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Puheterapia Esitietolomake - luottamuksellinen

Olkaa ystävällinen ja vastatkaa seuraaviin lastanne ja hänen kehitystään koskeviin kysymyksiin. 
Kysely on osa puheterapeutin lapsellenne tekemää tutkimusta ja auttaa saamaan paremman 
kokonaiskäsityksen lapsenne tilanteesta. Tarvittaessa voitte jatkaa vastausta paperin 
kääntöpuolelle. 

Henkilötiedot

Lapsen nimi: Syntymäaika:

Äidin nimi: Puhelinnumero: 

Isän nimi: Puhelinnumero: 

Huoltajan osoite: Postinro ja postitoimipaikka:

Sähköpostiosoite: Päivähoitopaikka:

Kotikieli:  suomi  ruotsi kaksikielinen, äidin äidinkieli isän äidinkieli

Puhutaanko perheessä tai lähiymäristössä muita kuin edellä mainittuja kieliä?

Sisarusten nimet ja syntymävuodet: 

Lapsen kehitys

Liittyikö seuraaviin vaiheisiin jotakin poikkeavaa, mitä?

Sikiöaika

Syntymä

Vastasyntynyt

Syntymäpaino Pituus Apgar

Minkä ikäisenä lapsi on

alkanut ryömiä noussut seisomaan kävellyt tuetta

alkanut imeä alkanut äännellä alkanut jokellella

sanonut ensisanoja sanonut ensilauseita

Miten lapsesi hienomotoriset taidot ovat kehittyneet (syökö itse lusikalla; miten käyttää kynää; leikkiikö leikkejä, joissa  
tarvitaan tarkkoja kädentaitoja)?



Onko lapsenne kuulo tutkittu? Missä, milloin?
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Jos tutkittu, onko kuulo normaali vai alentunut?

Onko ollut korvatulehduksia?

Onko putkitettu? (milloin, missä?)

Sairaalahoidot,  
tehdyt tutkimukset ja 
toimenpiteet

Onko lapsellanne todettu rakenteellisia poikkeavuuksia?

Onko lapsellanne perussairauksia?

Onko perheessä tai lähisuvussa esiintynyt jotakin seuraavista? Kenellä?

Viivästynyt puheen kehitys, myöhään puhumaan oppiminen

Kielen kehityksen erityisvaikeus

Änkytystä varhaislapsuudessa / aikuisena

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeutta

Oppimisvaikeuksia (esim. matematiikka)

Nimeämisen tai sananlöytämisen vaikeutta

Äännevirheet (esim. R, S)

Kehitysvammaa

Huuli- suulakihalkiota 

Kuulonalenemaa tai kuuroutta

Muita diagnosoituja oireyhtymiä (esim. ADHD, Asperger, autismi)

Miten lapsellanne ovat sujuneet seuraavat syömiseen liittyvät taidot:

Vastasyntyneen imemis- ja nielemistaidot?

Kiinteään ruokaan siirtyminen (onko ollut kakoamista, oksentelua)?
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Karkeamman ruoan huolellinen pureskelu?

Juominen mukista, juominen pillillä?

Käyttääkö lapsenne tuttia? / minkä ikäiseksi asti?

Kuolaako lapsi?

Hengittääkö lapsenne enimmäkseen suu auki vai nenän kautta?

Kommunikaation, kielen ja puheen kehitys

Pysähtyykö lapsenne kuuntelemaan hänelle osoitettua puhetta? kirjaa?

Tuleeko arjessa esille tilanteita, joissa lapsi ei ymmärrä keskustelun sisältöä (esim. keskustelussa viitataan menneisiin  
tai tuleviin tapahtumiin)?

Onko lapsenne puhe sujuvaa?

Esiintyykö änkytystä? nopeaa, ryöpsäntelevää puhetta?

Millaista lapsenne puhe on tällä hetkellä? Ymmärtävätkö vieraat, entä kotiväki?

Miten lapsi suhtautuu omaan puheeseensa?

Oletteko huolissanne lapsenne puheesta?

Onko lapsenne saanut aikaisemmin puheterapiaa? (missä, keneltä?)

Millaisia leikkejä 
lapsenne leikkii? 
  
  
  
  
  
 

Onko lapsellanne todettu suuret nielurisat / suuri kitarisa (mistä voi aiheutua tukkoisuutta, kuorsausta, infektiokierre)?
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Suostuminen puheterapiatietojen siirtoon 

Suostun, että lapseni puheterapiatietoja voidaan pyydettäessä toimittaa häntä hoitaville henkilöille 
päivähoitoon, perheneuvolaan, kouluun opettajalle tai koulupsykologille.

