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Kansi
Anniinan kalansaalis
Kuva  Rilla Aura-Korpi

Seuraava Silmäterä ilmestyy helmikuussa. 
Siihen tulevien juttujen tulee olla 

toimituksessa 4. tammikuuta mennessä.
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Tässä perheessä

sS
ilmäterän joulunumeron pääkirjoitusta tehdessä haluaisi sa-
noa aina niin paljon. On lukematon määrä ihmisiä ja yhteis-
työkumppaneita, joita tahtoisi kiittää. On niin monia muis-
toja loppuaan lähenevän vuoden ajalta, joilla vielä mieltään 

lämmittäisi. Ja on jo niin valtavasti kerrottavana tulevastakin. 
Kiitokset menevät kaikille; tuntuu kuin olisimme onnistuneet saamaan maa-

ilman parhaat kumppanit, tukijat, jäsenet, luottamustoimihenkilöt ja työnte-
kijät. Tänä vuonna haluan kuitenkin esittää erityiskiitokseni meidän taitavil-
le ja sitoutuneille leiri- ja kerho-ohjaajillemme. Eivätkä kiitokset tule ainoas-
taan täältä toimistolta, vaan niitä on satanut leiripalautteissa ja monesta suusta. 

Ohjaajien työ näyttää usein helpolta ja hauskalta – ja sitähän se parhaim-
millaan onkin, mutta samalla myös vaativaa ja vastuullista. Leireillä päivät tah-
tovat venyä pitkiksi. Tulevan päivän ohjelmia pitää suunnitella vielä iltamyö-
hällä ja hymy ei saa unohtua, vaikka olisi kuinka hektinen meno päällä. Meillä 
on ollut onni saada pitää monia taitavia ihmisiä jo vuosia mukana toiminnas-
samme. Siis suuri kiitos teille ihanat ohjaajat, ja nähdään myös ensi vuonna! 

Muistoja kertyy sitä mukaa, kun päivien kuluessa ihmisiä tapaa; vanhoja tut-
tuja tai aivan uusia. Jäsenperheiden tapaaminen koskettaa ja lämmittää aina. 
Silmäterän haastatteluja tehdessäni pääsen usein ihmisten koteihin ja arkeen. 
Silloin jutellaan kipeistäkin asioista, mutta aina päällimmäiseksi jää suunna-
ton positiivisuus. Nämä hetket jäävät kyllä mieleen vuosiksi, ehkä loppuiäksi, 
ja antavat voimia työhön.  

Joka vuosi myös hyvästellään joukko nuoria, jotka ovat tulleet siihen ikään, 
että tällainen lasten toiminta ei enää kiinnosta, niin tänäkin vuonna.  Harvoin 
yhteys heihin tai heidän perheisiinsä kuitenkaan katkeaa aivan tyystin. Aikuis-
tuvia nuoria näkee ja tapaa muissa yhteyksissä ja vanhemmatkin ottavat yhteyt-
tä aina silloin tällöin, vaikka jälkikasvu on jo lähtenyt maailmalle. Se on tällai-
sen pienen kotoisan yhdistyksen rikkautta. Yhdistys on niin kuin 
suuri perhe ja toinen koti, kuten vanhemmat viime syysvii-
konlopussa kiteyttivät.

Mutta, mutta: eteenpäin pitää katsoa. Tuleva vuosi on 
taas täynnä toimintaa. Silmäterä on tällä kertaa tuhti ja 
sen sivuilta löytyy suuri määrä ensi kevään, kesän ja jo 
syksynkin menovinkkejä. Joulukiireiden rauhoituttua on 
ehkä aikaa katsoa uuden vuoden kalenteria ja laa-
tia suunnitelmia siitä, mihin lähtisi mukaan. 
Ja mukaan kyllä kannattaa lähteä.

Lopuksi vielä: Kiitos kiitoksista! Ne ovat 
lämmittäneet mieltä koleimpinakin päi-
vinä. 



4

LE
EN

A
 h

O
N

K
A

N
EN

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 1 1



vV
antaalaisen Ros-
tin perheen esi-
koinen, Solina, 
aloittelee koulu-

tietään ja siksi 60 % näkövamman kou-
lunkäynnille tuomat erityistarpeet pi-
tää nyt käydä perusteellisesti läpi, jot-
ta tulevana syksynä koulun alkaessa 
kaikki sujuisi vaikeuksitta.

– Oikeastaan neljään ikävuoteen asti 
Solina pärjäsi päiväkodissa ilman mi-
tään erityistä tukea. Siirryttäessä suu-
rempaan päiväkotiryhmään aloimme 
miettiä yhdessä päiväkodin henkilö-

kunnan kanssa, voisiko jotain tukea 
ja tietoa näkövammasta saada. En ai-
emmin ollut erityisemmin asiaa aja-
tellut, kun ongelmia ei tuntunut ole-
van. Hoitajatkin aina sanoivat vain, et-
tä Solina on todella reipas tyttö, ker-
too äiti Sanna Rosti.

– Nyt koulun alkaessa edessä on 
paljon uusia asioita. Heti keväällä, kun 
koulu on selvillä, pidetään siirtopalave-
ri, jossa päiväkodin ja koulun edusta-
jat pohtivat yhdessä meidän vanhem-
pien ja kuntoutusohjaajan kanssa, mi-
tä tukea ja apuvälineitä Solina koulus-
sa tulee tarvitsemaan.       

– Solina on nyt englanninkielises-

Solinasta 
tulee leirityttö

Leena Honkanen

Solina Rosti on 6-vuotias eskarilainen, jonka tekemisen ja tietämi-
sen nälkää ei heikko näkö jarruta. Kavereita on pihalla ja päiväko-
dissa, ja vuoden vanha pikkuveli, Vilhelm, pitää touhua yllä kotona. 
Silti Solinan vanhemmat, Jussi ja Sanna Rosti, pitävät tärkeänä, että 
tyttären kaveripiiriin kuuluu myös toisia näkövammaisia lapsia.

LE
EN

A
 h

O
N

K
A

N
EN

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 1 1 5



6

sä päiväkodissa, joka on Kartanon-
koskella aika lähellä kotiamme. Soli-
na haluaisi myös jatkaa englanninkie-
lisessä koulussa.  

Kielet ja oppiminen sujuvat hyvin, 
koska äidin mukaan Solina on perinyt 
isänsä loppumattoman tiedonhalun. 
Kielipääkin on varmaan isältä, joka 
hallitsee useita kieliä, ja työskentelee 
omassa käännöstoimistossaan.  

– Solina on matkustanut ikäisek-
seen paljon, koska loma-ajat olemme 
aina ulkomailla Jussin työn takia. Eu-
roopassa käymme yleensä Portugalis-
sa ja Puolassa. Viimeksi olimme vaih-
teeksi Teksasissa lukioaikojen vaih-
to-oppilasvanhempieni luona, Sanna 
Rosti kertoo. 

Isän tiedonjano johti aikanaan myös 
siihen, että Solinan synnynnäinen har-
maakaihi huomattiin ja tyttö pääsi hoi-
toon, ennen kuin aivojen mahdolli-
suus oppia käsittelemään näköinfor-
maatiota ehti heikentyä.

Diagnoosi netistä
Jussi Rosti alkoi ounastella hyvin var-
haisessa vaiheessa, että pienen tyttären 
silmissä oli jotain poikkeavaa. 

– Solina syntyi keskosena seitsemän 
viikkoa etuajassa, mutta jo siinä vai-
heessa, kun hän oli saavuttanut laske-
tun ajan, huomasin, että näön suhteen 
kaikki ei ole kohdallaan. Solina ei rea-
goinut silmillään mihinkään. 

– Olin asian kanssa yksin, koska ku-
kaan ei uskonut epäilyihini: sukulai-
set melkein suuttuivat, kun yritin pu-
hua asiasta, ja neuvolassa sanottiin, et-
tä vaadin pieneltä vauvalta aivan lii-
kaa. Vaimokaan ei oikein osannut ol-
la huolissaan. Etsin kuumeisesti tie-
toa netistä ja sen perusteella päätte-
lin, että kyseessä on joko synnynnäi-
nen harmaakaihi tai verkkokalvosyö-
pä, muistelee Jussi Rosti.

– Tilanne muuttui vasta, kun pää-
simme Kätilöopiston silmälääkärille 
Solinan ollessa 3 kuukauden ikäinen. 
Lääkäri teki diagnoosin aivan heti: So-
linalla oli harmaakaihi ja hän tarvitsi-

si viipymättä leikkaushoitoa. Näin on-
neksi pääsimme hoitoon kyllin ajoissa, 
niin ettei Solina menettänyt näköään.  

– Minulle itselleni jäi kuitenkin jon-
kinlainen kauna tai katkeruus neuvo-
laa kohtaan. Kun olin vaatinut, että So-
linan näkö pitää tutkia, neuvolassa lu-
vattiin, että asiaa seurataan. Myöhem-
min kävi ilmi, ettei Solinan neuvola-
tiedoissa ollut kuitenkaan minkään-
laista merkintää tästä.

Sanna Rosti kiittelee miehensä sin-
nikkyyttä ja halua ottaa asioista selvää. 
Tässä tapauksessa ei kannattanut tyy-
tyä siihen, mitä muut sanoivat, vaan 
viedä asiaa eteenpäin. 

Kun aikaa oli menetetty, leikkauk-
seen oli jo kiire. Jussi Rostin mukaan 
Silmäklinikka hoiti kaiken hyvin. 

