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Mikä palvelusuunnitelma on?

 � Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja.

 � Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen 

ja perheen palveluista ja tukitoimista. 

 � Tavoitteena on koota tiedot palveluista ja tukitoimista 

samaan suunnitelmaan, selkeyttää perheen 

kokonaistilannetta sekä ohjata lapsi ja perhe heille 

sopivien ja tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.

 � Palvelusuunnitelma ei vielä ole päätös siihen kirjatuista 

palveluista ja tukitoimista, vaan niitä haetaan erikseen. 

Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä perheellä on oikeus 

saada tietoa palvelujen ja tukitoimien hakumenettelystä. 

 � Vaikka palvelusuunnitelma ei ole päätös annettavista 

palveluista, se kuitenkin sitoo kuntaa. Kunnan tulee 

myöntää palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut ja 

tukitoimet, ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin.

 � Palvelusuunnitelmaan voidaan kirjata myös sellaiset tarpeet, joihin 

ei sillä hetkellä syystä tai toisesta kyetä vastaamaan. Kirjaamalla 

tällaisetkin tarpeet palvelusuunnitelmaan ne saatetaan kunnan 

tietoon, mikä on tärkeää ratkaisujen löytämiseksi tulevaisuudessa.

 � Palvelussuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti ja aina kun 

siihen on tarvetta. Tarkistamisen tarve määräytyy yksilöllisesti. 

4 Mitä nyt?

 Pieniä, tärkeitä uutisia.

5  Pääkirjoitus
 Arjen palapeli.

6  Miikalla on hyvä olo
 ABR-kuntoutus auttaa Miika Kääriäistä.

11 Mitä tilastot kertovat näkövam-
maisten koulutuksesta? Mikä kiikastaa koulutuspolulla?

12 Puheenjohtajalta
 Tulevaisuuden haaveet.

13 Sari on poissa
 Sari Karjalainen 22.7.1968-29.7.2014

14 Kevään ja kesän toimintaa
 Vuoden 2015 tapahtumia ja leirejä.

20  Sopeutumisvalmennus
 Suomalaisen kuntoutuksen oivallus.
.

21  Reimakka
 Reimalla on asiaa.

22  Viidakon kartta!
 Nyt on aika ottaa palveluviidakko haltuun.

25  Vinkkejä opettajalle
 Kun luokassa on näkövammainen oppilas.
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26 Hyvän elämän palapeli
 Apua palvelusuunnitelman tekoon.

28 Suomen albinismiyhdistys
 Uusi yhdistys auttaa albinismiperheitä 
 verkostoitumaan.
.

30 Työn ja vapauden vuosi
 Timo Vehviläinen valmistui, lähti reissuun, 

palasi ja työllistyi.

35 Minja 
 Monipuolinen kirja.

36  Lomajono järjestykseen
 Lähde Sokeain lasten tuki ry:n  lomalle.
 

38  Lasten kuntoutus 

 Näkövammaisten Keskusliitto ry:n sopeutu-
misvalmennuskurssit 2015.

40 Uusi nuorisosihteeri
 Teemu Ruohonen on NKL:n uusi
 nuorisosihteeri.

41 Mihin työhön?
 Onko ammatinvalinta uhkapeliä?

43 Tervetuloa vertaistuen 
 maailmaan!
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Vammaisetuuksien maksupäivä muuttui 
marraskuussa

Marraskuusta lähtien Kela maksaa alle 16-vuotiaan vam-
maistuen, 16 vuotta täyttäneen vammaistuen, eläkettä 
saavan hoitotuen sekä ruokavaliokorvauksen aina kuun 
7. päivä. 
Jos päivä ei ole pankkipäivä, maksu on tilillä edellisenä 
pankkipäivänä. Tähän saakka maksupäivät on porrastettu 
sukunimen alkukirjaimen mukaan (A–K 4. päivä, L–R 14. 
päivä ja S–Ö 22. päivä).
Asiakkaiden kannattaa tarkistaa pankista, vaikuttaako 
maksupäivän muuttuminen heidän laskujensa maksuun. 
Aiemmin vammaisetuutensa 4. päivä saaneille etuus 
maksetaan marraskuusta alkaen kolme päivää myöhem-
min. Muilla maksu on tilillä puolestaan aikaisemmin kuin 
tähän asti.
Lisätietoja asiakkaille: 
Verkossa http://www.kela.fi/vammaistuet
Puhelimessa Vammaistuet -palvelunumero, 
puh. 020 692 211, ma–pe klo 8–18

Riihivuoren hiihtokoulu ja hiihtokeskus järjestävät Lu-
milauantai-talviliikuntapäivän 14. helmikuuta 2015 klo 
10.00–15.00 Muuramen Riihivuorella. Tapahtumassa on 
mahdollisuus kokeilla laskettelua koulutettujen ohjaajien 
ohjauksella ja soveltavia välineitä käyttäen.
Laskettelunopetusta on tarjolla tunnin jaksoissa. Tunnin 
hinta on 10 euroa ja se sisältää hissilipun (avustaja ja op-
pilas), välineet (avustaja ja oppilas) sekä opetuksen. Mak-
su ennen tunnin alkua hiihtokeskuksen vuokraamoon, 
josta kuitataan myös välineet. Tunnille on hyvä saapua n. 
30 minuuttia ennen sen alkua, jotta on aikaa lunastaa vä-
lineet ja liput. 
Ilmoittautumiset 2.2. mennessä: hiihtokoulu@riihivuori.fi
Ilmoittautuneille ilmoitetaan sähköpostitse
oman tunnin ajankohdasta 11.2.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa:
n Laskijan ja avustajan nimi
n Yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
n Pystylaskijan pituus/paino ja monon numero tai kelkka-
laskijan pyörätuolin istuinleveys
n Kuvaus vammasta/avustuksen tarve
n Aikaisempi laskettelukokemus
n Lupa valo-/videokuvaamiseen/haastatteluun
n Muut seikat, jotka ohjaajien on hyvä tietää.
Lisätiedot: hiihtokoulu@riihivuori.fi

Lumilauantai Riihivuoressa 14.2.2015

KYLLÄ elinluovutukselle

Elinluovutuskortilla voi antaa suostumuksensa myös ku-
dosluovutukseen. Kudossiirteitä voidaan käyttää sairauk-
sien, vammojen ja tapaturmien hoitoon. Ne eivät pelas-
ta ihmishenkiä kuten elinsiirrot, mutta nopeuttavat toipu-
mista ja parantavat elämänlaatua.

Luovutustahtonsa voi ilmaista täyttämällä elinluovu-
tuskortin tai kirjoittamalla vapaamuotoisen tekstin ja alle-
kirjoittamalla sen. Kirjallisen tiedon puuttuessa tahto py-
ritään selvittämään omaisilta. Laki kuitenkin sallii elin- ja 
kudossiirron suorittamisen elinsiirtoon sopivalta vainajal-
ta, ellei tiedetä hänen kieltäneen luovutusta.
KYLLÄ elinluovutukselle -yhteistyössä ovat mukana Nä-
kövammaisten Keskusliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, 
Munuais- ja maksaliitto, Sydänliitto, Sydän- ja keuhkosiir-
rokkaat –SYKE sekä Regea kudospankki ja solukeskus. Toi-
minnan rahoittaa RAY. 
www.kyllaelinluovutukselle.fi
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Leena Honkanen 
toiminnanjohtaja

K
aikki me tiedämme, että lapsiperheiden kuviot ovat aika vaativia ja 
vaativuustaso yleensä lisääntyy, jos lapsi on erityislapsi. Pitää hoi-
taa terapiat, kuntoutukset, kuljetukset ja avustajat. Ja paljon muuta.  

Oivallista olisi, jos saisi nämä arjen reunaehdot sujuviksi. Ja on-
han siihen keinoja.

Tässä Silmäterässä puhutaan palvelusuunnitelmasta ja sen merki-
tyksestä sujuvassa vammaisperheen arjessa. Näkövammaisten Kes-

kusliiton sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa kertoo miten palvelusuunnitelma 
tulisi laatia ja miten Kelan ja kunnan palvelujen hakeminen eroaa toisistaan. Hy-
vää oppia ainakin niille, joilla vielä palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat ovat teke-
mättä tai uusimista odottamassa.  

Lehdessä kerrotaan myös Hyvän elämän palapelistä, joka auttaa valmistautumi-
sessa palvelusuunnitelman tekoon. Aineiston saa ladattua netistä ja palapeliä voi 
koota vaikka joulunpyhinä. Uuden vuoden alkaessa on sitten aika ottaa härkää sar-
vista, soittaa sosiaalitoimeen ja pyytää palvelusuunnitelmapalaveria. 

Onneksi tulevat joulunpyhät antavat lapsille ja nuorille hiukan aikaa levätä kou-
lutyön vaatimuksista, mutta kevätlukukausi haasteineen odottaa taas tuota pikaa. 
Näkövammaisten nuorten oikeutta ja mahdollisuuksia opiskeluun on näkövam-
maisjärjestöissä puitu kokonaisen teemavuoden verran. Onneksi opiskelun esteet 
näyttävät vähenevän vuosi vuodelta, mutta silti moni näkövammainen nuori jättää 
koulutiensä perusasteen varaan. Syitä on syytä pohtia. Onko se koulu liian raskas-
ta, pelottaako työttömyys vai houkutteleeko eläkemahdollisuus liikaa? Tilastojen 
valossa näyttää siltä, että opinnot kannattavat, mikäli töihin tekisi mie-
li. Sivulla 11 on näkövammarekisterin tilastoja opiskelusta ja työl-
lisyydestä. Oman perheen nuoren kanssa kannattaa miettiä, pi-
täisikö sittenkin kurkotella vähän korkeampaa tutkintoa, jos re-
sursseja siihen näyttäisi olevan. Yrittänyttä ei laiteta. 

Opiskelun, työn ja sosiaaliturvan asiat ovat todella tärkei-
tä, mutta kun ne ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa 
ja elämän suunta ainakin vähäksi aikaa selvillä, pitää 
myös viettää rauhallista aikaa, nauttia omista lapsis-
ta ja ystävistä – riemuita alkavasta talvesta yhdessä 
rakkaiden kanssa.  

Arjen palapeli



O
nko sulla kamera mukana, Miika huikkaa jo ovel-
ta, kun toimittaja tulee sisään. Nyt on tultu puhu-
maan hänen asioistaan ja toki on tärkeää, että ku-
vat lehteen saadaan otetuksi. Haminalainen Mii-

ka on nauravainen ja kontaktia ottava poika, mutta elä-
män alkutaipaleella maailma ympärillä tuntui pelottavalta.

Miika syntyi syyskuussa 2006 raskausviikolla 28 ja po-

jan selviytyminen elämään oli vaakalaudalla. Hätäsektio 
ehdittiin kuitenkin tehdä ajoissa ja vauvateholla vietetty-
jen kahden kuukauden kuluttua hän pääsi kotiin. Paino-
kin oli noussut reilusta kilosta kolmeen.

– Miikan ensimmäiset elinvuodet olivat aika raskaita 
hänelle itselleen sekä meille vanhemmille, Sinikka Kää-
riäinen muistelee. – Hänen raajansa olivat hyvin spasti-

Miikalla 
on hyvä olo
”Tehdäänkö ABR:ää?” – ”Joo!” Kahdeksanvuotiaasta Miika Kääriäisestä ABR-kuntou-

tus on kivaa. Ja miksei olisi, kun pyörätuolissa istutun koulupäivän kankeuttamat 

jäsenet pääsevät rentoutumaan. Tänään Sinikka ja Tommi Kääriäisen perheessä voi-

daan iloita energisen Miikan hyvästä olosta, kun ennen syntymää saadun CP-vam-

man tuomat vaikeudet ovat helpottaneet ABR-kuntoutuksen avulla.
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Miikan isä Tommi Kääriäinen on nostanut 

Miikan pyörätuolista hierontapöydälle. Si-

nikka Kääriäinen pyörittää tasaisin liikkein 

painopalloa Miikan lonkalla. ABR-kuntou-

tusta tehdään Kääriäisen perheessä lähes 

joka päivä tunnin verran tai enemmänkin.  

Hetki on mukava ja rauhoittava sekä Mii-

kalle että äidille. 
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set ja keskivartalo hypotoninen. Hänel-
lä oli hankala olla omassa kehossaan ja 
vaikea hahmottaa maailmaa ympäril-
lään. Tähän vaikutti myös aivoperäinen 
näkövamma. Koska maailma ympäril-
lä tuntui niin kaoottiselta, Miikasta tu-
li hyvin arka ja pelokas. Kaikenlaiset ar-
kiset äänet, kuten oven avautuminen tai 
kännykän pirinä aiheuttivat valtavan re-
aktion ja itkun. 

Mikä auttaisi Miikaa
– Yleensä Miikan kaltaisia lapsia hoide-
taan botoxilla ja leikkauksin. Meistä ne 
tuntuivat liian rankoilta keinoilta. Ver-
taistukiverkoston kautta kuulimme ABR-
kuntoutuksesta, joka näytti auttavan mo-
nia CP-vammaisia lapsia helpottamalla 
spastisuutta, Sinikka Kääriäinen kertoo. 

– Koska ABR on paljon vanhempien 
aikaa vievää kotikuntoutusta, minua mie-
titytti se, miten jaksaisin kuntouttaa Mii-
kaa töiden ohella. Tunti päivässä kuntou-
tusta kuulosti hyvin työläältä. 

– Pohdimme asiaa monta vuotta. Me-
netelmää kokeilleiden perheiden koke-
mukset kuitenkin olivat niin rohkaisevia, 
että päätimme lähteä mukaan. Ensimmäi-
selle ABR-kurssille osallistuimme Tans-
kassa keväällä 2013. Sen jälkeen kurssit 
on järjestetty jo kahdesti Suomessa.

– Ennen varsinaista kurssia ABR-tii-
mi tekee Miikan tilanteesta huolellisen 
arvioinnin, joka myös video- ja valoku-
vataan. Sen pohjalta ABR-tiimi suunnit-
telee meille yksilöllisen harjoitusohjel-
man. Kurssilla opettelemme ne harjoit-
teet, joita sitten kotona alamme tehdä 

n Miikan kehossa ja toimintakyvyssä on 
todella tapahtunut suuria muutoksia ja 
nyt hänen on huomattavasti helpompi ol-
la omassa kehossaan. Tiedän myös, että 
sekä liikunnan että näkövamman kannalta 
on olemassa asioita, joihin emme voi vai-
kuttaa millään. Se on hyväksyttävä.
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Tuettu konttausasento
n Ennen ABR-kuntoutuksen alkua Miikaa ei saanut lainkaan asetettua konttausasentoon 
keskivartalon heikkouden ja jalkojen voimakkaan spastisuuden vuoksi. Kahdeksan kuu-
kautta myöhemmin Miika pysyi asennossa lyhyitä hetkiä jopa ilman tukea.

n ABR-kurssin hinta on korkea, eivätkä 
kurssit ainakaan toistaiseksi ole Kela-kor-
vausten piirissä. Moni perhe käyttää kurs-
simaksuihin lapsen vammaistukea ja yllät-
tävän monet ovat saaneet avustusta su-
kulaisilta tai lahjoituksia muilta tahoilta. 
Minulle on siis vahvistunut ajatus siitä, et-
tä jos perheellä on vahva motivaatio, ra-
hat ovat järjestyneet ajan kanssa.