Päivähoitopaikka:

Koulu:

 Haluan toimittaa tiedot ko. henkilöille itse.

Päiväys _______________________________________________________
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Palautathan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna ensimmäisellä puheterapiakäynnillä!

Puheterapeutit:

Vappu Ahervo, puheterapeutti, p. 044 369 2223 
Vastaanotto: Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja. 
Vastuualueet: Lohjan keskusta ja 2/3 Mäntynummi. 
Puhelinaika: ke klo 16.00  - 17.00 
 

Heini Ovaska, puheterapeutti, p. 044 369 2224 
Vastaanotto: Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja sekä Kaarlentie 2, 09810 Nummi. 
Vastuualueet: Nummi-Pusula, Sammatti-Karjalohja ja 1/3 Mäntynummi. 
Puhelinaika: ke klo 12.00  - 12.45 

Pauliina Eilomaa, puheterapeutti, p. 044 374 0066 
Vastaanotto: Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja. 
Vastuualueet: Virkkala ja Nummentausta. 
Puhelinajat: ma klo 8.30  - 10.00 ja ke klo 14.30  - 15.30 
 

Maija Henriksson, puheterapeutti, p. 044 374 0424 
Vastaanotto: Keskustan terveysasema, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja. 
Vastuualueet: Lohjan ruotsinkieliset lapset, Routio ja Ojamo. 
Puhelinajat: ma klo 8.30  - 10.00 ja ke klo 14.30  - 15.30 
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Puheterapia 
Esitietolomake - luottamuksellinen
Olkaa ystävällinen ja vastatkaa seuraaviin lastanne ja hänen kehitystään koskeviin kysymyksiin. Kysely on osa puheterapeutin lapsellenne tekemää tutkimusta ja auttaa saamaan paremman kokonaiskäsityksen lapsenne tilanteesta. Tarvittaessa voitte jatkaa vastausta paperin kääntöpuolelle. 
Henkilötiedot
Kotikieli:
Lapsen kehitys
Liittyikö seuraaviin vaiheisiin jotakin poikkeavaa, mitä?
Minkä ikäisenä lapsi on
Miten lapsesi hienomotoriset taidot ovat kehittyneet (syökö itse lusikalla; miten käyttää kynää; leikkiikö leikkejä, joissa 
tarvitaan tarkkoja kädentaitoja)?
Onko lapsenne kuulo tutkittu?
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Onko perheessä tai lähisuvussa esiintynyt jotakin seuraavista? Kenellä?
Miten lapsellanne ovat sujuneet seuraavat syömiseen liittyvät taidot:
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Kommunikaation, kielen ja puheen kehitys
Tuleeko arjessa esille tilanteita, joissa lapsi ei ymmärrä keskustelun sisältöä (esim. keskustelussa viitataan menneisiin 
tai tuleviin tapahtumiin)?
Onko lapsellanne todettu suuret nielurisat / suuri kitarisa (mistä voi aiheutua tukkoisuutta, kuorsausta, infektiokierre)?
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Suostuminen puheterapiatietojen siirtoon 
Suostun, että lapseni puheterapiatietoja voidaan pyydettäessä toimittaa häntä hoitaville henkilöille päivähoitoon, perheneuvolaan, kouluun opettajalle tai koulupsykologille.
_______________________________________________________
Allekirjoitus
Palautathan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna ensimmäisellä puheterapiakäynnillä!
Puheterapeutit:
Vappu Ahervo, puheterapeutti, p. 044 369 2223Vastaanotto: Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja.Vastuualueet: Lohjan keskusta ja 2/3 Mäntynummi.Puhelinaika: ke klo 16.00  - 17.00
 
Heini Ovaska, puheterapeutti, p. 044 369 2224Vastaanotto: Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja sekä Kaarlentie 2, 09810 Nummi.Vastuualueet: Nummi-Pusula, Sammatti-Karjalohja ja 1/3 Mäntynummi.Puhelinaika: ke klo 12.00  - 12.45
Pauliina Eilomaa, puheterapeutti, p. 044 374 0066Vastaanotto: Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja.Vastuualueet: Virkkala ja Nummentausta.Puhelinajat: ma klo 8.30  - 10.00 ja ke klo 14.30  - 15.30
 
Maija Henriksson, puheterapeutti, p. 044 374 0424Vastaanotto: Keskustan terveysasema, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja.Vastuualueet: Lohjan ruotsinkieliset lapset, Routio ja Ojamo.Puhelinajat: ma klo 8.30  - 10.00 ja ke klo 14.30  - 15.30
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