– Ensimmäiset kolme leikkausta su-
juivat normaalisti, mutta mykiöimp-
lantin asettaminen kahden vuoden iäs-
sä epäonnistui. Se ei kiinnittynyt sil-
mään toivotulla tavalla, joten se jou-
duttiin poistamaan. Implantin laitto 
on yksinkertainen operaatio, se vie-
dään sisään silmään pienen pienestä 
leikkausviillosta, mutta poistaminen 
on huomattavasti ongelmallisempaa. 
Poistoleikkauksessa Solinan oikea sil-

mä vaurioitui ja siksi päätimme, että 
toisen silmän implanttia ei yritetä lait-
taa ainakaan vielä.   

Tarvitaanko 
vertaisryhmää
Rostin perheessä näkövammaisuus on 
merkinnyt leikkaushoitoja ja piilolins-
sien kanssa taiteilua. Varsinaisiin näkö-
vammaistekniikoihin tai apuvälineisiin 
ei toistaiseksi ole tarvinnut liiemmin 
perehtyä. Näkövammaisuuteen liitty-
vät asiat ovat tulleet tutummiksi vähi-
tellen. Silmäklinikka saa kiitosta, sa-
moin Celia-kirjaston palvelut. 

– Celiasta tulee äänikirjoja tihe-
ään tahtiin, koska Solina on kova lu-
kemaan.  Tähän ikään mennessä hän 
on ehtinyt lukea jo melkein kaikki Vii-
sikot sekä paljon muita seikkailu- ja et-
siväkirjoja, Jussi Rosti kertoo. 

Näkövammaiset lapset ry:n toimin-
taan Sanna Rosti tutustui Silmäteri-
en kautta. 

– Luin Silmäteriä ja hämmästyin 
kuinka paljon tarjontaa oli olemassa. 
Tuntui kuin olisimme jääneet josta-
kin paitsi, kun emme olleet aiemmin 
lähteneet mukaan! Ajattelimme, että 
Solinalle olisi iloa ja hyötyä siitä, et-
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tä hän pääsisi mukaan sellaiseen ryh-
mään, jossa tapaisi toisia näkövam-
maisia lapsia.  

Niin Rostin perhe päätti lähteä ke-
sällä 2011 Sopeutumisvalmennuskurs-
sille Piispalaan.  

– Olen ollut itse leirityttö ja halu-
sin antaa Solinallekin leirikokemuk-
sia.  Kesäkurssille lähteminen tuntui 
siis ihan luontevalta.  

Jussi Rosti myöntää, että ajatus ei 
aluksi oikein innostanut.  
– Tuntui vähän oudolta, että kokoon-
nutaan jonkun vamman ympärille. Itse 
asiassa olin varautunut tekemään töitä 
leirin ajan ja ajattelin, että Sanna hoi-
taa osuutemme vanhempien keskuste-
luissa. Sitten kävikin niin että Vilhelm 
sairastui ja Sanna joutui jäämään ko-
tiin ja minä lähdin yksinhuoltajana 
Solinan kanssa leirille. Se olikin sit-
ten aivan erilainen kokemus kuin olin 
odottanut. 

– Ennen leiriä minulla oli vain yksi 
ihminen jota ihailin: dalai-lama.  Lei-
riltä tultuani heitä oli varmaan aina-
kin yhdeksän, nauraa Jussi Rosti. Oli 
hämmästyttävää nähdä, kuinka sitou-
tuneita työhönsä leiriohjaajat olivat. Ja 
millaisia perheitä siellä tapasin. Ei ol-
lut ollenkaan niin, että lapsen vamma 
olisi jotenkin supistanut elämää, vaan 
pikemminkin päinvastoin; ihmiset oli-
vat hyvin laajakatseisia. Siellä ei ihmi-
sillä ollut päällä sellaisia rooleja, joita 
arkielämässä yleensä on.

– Kokemus oli niin onnistunut, että 
lähdimme heti syyskuussa yhdistyksen 
syysviikonloppuun, niin että Sanna ja 
Vilhelm pääsisivät myös mukaan katso-
maan, millaista yhdistyksessämme on. 

Leireilyn myötä Rostit ovat tutustu-
neet jo muutamiin muihin jäsenper-
heisiin, joiden kanssa pidetään yhteyttä 
myös muuten kuin yhdistyksen puit-
teissa. Kesäkurssilta löytyi myös hyvä 

lastenhoitaja, Veera, joka käy silloin 
tällöin tarvittaessa hoitamassa Soli-
naa ja Vilhelmiä. 

***

Syksyinen hämärä alkaa laskeutua van-
taalaisen rivitalokodin pihamaalle, kun 
menemme vielä ottamaan muutaman 
valokuvan. Solina tietää tarkalleen, 
missä kuvataan ja mistä kulmasta.  ”Hei 
ota vielä kuva, kun mä ajan pyörällä!” 
Samalla tyttö viilettää jo tuttua tietä 
pitkin mutkan taa. Pyörällä ajo ilman 
apupyöriä on alkanut sujua äskettäin. 
Vilhelm kipittää päinvastaiseen suun-
taan. Sanna Rosti saa kerättyä lapset 
taas luokseen ja jää heidän kanssaan 
ulos, kun Jussi jo kiirehtii takaisin töi-
densä pariin. ”Yrittäjän lesken elämää”, 
nauraa Sanna.
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Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

Itsenäisyyspäivän tienoilla Tasavallan president-
ti myöntää erinäisiä ansiomerkkejä eri aloilla kunnos-

tautuneille ihmisille. En väitä etteivätkö he olisi tunnus-
tusta ansainneet; kaikki kunnia heille merkittävästä työs-
tään. Minä haluan luovuttaa kiitoksen tunnustuksen ”kun-
niamerkin” kaikille näkövammaisten lasten vanhemmille. 
Te teette arvokasta työtä lastenne hyväksi. Kunniamerkin 
saajien listaan lisään vielä ne ammattihenkilöt, jotka anta-
vat oman osaamisensa meidän lasten hyvinvoinnin paran-
tamiseksi. En lähde luettelemaan jokaista tahoa erikseen – 
ettei vain jää joku monista tekijöistä mainitsematta – suuri 
kiitos teille; teitä on paljon ja te teette paljon.

Millä perusteilla kunniamerkin myönnän; tässä 
muutamia:

l  Lukuisten hakemusten täyttämisestä. En ole koskaan las-
kenut, kuinka monta lomaketta ja lappusta näkövammai-
sen lapsen huoltaja täyttä ensimmäisen 16 vuoden aika-
na; paljon niintä on: vammaistukihakemus, inva-pysäköin-
tilupa, näkövammaiskortti, Kelan kurssihakemukset, vam-
maispalvelusuunnitelma, omaishoitajahakemus, autove-
ronpalautushakemus, kuntoutusrahahakemus, matkalas-
kuhakemukset, sopeutumisvalmennuskurssit, vapaa-aja-
navustaja, apuvälineet, asunnonmuutostyöhakemus, eri-
tyishoitorahahakemus, nuoren ammatillinen kuntoutusra-
ha, eri näkövammaissäätiöiltä haettavat avustuksen, (vali-
tettavat) valitukset ja hakemusten täydennykset. Melkoi-
nen viidakko raivattavaksi!

l Työtunteja laskematta tehty ympärivuorokautinen työ. 
Moni näkövammainen on monivammainen ja näin työn 
määrä on moninkertainen vammattomaan lapseen verrat-
tuna. Lisäksi on hoidettava muut ”rutiini” velvoitteet kunni-
alla: perheen muut lapset, ansiotyö, harrastukset, kotiaska-
reet, kaupassakäynnit, siivoukset, luottamustoimet, hyvän 
kansalaisen velvoitteet (mitä ne nyt sitten milloinkin ovat). 
vapaapäiviä ei juurikaan ole – onneksi on muutamia leirejä 
ja kursseja vuoden mittaan.

l Lasten oikeuksien ajaminen. Yhteiskunta on luonut laki-
en ja asetusten raamit, missä näkövammainen lapsi ja hä-
nen perheensä saa erilaisia palveluja pienentääkseen, si-

tä kuilua muihin lapsiin, mitä vammaisuus tuo tulleessaan. 
hyvin harva näistä palveluista tulee kuin ”Manulle illalli-
nen”, ei; vanhemman aktiivisuus ja jaksavuus ovat monien 
ovien avautumisen ehto. Ammattitaitoiset ihmiset odotta-
vat lapsiamme, kunhan vanhemmat osaavat suunnata kul-
kunsa oikeille oville.

l Rakkauden, myötätunnon, huolenpidon, opin, lämmön, 
kannustuksen, turvallisuuden, opastuksen, taitojen, oman-
arvontunnon, elämän eväiden antaminen lapselle. Näis-
tä rakennusaineista kasvaa pienestä arvokkaasta lapsesta 
isompi itsensä arvokkaaksi tunteva vanhempi lapsi.

l Oman tarinasi jakamisesta muille vanhemmille. Sinun 
jaksavuutesi ja esimerkkisi on kannustanut jotakuta toista, 
joka on ottanut ensi askelia näkövammaisen lapsen kans-
sa kulkiessa.

l itsestäsi huolenpitäminen. ilman sinua hän ei osaisi, ei-
kä voisi. 

Juuri saamaasi ansiomerkkiä et voi ripustaa kaulaasi, et-
kä pistää rintapieleesi. Laita se kiitoksena itseesi suuriar-
voisesta työstä, jota joka päivä teet. heijastu-
koon se sinulle lapsestasi.

Toivotan oikein hyvää vuoden loppua 
– vielä ehtii täyttää Uuden vuoden 
lupaukset. Loppuun vielä kahden 
6-vuotiaan lapualaispojan viisaus 
joululahjoista: ”Lahjoja on liikaa, 
jos ei tiedä mihin ne piilottaa.” 