Miikan kanssa. On tärkeää että harjoit-
teet sujuvat oikein, eivätkä ole fyysises-
ti raskaita kuntouttajalle tai kuntoutetta-
valle. Kaikki pitää siis olla mietittyä, ko-
keiltua ja harjoiteltua.

– Kotikuntoutuksen myötä Miikan jän-
nittyneessä kehossa alkoi tapahtua koko-
naisvaltaisia muutoksia: spastisuus vähe-
ni ja pään- sekä vartalonhallinta kohe-
nivat. Rintakehään tuli enemmän tilaa 
ja kaulaan voimaa niin, että ennen kuis-
kaamalla puhunut poika sai voimakkaan 
puheäänen. Jopa silmien harhaileva liike 
väheni, joten hän pystyy nyt paremmin 
kohdistamaan katseensa. Kaiken kaikki-
aan olo rentoutui ja parani paitsi Miikal-
la, myös meillä vanhemmilla. Sen myötä 
oma motivaationikin vain kasvoi. 

Omasta tahdosta
– Helposti ajatellaan, että kuntoutus on 
jotain ulkopuolelta tulevaa ja ulkopuo-
lisen määräämää, mutta niinhän sen ei 
pitäisi olla. Kuntoutus on kaikkea, mikä 
arjessa kohentaa elämänlaatua, Sinikka 
Kääriäinen sanoo. 

– Vammaisen lapsen perheessä on pal-
jon kuormittavia asioita ja jokainen lisä-
tehtävä tuntuu tietenkin raskaalta, kun 
oma jaksaminen ja voimavarat ovat muu-
tenkin koetuksella.  Jos kuntoutus on jo-
takin ulkopuolelta säädeltyä ja määrättyä, 
riittävää motivaatiota voi olla vaikea löy-
tää ja ylläpitää. 

– ABR:ssä motivaatio nousee perheen 
yhteisestä halusta. Se antaa näkökulman 
ja välineet, mutta sen, milloin ja minkä 
aikaa teemme Miikan kanssa harjoitteita, 
päätämme me itse. Joskus muiden kiirei-
den tähden harjoitteiden tekemisen väliin 
voi jäädä päivä tai kaksi, mutta viikon-
loppuna niitä ehtii tehdä kolmekin tun-
tia päivän mittaan. Kuntoutuksen aika-
na Miika saattaa katsella elokuvaa tai vain 
olla ja rentoutua musiikkia kuunnellen. 

– ABR-harjoitteiden tekeminen vaatii 
vanhemmalta keskittymistä ja läsnäoloa. 
Olen huomannut että keskittyminen tä-
hän hetkeen on auttanut minua olemaan 
murehtimatta tulevaisuutta ja iloitsemaan 
niistä muutoksista, joita Miikassa tapah-
tuu juuri nyt. Se on voimauttava tunne.

Tammikuu 2014Huhtikuu 2013
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n Huhtikuussa 2013 Miikan toimintakyky 
vatsamakuulla oli hyvin rajallista. Hänen 
oli vaikea ojentaa itseään, koska selkäran-
ka oli jäykkä kuin rautakanki eikä keskivar-
talossa ollut voimaa. 

Mikä on ABR-menetelmä?
ABR-menetelmä (Advanced Biomechanical Rehabilitation) pohjaa havain-
toon siitä, että vahingoittuneet aivot eivät ole ainoa, eikä edes pääsyyllinen 
aivovaurion saaneen henkilön ongelmiin. Aivovaurion seurauksena kehon 
sisäiset faskia- eli sidekudosrakenteet romahtavat. Tämä romahdus voi olla 
joko osittainen tai kokonaisvaltainen.

Perinteisissä kuntoutusmuodoissa väärien liikkeiden oletetaan olevan 
vaurioituneiden aivojen syytä ja terapialla pyritään korjaamaan näitä vääriä 
liikemalleja. Tästä huolimatta, ongelmat usein pahenevat iän myötä. 
ABR-menetelmä perustuu ajatukseen, että aivoissa olevaa vauriota suurem-
pi este liikuntakyvyn kehittymiselle ovat kehon vaurioituneet rakenteet ja 
normaalimpi liikuntakyky saavutetaan korjaamalla tätä elimistön biome-
kaanista rakennetta. Jos kehon rakenne on heikko ja vaurioitunut, on yksin-
kertaisesti mahdotonta liikkua oikealla tavalla huolimatta siitä, minkälaisia 
signaaleja keho aivoista saa. 

ABR-kuntoutuksen tukiyhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.abr-
kuntoutus.info 
Jos ABR kiinnostaa:
- Voit osallistua kurssien yhteydessä järjestettävälle esittelyluennolle
- Voit ilmoittautua esiarviointiin, jotta saat selville kuinka ABR voi auttaa juu-
ri sinun lastasi 
- Voit osallistua suoraan kurssille. Tällä hetkellä Kela ei korvaa ABR-kursseja. 
Kahden päivän kurssi maksaa noin 2000 euroa. Hinta sisältää myös lapsen 
tilanteen arvioinnin sekä Tanskan ABR-keskuksen tuen kurssien välillä säh-
köpostin ja Skype-yhteyden kautta.
ABR-kurssit järjestetään Suomessa kaksi kertaa vuodessa, tällä hetkellä tam-
mi- ja kesäkuussa. 
Tarkemmat tiedot ilmestyvät sivustolle aina heti, kun seuraavan kurssin ai-
kataulu on varmistunut. 

ABR-kuntoutus on kotikuntoutusmenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun-
toutusta toteuttavat lapsen vanhemmat tai muut läheiset lapsen kotona. 
Koska kuntoutuksen toteutus edellyttää pitkäjänteisyyttä ja runsasta ajallis-
ta panostusta päivittäin, vanhemmat ovat käytännössä usein ainoat henki-
löt lapsen elämässä, joilla on riittävästi aikaa ja motivaatiota lapsen kuntou-
tukseen tällä menetelmällä. ABR-kurssit onkin tästä syystä suunnattu van-
hemmille eikä ammattilaisille. 

Yleisemmin vanhemmat tekevät harjoitteita tunnista kahteen tuntiin päi-
vässä. Tulokset ovat verrannollisia harjoitteiden tekemiseen käytettyyn ai-
kaan ja tietenkin myös oikeaan harjoitustekniikkaan. Harjoitteita on mah-
dollista tehdä myös paljon enemmän, mikäli perheen voimavarat vain sii-
hen riittävät. ABR-harjoitteet eivät rasita lasta vaan useimmat lapset koke-
vat ne hyvin miellyttävinä ja rentouttavina. 

n Reilu vuosi myöhemmin Miika pystyi 
leikkimään kyynärnojassa jo hyvin monen-
laisia leikkejä, koska pään- ja vartalonhal-
linta oli parantanut paljon, selkäranka oli 
joustavampi ja käsienkäyttö kohentunut.

Kyynärnoja
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N
äkövammarekisterin tutkimus-
päällikkö Matti Ojamo esitteli 
seminaarissa tilastoja näkövam-
maisten henkilöiden koulutus-

asteesta ja työllistymisestä. Koulutusas-
tevertailussa näkövammaisten ja koko 
väestön välillä näkyvin ero on, että 34% 
näkövammaisista jää perusasteen tutkin-
non varaan, kun luku koko väestön koh-
dalla on 25% ja toisaalta korkeakoulutut-
kinnon suorittaneita on  näkövammais-
ten keskuudessa 19%, kun vastaava luku 
koko väestöllä on 31%. Näkövammais-
ten henkilöiden työllisyysastetta tarkas-
tellessa voi todeta, että juuri korkea kou-
lutus takaisi paremmin työllistymisen.   

– Ikäryhmässä 15–24-vuotiaat aineis-
tossa oli mukana 707 henkilöä, joista 533 
nuorta (75 %) oli ilman tutkintoa eli vain 
perusasteen opinnot suorittaneita. Kes-
kiasteen tutkinto suoritettuna oli 166:lla 
(24 %), alimman korkea-asteen tutkin-
toja ei kenelläkään ja kandidaattiasteen 
tutkinto oli kahdeksalla (1%), kertoo Oja-
mo.

– Erityisesti nuorten asema mietityt-
tää. Miten lapset ja nuoret oikeasti pär-
jäävät koulun arjessa ja luokkayhteisös-
sä: onko kiusaaminen lisääntynyt, miten 
ja mistä nuoret löytävät kaverinsa ja mi-
ten kodin piiristä irrottautumista voidaan 
tukea, pohtii Ojamo. – Kaikki nämä ovat 
kysymyksiä, joita tämä puhtaasti määräl-
linen tutkimus herättää. Vastauksien löy-
täminen edellyttää jatkossa laadullisia 
tutkimuksia.

Mitä tilastot kertovat 
näkövammaisten koulutuksesta?
Tänä vuonna Näkövammaisten Keskusliitossa on vietetty Oikeus opiskella -teemavuotta.  

Marraskuussa Iiris-keskuksessa pidettiin aiheesta myös iltapäiväseminaari, jossa pohdittiin 

mikä näkövammaisen opiskelussa kiikastaa vai kiikastaako mikään.  
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Puheenjohtajalta:

Hanno Peuranen
puheenjohtaja

H
uomaan monasti pohtivan tulevaisuutta ja miten 
se muuttaa maailmaa. Ammattini puolesta jou-
dun ja saan käyttää aikaani mitä kummallisim-
pien kirjoitusten ja keskustelujen seuraamiseen. 

Sosiaalisesta näkökulmasta seuraaminen tuntuu monesti 
ahdistavalta. Milloin povataan globalisaation, kilpailun ja 
suuryrityspolitiikkojen hävittävän vakityöpaikat ja aset-
tavan liki kaikki ihmiset yksityisyrittäjän rooliin. Toises-
sa keskustelussa nousee kantavaksi teemaksi yksityisyy-
den häviäminen ja miten ”iso veli” valvoo. Jahka vuoros-
sa ovat aiheet, jotka käsittelevät tekniikkaa ja sen suomia 
mahdollisuuksia, niin sydän alkaa lämmetä. Miten tieto-
tekniikka ihan oikeasti on lääkärien apulainen, eikä hi-
dastaja. Okei, aivokirurgiassa tekniikalla on jo aika mer-
kittävä rooli, mutta yleislääketieteessä tietotekniikka tai-
detaan vielä kokea työn hidastajana ja jopa esteenä. Nyt 
on jo olemassa tekniikkaa, joka auttaa diagnosoinnissa ja 
hoidon suunnittelussa. Harmi vaan, että tämä tekniikka 
on vielä harvojen ja valittujen käytössä. Mutta asiat ete-
nevät onneksi.

Huomaan jo valmistautuvani siihen päivään, jolloin 
10-vuotias poikani alkaa kysellä ajokortin perään. Jo-
tain asiasta on jo joskus puhuttu, mutta sitä on onnistut-
tu välttelemään melko hyvin. Toivon todella, että sinä ky-
seisenä päivänä itse ajavat autot alkaisivat yleistyä. Tie-
dän, että joitakin projekteja sen tiimoilta on maailmalla ja 
jokunen robottiauto suhailee normaalin liikenteen seassa 
ilman ongelmia. Viimeksi kun asiasta kuulin, niin tilastoon 
oli tullut yksi kolari. Sekin oli tosin peräänajo robottiau-
toon tilanteessa, jossa edessä oleva auto oli seissyt va-
loissa eikä ollut tilaa väistää takaa tulevaa törmäilijää. Oli-
si todella hienoa, että tulevaisuudessa saisi itsekin vain 
olla ratin takana matkustajana ja lukea vaikka kirjaa 

ajamisen sijaan. Luulen, että moni muukin olisi kyseisestä 
roolista enemmän kuin tyytyväinen.

Tekninen puheen ymmärtäminen myös edistyy ko-
vaa kyytiä ja samoin tekninen puheen tuottaminen. On-
ko meillä edessä maailma, jossa ei tarvitse lukea ja kirjoit-
taa? Väitän, että jo tänä päivänä se olisi mahdollista – ai-
nakin teknisesti. Harmi vaan, että tätä mielipidettä ei vie-
lä kovin moni jaa kanssani. Ainakaan puheterapeutit. Ym-
märrän hyvin, miten he puolustavat lukemisen ja kirjoit-
tamisen tärkeyttä, minäkin pidän sitä tärkeänä vielä, mut-
ta mitä, jos kone tekisikin sen puolestasi?

Mitä mullistuksia tulevaisuus tuo tullessaan ja millä ai-
kataululla? Mitä ammatteja häviää ja mitä uusia tulee ti-
lalle? Mitä on jo hävinnyt viimeisen 50 vuoden aikana? 
Miten ihmeessä osaisimme arvata oikein ja edes hieman 
auttaa lapsiamme oleellisen tiedon äärelle tulevaisuutta 
silmällä pitäen? Tähän jos tiedät vastauksen niin ole niin 
kiltti ja jaa se meidän muidenkin kanssa. Meidän lapsilla 
ei muutenkaan ole liian helppoa. Kiitos!

Tulevaisuuden 
haaveet
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Sari on poissa

T
ieto Sari Karjalaisen äkillisestä poismenosta tu-
li heinäkuun helteisenä päivänä. Tuntui mahdotto-
malta, että joku niin elinvoimainen, elämänmyön-
teinen ja meille niin tärkeä ihminen oli poissa. Nä-

kövammaiset lapset ry:n leireillä Sari ehti olla mukana yli 
kolmenkymmenen vuoden ajan. 

Sari lähti mukaan leireille sisaruksena, kun pikkuvel-
jen Pasin, näkövamma oli todettu ja Karjalaisen perhe ha-
keutui vertaistuen piiriin. Kymmenvuotias tyttö rupesi he-
ti hommiin, auttelemaan muiden perheiden lasten hoi-
dossa. Pian aputytön tehtävät vaihtuivat leiriohjaajan töi-
hin. Sari Karjalainen teki päätyötään espoolaisessa päivä-
kodissa, mutta oli aina valmis leiritehtäviin ja yhdistyksen 
viikonlopputapaamisiin.  Viimeiset kymmenen vuotta hän 
hoiti kurssinjohtajan tehtävää yhdistyksen tuottamalla 
Kelan liikunnallisella kuntoutuskurssilla. 

