginen harjoittelu palikoilla tai geolaudalla 

 

Kriittinen ajattelu 

Seuraavaksi yksilön on opittava arvioimaan kriittisesti esitettyä tietoa varsinkin nykyaikana, jolloin 

suorastaan tahallisesti levitettyä väärää tietoa on enemmän tarjolla, kuin koskaan aikaisemmin. 

Tämä kriittinen tiedon arvioiminen nostaa sitten yksilön tietopohjan laatua joka mahdollistaa 

paremman ja laadukkaamman päätöksentekokyvyn ja/tai tilannereagoinnin. Eli luo kyvyn 

viisaaseen ajatteluun. 

Kyseenalaista annettu tieto 

Kyseenalaista väittämä, mieti asiaa usealta katsontakannalta, varmista väittämän todenperäisyys, 

voiko asian tehdä toisin. Lopuksi syntyy laadukkaan ajattelun viisas johtopäätös loogisen 

päättelykyvyn kautta, joka perustuu tarkistettuun, oikeaksi todennettuun tietoon. Tämä laadukas 

ajattelutapa mahdollistaa sitten tilannereagoinnin muuttumista joka taas laajentaa totuttua 

toimintakehikkoa. 

Sama asia, monta merkitystä, monta näkökantaa ja jokainen on oikeassa 

Kun isompi on pienempi, ja pienempi on isompi. 

Asioilla ja tavaroilla saattaa olla monta merkitystä, tavaroilla monta mittaa ja määrän kriteeriä, 

asioilla monta toisistaan vastakkaista näkökantaa missä otsikon väittämä toteutuu. 

Argumentointi 

Miten arvioidaan vastapuolen argumentteja, miten itse esitän asiani 
vahvoin argumentein 

Hyvä ja vahva argumentti antaa lujan, selkeän ja vahvasti puolustettavissa olevan loogisen 

väittämän ja lopputuloksen. Samoin vastapuolen esittämiä väitteitä voi käsitellä sen perustelujen 

argumenttien vahvuutta pohtimalla. 

Väittämät ja perustelut rakentuvat argumenttien varaan 

Hyvä ja vahva argumentti antaa lujan, selkeän ja vahvasti puolustettavissa olevan loogisen 

lopputuloksen. 

Argumentti voi olla 100% vahva ja varma (Deductiivinen) mutta useimmiten argumentit ovat 

enemmän vain hyvinkin mahdollisia mutta eivät ehdottoman varmoja (Ei Deductiivinen) 

esimerkiksi: 



Vahva argumentti:              Jos on nälkä => saa syötävää 

Vieläkin vahvempi (2 kpl ) argumentti syömiselle voisi olla: 

En ole syönyt mitään vuorokauteen ja on nälkä => saan syötävää 

Vahva ja 100% varma:       On syötävä pysyäkseen hengissä=> saa syötävää 

Heikko argumentti:             Jos on toimeton olotila => saan syötävää 

  

On vaikea puolustaa syömistään toimettomuudella mutta nälkä on siihen parempi vaihtoehto ja 

hengissä pysyminen on ehdottoman varma argumentti syömiselle. 

On opittava erottamaan hyvät ja huonot argumentit toisistaan. Keskustelussa arvioidessaan toisen 

osapuolen väittämää ja/tai itse perustellessa jotakin asiaa voi käyttää tätä taitoa hyväkseen. 

Opi ajattelemaan uudella tavalla 

Ihminen pyrkii usein ratkaisemaan ongelmat perinteisellä tutulla tavalla, tutun ja turvallisen 

toimintakehikon raameissa. Harjoitellaan nyt totutusta poisoppimista. 

Sama asia, monta merkitystä, monta näkökantaa 

Sama asia, monta merkitystä, monta näkökantaa ja jokainen on oikeassa 

eli kun isompi on pienempi, ja pienempi on isompi. 

Asioilla ja tavaroilla saattaa olla monta merkitystä, tavaroilla monta mitta ja määrän kriteeriä, 

asioilla monta toisistaan vastakkaista näkökantaa, missä otsikon väittämä toteutuu. 

Nopean lukemisen kurssi 

Monet ihmiset lukevat hyvin hitaasti. Heillä ei välttämättä ole mitään häiriötä mutta hidas 

lukunopeus haittaa usean opiskelijan ja ammattilaisen elämää. Vaikka käydään pikalukukursseilla, 

lukunopeus ei vain oleellisesti kasva. Vanha ohje, että lukemaan oppii lukemalla, ei välttämättä 

lukemaan osaavilla enää nopeuta juurikaan lukunopeutta. 

Käytännön terapiatyön, aivojen toiminnan ymmärtämisellä ja teoreettisen mallinnuksen avulla 

oivalsin erään seikan mikä useilla on taustaongelmana tässä ongelmassa ja kehitin siihen nopean 

lukemisen harjoituksen. 

 