Ansiomerkki vanhemmille

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 1 1 9
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Syysviikonloppua vietettiin Majatalo Onnelassa Tuu-

sulassa. Sää oli mukava, joten ulkona riitti puuhaa. 

Leikkien lomassa oli paljon painavaa yhdistysasiaa: 

hallituksen kokous, vanhempain keskustelutilaisuus 

ja Pikkuparlamentin kokous. Vanhemmat pohtivat 

yhdistyksen ja vertaistuen merkitystä ja Pikkuparla-

mentti esitti toiveita uusista leireistä. 

Vanhempien keskustelu käytiin aiheesta ”Mitä yh-

distys merkitsee perheen elämässä?” Keskustelu kävi 

vilkkaana kolmenkymmenen vanhemman kesken.

Ajatuksia yhdistyksestä:
l Kodikas, tukea antava ilmapiiri on tärkeä; yhdistys on 
kuin ”toinen koti”. 
l Yhdistyksessä mukana olo opettaa avoimuuteen; ollaan 
kaikki yhdessä lapset, vanhemmat, sisarukset, heikkonäköi-
set, sokeat ja monivammaiset – kaikki ovat yhtä tärkeitä. 
l Toiminta mahdollistaa kaikkien osallistumisen. 
l Näkövammainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia 
hyviä roolimalleja lapsille ja aikuisille uskoa tulevaan.  
l Me vanhemmat olemme yhdistys; kaikki kutsutaan mu-
kaan avoimesti ja positiivisesti. irtaudutaan arjesta.
l Yhdistys on helposti lähestyttävä ”ihmisen kokoinen”. 
vastapaino virallisille kuntoutuksille yms.  
l Arjen hiljainen tieto ; ei luentoja, vaan omakohtaisiin ko-
kemuksiin perustuvaa tietoa esimerkiksi apuvälineistä. 
l Porukkaan kuuluminen ja lasten kaverisuhteet.
l Yhdistyksessä pääsee verkostoitumaan vertaisten kes-
ken.  Lapset tapaavat toisiaan. vanhemmat jakavat koke-
muksiaan ja saavat neuvoja ja tietoja toisiltaan. 
l Yhdistyksen tapaamisissa näkee vanhempia lapsia, jol-
loin näkee että hekin pärjäävät näkövammasta huolimatta. 
Omaa sopeutumista helpottaa, kun näkee, että muutkin 
vanhemmat ovat sopeutuneet. 
l Tiedon jakaminen, vertaistuki, kuunteleminen, jakami-
nen, purkaminen. 
l Saa olla ”heikko, haavoittuva ihminen”.
l vertaistukea!

Leireistä ja Silmäterästä

Leirit, viikonloput, perhetapaamiset ja kerhot saivat kaut-
taaltaan positiivista palautetta. Leiriohjaajien panos niin 
ikään.  Silmäterää pidettiin hyvänä tiedonlähteenä, yhdis-
tävänä voimana ja vertaistuen jakajana. Ylipäätään tiedon-
välitystä pidettiin yhdistyksen tärkeänä tehtävänä: Silmä-
terä, www.silmatera.fi, facebook. 

Ideoita ja kehitysehdotuksia:
l Sukelluskurssi ja sukellusaiheinen artikkeli Silmäterään. 
l Pääsiäisleiri pitää jakaa kahteen eri paikkaan. 
l Yhden yön viikonloput muutettava kahden yön leireiksi! 
l Lapsen ja läheisen leiri, joka syventäisi isovanhemman 
tai muun läheisen ja lapsen välistä suhdetta.
l Kaveri-lauantai; näkövammainen lapsi ja näkevä kaveri.

Syksyä vastaanottamassa

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 1 1
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Pikkuparlamentin pöytäkirja 

Aika 17.9.2011
Paikka Majatalo Onnela, Tuusula
Läsnä:

Emir, pj.
Tiina ja Yde
Natasha
Satu
Anniina
Juuli
Matilda
Murtada

1§ Aloitus

Aloitettiin kokous

2§ Toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emir

3§ Asialista

Asialista hyväksyttiin

4§ Uusi tyttöjen viikonloppu

Toivotaan tyttöjen viikonloppua: meikkausta, diskoa ym. 
Toivotaan samaa paikkaa kuin viimeksi.  

5§ Poikien viikonloppu

Poikien viikonloppua toivotaan myös: urheilulajeja, lasket-
telua. Paikaksi toivotaan jokin urheiluopisto. 

6§ Linnanmäki

Puhuttiin siitä, kuuluisiko Linnanmäellä oppaalle ranne-
ke vai nykyinen korttisysteemi.  Gallupin jälkeen nykyinen 
systeemi  OK.

7§ Liikunnallinen viikonloppu

Toivotaan liikunnallista viikonloppua; lajeina mm. ratsas-
tus, futsal, näkövammaistennis.

8§ Lopetus

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 1 1 11
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Koivupuiston järvenranta ja sauna tarjosivat isille 
lämpimän ja kuulaan leiriviikonlopun elo-syyskuun 

vaihteessa.
Koivupuiston suuri ruokasali, avara takkatupa ja kuu-

las Näsijärvi tarjosivat isille paljon tilaa mukaville jutuille ja 
myös elämää suuremmillekin ajatuksille. Ne jututhan tie-
detään, paitsi että yllättäen puhuimme myös paljon lapsis-
tamme ja perheistämme. Mukana oli pari nuorempaa per-
heenpäätä ja ehkä siitä syystä meille tarjoutui tilaisuus her-
kempiinkin mietintöihin isien roolista lastemme elämässä. 

Ei voi muuta sanoa kuin että taidamme olla sittenkin 
hiukan eri puusta veistettyjä kuin ns. keskiarvoisukit (vai 
olimmekos me peräti rautaa...). Joka tapauksessa aika mo-
nenlaisia kertomuksia, yhteistä kaikille että olemme vah-
voina maisemissa.

Myös tietynlaista esi-isyyttä alkoi hiipiä esiin, varsin-
kin kun viilenevä ilta, grillin liekkien hehku ja tuoreet liha-
tuotteet herättivät myös alkukantaisempia fiilareita. Emme 
sentään riehaantuneet, mutta yksinkertaisilla alkukantaisil-
la nautinnoilla oli oma osansa tunnelmaan. 

Grillailua ja juttelua riittikin ihan reippaasti aamun puo-
lelle. hyvin pienten unien jälkeen Näsijärven kuulakkuus 
viehätti muuattakin yksinäistä soutelijaa ja reippailu aa-
musaunassa kuului tietysti tradition mukaan ohjelmaan. 

Sitten runoilua… eli herkistyneiden isien ajatuksia...

Lehdet kellastuu,
Isit lakastuu

Ompi kaunis kuutamo,
Ja kesä iltapi, toivoopi impi

Olo senkun paranee
Hanno sitä kattelee 
Hypnotiseeraa..

Isit on aina isiä
Muttei ilman lapsia..

isät nauttivat kesän viime hetkistä... arto hippula

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 1 1
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I loinen puheensorina käy ja tervehdykset raikuvat, 
kun äidit kohtaavat villa hiidenmäessä. ”Miten ihanaa 

päästä rentoutumaan!”, ”Upea paikka!”, ”Kyllä tätä on odo-
tettu!”, ”Mukava tavata!”. 

Tutustumisen ja tulokahvien jälkeen toteamme, että 
on ulkoilun vuoro. Ohjelmassa on geokätköilyä, jota var-
ten saamme pikaopastuksen. Ei muuta kuin gps-paikan-
nin kaulaan, ohjeet mukaan ja mars menoksi! Upeat hii-
denmäen maisemat saavat äidit huokailemaan; syksyisen 
metsän raikkaus ja tunnelma tekevät sielulle hyvää. Ja niin 
vaan löydämme kaikki viisi kätköäkin - vieläpä ennakoitua 
lyhyemmässä ajassa. Ei mitään turhia äippiä laisinkaan!

Ulkoilun ja rupattelutuokion jälkeen onkin jo päivälli-
sen aika. ihanaa istua valmiiseen, herkullisia antimia not-
kuvaan pöytään. Toteamme, että nyt tytöt syödään hitaas-
ti ja hartaasti....  ja jonkin ajan päästä harmittelemme, kun 
emme jaksa enempää. Mutta kyllä oli hyvää, eikä tartte tis-
kata.

Puhe kääntyy jo saunomiseen ja lämminvesipaljuun, ei-
kä aikaakaan kun olemme jo kaulaamme myöten lämpi-
mässä vedessä. Oi autuutta! Tyytyväisinä toteamme, että 
olemme omassa rauhassa, saa puhua vapaasti. Toinen toi-
sillemme olemme sitä parhainta vertaistukea, ja otamme 
tilaisuudesta vaarin. Juttu soljuu ja ilta pimenee.  

Kiitos ihanat vertaisäidit, kyllä nyt taas jaksaa! Ja kiitos Näkö-
vammaiset lapset ry! 

äidit villa hiidenmäessä 

Jaana Väisänen
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Näkövammaiset lapset ry:n yhteistyökumppaneita kävi tutustumassa uu-
teen toimistoon ja yhdistyksen toimintaan syyskuun lopulla. Kuvassa Näkö-
vammaisten Keskusliiton toimitusjohtaja Mauno Lehtinen, Rabbe Saxén Nä-
köpiste Polar Print Oystä, sekä lasten kuntotuspäällikkö Marja-Liisa Korpela 

ja kuntoutusjohtaja Anna-Maija Ketola Kuntotus-Iiriksestä. 

Näkövammaiskortin tarkoituk-
sena on todistaa kortin halti-

jan eli lapsen näkövammaisuus. Kortti 
ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, 
vaan pyydettäessä haltijan on voitava 
todistaa henkilöllisyytensä virallisella 
henkilöllisyystodistuksella. 