Leireillä vietettyjen kolmenkymmenen vuoden kulu-
essa Sari ehti sylitellä monen sukupolven näkövammai-
set lapset. ”Vuosien varrella pikkulapsina tapaamani lap-
set ovat kasvaneet murkuiksi ja aikuisiksi. Monet perheet 
ovat pitäneet yhteyttä ja aika monen kotona olen käynyt 
kylässäkin eri puolilla Suomea liikkuessani”, kertoi Sari vii-
me joulukuussa julkaistussa Silmäterä-lehden haastatte-
lussa.

Me Näkövammaiset lapset ry:ssä muistamme Sarin am-
mattitaitoisena ja lämpimänä ihmisenä ja työntekijänä, 
joka paneutui huolella jokaiseen tehtäväänsä, oli sitten 
kysymys vaativasta Kelan kuntoutuksesta tai reippaasta 
syysviikonlopusta perheiden kesken. 

Leena Honkanen

Sari Karjalainen 22.7.1968.–29.7.2014
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n Viikonlopun omavastuu on 70 euroa / henkilö (yhdistyk-
sen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinnat sisältävät yö-
pymisen ja ateriat tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäi-
vän aamiaiseen, sekä kylpylän allasosaston ja kuntosalin 
vapaan käytön. 
Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien.
n Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdis-
tyksen matkustussäännön mukaisesti. 
n Ilmoittautumiset 20.2.2015 mennessä 
www.silmatera.fi / Toiminta
n Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta joka 
edellyttää ilmoittautumista viimeiseen ilmoittautumispäi-
vään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta on 
kahden hengen huoneessa 150 euroa / henkilö 
ja yhden hengen huoneessa 185 euroa / henkilö.

Tulossa 2015

Vanhempien viikonloppu 21.–22.3.2015 

ja vuosikokous 21.3.2015 klo 10.30, 

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, 

Hämeenlinna

Vanhempien viikonloppuna aikuiset jut-

televat ja rentoutuvat keskenään, joten 

lastenhoitoa kannattaa alkaa jo kysel-

lä mummeilta ja kummeilta. Mikäli osal-

listutte pelkästään yhdistyksen vuosiko-

koukseen, ilmoittakaa siitä erikseen. Ko-

koukseen osallistujille yhdistys tarjoaa 

lounaan.

Pienten viikonloppu

6.6.–7.6.2015 Hotelli Siikaranta, Espoo

n Viikonloppu on tarkoitettu alle kouluikäisten näkö-
vammaisten lasten perheille. Etusijalla ovat perheet, jot-
ka osallistuvat ensi kertaa Näkövammaiset lapset ry:n toi-
mintaan. 
n Lauantaina 6.6. on ohjelmaa koko perheelle sekä van-
hemmille ja lapsille erikseen. Vanhemmilla on aikaa kes-
kustella näkövammaisen lapsen perheen arkeen liittyvis-
tä asioista. Illalla voi rentoutua saunomalla ja uimalla. Vii-
konloppuun on mahdollista osallistua myös lauantaipäi-
väksi ilman yöpymistä.
n Hinta: 
Yöpymispaketin hinta on 34€/aikuinen, 20€/4–14-vuotias 
lapsi (sis. päivällisen, iltapalan ja saunomiset).
n Yhdistys tarjoaa lounaan ja välipalan kaikille osallistujil-
le: sekä yöpyjille että vain lauantaipäivään osallistuville.
n Matkat jokainen kustantaa itse. Sokeain lasten tuki ry 
voi avustaa pitkämatkalaisia matkakustannuksissa.
n Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Näkövammaiset 
lapset ry:n ja Sokeain lasten tuki ry:n kanssa. 
n Ilmoittautumiset 4.5.2015 mennessä 
www.silmatera.fi -> Toiminta
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Kevään Oo mun kaa! -kerhot

Helsinki
n kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, 
Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15 A
13.1.
3.2.
3.3.
7.4.
5.5.

Jyväskylä
n kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20,   
Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Eeronkatu 7 B 19
8.1.
12.2. 
12.3.
9.4.
7.5.

Tampere
n kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila, 
Kuninkaankatu 8 A 4
12.1. 
9.2. 
9.3. 
13.4. 
11.5. 

Turku
n kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n kerhotila, 
Läntinen Pitkäkatu 37
14.1. Rottinkityöpaja 
11.2. Ystävänpäivä-askartelua 
11.3. Ostosretki
8.4. Leivontatuokio
13.5. Kerhokauden päätös ja kevätretki

n llmoittautuminen kevään kerhoihin 
www.silmatera.fi -> Toiminta
Lisätiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080. 

n Pääsiäisleiri järjestetään 3.–5.4.2015 Liikuntakeskus 
Paju lahdessa Nastolassa yhteistyössä Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. Viikonlopun ohjelma 
on liikuntapainotteinen, monenlaista lajikokeilua mahtuu 
viikonloppuun. 
n Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja 
ensisijalla on ensi kertaa leirille lähtijät. Osallistujat vali-
taan ilmoittautumisajan päätyttyä.
n Hinnat:
Näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmaiseksi (Sokeain 
lasten Tukisäätiön avustuksella)
Aikuinen 170€
Lapsi 6–16v. 150€
Lapsi 0–5-vuotias ilmaiseksi
n Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (2 vuorokaut-
ta) sekä aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan. Per-
jantaina aloitetaan klo 14.00 ja sunnuntaina päätetään 
lounaaseen. 
n Ilmoittautumiset 27.2.2015 mennessä
www.silmatera.fi -> Toiminta 

Liikunnallinen 
pääsiäisleiri

Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset
n Näkövammaisten lasten perheiden sokkotreffit jatkuvat 
Jaatisen majalla, Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki, ke-
väällä 2015. Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvikuppo-
sen äärellä, jakaa kokemuksia ja ajatuksia vanhemmuu-
desta. Jaatisella on leppoisat tilat lasten touhuta, pelata ja 
leikkiä ohjaajien kanssa.  
su 1.2. klo 16–18
su 15.3. klo 16–18
su 24.5. klo 16–18.30 Grillibileet 
n Ilmoittautumiset vertaistukija Hanna Mäkelälle 
p. 040 7096410, hannasofia.makela@gmail.com.
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Alakouluikäisten kurssi

Rantasipi Siuntion Kylpylä 6.7.–9.7.2015
Kurssi on suunnattu 6–12-vuotiaille näkövammaisille lap-
sille perheineen.
Kurssille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan päätyt-
tyä. Mukaan mahtuu 4–6 perhettä.
Ohjelmassa on vanhemmille ohjattuja keskusteluja ja lu-
entoja aiheista:
n Kuinka tukea näkövammaista lasta koulunkäynnissä?
n Näkövammainen lapsi ja kaverisuhteet
n Itsenäisen elämäntaidot – mitä lapsen pitää osata?
n Näkövammaisliikunta ja liikuntaharrastus arjessa
Näkövammaisille lapsille ja sisaruksille järjestetään ohjel-
maa yhdessä ja erikseen. Toiminta painottuu liikuntaan, 
lajikokeiluihin ja yhdessä tekemiseen. Kurssilla tuetaan 
näkövammaisen lapsen motorisia ja sosiaalisia taitoja se-
kä vahvistetaan lapsen itsetuntoa.  Näkövammaiset lap-
set vahvistavat näkövammaisidentiteettiään vertaisryh-
mässään ja sisarusten kanssa pohditaan sisaruuden tuo-
mia tunteita.
n Kurssille haku päättyy 6.4.2015
Hakulomake www.silmatera.fi -> Toiminta.

Näkövammaiset lapset ry:n
Sopeutumisvalmennu skurssit kesällä 2015
Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on antaa tietoa vammaisen lapsen elä-

mään liittyvissä kysymyksissä ja lisätä perheen voimavaroja.

Vuonna 2015 kouluikäisten sopeutumisvalmennuskurssit painottuvat näkövammai-

sen lapsen liikunnallisten taitojen edistämiseen, itsenäiseen liikkumiseen, liikunnal-

lisen harrastuksen löytämiseen sekä sosiaalisiin ja itsenäisen elämän taitoihin. 

Liikunta ja liikkumistaito auttavat lasta itsenäistymään ja pitävät yllä fyysistä ter-

veyttä.  Vanhemmat saavat tietoa siitä, miten lasta tuetaan näiden tavoitteiden saa-

vuttamiseksi arjessa.
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Näkövammaiset lapset ry:n
Sopeutumisvalmennu skurssit kesällä 2015

JNCL-perheiden kurssi

Rantasipi Siuntion Kylpylä 3.8–5.8.2015.
Kurssi on suunnattu 5–13-vuotiaiden JNCL-lasten perheille. 
Kurssille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan päätyt-
tyä. Mukaan mahtuu 4–5 perhettä.
Ohjelmassa on vanhemmille ohjattuja keskusteluja ja lu-
entoja aiheista:
n Perheen voimavarat
n Etenevä sairaus perheessä – tunteet, vanhempien  
roolit, sisaruus
n Lapsen tukeminen 
Kurssilla innostetaan näkövammaisia lapsia ja sisaruksia 
kokeilemaan uusia liikuntalajeja ja aktivoidaan liikkumi-
seen. Toiminnalla vahvistetaan motorisia ja sosiaalisia tai-
toja sekä lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Näkövam-
maisille lapsille ja sisaruksille järjestetään ohjelmaa myös 
erikseen vertaisryhmissään.
Kurssille haku päättyy 5.6.2015 
Hakulomake www.silmatera.fi -> Toiminta.

Yläkouluikäisten kurssi

Rantasipi Siuntion Kylpylä 10.7.–13.7.2015
Kurssi on suunnattu 13–16-vuotiaille näkövammaisille 
nuorille perheineen.
Kurssille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan päätyt-
tyä. Mukaan mahtuu 4-6 perhettä.
Ohjelmassa on vanhemmille ohjattuja keskusteluja ja lu-
entoja aiheista:
n Murrosiän lähestyminen
n Näkövammainen nuori ja kaverisuhteet
n Kohti itsenäistä elämää – mitä nuoren pitää osata?
n Näkövammaisliikunta ja liikuntaharrastus arjessa
Näkövammaisille nuorille ja sisaruksille järjestetään ohjel-
maa yhdessä ja erikseen. Toiminta painottuu liikuntaan, 
lajikokeiluihin ja yhdessä tekemiseen. Kurssilla tuetaan 
näkövammaisen nuoren motorisia taitoja, sosiaalisia tai-
toja ja vahvistetaan nuoren itsetuntoa.  Näkövammaiset 
lapset pääsevät vertaisryhmässä pohtimaan omaa näkö-
vammaisidentiteettiään ja sisarusten kanssa pohditaan si-
saruuden tuomia tunteita.
Kurssille haku päättyy 6.4.2015
Hakulomake www.silmatera.fi -> Toiminta.

Kurssit järjestetään, mikäli RAY myöntää niille avustuksen. 
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n Hinnat: omavastuu on 100 euroa (sis. majoituksen, aamupalan, lounaan, 
päivällisen ja iltapalan sekä ohjelman). 
n Leirillä majoitutaan nuorisohotellissa 4–6 hengen huoneissa. 
n Leirimatkoja ei korvata. Kunnan sosiaalitoimelta voi tarvittaessa anoa 
henkilökohtaista avustajaa lapselle sekä avustusta lapsen leirimaksuun.

Oo mun kaa! 
26.7.–30.7.2015 Nuorisokeskus Marttinen, Virrat

n Leirillä taiteillaan, seikkaillaan, liiku-
taan ja löydetään uusia kavereita. Aikaa 
jää myös leirinuotiolle, uinnille ja sauno-
miselle. 
n Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille nä-
kövammaisille lapsille ja mukaan mahtuu 
18 lasta. 
n Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan 
päätyttyä ja ensisijalla ovat ensimmäistä 
kertaa lastenleirille tulevat. 

Kaikenlaisiin seikkailullisiin tarpeisiin 

ja paljon muuhunkin vastaa Oo mun kaa! -leiri.

Leirille hakijaksi ilmoittaudutaan osoitteessa:
www.silmatera.fi -> Toiminta. 
Haku leirille päättyy 30.4.2015.
Lisätiedustelut: 
aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola, 
050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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22.6.–27.6.2015 Vekaraviikko

Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi 
Huhmarissa on loistavat puitteet leppoisalle lomalle. Ran-
nan ja luonnon läheisyys sekä sisätilat allasosastoineen 
kutsuu perheitä viettämään aikaa yhdessä. Perheillä on 
mahdollisuus osallistua myös Huhmarin ohjattuihin va-
paa-ajan ohjelmiin. Vapaa-ajanohjelmissa on mm. aamu-
jumppaa, luontopolkua, kirkkovenesoutua, askartelua ja 
satuliikuntaa. Yli 3-vuotiaille lapsille on järjestetty omaa 
ohjelmaa ryhmämuotoisena päivittäin parin tunnin ajan. 
Käy tutustumassa Huhmariin www.lomakeskushuhmari.com
n Näkövammaiset lapset ry:n kautta voidaan ottaa 8 nä-
kövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat 
sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai 
vammaisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, 
vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai 
muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea ei voi-
da myöntää peräkkäisinä vuosina. 
n Lomalle haetaan Hyvinvointilomien kaavakkeella, jon-
ka voi tulostaa www.hyvinvointilomat.fi tai täyttää säh-
köisesti Hyvinvointilomien www-sivuilla. Näkövammaiset 
lapset ry:stä voi tilata kaavakkeen. Paperinen kaavake pa-
lautetaan huolellisesti täytettynä Näkövammaiset lapset 
ry:n toimistolle. Hakuaika päättyy 9.3.2015. 
n Hinta: aikuinen 100 euroa ja alle 16-vuotiaat lapset mak-
sutta. 
n Loma toteutetaan täysihoitona sisältäen aamiaisen, lou-
naan, päivällisen ja lomaohjauksen. Perheet majoittuvat 
joko kahden hengen huoneissa tai perhehuoneissa per-
hekoon mukaan.
n Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lo-
malaiset vastaavat itse.
n Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 09 752 2540, nlt@silmatera.fi
Hyvinvointilomat ry, 010 830 3400

29.6.–4.7.2015 Perheloma 

Lapin Urheiluopisto Santasport, Rovaniemi  
Uutena tuettuna lomakohteena on perheloma Lapin Ur-
heiluopistossa. Loma tarjoaa mahdollisuuden hengäh-
tää perheen kanssa, virkistyä ja vertaistukea. Lomalla on 
järjestetty mm. perheliikuntaa sekä ohjattua lastenhoi-
toa 3–6 -vuotiaille lapsille parin tunnin ajan. Lapin Urhei-
luopisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikkumi-
seen, sieltä löytyvät mm. urheiluhalli, keilahalli, kuntosali, 
kylpylä ja sisäliikuntapuisto Lappset Funpark. 
Käy tutustumassa urheiluopistoon http://santasport.fi/ 
n Näkövammaiset lapset ry:n kautta voidaan ottaa 5 nä-
kövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat 
sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai 
vammaisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, 
vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai 
muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea ei voi-
da myöntää peräkkäisinä vuosina.
n Lomalle haetaan Solaris-lomien kaavakkeella, jonka 
voi tilata Näkövammaiset lapset ry:n toimistolta. Lomal-
le voi hakea myös sähköisesti www.solaris-lomat.fi. Pa-
perinen kaavake palautetaan huolellisesti täytettynä Nä-
kövammaiset lapset ry:n toimistolle. Hakuaika päättyy 
28.2.2015.
n Solaris-lomat ry lähettää lomakutsun ja omavastuulas-
kun noin kuukautta ennen loman alkua jokaiselle hyväk-
sytylle lomalaiselle.
n Hinta: aikuinen 120 euroa ja alle 16-vuotiaat lapset  
maksutta.
n Majoitus on perhehuoneissa ja loma toteutetaan täysi-
hoitona sisältäen aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapa-
lan. Lomaan sisältyy lomaohjaajan palvelut ja vapaa-ajan 
ohjelma. 
n Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 09 752 2540, nlt@silmatera.fi
Solaris-lomat ry, 030 608 2100

Näkövammaiset lapset ry:n 
kautta voi hakea seuraavia tuettuja lomia kesäksi 2015
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SOPEUTUMISVALMENNUS

Hely Streng (toim.)