Näkövammaiskorttiin merkitään 
kortin haltijan nimi, syntymäaika, nä-
kövamman aiheuttama haitta-aste-
prosentti ja haittaluokka. Näkövam-
maiskortin myöntämisestä vastaa-
vat Näkövammaisten Keskusliitto ry ja 
Förbundet Finlands Svenska Synska-
dade rf. Näkövammaiskortti on mak-
suton. Näkövammaiskortin voi saada 
näkövammainen, jonka näkövammas-
ta aiheutuva haitta-aste on vähintään 
50 %. haitta-aste on todistettava lää-
kärintodistuksella.
Monissa muissa yhteyksissä mahdolli-
set alennukset ja edut riippuvat palve-

lun tarjoajasta. Esimerkiksi jotkut teat-
terit, museot, huvipuistot ja uimahallit 
myöntävät alennuksia näkövammai-
selle kävijälle tai hänen saattajalleen. 

Näkövammaiset lapset ry:n jäsen-
ten korttien tilaus tehdään Näkövam-
maiset lapset ry:n toimistolle (Mal-
minkaari 15 A, 00700 helsinki). Kort-

tia varten toimistoon lähetetään va-
lokopio lääkärin todistuksesta, jos-
sa ilmenee haitta-asteprosentti (myös 
kuntoutusohjaajan antama todistus 
käy) sekä yhteystiedot. Näkövammais-
ten Keskusliitto ry toimittaa näkö-
vammaiskortin postitse kotiin kahden 
kuukauden kuluessa.

Tunnetko näkövammaiskortin?

Syksy alkoi toimistolla

Näkövammaiset lapset ry:n toi-
misto muutti kesällä  hel-

singin Malmin Novan 3. kerrokseen.  
Meillä on nyt  mahdollisuus järjestää 
yhdistyksen tilaisuuksia, koulutuksia 
ja kerhoja omissa tiloissa. Kerho-oh-
jaajien koulutuspäivä pidettin toimis-
tolla syyskuussa. Samoin helsingin Oo 
mun kaa! -kerho on kokoontunut toi-
mistolla, jossa on myös kaikki kerho-
toimintaan tarvittavat välineet: pelit, 
soittimet ja askartelutarvikkeet. Syk-
syn alkajaisiksi pidettiin yhteistyöta-
hoille kekkerit, jossa esiteltiin tiloja ja 
toimintaa. 

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 1 1
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Uudet jäsenet koolla

Näkövammaiset lapset ry:n uu-
sien jäsenperheiden päivää 

vietettiin Aulangolla lokakuun lopul-
la. Mukana oli kahdeksan perhettä, 
kolme reipasta lastenohjaajaa ja yh-
teistyökumppanimme Sokeain las-
ten tuki ry.

Aulangon kylpylä on riemukas paik-
ka ja tietenkin monelle lapselle se oli 
päivän tärkein juttu.  vanhemmat eh-
kä arvostivat sitä, että lauantaipäivän 
lounaalla sai istua valmiiseen pöytään.

vanhemmat kokoontuivat juttele-
maan toiminnanjohtajien Leena hon-
kasen ja Rilla Aura-Korven kanssa yh-
distystemme toiminnasta. vaikka Nä-
kövammaiset lapset ry ja Sokeain las-
ten tuki ry tekevät kiinteää yhteistyö-
tä, toimintamme perusta on erilainen. 
Uusien, kuten vanhojenkin, jäsenper-
heiden on hyvä tietää erot ja osata 
käyttää hyväkseen sitä laajaa tapah-
tuma-, kurssi- ja lomatarjontaa, joi-
ta meillä yhdessä, mutta omina järjes-
töinämme on tarjottavana.  vanhem-
painyhdistys, Näkövammaiset lapset 
ry, tarjoaa vertaistukea, tapahtumia ja 
tietoa. vanhempainyhdistyksen järjes-
tämille leireille ja viikonloppuihin voi 
osallistua vaikka vuosittain, kun taas 
Sokeain lasten tuki on hyväntekeväi-
syysjärjestö, jonka lomalle perhe pää-
see pääsääntöisesti vain kerran. van-
hempainyhdistykseen kuuluvat per-
heet saavat jäsenetuna Silmäterä-leh-
den. 

Näkövammaiset lapset ry:n jäsenek-
si on kuluvan vuoden aikana liittynyt 
40 uutta jäsenperhettä.  Toivottavasti 
tapaamme nyt mukana olleiden lisäk-
si monia muita uusia ja vanhoja per-
heitä tulevan toimintavuoden aikana.

Lapset viettivät leikkituokion ohjaajien kanssa, sillä välillä kun 
vanhemmilla oli oma keskusteluhetkensä. 

Kolmen kuukauden ikäinen Ella-vau-
va isänsä Juha Sarénin sylissä oli päi-

vän nuorin osallistuja. 
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Oo mun kaa! 
kerhotoimintaa 8–13-vuotiaille

Helsingin Oo mun kaa! -kerho siirtyi tänä syksynä 
Merirastin nuorisotalolta Näkövammaiset lapset 

ry:n uusiin tiloihin Malmille. Kerholaisten mielestä uudet 
tilat tuntuvat viihtyisiltä, koska huoneita ja tilaa on enem-
män kuin edellisessä paikassa. – ihan hyvät tilat, kommen-
toi Eeva Lusenius (13), joka on muiden kerholaisten ta-
paan käynyt kerhossa jo Meri-Rastilassa. Eevan mielestä ki-
vointa kerhossa on leikkiminen ja syöminen. Aino Pohjolai-
nen (10) tykkää kerhossa eniten askartelusta. Jonni Pohjo-
la (13) edustaa tällä hetkellä ainoana kerholaisena miessu-
kupuolta, sillä kaikki kolme ohjaajaakin ovat naisia. Jonni-
kin viihtyy kerhossa hyvin. 

Tänä syksynä kerholaiset ovat jo ehtineet muun muassa 
ideoimaan yhdessä kerhon toimintaa, askartelemaan sii-
lejä ja leikkimään. Lokakuun levyraadissa voiton vei Jon-
nin valitsema Munamiehen kappale. hedelmien ja keksien 
herkuttelu oli kaikkien kerholaisten mieleen.

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin Malmil-
la. Tänä talvena tarkoitus on mm. pitää halloween-naami-
aiset, koristella pipareita joulua odotellessa, ulkoilla laski-
aisen merkeissä, pitää disco ja tehdä kevätretki. Joka ker-
ta varataan myös aikaa kerholaisten suosikkileikeille ja va-
paalle jutustelulle. Uudet kerholaiset ovat tervetulleita!

Oo mun kaa! -toiminta on saanut uuden 
värillisen logon. Sen suunnittelusta vas-

tasi Saara Honkanen.
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Oo mun kaa! -kerhot
Helsinki: 

Kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18-20, Näkövammaiset 
lapset ry (Malminkaari 15 A)
10.1., 7.2., 6.3., 3.4., 8.5.

Jyväskylä: 

Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18-20, Keski-Suomen Nä-
kövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
10.1., 14.2.,13.3.,10.4., 8.5.

Turku: 

Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18-20, varsinais-
Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
11.1. Leaf-Arena
8.2. hirvensalon laskettelu 
14.3. Rottinkitöitä + tietokonepelejä
11.4. Omat lautapelit mukaan
9.5. Ulkoilua Kupittaalla liikennepuisto/ Seikkailupuisto/ 
makkaranpaistoa

Lisää tietoa kerhoista ja ilmoittautuminen lomakkeella 
www.silmatera.fi -> tapahtumat -> Oo mun kaa! -kerhot.
Lisätiedustelut Anne Latva-Nikkola, (09) 7522 540, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Oo mun kaa! -liikuntakerho Oulussa
Joka torstai 12.1. lähtien klo 18–19, kerho lomailee viikolla 
10. Paikkana Oulun uimahallin liikuntasali (Pikkukankaan-
tie 3).

Oo mun kaa! -kaveripäivä 
8-14-vuotiaiden näkövammaisten varhaisnuorten kaveri-
lauantai pidetään 21.4. klo 12–16 Tampereen keskustas-
sa Toimintakeskus vuoltsun monitoimisalissa (vuolteenka-
tu 13).
Lähde kaveripäivään yhdessä kaverisi, sisaresi tai serkkusi 
kanssa. voit toki tulla yksinkin, kavereita löytyy kyllä paikan 
päältä. Päivän aikana tekemistä riittää: pelataan, askarrel-
laan ja tehdään pientä välipalaa. Ei osallistumismaksua.

Turun Oo mun kaa! -ker-
ho kokoontui syksyisenä 
sadepäivänä tekemään 
savitöitä Turun Seikkai-

lupuiston savityöpajaan. 
Lasten käsissä syntyi mm. 
ruukkuja, koruja, koriste-
esineitä ja erilaisia eläi-

miä.

Tampereen sisupartio
Tervaksentekijät lippukunnan sisupartio 7–12 -vuotiail-
le näkövammaisille lapsille kokoontuu joka toinen keski-
viikko parillisina viikkoina klo 17.00–18.30 osoitteessa Ele-
mentinpolku 13. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Emilia Paronen p. 041433 0114 wiltsu@partio.net
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Tapahtumakalenteri 2012

Alue- ja diagnoosikohtaisista leireistä sekä ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme sähköpostitse 
suoraan kohderyhmälle. Huolehdi siitä, että toimistolla on oikeat osoitetietosi. Helpoin tapa päivittää 
tietoja on netissä kotisivuillamme oleva lomake www.silmatera.fi -> Yhdistys -> Jäsenille -> Jäsentietojen 
päivittäminen!