Raha-automaattiyhdistys

Suomalaisen kuntoutuksen oivallus 
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Tämä kirja kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen suomalaisten järjestöjen 
kehittämän kuntoutuksen oivalluksen, sopeutumisvalmennuksen, syntyyn 
ja kehitykseen vaikuttaneet keskeiset teoriat, tekijät ja käytännöt.  
 
Kirjan toteutuksesta vastaa laaja asiantuntijoiden ja kymmenen sopeutumis-
valmennusta palvelunaan tuottavan vammais- ja sairausryhmäjärjestön 
muodostama yhteinen työryhmä.

Kirja on suunnattu sekä sopeutumisvalmennuksen parissa jo toimiville 
että opiskelijoille, mutta myös kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille. Kirjan 
avulla ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla oma tai 
perheenjäsenen vamma tai sairaus aiheuttaa kuntoutumistarpeen, oppivat 
ohjaamaan tuen tarvitsijoita oikean palvelun piiriin.  

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jolla on ollut merkittävä asema vammaisten ja pitkä-
aikais sairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä elämänhallinnan tukemisessa ja vaikutuksia 
siihen osallistuneiden elämänlaatuun. Siinä missä muu kuntoutus yleensä on diagnoosi-
keskeistä, sopeutumis  valmennuksessa on painottunut ihmisen elämänvaiheet, elämäntilanteet 
ja elinympäristö.

Sopeutumisvalmennus
Suomalaisen kuntoutuksen oivallus

S
opeutumisvalmennus on kuntoutusta, jolla on ol-
lut merkittävä asema vammaisten ja pitkäaikais-
sairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä elä-
mänhallinnan tukemisessa ja vaikutuksia siihen 

osallistuneiden elämänlaatuun. Siinä missä muu kuntou-
tus yleensä on diagnoosikeskeistä, sopeutumisvalmen-
nuksessa on painottunut ihmisen elämänvaiheet, elä-
mäntilanteet ja elinympäristö.

Marraskuussa julkaistussa Sopeutumisvalmennus – Suo-
malaisen kuntoutuksen oivallus kirjassa kootaan yhteen 
järjestöjen kehittämän sopeutumisvalmennuksen teori-
at ja käytännöt. Kirjan luvuissa esitellään sopeutumisval-
mennuksen alkutaipaletta, tarkastellaan taustateorioi-
ta ja tälle kuntoutusmuodolle tyypillisiksi tulleita toimin-
tatapoja. 

Kirja toteutettiin kymmenen sopeutumisvalmennus-
ta palvelunaan tuottavan vammais- ja sairausryhmäjärjes-
tön yhteistyöllä. Kirjoittajina ovat sopeutumisvalmennuk-
sen ja kuntoutuksen asiantuntijoita. Kirjan luettuaan tie-
tää mitä sopeutumisvalmennus on.

Sopeutumisvalmennus -kirja sopii sekä ammattilaisille, 
opiskelijoille ja kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille. 

Keväällä 2015 aloitetaan uusi Värikylpy-ryhmä näkö- ja 
moninäkövammaisille lapsille perheineen. Ryhmä on 
suunnattu 1–4-vuotiaille. Myös perheen sisarukset voivat 
osallistua. Mukaan otetaan viisi perhettä. Maksuton.
Ryhmä kokoontuu 7 kertaa torstaisin 12.2. | 26.2. | 12.3. 
| 26.3. | 9.4. | 23.4. | 7.5. | kello 17–18 Porin taidemuseon 
työpajatilassa, Eteläranta 6, Pori. 
Tilaan on esteetön pääsy.
Mukaan vaihtovaatteet ja pyyhe!
Ilmoittautumiset 2.2.2015 mennessä 
lasten aluesihteeri Jaana Engblomille 050 591 8167 
jaana.engblom@nkl.fi

Sopeutumisvalmennus 
– Suomalaisen kuntoutuksen oivallus
Toimittanut: Hely Streng
ISBN 978-952-5504-24-7

Moniaistista Värikylpy-toimintaa 
näkö- ja moninäkövammaisille Porissa

Työpajat järjestää yhteistyössä Porin lastenkulttuurikes-
kus- Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, Näkövammais-
ten keskusliitto ry. ja Sokeain lasten Tukisäätiö.
Vauvojen värikylpy on kokemuksellisuutta ja moniaisti-
suutta korostava kuvataidetoiminnan muoto. Lapsilähtöi-
nen työpajatoiminta tukee lapsen ja vanhemman vuoro-
vaikutusta. Työpajat etenevät erilaisten materiaalien tun-
nustelusta itse tuotettuun jälkeen. Työpajat perustuvat 
turvalliseen ympäristöön ja turvallisiin materiaaleihin.
Lisätietoja: www.varikylpy.fi (lue info!)
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Reimakka

annariikka.sivonen@gmail.com

Reimalla on asiaa
tapahtuman suuntaan. Koulunkäynti on 
niin konkreettisesti Reiman elämää pa-
rantanut asia, että se työryhmä joka ai-
kanaan on saanut kaikkien lasten yhden-
vertaisen oppivelvollisuuden aikaan, an-
saitsisi patsaat Kauppatorille. Viikonlop-
pujen ja lomien jälkeen kouluun palaami-
nen tuntuu olevan niin riemukasta, että 
ei voi olla kuin kiitollinen, että Reimal-
lakin on siihen mahdollisuus.

Monet erityislasten vanhemmat ovat 
sanoneet, että niitä kohtia joissa lapsen 
erilaisuus tuntuu kipeimmin, ovat kou-
lun alkaminen ja ripillepääsy. Niissä lapsi 
erotellaan ikäluokastaan tai nähdään eri-
laisena isossa joukossa. Haikealta se kyllä 
tuntui vuosi sitten päästää lapsi suureksi 
osaksi päivästään vieraiden käsiin. Rei-
man erityisyys on kuitenkin ollut niin il-
meistä, ettei kukaan ole koskaan haaveil-
lutkaan koulunkäynnistä ”tavallisessa” 
ryhmässä. Reima sopii hyvin luokkansa 
monenkirjavaan joukkoon. Ripillepää-
sy on vielä niin kaukainen asia, että tun-
tuu kuin se olisi jonkun muun elämästä. 
Mutta niinhän se tuntui seitsemän vuot-
ta sitten tämäkin päivä olevan ja silti on 
kuin poika olisi muuttunut vauvasta kou-
lulaiseksi yhdessä yössä. Aivan kohta siis 
etsitään rippipukua.

Moniaistista Värikylpy-toimintaa 
näkö- ja moninäkövammaisille Porissa

K
un Reima oli parivuotias, pyy-
sin kuntoutustiimiltä suositus-
ta säännölliseen puheterapiaan. 
Ajatukseni oli, että kun lapsi on 

luokiteltu vaikeavammaiseksi, hän tarvit-
see mahdollisimman paljon tukea. Em-
me saaneet suositusta. Perusteluna oli se 
että lapsi ei puhu. Nyt viisi vuotta myö-
hemmin suosituksen saamisessa ei ollut 
ongelmaa. Terapiakin myönnettiin ensi-
yrittämällä. Tai ainakin melkein. Kun ha-
kemus oli jo jonkin aikaa lojunut Kelan 
hitaasti louskuttavissa rattaissa, sain pu-
helinsoiton. Ei riittänyt, että lääkäri oli 
kuntoutuskokouksessa ollut samaa miel-
tä terapian hakemisesta ja heittänyt pal-
lon puheterapeutille, joka sitten teki suo-
situksen. Tarvittiin vielä kerran lääkäriä 
kirjoittamaan lausunto terapian tarpees-
ta. Varmastihan sijaislääkäri, joka ei ole 
koskaan Reimaa tavannut, osaa parem-
min arvioida terapian tarpeen kuin pu-
heterapeutti, joka on tunnin arvioinut 

Reiman kommunikaatiotaitoja. Varmaan 
arvaatte kumman suosituksesta tuli las-
ku.  Reima ei edelleenkään puhu, mutta 
nyt terapeutti on sitä mieltä, että Reima 
on hyvin vastavuoroinen ja kommuni-
koiva lapsi. Oli sitä jo silloin kaksivuotiaa-
na, kun kovasti puhuttiin varhaiskuntou-
tuksen tärkeydestä. Ai niin. Se paine teh-
dä kaikki voitava ensimmäisinä elinvuo-
sina koskeekin etupäässä vanhempia, ei 
yhteiskuntaa.

Reiman kommunikaatiohalu on kas-
vanut entisestään. Erityisesti ilahduttaa 
se, missä tilanteissa Reima avaa suun-
sa. Silloin kun tarvitsee jotakin. Jos vä-
lipala keskeytyy johonkin äkilliseen – 
yleensä pikkusiskon aiheuttamaan här-
delliin – Reima huomauttaa äännähtä-
mällä että jotakin jäi kesken. Sanomisen 
tarpeen ja näönkäytön kehittymisen an-
siosta on väläytelty, että valintatilanteis-
sa voisi lähteä kokeilemaan jopa suuri-
en kommunikaatiokuvien käyttöä esine-
symbolien rinnalla. Näönkäytössä suurin 
harppaus sitten vauva-aikojen on otettu 
reilussa vuodessa koulun aloittamisen 
jälkeen. Muutos on ollut positiivista si-
tä ennenkin, mutta päivittäinen koulus-
sa tehty kuntoutus on tehnyt tehtävänsä. 
Katseen kohdistaminen on vaivattomam-
paa ja nopeampaa, eikä enää sattuman-
varaista. Reima havainnoi ympäristöään 
enemmän ja suuntaa useammin katsetta 

n  Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkömo-
nivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluvat myös vuonna 
2013 syntynyt Saini ja aviomies Juha.
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Viidakon 
kartta
Teksti Leena Honkanen

J
okaisella näkövammaisella 
lapsella ja nuorella pitäisi ol-
la ajan tasalla oleva lääkärin-
lausunto tai kuntoutussuun-
nitelma ja palvelusuunnitel-
ma. Monelta nämä puuttu-
vat tai ovat vanhentuneita. 

Niiden päivittämisestä kannattaa pitää 
huolta, sanoo Virpi Peltomaa.

– Kun nämä tärkeät paperit ovat kun-
nossa ja palvelujen haun pelisäännöt sel-
villä, erilaisten etuuksien viidakossa on 
jo helpompi suunnistaa. Vaikka ammatti-
laisten verkosto on neuvomassa ja tuke-
massa palveluja haettaessa, on myös asi-
akkaan itsensä oltava aktiivinen. 

– Kela ja kunnan sosiaalitoimi myöntä-
vät eri etuuksia. Asiakkaan täytyy tietää 

tai ottaa selvää, mitä palvelua tai etuutta 
miltäkin luukulta haetaan. Tämän oppii 
vuosien varrella, mutta näitä asioita on 
hyödyllistä vähän opiskellakin. 

Kun paperit ratkaisevat

– Kelassa asioitaessa papereiden mer-
kitys on suuri; kaikki päätökset tehdään 
esitettyjen papereiden – hakemuksen ja 
lääkärintodistusten ja muiden mahdol-
listen lausuntojen – perusteella. Hake-
muksen tueksi tarvitaan lääkärin lausun-
to, jossa diagnoosin lisäksi kuvataan hen-
kilön toimintakykyä. Suppea lääkärin-
lausunto, jossa kerrotaan vain diagnoo-
si voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen; 
etuutta myöntävä virkailija ei saa siitä 
riittävästi tietoa päätöksen tueksi. Sik-

si lääkärinlausunnon on oltava hyvin laa-
dittu, sanoo Virpi Peltomaa.

– Lausunnossa on selkeästi sanottava, 
että potilas on näkövammainen ja vam-
ma on pysyvä. Usein lausunnossa tarvi-
taan myös haitta-asteen ja haittaluokan 
määritys. Haittaluokitus (1-20) ei kuiten-
kaan yksin ota huomioon potilaan yksi-
löllistä tilannetta ja palvelujen tarvetta. 
Siksi se on puutteellinen väline kuvatta-
essa potilaan avun tarvetta ja haettaes-
sa useimpia palveluja. Näkövamman toi-
minnallisen haitan mahdollisimman tark-
ka kuvaus on välttämätöntä lähes kaik-
kien palvelujen kohdalla. Toiminnallisen 
haitan arvioinnissa myös kuntoutusoh-
jaajan ja sosiaalityöntekijän havainnot 
ovat tärkeitä ja niitä voidaankin käyttää 

Usein vammaispalveluita kuvataan palveluviidakkona ja ai-

kamoinen viidakko se onkin, myöntää Näkövammaisten 

Keskusliiton sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa. 
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pohjana lääkärinlausunnolle.
– Näkövammaisten Keskusliiton net-

tisivuilta löytyy Potilaana näkövammai-
nen -lausuntosuositus lääkäreille. Sen 
tarkoituksena on helpottaa lääkäreitä 
lausuntojen kirjoittamisessa. Ohjeeseen 
on koottu tärkeimpiä näkövammaisten 
käyttämiä palveluja ja tukitoimia, niiden 
kriteerejä ja lausunnossa huomioitavia 
seikkoja.