10.–11.3. Vanhempien viikonloppu, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

17.–18.3. Tyttöjen viikonloppu, Holman kurssikeskus, Klaukkala

31.3.–1.4. Poikien viikonloppu, Holman kurssikeskus, Klaukkala

6.–8.4. Pääsiäisviikonloppu, Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

9.–13.6. Oo mun kaa! -leiri, Kauppilan Matkailutila, Ikaalinen

16.6. Uusien jäsenten päivä

2.–7.7. Perhekurssi (Ray sopeutumisvalmennus), Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

16.–21.7. Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi. (Hyvinvointilomat ry)

30.7.–4.8. Kelan liikunnallinen kuntoutuskurssi peruskouluikäisille, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Vuorela

7.–8.9. Leikki-ikäinen & läheinen -viikonloppu, Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

15.–16.9. Pohjois-Suomen syysviikonloppu, Liikuntaopisto Virpiniemi, Kiviniemi

22.–23.9. Etelä-Suomen syysviikonloppu, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

6.–7.10. Isien viikonloppu, Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

20.–21.10. Äitien viikonloppu, Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

 Syksy

Kevät

Kesä
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Tyttöjen juttuja!
l Tyttöjen viikonloppu 17.–18.3.2012 
holman kurssikeskuksessa Klaukka-
lassa 
l Luvassa kasvonaamioita, koruja, 
tansseja ja muuta naisellista, eikä yh-
tään poikaa!
l viikonlopun viettoon ovat tervetul-
leita 10–14-vuotiaat tytöt. Mukaan 
mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta 
tyttöä (minimiosallistujamäärä 5). 
l viikonlopun omavastuu on 20 eu-
roa. hinta sisältää majoituksen, ruo-
kailut sekä ohjelman.
l ilmoittautuminen 27.1. mennessä 
www.silmatera.fi -> Toiminta 

Puretaan kone!
l Poikien viikonloppu 31.3.–1.4.2012 
holman kurssikeskuksessa 
Klaukkalassa
l Pojat tutustuvat tekniikan ihmeisiin, 
kun poikaporukalla puretaan 
muutama sähkölaite. Loppuenergia 
käytetään peleihin ja saunomiseen. 
l viikonlopun viettoon ovat tervetul-

Pääkaupunkiseudun 
perhetapaamiset 
l Pääkaupunkiseudun näkövammais-
ten lasten perheet kohtaavat Jaatisen 
majalla (vellikellonpolku 1, Malmin-
kartano, helsinki). Jaatisella on mah-
dollisuus vaihtaa kuulumisia, jutus-
tella ja kahvitella. Samaan aikaan lap-
set saavat peuhata Jaatisen mukavissa 
puitteissa ohjaajien kanssa. 
l Jaatispäivät ovat: sunnuntaina12.2. 
ja 18.3. klo 16–18 
sekä 6.5. klo 16–19 grillibileet. 
l ilmoittautuminen vertaistukija 
hanna Mäkelälle, 040 709 6410, 
hannasofia.makela@gmail.com

Tulossa keväällä

leita 10–14-vuotiaat pojat. Mukaan 
mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta 
poikaa (minimiosallistujamäärä 5). 
l viikonlopun omavastuu on 20 eu-
roa. hinta sisältää majoituksen, ruo-
kailut sekä ohjelman.
l ilmoittautuminen 9.2. mennessä 
www.silmatera.fi -> Toiminta 
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vanhempien viikonloppu ja 
Näkövammaiset lapset ry:n 
vuosikokous
Vanhempien viikonloppu 10.–11.3.2012 ja 
yhdistyksen vuosikokous 10.3. 
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

 lviikonlopun omavastuu on 60 euroa / hlö (yhdistyksen 
varsinaiset jäsenet ja puolisot). 
l vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdis-
tyksen matkustussäännön mukaisesti. 
l viikonloppuun ilmoittautumislomake löytyy www.silma-
tera.fi -sivustoilta. voit myös tilata lomakkeen toimistolta.  
l vuosikokoukseen osallistujille yhdistys tarjoaa lauantaina 
lounaan, joten ilmoittautuminen on pakollinen, vaikka et 
osallistusikaan vanhempain viikonloppuun. 
l ilmoittautumiset viim. 3.2. mennessä.
l vanhempien viikonloppuna aikuiset juttelevat ja rentou-
tuvat keskenään, joten lastenhoitoa kannattaa alkaa jo ky-
sellä mummeilta ja kummeilta. 
l vuosikokouskutsu julkaistaan Silmäterässä 1/2012 ja lä-
hetetään jäsenperheille myös vuosittaisen jäsenkirjeen 
mukana.

Pääsiäisleiri
Pääsiäisleiri 6.–8.4.  
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa  

l Näkövammaiset lapset ry kustantaa näkövammaisen lap-
sen pääsiäisleirin. 
l Saattajan maksu on 34 euroa. 

Muut perheenjäsenet maksavat viikonlopusta seuraavasti:
l aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret 150 euroa  
l 4–13-vuotiaat lapset 70 euroa
l alle 4-vuotiaat maksutta 
l Leirimatkoja ei korvata.

hinnat sisältävät majoituksen, ruoat (aamiaisen, lounaan ja 
päivällisen) tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän lou-
naaseen, asiakassaunojen käytön sekä kivaa leiriohjelmaa.  
Leiripaikkaan voit tutustua osoitteessa www.peurunka.fi
l ilmoittautumislomakkeen voi täyttää 
www.silmatera.fi -sivustoilla tai tilata toimistolta. 
l ilmoittautumiset 1.3. mennessä. 

Liikunnallista kuntotuskurssia ja huhmarin tuettua lomaa lukuunottamatta haku leireille, kursseille ja viikonlopputapahtu-
miin tapahtuu www.silmatera.fi -sivuilla olevalla hakulomakkella. Jos sinulla ei ole käytettävissä nettiyhteyttä, soita toimis-
toon puh. 09-752 2540.  Kesän 2012 leireistä tarkemmat tiedot Silmäterässä 1/2012.

huomioi viimeiset ilmoittautumis- ja hakupäivämäärät!
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KELA kurssinumero 43048
l Kurssilla liikutaan monipuolisesti. Ohjelmassa on uintia, 
melontaa, kuntosaliharjoittelua, yleisurheilua, liikkumis-
taidon ohjausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. 
Tietenkin kurssilla vietetään myös sauna- ja nuotioiltoja.
l Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kai-
kille perheenjäsenille maksuton. 
l Kurssille voivat osallistua kouluikäiset näkövammaiset 
lapset, joilla ei ole muita vaikeasti liikuntaa haittaavia lii-
tännäisvammoja sekä heidän perheenjäsenensä. 
l Kurssille otetaan 15 kuntoutujaa perheineen. 
Kurssilla on myös Kelan harkinnanvaraisia kuntoutuspaik-
koja.
l Kurssille on mahdollista päästä useammin kuin ker-
ran peruskouluiän aikana, eri kasvun vaiheissa. Näin ollen 
kurssille kannattaa hakeutua ensimmäisen kerran jo koulu-
tien alkuvaiheissa, mikäli se on tarpeellista. 

Kurssille hakeudutaan näin
1 hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä 
kaavake KU102 (Kuntoutushakemus). Kurssin numero on 
43048. Kurssinumeron avulla Kelan virkailijat osaavat an-
taa oikean kaavakkeen.  

2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa 
kuvata tarkoin näkövamman aiheuttama haitta liikkumi-
sessa ja selviytymisessä samoin kuin perustelut miksi ha-
keutuu kurssille.

3 Liitä mukaan jäljennös korkeintaan vuoden vanhasta 
kuntoutussuunnitelmasta tai lääkärin B-lausunnosta. Kun-
toutussuunnitelmassa tai lääkärin B-lausunnossa  täytyy 
olla maininta suosituksesta ko. kurssille. Lisäksi on hyvä 
laittaa jäljennökset mahdollisista muista kuntoutusta puol-
tavista lausunnoista. 

4 hakemus liitteineen lähetetään maaliskuun 31. päi-
vään mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon, 
Malminkaari 15, 00700 helsinki. 
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan huhtikuun 10. päi-
vään mennessä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Ke-
lalle.

Näkövammaisten peruskoululaisten 
liikunnallinen perhekusrssi
Kunnonpaikka, Siilinjärvi, Vuorela 
30.7.–4.8.2012

Tiedustelut: 
Näkövammaiset lapset ry 
puh. (09) 752 2540  
nlt@silmatera.fi.

Tärkeää!
Kuntoutusta haettaessa edellytetään korkeintaan vuoden 
vanhaa kuntoutussuunnitelmaa tai lääkärin B-lausuntoa, 
jossa on maininta ko. kurssista sekä tiedot lapsen vammasta.

Jos kuntoutussuunnitelma ei ole voimassa tai on koko-
naan tekemättä, ota yhteys alueesi kuntoutusohjaajaan. 
Kuntoutussuunnitelman tai lausunnon saannissa on joissa-
kin sairaanhoitopiireissä saattanut kulua melkoisesti aikaa, 
joten ole ajoissa liikkeellä.
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Aleksi harjoittelee pistekirjoitusta. 
Opettajana Riitta Mecklin.
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i jännitä yhtään, 
tosi mukava pääs-
tä Riitan oppi-
laaksi, tavata mui-

ta lapsia ja opetella taas niitä omatoi-
misuustaitoja ja oppia uusia juttuja, 
onkohan Milja vielä avustajana”. Näi-
tä tuumaili Aleksi jo muutamaa viik-

koa ennen Jyväskylään lähtöämme. 
Lähdimme Aleksin kanssa toista 

kertaa esiopetuksen tukijaksolle Jy-
väskylään sunnuntaina puolen päi-
vän maissa, tällä kertaa omalla autol-
la. Matkalla Aleksi pohti, että ketä-
hän tuttuja aikuisia ja lapsia on mu-
kana tällä kertaa. Pikkumies tuntui 

odottavan innolla tukijaksoaan eikä 
pitkä istuminen autossa Oulusta Jy-
väskylään tuntunut juurikaan haittaa-
van. Perillä olikin vastassa kaksi tut-
tua ohjaajaa ja pieni ensijännitys pur-
kautui heti eteisessä, jossa Aleksi ker-
toili pikaisesti nimensä, ikänsä ja mil-
lä oli tullut. Sunnuntai-ilta kului paik-
kaan uudelleen tutustumisessa (varsin-
kin pallomeri piti käydä heti kokeile-
massa) ja muita perheitä odotellessa. 
Kaikki kolme muuta poikaa olivatkin 
tavalla tai toisella tuttuja ennestään, 
joten mukava oli aloitella jaksoa. Un-
ta ei Aleksin kauan tarvinnut odotel-
la iltapalan jälkeen.

Aamulla, hyvin nukuttu yö takana, 
pientä eskarilaista omien sanojensa 
mukaan ”ihan värisytti”, koska nyt sit-
ten kuitenkin jännitti kouluun meno. 
Koulupäivään mahtuikin monenlais-
ta, mukavinta oli ollut satu Kolmesta 
pukista. Päivän kruunasi Aleksin mu-
kaan lasten ja ohjaajien reissu Mäki-
Matin perhepuistoon, jossa parasta oli 
kiipeilytelineet ja hurja kiemuramäki. 

Tällä jaksolla Aleksi on ainoa sokea, 
muut lapset näkevät jonkin verran, 

Mennään 
tukijaksolle!

Aleksi Kangas (7) lähti syys-
kuussa esiopetuksen tukijaksol-
le Jyväskylän näkövammaisten 
koululle. Ja niin mukavaa oli, et-
tä: ”Takaisin tullaan taas ihan 
varmasti toukokuussa!”

Anne kangas
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S Aleksia jännittää vähän; edessä 

on viikko Jyväskylän koululla.
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joten hän ei oikein tunnu uskaltavan 
mennä kolmen muun pojan menoon 
mukaan. Ja onhan se hankala osallis-
tua rakentamis- ja muihin näköä vaa-
tiviin leikkeihin, kun itse ei näe, joten 
oma huone vetää kovasti puoleensa. 
Aleksi rakastaa äänittää omia laulu-
jaan ja juttujaan digisanelimeen, on-
neksi se tuli mukaan ja pelastaa näin 
noita vapaa-ajan hetkiä.

Tiistaiaamuna uni olisi maittanut pi-
tempäänkin, mutta koulu alkoi jo 8.30. 
Aamutoimet suoritetaan pääsääntöisesti 
ohjaajien kanssa. Syöminen, ruokailu-
välineiden palauttaminen tiskipöydälle 
ja pukeutuminen ovat ainakin Aleksil-
le vielä haasteellisia, joten on hyvä, että 
näitä omatoimisuustaitoja harjoitellaan 
koko ajan. Useinhan lapsi tekee asioi-
ta paremmin hiukan vieraamman ih-
misen kanssa kuin oman vanhemman.

Tänään Aleksilla oli koulutoimin-
nan lisäksi juttutuokio psykologi Eli-
nan kanssa sekä liikuntatunnilla uin-
ti. Mukavaa kaikki, tuumasi Aleksi. 
Hauskaa oli sitten myös koulupäivän 
jälkeen paitsi Aleksilla ja Macolla, jak-
son toiselle pojalla, niin myös äidillä, 
kun tämä poikaduo yhdessä keksi ää-
nittää beatboxailua Aleksin digisane-
limeen. Illalla vietimme myös Santun 
syntymäpäiväjuhlia kakun, karkkien ja 
popcornien kera. Popparit oli parasta!

Keskiviikkona Aleksi totesi koulu-
päivän jälkeen, että kyllä oli kivaa. Kun 
yritin kysellä häneltä tarkemmin päi-
vän sisällöstä, ei hän sitä osannut tar-
kemmin eritellä, kommentoi vain, et-
tä kaikki oli ollut niin mielenkiintois-
ta ja eskari kivaa. No, sehän se tärkein 
asia onkin. On hienoa huomata, kuin-
ka Aleksi nauttii täällä olosta, vaikka 

ollaankin niin erilaisessa ympäristös-
sä kotiin verrattuna. Kotona meitä on 
vain me kaksi ja kaikki niin, niin tut-
tua ja turvallista. Täällä on uusia ihmi-
siä, paljon vaateita omatoimisuudelle 
ja etenkin todella erilainen äänimaa-
ilma. Kaikki tämä tietysti myös väsyt-
tää sokeaa lasta, mutta joka ilta poh-
ditaan iloisena seuraavan päivän jut-
tuja eikä unta tarvitse kauaa odotella. 
Illalla oli vielä ohjelmassa sämpylöi-
den leivontaa ja niin olikin jo kolmas 
päivä takana.

Torstaiaamuna Aleksilla oli hiu-
kan vaikeuksia herätä ja hän kyseli-
kin, että milloin saa nukkua pitkään. 
Mutta kun hän muisti, että tänään on 
torstai ja illalla olisi luvassa musiik-
kituokio musiikkiluokassa, uni kaik-
kosi hetkessä. Aleksi rakastaa musiik-
kia, mutta kun koulussa ollaan, häntä 

Opettajat Riitta Mecklin ja Mar-
ju Moilanen, koulunkäynninohjaaja 
Milja Juvonen sekä eskarilaiset Ale-

xander, Maco, Santtu ja Aleksi askar-
televat syksyn lehdillä.
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jännitti, että mitä jos opettaja antaa-
kin kaikille nuotit ja hän ei osaa soit-
taa nuoteista. Voi tuota pienen miel-
tä! Päivällä koulussa oli mm. piste-
valmiuksien harjoittelua ja syksyis-
ten vaahteralehtien parissa askarte-
lua. Lisäksi käsitöissä oli käärmeen 
tekoa Heikki-opettajan johdolla. Ul-
koilu suuntautui tänä iltapäivänä lä-
heiselle lammelle sorsia syöttämään. 
Iloa oli kovasti tuottanut se, että Alek-
si oli oppinut musertamaan leipää kä-
sillään. Päivän ja ehkä koko viikonkin 
mieleenpainuvin juttu oli sitten juu-
ri tuo musiikkituokio Sanna-opetta-
jan johdolla. Kaikki olivat saaneet ko-
keilla ja soittaa eri soittimia, laulettu-
kin oli ja lopuksi oli vielä ollut ihana 
rentoutus sohvalla. Ohjaajat kyselivät-
kin lapsilta, että pitäisikö keväänkin 
jaksolla olla jotain vastaavaa ja vas-
taus taisi kaikilta olla kyllä! Tänä il-
tana Aleksi rohkaistui ensimmäisen 
kerran jakson aikana itse lähtemään 
leikkihuoneeseen. 

Perjantaiaamuna aamupalan syön-
ti ja astioiden palautus sujui jo hyvin. 
Todella hienoa huomata, kuinka op-
pilaskodin ohjaajat antavat positiivis-
ta palautetta lapsille heidän pienistä-
kin edistymisaskelistaan omatoimi-
suudessa. Ja vanhemman näkökulmas-
ta katsottuna se, että ohjaajat ovat jo 
aiemmilta kerroilta tuttuja, antaa se-
kä lapselle että vanhemmalle turval-
lisen olon.

Aamun hampaanpesulla Aleksi tuu-
masi, ettei hän halua vielä lähteä ko-
tiin, vaan jäädä koululle. Aleksi tun-
tuukin olevan sellainen lapsi, joka tark-
kailee rauhassa ensimmäiset päivät ja 
lämpenee kaikelle vasta loppuviikosta, 
jolloin tietysti on jo kotiinlähtö edessä. 
Aamupäivän tuntien jälkeen asunto-
laan tuli iloinen poikanelikko, viikko 
oli nyt ohi. Aleksi tuumasi ohjaajille, 
että ihan varmasti tullaan uudelleen 
toukokuussa. Tästä jaksosta jäi taas 
lämmin muisto. Halauksia ja hyväs-
tejä. Kotimatka saattoi alkaa.

Aleksi Kangas oli esiopetuksen tu-
kijaksolla Jyväskylän näkövam-
maisten koululla 19.–23.9.2011.
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Aleksi viettää vapaa-aikaa digisanelimen parissa.

Paljon onnea vaan, Santtu! Kitaraa soittaa ohjaaja Markku  Kinnunen.
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lL
eena Pihlainen 
järjesti yhdessä 
Näkövammaisten 
Keskusliiton kou-

lutuspoliittisen suunnittelijan, Sari Ko-
kon kanssa viime lokakuussa jo kol-
mannen perättäisen opiskelijatapaa-
misen Jyväskylässä. Tällä kertaa mu-
kana oli viisi opiskelijaa ja yliopiston 
edustajia. 