– Paitsi lääkärinlausunto, myös asiak-
kaan itsensä laatima hakemus voi olla 
puutteellinen. Hakemuksen tekemiseen 
kannattaa paneutua erityisellä huolella. 
Siinä tulee kuvata omin sanoin ja mah-
dollisimman selkeästi, vammasta aiheu-
tuvaa haittaa haettavan etuuden suh-
teen. Hakemuksen mukaan voi liittää 
myös esimerkiksi terapeuttien lausunto-
ja, mikäli ne antavat tukea hakemukselle. 

– Kun haetaan vaikeavammaisen kun-
toutukseen, tarvitaan julkisessa tervey-
denhuollossa laadittu ja voimassa oleva 
kuntoutussuunnitelma.  Kuntoutussuun-
nitelma tehdään Kelan kuntoutussuun-
nitelmalomakkeelle (Ku 207) tai B-lääkä-
rinlausuntoon, jos siitä käyvät ilmi vas-
taavat tiedot. Suunnitelma tehdään 1–3 

n ”Meillä Suomessa on menossa mielen-
kiintoinen vaihe sosiaalipalveluiden suh-
teen, kun sosiaalihuoltolaki tullee voimaan 
vuonna 2015 ja vammaispalvelulain ja ke-
hitysvammalain yhteensovittaminen on 
käynnissä. Nämä uudistukset toivottavasti 
selkeyttävät monia käytäntöjä, jotka tällä 
hetkellä tuottavat päänvaivaa asiakkaalle, 
ja usein myös palveluista vastaavalle ta-
holle”, kertoo Näkövammaisten Keskuslii-
ton sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa.

vuodeksi kerrallaan, mutta sitä voidaan 
tarkistaa tarvittaessa.

Palvelusuunnitelma yhdessä 
sopien

– Palvelusuunnitelma on asiakirja, johon 
kirjataan ne kunnan tarjoamat palvelut ja 
tukitoimet, joita vammainen henkilö tar-
vitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elä-
mästä. Palvelusuunnitelma voi sisältää 

myös muita kuin vammaispalvelulain tar-
koittamia palveluja ja tukitoimia, sanoo 
Virpi Peltomaa. 

– Asiakkaan täytyy olla itse aktiivinen 
suunnitelman teon käynnistämisessä ja 
ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. 
Suunnitelman voi tehdä tarvittaessa 
vaikka muutaman kuukauden välein, jos 
palvelutarve syystä tai toisesta muuttuu. 
Lapsiperheessä muutokset tapahtuvat 

S i l m ä t e r ä  4 / 2 0 1 4 23



yleensä nopeammassa tahdissa kuin ai-
kuisilla, kun lapsen varttuessa eteen tu-
lee aina uusia tilanteita. 

– Suunnitelman tekoon kannattaa val-
mistautua huolella. Vanhemman on osat-
tava kuvata, millaisia ongelmia lapsen 
vamma tuo arkeen. Tarvetta arvioidaan 
lapsen ikätason mukaan: mitä samanikäi-
nen näkevä vammaton lapsi voisi tehdä 
jo itsenäisesti. Hyvä apu oman tilanteen 
selvittelyyn on netistä löytyvä Avun päi-
väkirja, jonka avulla voi kartoittaa oman 
lapsen ja perheen avun tarvetta. Jos päi-
väkirjaa täyttää muutaman viikon ajan, 
alkavat arjen avun tarpeen solmukohdat 
näkyä ja niitä on sitten helppo kuvailla 
suunnitelmantekotilanteessa.

– Suunnitelmaa laadittaessa muka-
na on kunnan sosiaalityöntekijä ja asia-
kas sekä ne henkilöt, joita asiakas pyytää 
mukaan. Kun lapselle tehdään palvelu-

n Potilaana näkövammainen – Lausuntosuositus lääkäreille. nkl.fi

n Avun päiväkirja – Apuväline oman avun tarpeen selvittämiseen 
ja kuvailuun. sosiaaliportti.fi

n Näkövammaisen palveluopas– Apu itsenäiseen palvelujen hake-
miseen. nkl.fi

n Vammaispalvelujen käsikirja. Toimii vammaisalan työntekijöiden 
ja päättäjien käytännön työvälineenä, mutta asiakaskin löytää sii-
tä tärkeitä tietoja palvelujen hakemiseen. thl.fi

n Hyvän elämän palapeli – Työkirja perheen palvelusuunnittelun 
tueksi. verneri.net

suunnitelma, tietenkin vanhemmat ovat 
läsnä, mutta mukaan voi pyytää myös 
lapsen kuntoutusohjaajan, terapeutin ja 
muita lapsen ja perheentilanteen tunte-
via henkilöitä. Hyvä olisikin jos suunni-
telmaa tehtäessä saisi päivitettyä tietoja 
esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaali-
toimen välillä. 

– Palvelusuunnitelmasta on käytävä il-
mi asiakkaan yksilöllinen tilanne niiltä 
osin kuin se vaikuttaa palvelujen sisällös-
tä, järjestämistavasta ja määrästä päättä-
miseen. Paitsi vamma tai sairaus, vaikut-
taa palvelutarpeeseen myös perheen ko-
konaisvaltainen sosiaalinen tilanne.  

– Laadittaessa palvelusuunnitelmaa 
tulisi tavoitteena olla kunnan ja asiak-
kaan yhteinen näkemys asiakkaan toi-
mintakyvystä ja tarvittavista palveluis-
ta. Yhdessä mietitään, mitkä kunnan jär-
jestämät palvelut edesauttavat elämään 

omaehtoista elämää. Yhteisymmärryk-
sen löytäminen ei ole kuitenkaan aina 
käytännössä helppoa. Joka tapaukses-
sa asiakkaan tai hänen huoltajansa näke-
mys ja toivomukset tarvittavista palve-
luista ja tukitoimista pitää kirjata suunni-
telmaan.

– Silloin kun asiakas tarvitsee palvelua, 
on viranomaisen velvollisuus kertoa kai-
kista tarjolla olevista vaihtoehdoista, mi-
kä ei aina kaikissa tapauksissa näytä to-
teutuvan. Neuvontavelvollisuuden lai-
minlyömisestä voi valittaa, mutta yleen-
sä se on aika vaikeasti toteennäytettä-
vissä. Sähköpostitse asioitaessa tieten-
kin jää dokumentti siitä, mitä on sanottu 
ja kerrottu. Tästä syystä vammaisjärjestöt 
ovat ehdottaneet, että valmisteilla ole-
vaan sosiaalihuoltolakiin tulisi vaatimus 
kirjata suunnitelmaan, mistä tarjolla ole-
vista palveluista asiakkaalle on kerrottu.

HAE TIETOA:
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Vinkkejä opettajalle
..kun luokassa heikkonäköinen oppilas
n Näkövammaa ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä.
n Jokainen oppilas näkee omalla tavallaan, joten käytännön asioista on sovittava yksilöllisesti oppilaan tai näönkuntoutuksesta tie-
tävän ammattilaisen kanssa.
n Istumapaikka on hyvä valita yhdessä oppilaan kanssa ja ottaa huomioon muun muassa valaistus, häikäistyminen, kuuluvuus, 
apuvälineiden sijoittelu ja näkyvyys taululle.
n Luokan yleinen järjestys helpottaa toimimista.
n Taululla esitettävän materiaalin tekstin koon ja kontrastin on oltava riittävän hyvä.
n Lue ääneen taululle kirjoitetut asiat.
n Tehtävien, kokeiden ja läksyjen tekemiseen on hyvä varata lisäaikaa, koska näönvarainen työskentely voi olla hidasta ja väsyttävää.
n Erilaisten pienten merkintöjen ja kuvioiden, karttojen tai isojen kuvien ym. näkeminen ja hahmottaminen voi olla hitaampaa tai 
mahdotonta.
n Oppimateriaalit ja koetehtävät voivat vaatia suurentamista tai selkeyttämistä tai ne on annettava sähköisessä muodossa.
n Sovelletut tehtävät ja avustaja mahdollistavat oppilaan yhdenvertaisen osallistumisen taito- ja taideaineiden opetukseen.
n Näkövamma vaikeuttaa ilmeiden, eleiden ja muun ei-kielellisen viestinnän lukemista. Aikuinen voi toimia tulkkina mm. edistäen 
oppilaan osallistumista ryhmätöihin, välituntileikkeihin ja muuhun toimintaan.

...luokassa sokea oppilas
n Opetusta voi elävöittää ja havainnollistaa esimerkiksi pienoismalleilla, käsi käden päällä ohjaamalla ja hyödyntäen muita aisteja.
n Luokassa on hyvä pitää selkeä järjestys ja kalusteilla ja tavaroilla pysyvät paikat.
n Sanallisella kuvailulla voidaan antaa paljon tietoa ja selkiyttää ympäristöä. Kuvailun lisäksi voidaan käyttää keholle piirtämistä esi-
merkiksi tilan kuvailun tukena.
n Käytä konkreettisia käsitteitä.
n Esimerkiksi ”tuolla”, ”sieltä” tai ”tässä” eivät kerro mitään. Sano mieluummin vaikkapa ”vasemmalla”, ”taakse” tai ”oven oikealle puolelle”.
n Lue ääneen taululle kirjoitetut asiat.
n Tehtäviin, kokeisiin tai läksyihin kuluu enemmän aikaa, koska työskentely on hitaampaa.
n Tarjoa oppimateriaalit ja kokeet pistekirjoituksella tai sähköisessä muodossa.
n Yhdenvertainen osallistuminen taito- ja taideaineisiin onnistuu tehtäviä soveltamalla ja avustajaa käyttämällä.
n Mallioppiminen ei ole mahdollista.
n Muista havainnollistaa.
n Näkövamma vaikeuttaa ilmeiden, eleiden ja muun ei-kielellisen viestinnän lukemista (välituntileikit, ryhmätyöt, kaverisuhteet ym.)

Lisätietoa, materiaalia ja koulutusta
n Onerva - Oppimis- ja ohjauskeskus
n Valteri - Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto
n Celia-kirjasto
n Celian Oppari-verkkokauppa
n Näkövammaisten Keskusliitto ry

Lähde: Näkövammaisten Keskusliitto ry, Oikeus opiskella -teemavuoden tiedotusmateriaalia.
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Perheellemme tärkeitä ihmisiä

 � Ketkä ovat perheellenne tärkeitä ihmisiä?

 � Kenellä on merkittäviä rooleja perheenne elämässä?

 � Nämä ihmiset voivat olla esimerkiksi sukulaisia, ystäviä, 

tuttavia, naapureita tai muita läheisiä. Tärkeintä on, 

että nämä ihmiset ovat perheellenne merkityksellisiä 

tavalla tai toisella. He voivat esimerkiksi olla 

suureksi avuksi arjen pyörittämisessä.

Perheellemme tärkeitä asioita

 � Millaiset asiat tekevät teidät onnelliseksi tai iloiseksi? 

 � Mitkä asiat ovat tärkeitä kullekin perheenjäsenelle?

 � Mitkä asiat ovat tärkeitä koko perheellenne?

 � Onko sellaisia tärkeitä asioita, jotka ovat 

yhteisiä joillekin perheenjäsenillenne, 

esimerkiksi yhteiset harrastukset?

Työkirja perheen 
palvelusuunnittelun tueksi

Hyvän elämän

palapeli 
Hyvän elämän palapeli -työväline tarjoaa vammaisten 

lasten perheille tukea palvelusuunnitteluun.

V
ammaisen lapsen tarvitsemien palvelujen ja tu-
kitoimien järjestäminen saattaa vaatia perheel-
tä yhteistyötä monen tahon kanssa. Tästä syystä 
lapsen asioiden hoitaminen voi osoittautua aika-

moiseksi sekamelskaksi, joka jo sinällään vie perheen voi-

mavaroja. Tilanteen ratkaisemiseksi kannattaa laatia pal-
velusuunnitelma. Vaikka palvelusuunnitelman laatiminen 
vaatii panostusta, aikaa ja vaivaa, sen laatiminen hyödyt-
tää kaikkia, sanoo Jaatinen ry:n toiminnanjohtaja Miina 
Weckroth.
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 � Millaista koko perheen elämä on, kun asiat 

ovat hyvin ja voitte sanoa, että elämä on 

hyvää? Mitkä asiat ovat arjessa läsnä? 

 � Hyödyntäkää Palapelin aikaisempia paloja. 

Miten esimerkiksi perheellenne tärkeät asiat 

näkyvät hyvässä arjessa ja elämässä?

 � Mikäli alkuun pääseminen tuntuu vaikealta, 

voitte kokeilla seuraavia apukysymyksiä:

 » Kun huomisaamuna heräätte, kaikki on 

hyvin ja perheenne elämä hyvää. Kuvatkaa, 

millaista elämä huomenna on. 

 » Pohtikaa ihan tavallista arkipäivää.  

Miten päivä sujuu, kun se sujuu hyvin? 

 � Unelmoikaa ja haaveilkaa!

Osa 2: Hyvä elämä nyt 

ja tulevaisuudessa

����� ������ ���������, ��������� �� ������� ���� ����� 

nyt ja tulevaisuudessa. Tämä osa määrittää tavoitteet palvelusuunnit-

telulle. Perheen itse määrittelemä hyvä elämä on tavoite, jota tukemaan 

palvelut ja tukitoimet suunnitellaan.

Pohtikaa, millaista on perheen hyvä elämä juuri nyt. Pohtikaa ja 

kuvatkaa, millaisten asioiden tulisi perheen arjessa toteutua, jotta voi-

sitte sanoa elämänne olevan hyvää. Siirtykää sitten pohtimaan, millaista 

voisi olla perheen hyvä elämä tulevaisuudessa ja jonkin ajan kuluttua, 

esimerkiksi ensi vuonna tai kahden vuoden kuluttua.

Perheemme hyvä elämä tässä ja nyt

– Kun palvelut ja tukitoimet suunnitellaan hyvin, vas-
tuut on selkeästi määritelty ja palvelut toimivat. Tällöin 
perhe voi elää omaa elämäänsä ja palvelujen järjestämi-
seen käytettävä aika jää mahdollisimman pieneksi. Kun 
suunnitelma on tehty hyvin, on sen päivittäminen jatkos-
sa huomattavasti helpompaa. Palvelusuunnitelma hel-
pottaa myös suunnittelutyössä kumppaneina toimivien 
palveluohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden työtä sekä pal-
velujen järjestämistä. Perhe itse on oman elämänsä asian-
tuntija, siksi sen oma valmistautuminen palvelusuunnit-
teluun on tärkeää. 