– Meillä täällä Keski-Suomessa ja Jy-
väskylän seudulla on aika paljon nuo-
ria ja nuoria aikuisia näkövammaisia ja 
aluesihteerin tehtävähän on auttaa ja 
tukea kaikkia alueella olevia sokeita ja 
heikkonäköisiä. Minulle vain pisti joi-
takin vuosia sitten silmään, että tääl-
lä on myös useita sokeita opiskelijoi-
ta yliopistossa ja ajattelin, että he var-
maan hyötyisivät toinen toistensa ta-
paamisesta. Sitten pyysin Kokon Saria 
tänne ja kokosin ryhmän. Ensimmäi-
sellä kerralla kokoonnuimme toimin-
takeskuksella, toisen pizzeriassa ja nyt, 
kun suunnittelukoordinaattori Hannu 
Puupponen, joka työssään yliopistolla 
hoitaa muun muassa vammaisten opis-
kelijoiden asioita, ilmaisi halunsa olla 
mukana, pääsimme yliopiston tiloihin, 
Leena Pihlainen kertoo. 

– Mukaan tulivat myös opintohal-
lintopäällikkö Tuula Maijanen ja op-
pilaitospappi Kimmo Nieminen, jon-
ka toimenkuvaan kuuluu yliopiston 
opiskelijoiden tukeminen uskonto-

kunnasta riippumatta. Oppilaitospa-
pin luokse hakeutuminen on huomat-
tavasti nopeampaa kuin ylioppilaiden 
terveydenhuoltoon, jonne henkisistä 
pulmista kärsivä voi joutua odottele-
maan vuoroaan jopa kuukausia. Juu-
ri kukaan näistä meidän opiskelijois-
ta ei ollut kuullut, että heitä varten on 
pappikin.

– Tämä kokoontuminen oli jo kol-
mas täällä Jyväskylässä ja vakaa aiko-
mus on kokoontua uudelleen. Nyt oli 
mukana viisi nuorta, mutta meillähän 
on useampiakin opiskelijoita.  Tiedän 
täällä olevan ainakin kaksi näkövam-
maista yliopisto-opiskelijaa, jotka nyt 
eivät päässeet tapaamiseen.  

– Oma tehtäväni tapaamisessa on 
opastaa ihmisiä paikalle, hankkia tar-
jottavat, toimia tarjoilijana ja saatel-
la viimeisetkin kotiinsa illan kuhjas-
sa. Olin tietenkin myös keskustelussa 
mukana, koska ainoana tunsin jokai-
sen paikalla olijan. Kerroin opiskelijoil-
le myös mahdollisuudesta hakea talou-
dellista tukea mm. Sokeain Ystäviltä. 

Kysymyksiä ja kokemuksia
Sari Kokko on ollut mukana Jyväsky-
län opiskelijoiden tapaamisissa heti 
ensimmäisestä, vuonna 2009 järjes-
tetystä, tapaamisesta lähtien. 

– Tapaamisissa puhutaan hyvin pal-
jon käytännön asioista. Tällä kertaa 
opiskelijoilla oli kysymyksiä esimer-

kiksi apuvälineistä, opiskeluun liitty-
vistä harjoitteluista, opiskelijavaihdos-
ta ja liikkumistaidon ohjauksesta. Jy-
väskylässä, niin kuin monella muulla-
kin paikkakunnalla, liikkumistaidon 
ohjaajista on huutava pula. Kahdelle 
meidän nyt mukana olleelle opiskeli-
jalle kaupunki on aivan uusi, joten riit-
tävän ohjauksen saaminen olisi välttä-
mätöntä, Sari Kokko painottaa. 

– Paljon puhuttiin myös oppima-
teriaaleista ja tenttijärjestelyistä; mi-
ten tulee toimia, jos tarvitsee esimer-
kiksi erillistä tilaa tai lisäaikaa. Ja sel-
laisiakin käytännön asioita tuli esille, 
että jollakin opiskelijoista tenttivas-
taukset olivat kadonneet taivaan tuu-
liin, koska muistitikku oli vaurioitunut 
– eli on siis ensiarvoisen tärkeää tal-
lentaa niin kysymykset kuin vastauk-
setkin koneelle ja vasta sitten tikulle. 

– Nyt mukana olleet opiskelijat oli-
vat kaikki eri tiedekunnista ja aloilta. 
Mukana oli tietojenkäsittelytieteen, 
suomen kielen, kemian ja erityispeda-
gogiikan yliopisto-opiskelijat sekä am-
mattikorkeakoulun toimintaterapeut-
ti-opiskelija.  Silti heillä oli jakaa kes-
kenään paljon tietoa siitä, miten ovat 
ratkaisseet erilaisia opiskeluun liitty-
viä kysymyksiä.

– Oli hienoa, että mukana olivat 
myös yliopiston työntekijät Hannu 
Puupponen ja Tuula Maijanen sekä 
oppilaitospappi Kimmo Nieminen. 

Opiskelijoiden asialla 

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu vetävät Jyväskylään näkö-
vammaisia opiskelijoita eri puolilta Suomea.  Paikallinen ai-
kuisten aluesihteeri, Leena Pihlainen, pitää huolta opiskelijois-
ta: syksyisin järjestetään tapaaminen, jossa käsitellään opiske-
luun liittyviä käytännön kysymyksiä.

leena honkanen
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Vaihto-opiskelija Veronika Janikova Tsekistä, 
Sanna Astikainen, Reima Savolainen, Anna Kau-

samo, Leena Pihlainen ja Sari Kokko.

Opiskelijoiden on hyvä oppia tuntemaan ihmiset, joiden 
puoleen kääntyä.  Käytännön tietoa tulee tietysti puolin 
ja toisin. Minulle jäi vielä jälkikäteen selvitettäväksi joita-
kin apuvälineasioita ja liikkumistaidon ohjauksen mah-
dollisuuksia. 

Tämä sokeiden opiskelijoiden asia on minulle sydämen 
asia, sanoo aluesihteeri Leena Pihlainen (kuvassa toinen 
oikealta), joka on toiminut Näkövammaisten Keskuslii-

ton aikuisten aluesihteerinä Keski-Suomen alueella jo yli 
30 vuotta.
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Käytä hyväksesi vertaistuki, kuntoutus ja virkistys
Mitä järjestöillä 
on tarjottavana 
perheen tueksi?

Voimistava vertaistuki
Lapsen ollessa pieni tai vamman tuore asia perheessä, vanhempien vertaistuen 
tarve on yleensä suurin. Leikki-ikäisestä lähtien lapsi alkaa vähitellen ymmärtää 
oman vertaisryhmänsä, toiset näkövammaiset lapset. Lapsena solmitut vertais-
suhteet kantavat usein aikuisuuteen ja läpi elämän antaen suuren selviytymis-
voiman. Myös sisarukset luovat omaa tukiverkostoaan vammaisten lasten si-
sarusten kesken. Näkövammaiset lapset ry on järjestö, jonka tehtävänä on 
luoda tilaisuuksia vertaistukiverkostojen syntymiselle ja ylläpitämiselle. Toi-
mintaa rahoittaa RAY. 

vanhempien aktiivisuudesta ja jaksamisesta riippuu paljon. vertaistu-
ki on voimavara, joka alkaa vähitellen ruokkia jaksamista ja tuo iloa elä-
mään. Jokaisella pitää olla oikeus kuulua myös johonkin sellaiseen ryh-
mään, jossa oma vamma tai oman lapsen vammaisuus ei ole poikkea-
vuus. vertaisryhmässä voi avoimesti puhua siitä, miten vamman rajoi-
tukset tuntuvat ja miten niistä voi selviytyä. vertaisryhmissä liikkuu 
paljon ns. hiljaista tietoa, joka on hankittu kokemusten kautta. Tieto li-
sää toimintakykyä ja toimintakyky mahdollisuuksia hyvään elämään.   

Näkövammaiset lapset ry järjestää perheille aluetapaamisia, leire-
jä ja kursseja sekä lapsille omaa Oo mun kaa! -toimintaa. Näitä kaik-
kia kannattaa hyödyntää niin paljon kuin vain mahdollista. Yhdis-
tyksen julkaisema Silmäterä -lehti tuo tietoa ja vertaistukea myös 
niille perheille, jotka eivät pääse tapaamisiin ja tapahtumiin.

Kulje kuntoutuspolku
Kuntoutus pyrkii minimoimaan vamman aiheutta-
man haitan. Tavoitteellinen ja tuloksekas kuntoutus-
polku vaatii paitsi kuntoutusta järjestävän tahon 
osaamisen, myös perheen sitoutumisen tavoittei-
siin. Kuntoutus ei ole vain silloin tällöin toistuva 
yksittäinen jakso, vaan jatkuva prosessi, jossa pa-
rannetaan ja ylläpidetään lapsen kykyä selviy-
tyä erilaisista toiminnoista niin hyvin kuin se 
hänelle on mahdollista vamman rajoitukset 
huomioon ottaen. 

Kuntoutuksen punaisen langan pitäisi nä-
kyä kuntoutussuunnitelmassa. Suunnitel-
maan kirjataan tarpeet ja tavoitteet; mi-
tä pitää osata ja oppia ja mitä terapioita 
tai kursseja tavoitteiden saavuttamisek-
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Elämykset katkaisevat arjen
Näkövammaisjärjestöjen joukossa on myös ns. hyvänte-
keväisyysjärjestöjä. Lapsiperheille tutuin niistä on Sokeain 
lasten tuki ry, joka tarjoaa näkövammaisen lapsen perheel-
le kerran elämässä 3–5 vuorokauden mittaisen loman. Lo-
mista suurin osa järjestetään Suomen luontokohteissa.

Sokeain lasten tuen lomilla on mukana useimmiten kak-
si perhettä ja kaksi työntekijää. Kohteiden valinnassa ja lo-
maohjelmassa otetaan huomioon lapsen erityistarpeet. 
vaikeavammainen lapsi pääsee hyvin järjestetyllä lomalla 
kokemaan yhteisiä elämyksiä koko perheen kanssa. Loma 
on kokemus, joka kannattaa käyttää hyväksi. 