Palapelin tarkoituksena on koota lapsen ja perheen oma 
näkemys elämäntilanteesta, tarpeista, toiveista ja tavoit-
teista. Peli kootaan pala kerrallaan ja kun se on valmis, voi 
sen avulla hahmottaa perheen elämää ja tavoitteita ko-
konaisuutena. Paloja täytettäessä ajatuksia voi kehitellä 
täysin vapaasti, sillä palapeli on tarkoitettu vain perheen 
omaan käyttöön.

Palvelusuunnittelua varten palapelistä tehdään yhteen-
veto. Yhteenvetoon kootaan ne asiat, jotka ovat merkityk-
sellisiä tukitoimien ja palvelujen järjestämisen kannalta ja 
joista on tarpeen keskustella palveluohjaajan tai sosiaali-
työntekijän kanssa. 

Lopullinen palvelusuunnitelma laaditaan perheen ja 
palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Yh-
teenvedon avulla perhe tuo palvelusuunnitteluun omat 
näkemyksensä ja tavoitteensa. Palveluohjaaja tai sosiaa-
lityöntekijä tuo suunnittelutyöhön oman osaamisensa ja 
ammattitaitonsa, palveluiden ja tukitoimien tuntemuk-
sen ja tietämyksen erilaisista vaihtoehdoista. Yhteistyön 
lopputuloksena tulisi syntyä räätälöity, lapsen ja perheen 
yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita vastaava palvelusuunni-
telma.

Hyvän elämän palapeli koostuu neljästä osasta. Ensim-
mäisessä osassa mietitään omaa perhettä ja sen vahvuuk-
sia. Toisessa osassa määritellään, millaista perheen hy-
vä elämä on nyt ja tulevaisuudessa. Tähän osaan kooste-
tut ajatukset antavat tavoitteet palvelujen suunnittelulle. 
Kolmannessa osassa keskitytään pohtimaan sitä, millaista 
elämä on nyt. Nykytilannetta tarkastellaan suhteessa sii-
hen, millaista perhe haluaisi elämänsä olevan: mitkä asiat 
toimivat ja mitä haluttaisiin muuttaa. Neljännessä osassa, 

palapelin palat kootaan yhteen ja tehdään suunnitelma 
siitä, miten nykytilanteesta päästään kohti hyvää, oman-
näköistä elämää.

Hyvän elämän palapeli on kehitetty Jaatisen ja Kehitys-
vammaliiton Onnistuneita valintoja -hankkeen yhteistyö-
nä. Kehittämistyö on toteutettu yhteistyössä vammaisten 
lasten perheiden kanssa.
Hyvän elämän palapeli -työkirja on saatavissa painettu-
na (hinta 10 e) Opikkeen verkkokaupasta (www.opike.fi) 
ja pdf-muodossa Verneri-verkkopalvelusta 
www.verneri.net 
ja ruotsiksi : 
http://www.fduv.fi/sv/material/broschyrer/article-
42087-33435-pussla-for-battre-service-och-stod

Palvelusuunnitelma laaditaan aina 

lapsen ja perheen tarpeiden pohjalta ja 

sen tavoitteena on perheen hyvä elämä.
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A
lbinismi tarkoittaa pigmentin vähäisyyttä 
tai puuttumista kokonaan. Okulaarisessa 
albinismissa pigmentin vähäisyys koskee 
vain silmiä, okulokutaanisessa albinismis-
sa sekä ihoa että silmiä. Molemmista muo-
doista on erilaisia tyyppejä, siitä riippuen 
missä geenissä muunnos sijaitsee.

– Tieto albinismista on vielä vähäistä. Suomessa ei esi-
merkiksi ole tietääksemme tehty albinismitutkimusta 
lainkaan. Koska albinismia on eri muotoja, olisi mielen-
kiintoista tietää, onko meillä suomalaisilla aivan omanlai-
semme albinismigeeni, sanoo varapuheenjohtaja Minna 
Majuri Suomen albinismiyhdistyksestä. 

– Tyypillinen okulokutaaninen albinismi on peittyvästi 
perinnöllistä, eli geenimuunnos  täytyy periä molemmil-
ta vanhemmilta. Riippuu perityistä geeneistä, missä muo-
dossa poikkeavuus tulee esiin.

– Yhdistyksessä tavoitteenamme on jakaa tietoa albi-
nismista. Koska yhdistys on uusi, vasta viime vuoden jou-
lukuussa perustettu, täytyy meidän myös miettiä, miten 
rahoittaisimme toiminnan, niin että sillä olisi jatkuvuutta. 
Toistaiseksi kaikki tapaamisemme ovat olleet omakustan-
teisia ja elokuussa avatut nettisivummekin on tehty va-
paaehtoisin voimin.    

Ajatuksesta yhdistykseksi

Yhdistyksen puheenjohtaja, Sirpa Bamberg, kertoo kuin-
ka ajatus albinismiperheiden verkostoitumisesta alkoi ky-

teä keväällä 2012, kun Bambergin perhe oli Jyväskylän 
näkövammaisten koululla ”Mitä kolmas luokka tuo tulles-
saan”  -kurssilla.

– Siellä tapasimme kolme muuta perhettä, joiden lap-
sella oli myös diagnoosina okulokutaaninen albinismi, ai-
van kuten meidän Edlalla. Olimme tavanneet aiemmin jo 
yhden aikuisen, jolla on albinismi, mutta nyt ensimmäistä 
kertaa huomasin, että toki näitä lapsia on muitakin ja sat-
tumalta vielä Edlan ikäluokassa näin monta. 

– Omasta kokemuksestani tiedän, miten vähän lääkäri-
kunnassakaan tunnetaan albinismia. Edla sai diagnoosin 
ollessaan puolivuotias. Kun kysyin silmälääkäriltä, mitä tä-
mä käytännössä Edlan elämässä tulee tarkoittamaan, hän 
myönsi, että ei tiedä. 

– Jyväskylän kurssilla puhuimme vanhempien kes-
ken, että meillä täytyisi olla joku taho Suomessa, joka ja-
kaisi tietoa ja vertaistukea jo siinä vaiheessa, kun lapset 
ovat vielä pieniä, juuri silloinhan tuen ja tiedon tarve on 
suurin. Näin alkoi itää ajatus vertaistapaamisesta ja toive 
myös yhdistyksen perustamisesta.

– Sosiaalinen media auttoi meitä verkostoitumisessa – 
Facebookissa olevan Albinismiperheiden vertaisryhmän 
kautta tutustuimme uusiin ihmisiin, jotka innostuivat ta-
paamisesta. Ensimmäinen vertaistapaaminen järjestettiin 
alkutalvella 2013 ja yhdistys perustettiin jo saman vuo-
den joulukuussa.

– Ajatus ja tarve verkostoitumisesta on kuitenkin van-
hempi. Jo yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä jossakin 

Uusi yhdistys
auttaa albinismiperheitä 
verkostoitumaan
Kaikki varmaan osaavat yhdistää albinismin poikkeuksel-

liseen vaaleuteen, mutta mitä muuta tämä harvinainen 

perinnöllinen geenimuunnos tuo tullessaan? 
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tv-ohjelmassa etsittiin henkilöitä, joilla on albinismi, Min-
na muistelee.

– Olin itse silloin vielä nuori, eikä verkostoituminen to-
dellakaan kiinnostanut. Onkin hauska huomata olevansa 
nyt mukana yhdistystä perustamassa ja edesauttamassa 
yhteyksien muodostumista. Näin se elämä kuljettaa.

 
Vamma vai ominaisuus?

Sekä okulaarinen että okulokutaaninen albinismi aiheut-
tavat heikkonäköisyyttä. Vaikeudet liittyvät erityisesti tar-
kan näön alueeseen, katseen kohdistamiseen ja syvyys-
näkemiseen. Albinismissa näöntarkkuus vaihtelee hen-
kilöittäin. Kun normaali näöntarkkuus on 1,0, albinismiin 
liittyvä heikkonäköisyys on luokkaa 0,3..0,05. Pigmentin 
puutteen vuoksi silmät ovat herkät voimakkaalle valais-
tukselle tai kirkkaille valonlähteille. Kirkas valo yksinker-
taisesti sattuu, mutta onneksi aurinkolasit tai häikäisysuo-
jalasit auttavat. 

Okulokutaanisessa albinismissa iho palaa herkästi ja 
sitä on suojattava hyvin auringon ultraviolettisäteilyl-
tä. Suomen olosuhteissa vaikutus näköön on kuitenkin 
useimmiten merkittävämpi haitta. 

Minna  kertoo itse joutuneensa aikanaan työstämään 
paljon identiteettiään.

– Koulussa muistan kuinka heikkonäköisenä ja vaalea-
na olin erilainen. En kuitenkaan halunnut omaksua vam-
maisen identiteettiä, vaan halusin selviytyä muiden mu-
kana. Käytin apuvälineitä, joista jotkut, kuten vaikka kii-
kari, olivat luokkatovereideni mielestä kiinnostavia, toiset 
taas jotenkin leimaavia – kuin vammaisuutta huokuvia. 
Onneksi Suomessa albinismi ei ole samalla lailla leimaa-
vaa kuin esimerkiksi joissain Afrikan maissa: suomalaiset-
han ovat muutenkin vaaleahiuksisia ja -ihoisia. Identitee-
tin rakentamisessa ei siis onneksi tarvitse kamppailla yh-
teisön ennakkoluulojen kanssa, on vain oman heikkonä-
köisyytensä aiheuttamien tiettyjen rajoitusten hyväksy-
minen –  missä siinäkin on tekemistä ihan riittävästi. 

Yhdistyksen kautta toivomme, että voimme näyttää 
lapsille ja vanhemmille, että ihan operatiivisia ihmisiä 
meistä tulee, heikkonäköisyydestä huolimatta. Siksi on-
kin hienoa saada yhdistykseen mukaan eri ikäisiä ihmisiä, 
Minna iloitsee.

Suomen albinismiyhdistys ry
n Suomen albinismiyhdistys ry:n tarkoituksena on 
koota yhteen henkilöitä, joilla on albinismi sekä hei-
dän läheisiään, tarjota vertaistukea ja jakaa tietoa al-
binismista.
n Yhdistys järjestää albinismiperheiden tapaamisia 
1–2 kertaa vuodessa. Tapaamisiin ovat tervetulleita 
kaikki, joilla itsellään tai joiden läheisellä on okulaari-
nen tai okulokutaaninen albinismi siitä riippumatta, 
ovatko he yhdistyksen jäseniä vai eivät.
n Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse ja 
Facebookissa Albinismiperheiden vertaisryhmässä.
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi saa tietoa ja vertais-
tukea ja tukee samalla vapaaehtoistyötä albinismitie-
touden lisäämiseksi ja vertaistuen mahdollisuuksien 
parantamiseksi.
albinismiyhdistys.omasivu.fi
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Teksti Leena Honkanen

O
man näkövammani kaut-
ta vammaisuus valikoitui 
myös opinnoissa erikois-
tumisalakseni. Opiskelles-
sa tein useita töitä ja teh-
täviä vammaisuuteen liit-
tyen. Pystyin hyödyntä-

mään niissä omia kokemuksiani sekä nä-
kövammaiskaverieni kokemuksia. Opin-
tojen ohessa työskentelin liikenneonnet-
tomuudessa vammautuneen henkilön 
henkilökohtaisena avustajana, joka sekin 
laajensi ymmärrystäni vammaisuudesta. 

Työn ja 
 vapauden vuosi
Vuosi sitten, kun syksyn illat olivat pimentyneet, Timo 

Vehviläinen (28) naputteli viimeisiä lauseita opinnäytetyö-

hönsä näkövammaisten henkilöiden työllistymisestä.  Jou-

lukuussa hän valmistui Diakonia Ammattikorkeakoulusta 

sosionomi (AMK):ksi. 

n Timo Vehviläisen näkövamma havaittiin jo pikkupoikana. Sen syy oli äidin raskauden 
aikainen toksoplasmavirustartunta, joka voi vioittaa sikiön verkkokalvoja niin että tarkan 
näön alue vaurioituu. 17-vuoden iässä virus verkkokalvoilla ärhäköityi ja arpeutti niitä li-
sää. Timo on heikkonäköinen, haitta-asteprosenttina 100. ”Apuvälineet ovat käytössä ja 
niiden avulla pärjää. Lukeminen on suurin haaste, mutta toki vamma vaikuttaa liikkumi-
seenkin. Heikkonäköisenä joutuu päivittäin miettimään näkövammaansa – yleensä käy-
tännön asioiden sujumista, joskus syvemminkin”, sanoo Timo Vehviläinen.

– Opinnäytetyön aihe valikoitui, kun 
olin tekemässä harjoittelua Keskuspuis-
ton ammattiopiston Arlan toimipaikas-
sa. Siellä pääsin tutustumaan valmenta-
van linjan toimintaan ja kuntoutustyöhön. 
Oli mielenkiintoista nähdä, miten suun-
nitellaan ja räätälöidään kunkin yksittäi-
sen oppilaan tulevaisuutta. Näin kuinka 
HOJKS:eja tehtiin ja harjoittelupaikko-
ja hankittiin.

– Vammaisen henkilön työllistymisen 
esteet ja mahdollisuudet alkoivat kiinnos-
taa: miten harjoittelupaikan ja ensimmäi-
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sen työpaikan hommaaminen olisi hel-
pompaa. Opinnäytettä varten haastat-
telin neljässä työkeskuksessa ja neljäs-
sä sosiaalisessa yrityksessä henkilöitä, 
jotka rekrytoivia työntekijöitä ja selvit-
telin, miten heidän tarjoamansa työteh-
tävät voisivat soveltua näkövammaisel-
le henkilölle. Ilahduttavaa oli huomata, 
että näkövammaisen työllistymisen es-
teet eivät ole asenteellisia. Sen sijaan työn 
saantia helpottaisi, jos työnantajalle oli-
si riittävästi tietoa tarjolla ja työllistyväl-
le työvalmentajan tukea työn alkaessa ja 
sen jälkeenkin.

Vapauden huuma

Vuosi vaihtui ja valmis sosionomi (AMK) 

päätti karistaa opiskeluvuosien rasitukset 
harteiltaan ja toteuttaa pitkäaikaisen unel-
mansa maailmanympärimatkasta. Alku-
vuosi meni matkan järjestelyissä. Edes-
sä oli reppureissu, joten kaikki mukaan 
otettava piti seuloa tarkasti. Moskovan 
junaan mies astui tammikuun 24. päi-
vänä, ja niin alkoi huima seikkailu hei-
kon näön turvin. 

Timon matka taittui aluksi junalla Ve-
näjän halki Mongoliaan, sieltä Kiinaan 
ja edelleen autolla Nepaliin. Sen jälkeen 
lentäen Malesian kautta Australiaan, Uu-
teen-Seelantiin ja Yhdysvaltoihin.

–  Näkemisen rajoitteet eivät estä rep-
pureissailua, mutta aikaa ja malttia pitää 
olla, Timo Vehviläinen sanoo.

– Osan matkasta tein kaverin kans-
sa, osan yksin. Etenkin yksin liikkues-
sa ei auta hössöttää. Esimerkiksi lento-
kentillä minun täytyy pysähtyä 30 met-
rin välein, ottaa silmälasit pois ja tseka-
ta kiikarin kanssa, olenko matkalla oike-
alle portille. Myös vieraiden maiden ko-
likoiden kanssa on vaikeaa, setelin vielä 
erottaa kun katsoo läheltä. Toisaalta taas 
vieraassa kaupungissa voin lähteä kuljes-
kelemaan ilman päämäärää ja sitten kun 
olen tarpeeksi pitkällä, alan paikallistaa 
sijaintiani.

–  Matkalla tulee ihmeellinen vapau-
den tunne, kaikki mitä omistaa on rin-
kassa ja arvotavarat taskussa vetoketjun 
takana – seisot bussissa matkalla ken-
tälle, edessä uusi maa, kaupunki, uudet 
tunnelmat, eikä välttämättä tietoa siitä, 
missä seuraavan yön viettää. Kaiken uu-
den ja erilaisen näkeminen on kiehtovaa.

Matkansa aikana Timo Vehviläinen 
naputteli iPhonellaan blogia, jossa ker-
toi paitsi matkan käänteistä, myös kuva-
si reissaamisen saavutettavuutta heikko-
näköisen matkaajan silmin. 

– Havaintoja on pitkin blogia, mutta 
erityisen kootusti postauksissa nimeltä 
Matkamuistoja ja My way. Kuka sitä tie-
tää, ehkä mun työt vielä jonain päivänä 
liittyy noihin saavutettavuus- ja esteettö-
myysjuttuihin, jotka kiinnostavat kovasti. 

Takaisin kotiin

Vehviläinen vietti maailmalla kolme kuu-
kautta, sai ystäviä, kokemuksia ja selviä-
misvarmuutta. Mutta matkalta on aina 
myös palattava kotiin. Se tuntui hyvältä, 
odottivathan täällä kaverit, tyttöystävä, 
kesän tiivis leirirupeama ja oikeita töi-
täkin pitäisi alkaa etsiä. 

– Jo monen vuoden ajan kesäni ovat 
kuluneet leiriohjaajan hommissa. Työs-
kentelen Leirikesä ry:n, Näkövammais-
ten Keskusliiton nuorisotoimen ja Näkö-

n Timo Moskovassa, juuri ennen 
Trans-Siberian -junaan hyppää-
mistä.  ”Rinkassa kaikki mitä omis-
taa ja upea tienpäällä olemisen 
ja lähdön fiilis. Plus helvetin kyl-
mä!” (vas.)

n ”Mairea hymy Liberty Islandil-
la patsaan juurella, kun olen juu-
ri saapunut matkani päätepistee-
seen eli NYC:iin! Upea fiilis jälleen 
kerran.” (alla)
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vammaiset lapset ry:n leireillä, joten ko-
ko kesä oli jo täyteen buukattu kun pa-
lasin Suomeen toukokuussa.

–  Näkövammaisten lasten  Oo mun 
kaa! -leirit ovat tunnelmaltaan omaa luok-
kaansa, koska lapsia on niin paljon vä-
hemmän kuin esimerkiksi Kiljavan Lei-
rikesässä, jossa voi olla yhtä aikaa jopa 
150 lasta. Oo mun kaa! -leiriläisten kans-
sa tulee tietenki eri tavalla tutuksi, kun 
jokaiselle riittää aikaa. Kun leiriläiset ja 
ohjaajat tuntevat kaikki toinen toisensa, 
se luo turvallisen tunteen ja leiristä saa 
irti enemmän: niin lapset kuin ohjaajat-
kin uskaltavat revitellä vapaasti tutus-
sa porukassa. Leirillä, vertaisseurassa, 
lapset unohtavat näkövammansa.  Siel-
lä he ovat niitä tavallisia lapsia, joita to-
dellisuudessa ovat – se ei vain aina kou-
lumaailmassa ja näkevien joukossa pää-
se esiin. Samanlainen leiriläinen olin mi-
näkin aikoinani.

Mitä kuuluu Timo?

Tapasin Timon viimeksi elokuun lopul-
la Helsingin Hakaniemen hallissa. Sil-
loin hänen syksyn työnsä ja toimensa oli-
vat vielä avoinna. Hän oli palannut juuri 
tyttöystävänsä kanssa tekemältään Lapin 
vaellukselta ja aikeissa suunnata vielä Ah-
venanmaalle sprintti-triathlon -kisaan.

Nyt on marraskuu ja illat taas pime-
nevät. Päätän soittaa Timolle: Mitä sinul-
le nyt kuuluu?

– Kiitos kysymästä, kuuluu tosi hy-
vää. Syksyllä olen sisustellut uutta asun-
toa ja opetellut heräämään päivästä toi-
seen seitsemältä. Kävi nimittäin heti elo-

kuun tapaamisen jälkeen niin, että hain 
ja pääsin Näkövammaisten Keskusliit-
toon töihin lasten kuntoutusohjaajaksi. 
Olen saanut olla osa moniammatillista 
tiimiä, jolla suunnittelemme ja toteutam-
me näkövammaisille lapsille perheineen 
sopeutumisvalmennuskursseja ja yksilöl-
listä kuntoutusta. 

Näkövammaisuuteen liittyvä maail-
ma ja työpaikkani Iiris ovat luonnollises-
ti taustastani johtuen tuttuja, joten työn 
aloittaminen on ollut helppoa. On ollut 
ilo oppia kuntoutustyön saloja konka-
reilta kuten Arja Marila ja Kirsti Hänni-

n Kolmen päivän vaelluksella Nepalissa.
”Ollaan just tultu mäkeä alas kanjoniin 
ja tottakai edessä nousua. Vaellusta par-
haimmillaan.”

n Selfie 500 metrin korkeudessa liitovarjol-
la Pokharan kaupungin yllä. ”Mahtavia fii-
liksiä ja vapauden tunteita.”

n Lähdössä Seelannista Hawajille.
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n ”Olen niin lähellä, hetkeä, jolloin viimei-
nen biisi pannaan pyörimään. Yes indeed! 
Backpack is ready, just a few things to 
goole in the morning and then it is time to 
hop on Tolstoi-train direction Moscow. Af-
ter that me and Olli will go far to the east. 
Adios!” 
Timon blogi reissusta on luettavissa 
osoitteessa: http://westseeseastandhim-
self.blogspot.fi/ 

n Vehviläinen, Timo. Hyvät kokemukset 
luovat lumipalloilmiön. Näkövammais-
ten henkilöiden työllistyminen työkes-
kuksiin ja sosiaalisiin yrityksiin. 
Diak Helsinki, syksy 2013, 58 s., 2 liitettä. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin 
toimipaikka, Sosiaalialan koulutusohjel-
ma, sosionomi (AMK). 
Opinnäytetyö löytyy osoitteesta 
www.theseus.fi hakusanalla Timo Vehvi-
läinen.

nen, jotka ovat tehneet näkövammaistyö-
tä kymmeniä vuosia. Tunnen, että minut 
on nuorena sosionominkloppina otettu 
lämpimästi mukaan porukkaan. Leiri-
taustastani on paljon apua, mutta kyllä-
hän kuntoutusohjaajan työ on silti aivan 
uudenlainen haaste.

Reissut on siis reissailtu tältä erää. Nyt 
keskitytään kotiasioihin ja työhön. Kyl-
lähän siihen päälle tietysti mahtuu unel-
mointia tulevista retkistä sekä kotiseutu-
seikkailuja ystävien kanssa. Peukut ja var-
paat ovat pystyssä lumisen talven puolesta. 
Pitäis nimittäin pian päästä hiihtämään!
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Minja

n Minja Survonen on 15-vuotias synty-
mäsokea piikkiöläinen koululainen.

K
irjamakuni on muuttunut paljon 
ja vastaan on tullut monta hie-
noa lukukokemusta. Ilman kir-
joja ajattelisin maailmasta eri ta-

valla. Kirjat ovat laajentaneet sanavaras-
toani ja muuttaneet käsityksiäni monis-
ta asioista. Olen oppinut myös erilaisten 
miljöiden kuvausten avulla asioita visu-
aalisesta maailmasta. Toki olen oppinut 
lukemistani kirjoista paljon. Historialli-
set romaanit opettavat eri aikakausista ja 
tietokirjojakin luen toisinaan.

Ensin riitti se, että Celiasta lainattiin 
joitakin koskettelukirjoja ja satuja luettiin 
ääneen tai kuuntelin niitä CD:ltä. Kou-
lun alettua kuvioihin tulivat myös piste-
kirjat ja äänikirjojen kuuntelu lisääntyi. 
Silloin riitti paikallisen kirjaston äänikir-
jatarjonta, mutta Celian äänikirjavalikoi-
ma oli laajempi, joten minusta tuli aktii-

Monipuolinen 

kirja

visempi Celian asiakas.
Olen laiska pistelukija. Suurin osa lu-

kemistani pistekirjoista on ollut koulu-
kirjoja. Muuten en pisteitä juurikaan lue. 
Lyhyet lastenkirjat menivät vielä 8-vuoti-
aana, mutta sen jälkeen pistelukeminen 
on vähentynyt vuosi vuodelta. On hyvä 
osata pistekirjoitus, mutta kyllä sitä tu-
lee käytettyä, vaikka ei kirjoja pisteillä 
aktiivisesti lukisikaan. Nykyään kosken 
pistekirjoihin, jos ne ovat runoja tai lau-
lujen sanoja.

Muun kaunokirjallisuuden kuunte-
len äänikirjoina tai luen elektronisessa 
muodossa NKL:n Tiedonhallintapalve-
lun elektronisina kirjoina Windows Lu-
etus -ohjelmalla. Yleisesti pidän enem-
män äänikirjoista ja iPhonen käyttäjänä 
saan kuunneltua kätevästi niitä myös pu-
helimella. Tietokirjat luen yleensä elekt-

ronisena ja harvoin äänikirjana.
Celian verkkoasiakkuus on myös hel-

pottanut paljon. Enää ei tarvitse odottaa 
äänikirjalevyjä, vaan nyt ne voi ladata 
suoraan verkon kautta. Suosittelen verk-
koasiakkuutta kaikille, koska se helpot-
taa elämää huomattavasti.

Luki kirjoja sitten verkossa, pisteillä tai 
missä tahansa muodossa, se on ainakin 
omasta mielestäni hyvä harrastus. Olen 
saanut kirjojen kautta uusia kokemuk-
sia. Pääsin viime vuonna ja myös tänä-
kin vuonna koulun kautta kirjamessuil-
le haastattelemaan kirjailijaa. Olen saa-
nut uusia tuttuja ja kirjat ovat myös hyvä 
puheenaihe. Lisäksi kiinnostavan kirjan 
lukeminen on hauskaa. Väitän, että suu-
rimmalle osalle löytyy kirjamaailmasta 
mielekästä luettavaa kirjan formaatista 
riippumatta.

Sadut ja koskettelukirjat loivat lapsuudessa pohjan kehittä-

välle ja elämää rikastuttavalle harrastukselleni. Vuosien var-

rella lukuinto on vaihdellut, mutta nykyään lasken itseni in-

nokkaaksi kirjaihmiseksi. 
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Hae lomalle:
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry on perustettu 1964 ja se on 
toiminut nykyisellä nimellä vuodesta 1969. Yhdis-
tys on keskittynyt lomatoiminnan järjestämiseen 
vuodesta 1983. Vuosittain lomille osallistuu neli-
senkymmentä perhettä. Sokeain lasten tuki ry:n 
toiminnan rahoittaa Sokeain Lasten Tukisäätiö.

N
yt on aika olla yhteydessä puolin ja toisin ja so-
pia oman lomansa ajankohta. Olen iloinen, jos 
te perheet, jotka olette jo jonkin aikaa odotta-
neet omaa vuoroanne, lähetätte minulle sähkö-

postia ja kerrotte toiveistanne loman ajankohdan tai tee-
man suhteen. Myös te joiden lapsi on alle 12-vuotias, et-
tekä vielä ole olleet yhdistyksemme lomalla, ottakaa nyt 
yhteyttä. 

Sokeain lasten tukiyhdistyksen lomat ovat hyvinvointi-
lomia, mukaan lähtee kerrallaan 1–3 perhettä. Pyrimme 
toiminnassamme sekä ihmisten että luonnon hyvinvoin-
tiin ja lomat toteutuvat pääasiallisesti Suomen upeissa 
luontokohteissa. Otan mielelläni vastaan myös perheiden 
ehdotuksia uusista kohteista. 

Lomajono 
järjestykseen

Kevättalven tapahtumat
Vuosi alkaa lasketellen eli lumia odotellessa. Sokeain las-
ten tukiyhdistys on yhteistyökumppanina lumilauantai 
tapahtumissa, joihin jokaiseen lapsiperheet ovat tervetul-
leita. Ellivuori ja Mielakka ovat pelkästään lapsiperheille.
1.2. Sotkamo, Vuokatti, (huom. sunnuntaina)
7.2. Rovaniemi, Ounasvaara
7.2. Sastamala, Ellivuori, lapsiperheille
14.2. Muurame, Riihivuori
7.3. Kouvola Mielakka, lapsiperheille
Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja tapahtumamaksu 
on 10 euroa, se sisältää hiihdonopetuksen. VAU:n sivuil-
ta www.vammaisurheilu.fi  löydät jokaisesta tapahtumas-
ta tarkemmat tiedot, ja minä vastaan myös mielelläni tie-
dusteluihin.
Hiihtolomaviikolla 8 on omatoimiloma Ylläksellä, 
viikolla 9 ja 10 on hiihtoloma Vuokatissa. 
Tammikuussa kotisivuiltamme löytyy lisätietoja ensi vuo-
den tapahtumista, lomista ja aikatauluista.
www.sokeainlastentuki.com

Vuosi on vaihtumassa ja vuoden 2015 suunnitelmat 

ovat jo pitkällä.  Sokeain lasten tuen lomajonoissa on 

jatkuvasti 30–40 perhettä ja saman verran perheitä 

pääsee myös vuosittain lomille. 
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Tänä vuonna Sokeain lasten tuki ry on 

juhlinut 50-vuotiasta toimintaansa. Ke-

väällä teimme päivän purjehduksen 

kuunari Helenalla. Mukana oli yhdistyk-

sen jäseniä, yhteistyökumppaneita ja ra-

hoittajiamme.
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Näkövammaisten Keskusliitto ry

K
aikille näkövammaisten lasten sopeutumisval-
mennuskursseille on esivalinta. Tämä mahdollis-
taa sen, että voimme jaotella hakijat sopiviin ver-
taisryhmiin kysynnän ja mm. lapsen iän ja näkö-

vamman perusteella. Tästä syystä emme ole jaotelleet 
kursseja etukäteen vauva- ja leikki-ikäisten kursseihin, tai 
näkömonivammaisten kursseihin, vaan kokoamme nä-

Lasten sopeutumisvalmennuskurssit 2015 ovat nyt haettavissa!

Kurssiajankohdat ja kurssinumerot löydät oheisesta listasta. 

mä ryhmät saapuneiden hakemusten perusteella esiva-
linnassa. Mikäli perhe ei tule valituksi ensimmäiselle ha-
kemallensa kurssille, olemme heihin yhteydessä ja tarjo-
amme sopivaa, seuraavaa vastaavaa kurssia. Esivalinnassa 
huomioidaan perheiden hakemuksiin kirjaamat toiveet 
mahdollisuuksien mukaan. 

Sopeutumisvalmennus 2015
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Näkövammaisten alle kouluikäisten 
lasten perhekurssit:

55255  26.–30.1.2015
55256  16.–20.2.2015
55257  23.–27.3.2015
55258  24.–28.8.2015
55259  7.–11.9.2015
55260  19.–23.10.2015
55261  16.–20.11.2015
55262  30.11.–4.12.2015

Näkövammaisten koulunsa aloittavien 
lasten  perhekurssit:

55263 2.–6.3.2015
55266 20.–24.4.2015
55267 5.–9.10.2015
55268 2.–6.11.2015

Näkövammaisten alakoululaisten 
perhekurssi 

55280  9.–13.2.2015 
”Luukut auki” 1.-6. -luokkalaisille
55273  1.–5.6.2015 
”Eväitä reppuun” 1.-2. -luokkalaisille
55274  1.–5.6.2015 
”Eväitä reppuun” 1.-2. -luokkalaisille
55275  8.–12.6.2015 
”Kutoset on kunkkuja” 6. -luokkalaisille
55276  8.–12.6.2015 
”Kutoset on kunkkuja” 6. -luokkalaisille
55277  3.–7.8.2015 
”Luukut auki” 1.-6. -luokkalaisille
55278  3.–7.8.2015 
”Luukut auki” 1.-6. -luokkalaisille
55279  21.–25.9.2015 
”Luukut auki” 1.-6. -luokkalaisille

Kursseille haetaan Kelan hakulomakkeilla 
KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) 
KU 104 (vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus) 
Liitä hakemukseen voimassa oleva kuntoutussuunnitel-
ma tai B-lääkärinlausunto, jossa suositellaan kurssia. 
 
Hakemukset liitteineen voi toimittaa osoitteeseen:
Näkövammaisten Keskusliitto ry, Lasten kuntoutus, PL 41, 
00030 Iiris tai Kelan toimistoon. 
Kaikkien kurssien hakuaika päättyy 3 kk ennen kurssia. Tä-
män jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan auto-
maattisesti seuraavassa, vastaavan kurssin esivalinnassa. 

Lisätietoja kurssien sisällöistä löydät kurssiesitteistämme 

www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/lastenkalenteri/sopeutumisvalmennuskurssit

sekä Kelan sivuilta www.kela.fi/kuntoutus
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N
äkövammaisten Keskusliiton nuorisotoimen vuo-
si 2015 näyttää perinteisen aktiiviselta.  Meillä on 
tulossa erilaisten teemojen ympärille rakennet-
tuja viikonlopputapahtumia, joista ensimmäise-

nä vastaan tulee ystävyysviikonloppu jo helmikuussa ys-
tävänpäivän ympärillä. Suunnitelmissa on myös taistelu-
viikonloppu, jossa kilvoitellaan henkisellä ja fyysisellä ta-
solla. Perinteinen näkövammaisten nuorten kesäleiri on 
varmasti myös mukana ohjelmassa. Leirin ajankohta on 
heinäkuun alussa ja luonnollisesti nuorisofoorumi on tie-
dossa lokakuun toisena viikonloppuna.

Tapahtumat ovat avoimia kaikille 12–30-vuotiaille nä-
kövammaisille nuorille. Nuorisotoiminta on valtakunnal-
lista, joten tapahtumia löytyy ympäri Suomea. Ehdotto-
masti kannattaa tulla mukaan iloiseen joukkoon. Kansain-
välisyyteen panostamme pohjoismaisten nuorten kesä-
leirin muodossa, joka on vuonna 2015 Norjassa. Lisäksi 
suunnitelmissa on Erasmus+ -hankkeen alla nuorisovaih-
toa Eurooppaan. 

Näkövammaiset nuoret harjoittelevat parhaillaan musi-
kaalia. He ovat kirjoittaneet käsikirjoituksen, säveltäneet 
musiikin ja tietysti myös näyttelevät musikaalissa itse, siis 
varsin kokonaisvaltaista toimintaa. Musikaali tulee ensi-il-
taan huhtikuun alkupuolella. Kannattaa olla kuulolla, mil-
loin musikaalikiertue on kotipaikkakunnallasi. 

Sitten kerron jotain itsestäni. Aloitin nuorisosihteerin si-
jaisena jo huhtikuussa ja nyt marraskuun alusta jatkan va-
kituisena. Olen Teemu Ruohonen. Valmistuin maaliskuun 
lopussa Humanistisesta ammattikorkeakoulusta yhteisö-
pedagogiksi. Yhteisöpedagogit suuntautuvat yleensä jo-
ko nuorisotyöhön tai järjestötyöhön. No, minä valitsin 
molemmat. Henkilönä minua voidaan kuvailla urheiluhul-

luksi. Sokkopingiksessä olen kansainvälisestikin yksi par-
haista pelaajista. Juokseminen, kuntosali, näkövammais-
futsal  ja shakki kuuluvat myös harrastuksieni joukkoon. 
Muita kiinnostuksen kohteitani ovat järjestötyö ja luke-
minen. Olen myös itse näkövammainen, joten osaan hy-
vin eläytyä näkövammaisten nuorten tilanteeseen. Odo-
tan edelleen innolla toimintaa näkövammaisten nuorten 
kanssa.  Minuun voi huoletta ottaa yhteyttä kaikissa nä-
kövammaisia nuoria koskevissa asioissa. Erityisesti toivon 
saavani nuorilta ideoita ja toiveita tulevasta toiminnasta.   

Näkövammaisten Keskusliiton nuorisotoimen löytää 
parhaiten joko Facebookista NKL Nuorisotoimi -ryhmäs-
tä tai liiton internet -sivuilta palvelut näkövammaisille/
nuoriso -polun alta. Sivuilta löytyy sekä nuorisotoimen ta-
pahtumakalenteri että ilmoittautumislomake. Ei kannata 
myöskään unohtaa kerran kuukaudessa ilmestyvää nuor-
ten itse itselleen toimittamaa nettiäänilehti Nyöriä.  

Tervehdys kaikille Silmäterän lukijoille. Tässä artikkelissa kerron  

Näkövammaisten Keskusliiton tulevasta nuorisotoiminnasta ja myös 

hieman itsestäni eli vastavalitusta nuorisosihteeristä. 

Olen Teemu, uusi

nuorisosihteeri

teemu.ruohonen@nkl.fi

TOIMINTAA 12–30-VUOTIAILLE
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Mihin työhön?
Teksti Ville Ukkola

A
mmatinvalinta ei ole taitolaji. Lähinnä se on uh-
kapeliä. Eikä tämä päde vain näkövammaisten 
nuorten kohdalla. Kukaan ei tiedä 15-vuotiaana, 
millaisia töitä haluaisi loppuikänsä tehdä. Tämä 

on tietenkin aivan luonnollista, koska kukaan ei ole vii-
dentoista vuoden ikään mennessä päässyt kokeilemaan 
työntekoa missään merkityksellisessä muodossa. Yritä sii-
nä sitten päättää. 

Osa ongelmaa on kenties myytti onnistuneesta amma-
tinvalinnasta. Ajatus siitä, että kun kaikki menee oikein, 
nuori ”löytää” oman alansa, opiskelee ammatin ja menee 
töihin. Niin kuin Strömsössä. Monen nuoren osallahan 
polku menee juuri näin ja hyvä niin, mutta moni löytää it-
sensä kesken opintojen kyseenalaistamasta omaa amma-
tinvalintaansa. 

Onnistunutta ammatinvalintaa voidaan hieman karri-
koiden pitää ajallemme ja suomalaiselle palkkatyökeskei-
selle kulttuurille tyypillisenä yksilökeskeisenä ajatusku-
delmana, jossa lähtökohtana on ajatus siitä, että jokaisel-
le meistä on unelma-ammatti, jossa olemme onnellisia. 
Jos ei ole, niin sitten ei ole etsitty riittävän kovasti. Kyllä se 
sieltä löytyy, kun haetaan. 

Valitettavasti onnistuneita ammatinvalintoja ei voi ol-
la, ellei ole jotain tapaa määritellä ammatinvalinta epäon-
nistuneeksi. Ammatinvalinnan epäonnistumisesta ryhdy-
tään usein puhumaan siinä vaiheessa, kun nuori on kes-
keyttämässä koulua, koska ala ”ei tunnu omalta”. Kuinka 
moni nuori päätyy kyseenalaistamaan oman ammatin-
valintansa ajatellen, että jossain tuolla on satavarmasti se 
oma ala eikä tämä ainakaan ole se, koska tämä ei nyt to-
dellakaan tunnu siltä, kun kaikki ovat sanoneet, että kai-
kille on jossain tuolla se oma juttu, jossa koulu ja työ on 
yhtä ihanuutta?

Tätä työelämän Shangri-Lata sitten tavoitellaan, ettei 
ammatinvalinta vaan epäonnistu. Mutta mitä jos meille 
kaikille ei ole unelma-ammattia?

Unelma-ammatti ja unelmatyö ovat kuitenkin kaksi ai-

van eri asiaa. Työkaverit, työpaikan ilmapiiri, työn johta-
minen sekä monet muut asiat saattavat tehdä työstä sel-
laista, että aamulla on mukava herätä, vaikkei päivittäistä 
pakerrusta unelma-ammatikseen kuvailisikaan. 

Kenties meidän kaikkien nuoriin vaikuttavien tulisi 
miettiä, miten paljon korostamme onnistunutta amma-
tinvalintaa ammattiylpeyden ja työstä nauttimisen tai-
tojen sijaan ja miten paljon asetamme nuorille paineita 
muun menestymisen ohella onnistua myös ammatinva-
linnassa. 

Näkövammaisten Keskusliiton työllisyyspalvelut on is-
kenyt lusikkansa ammatinvalinnan soppaan ja näkövam-
maisia haastattelemalla kerännyt tietoa eri ammateista. 
Tulokset löytyvät osoitteesta http://www.nkl.fi/fi/etusivu/
palvelut_nakovammaisille/tyo/ammattitietopankki

Toivomme, että ammattitietopankista löytyy apua nuo-
rille, vanhemmille ja opinto-ohjaajille ammatinvalintaa 
pohdittaessa. 

ville.ukkola@nkl.fi
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Lumilauantai 
7.2.2015

Sastamalan
Ellivuoressa

Ellivuori kutsuu perheet Lumilauantai-talviliikuntapäivään 7. helmikuuta 2015 klo 10.00–15.00. Ellivuoren 
lumilauantai on lapsiperheiden tapahtuma. Tule laskettelemaan ja ulkoilemaan! Ellivuoreen on Tampereel-
ta 40 min, Turusta tunti ja kolme varttia ja Porista reilun tunnin ajomatka.

Lumilauantain hinta on 10 euroa, joka sisältää tapahtumapäivän ajaksi (10.00–15.00) hissilipun, välineet 
ja hiihtokoulutunnin. Maksu ennen tuntia hiihtokeskuksen lipunmyyntiin. Hiihtokoulutunnille pääsee noin 
20 alle 16-vuotiasta erityislasta ja -nuorta, vasta-alkajat ovat etusijalla. Opetukseen osallistuminen edellyt-
tää omaa laskettelevaa avustajaa.

Muut perheenjäsenet saavat välineet ja hissiliput alennettuun lumilauantai-hintaan, klo 10.00–15.00 his-
silippu 18 euroa ja välinevuokra 18 euroa. Perheet kustantavat omat ruokailunsa. Alueella on kahvila ja 
ravintola sekä kota, jossa voi grillata omia eväitä.

Ilmoittautumiset 19.1.mennessä: Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, puh. 050 5918 167
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tärkeä kertoa: 
– Erityislapsen nimi, ikä ja onko lapsi pysty- vai kelkkalaskija (pyörätuolin istuinkoko) 
– Kaikkien välineitä vuokraavien nimi, pituus, paino ja monon koko
– Opaslaskijan laskettelukokemus
– Lupa valo-/videokuvaamiseen
– Muut asiat, jotka järjestäjien olisi hyvä tietää
– Kuinka monta perheenjäsentä/läheistä on tulossa mukaan?
– Yhteystiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

Vahvistus ja opetuksen aikataulu lähetetään osallistujille sähköpostitse 4.2. mennessä.

Lisätiedot myös: Rilla Aura-Korpi, info@sokeainlastentuki.com, puh. 040 5211 693.

Ellivuoren hotellirinteessä järjestetään Soveltava Suomi Slalom -kilpailu 7.2. klo 13.00 alkaen. Tule osallis-
tumaan tai seuraamaan kisaa, lisätiedot Ellivuori Ski Team/Jani Järvelin, puh. 040 558 6604

Yhteistyössä: Ellivuoren hiihtokeskus, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Malike/Kehitysvam-
maisten tukiliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry/aluetyö ja Sokeain lasten tuki ry/Sokeain Lasten 
Tukisäätiö
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Tervetuloa vertaistuen maailmaan!

Palvelulomake
 LIITYN JÄSENEKSI

Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden van-
hemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.

1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja 

syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Osoite ja postitoimipaikka

 LIITYN K ANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

 TILAAN  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdis-
tyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee Silmäterä-lehden tilaus. 
Silmäterä ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki. Liittymiset ja tilaukset 
otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta löytyvällä lomakkeella.