Lomien lisäksi yhdistys järjestää kylpyläpäiviä, joihin kut-
sutaan pienten lasten perheitä.

Lomatoimintaa rahoittaa Sokeain Lasten Tukisäätiö, joka 
myös jakaa apurahoja mm. näkövammaisten lasten harras-
tustoimintaan, erityisliikuntavälineiden hankintaan ja per-
heiden lomakustannuksiin. 

Käytä hyväksesi vertaistuki, kuntoutus ja virkistys

Näkövammaisten Keskusliitto ry

n Kelan ja terveydenhuollon kustantamaa lasten 
kuntoutusta
n RAY:n rahoittamaa lasten aluesihteeritoimintaa
Lasten kuntoutusosasto (09) 3960 4531
riikka.mauranen@nkl.fi 
www.nkl.fi
n Liitolla ei ole henkilöjäseniä

Näkövammaiset lapset ry 

n vapaaehtoisten vertaistukijoiden järjestämiä 
aluetapaamisia ja perhetapaamisia 
n Teemaviikonloppuja (esim. Pääsiäinen, syysvii-
konloppu, äitien ja isien viikonloput)
n Kesäkursseja ja -leirejä
n Oo mun kaa! -kerhoja ja -leirejä
n Silmäterä-lehti
(09) 752 2540 
nlt@silmatera.fi 
www.silmatera.fi 
facebook Näkövammaiset lapset ry
n Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä näkövam-
maisen lapsen vanhemmat tai huoltajat

Sokeain lasten tuki ry

n ilmainen loma kerran elämässä 
n Kylpyläpäiviä
Rilla Aura-Korpi
040 521 1693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain Lasten Tukisäätiö

n Apurahoja ja tukea harrastustoimintaan 
(haku kaksi kertaa vuodessa: maaliskuun ja syys-
kuun loppuun mennessä)
Säätiön asiamies Jyrki immonen
(09) 321 4132
sok.laptuki@kolumbus.fi

si tarvitaan. Suunnitelman tekee julkinen terveydenhuol-
to ja kuntoutuksen kustannuksista vastaa Kela tai tervey-
denhuolto.   

Kuntoutus tukee paitsi itse kuntoutujaa, myös hänen lä-
hipiiriään. Perhe saa tietoa lapsen näkövammasta ja ohjaa-
misesta arjessa, neuvoja sosiaaliturvaviidakkoon ja kurs-
simuotoisessa kuntoutuksessa myös vertaistukea toisilta 
perheiltä. 

Pääosan pienen näkövammaisen lapsen kuntoutuksesta 
järjestää Näkövammaisten Keskusliitto ry. Kouluikään tul-
taessa järjestäjäkumppanina on Jyväskylän näkövammais-
ten koulu ja kurssit ajoittuvat koulunkäynnin nivelvaihei-
siin. vanhempainjärjestö, Näkövammaiset lapset ry, tuot-
taa kerran vuodessa Kelan kustantaman peruskouluikäis-
ten lasten liikunnallisen perhekuntoutuskurssin. Tälle kurs-
sille kannattaa hakeutua ensimmäisen kerran koulunkäyn-
nin alkuvaiheessa ja sen jälkeen tarpeen mukaan. 

Jatkuva, oikein ajoitettu ja todelliseen tarpeeseen vas-
taava kuntoutus tuottaa tuloksia. 
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Lähde perhetapaamiseen tai viikon-
loppuleirille. Näkövammaiset lap-
set ry:n jäsenenä saat tiedon alu-
eellisista tapaamisista sähköpostii-
si. Seuraa myös Silmäterää ja silmä-
terä.fi -sivuja.

Osallistu Perhekurssille (RAY sopeu-
tumisvalmennus). Voit hakeutua 
kurssille lapsen eri ikäkausina.

Silmäterä -lehdestä löytyvät myös 
yhteistyökumppaneiden kanssa jär-
jestettävät kurssit.

Muista isien, äitien ja vanhempain-
viikonloput sekä uusien jäsenper-
heiden päivät!

Nyt on aika lähteä jo Oo mun kaa! 
-kerhoon (8–13-vuotiaiden oma ker-
ho) ja Oo mun kaa! -kesäleirille.

Peruskouluikäisten liikunnallinen 
kuntoutuskurssi (tälle kurssille voi 
hakeutua uudelleen eri kasvun vai-
heissa) Tämä kurssi on Kelan kus-
tantamaa kuntoutusta.

Toiminnan päärahoittaja on RAY.

1–3

4–6

7–9

>10

vertaistuki, kuntoutus ja virkistys
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Näkövammaisen lapsen kuntou-
tuspolku alkaa vauvakursseista.

Heikkonäköisillä, sokeilla ja mo-
nivammaisilla lapsilla on omat 
kuntoutuskurssinsa.

Seuraavaksi Leikki-ikäisten kurs-
sille!

näkövammaisten Keskusliiton 
lastenkuntoutus järjestää myös 
yksilöllisiä ja diagnoosikohtai-
sia kuntoutusjaksoja.

.

Koulun nivelvaiheessa kuntou-
tus jatkuu Jyväskylän näkövam-
maisten koulun kanssa järjes-
tettävillä  eskari- ja ekaluokan 
kursseilla (ns. tukijaksot). 

Näkövammaisten keskusliiton 
kursseilla kustantaja on Kela 
tai terveydenhuolto.

Kylpyläpäiviä pienten lasten 
perheille.

Jossakin vaiheessa leikki-ikäi-
sestä koululaiseen, perhe voi 
hakeutua Sokeain lasten tu-
ki ry:n järjestämälle ilmaisel-
le lomalle. Lomamahdollisuu-
den voi käyttää vain kerran.

Toimintaa rahoittaa Sokeain 
lasten Tukisäätiö.

vertaistuki, kuntoutus ja virkistys
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mM
uutimme Vaasaan Ylivieskasta, 
kun poikamme Lassi oli 5-vuoti-
as ja Leevi 3-vuotias; molemmat 
pojat ovat syntymäsokeita. Las-

sin oli aika aloittaa tuolloin varhennettu eskarivuosi pi-
dennetyn oppivelvollisuuden oppilaana. Meille vanhem-
mille oli kova miettiminen siinä, mikä olisi sopivin ja pa-
ras paikka esi-eskarivuodelle. Vaasa oli paikkana jo tuttu 
Tiia-äidin kotikaupunkina. 

Muistamme hyvin päivän, kun menimme Teeriniemen 
päiväkotiin tutustumaan: Lassi hyppi trampoliinilla ja te-
ki paikkaa tutuksi, tapasimme päiväkodin johtajan Riitta 
Päällysahon ja Lassin tulevan avustajan Raija Karjalaisen. 
Emme tuolloin vielä tienneet sitä, mitä tiedämme nyt: yh-
teinen taival Raija Karjalaisen kanssa on kestänyt aina tä-
hän päivään saakka ja kestää yhä. Lassin henkilökohtaise-
na ohjaajana Raija oli 5-vuotiaasta aina 9. luokan loppuun 
saakka, kaiken kaikkiaan 11 vuotta! Lassin siirtyessä tänä 
syksynä lukioon Raija jatkoi Leevin avustajana 8. luokalla.

Ammattitaitoa; sokean kokonaisvaltainen ohjaaminen 
kysyy vahvaa ja laaja-alaista ammattitaitoa. Raija lähti he-
ti alusta alkaen rakentamaan kokemuksensa pohjalle uu-
den haasteen vaatimaa osaamista; oli itsestään selvää, et-
tä hän suuntaa heti alkumetreillä Jyväskylään Näkövam-
maisten kouluun koulutukseen. Itse koulutukseen pääse-

minen olikin mutkikkaampi juttu, mutta siitä selvittiin sin-
nikkyydellä ja yhteen hiileen puhaltamisella. Koulutukset 
ovat järjestyneet myöhemminkin.

Taitavuutta; emme tiedä kuinka paljon Raija on näinä 
vuosina valmistanut pojillemme materiaalia, sitä on pal-
jon. Hän on kirjoittanut satoja arkkeja pistetekstejä, tulkan-
nut pisteitä näkevien kirjaimiksi, työstänyt kohomateriaa-
leja, tutkinut sormien paikkaa abakuksen helmillä, muo-
kannut kokeita, palaveerannut opettajien kanssa, mietti-
nyt, miten sokea tämänkin asian hahmottaa jne. Työtä on 
ollut paljon ja aikataulu usein kiireinen. Raija ei ole siitä 
meille stressannut, hän on ollut kiireettömän ja ”homma 
hoidossa” tuntuinen. Se on rauhoittanut kotiväkeä ja poi-
kia toisinaan raskaankin koulunkäynnin tiimellyksessä.

Sydäntä, ymmärrystä ja maalaisjärkeä; kun pikku-
Lassi aloitti koulutaipaleensa, vanhempien sydämenasia 
oli se, kuinka poikamme sopeutuu uusiin ihmisiin ja eri-
tyisesti omaan henkilökohtaiseen ohjaajaansa. Hienosti on 
mennyt; on pitkä pätkä työskennellä 11 vuotta saman po-
jan kanssa. Poika kasvaa ja matkalle osuu myös murros-
ikä; sekin klaarattiin: isä sai väliin paljonkin ”ojennusta” 
kasvavalta pojaltaan, mutta Raijaan osuivat vain myrsky-
jen vaimeat laineet. Niin kuin Lassi jossain vaiheessa sa-
noi, että on kyllä hyvä, että avustajalla on itselläänkin lap-
sia, ymmärtää sitten paremmin sen, miten nuorten kans-
sa kannattaa toimia.

Näiden vuosien aikana Raija on tukenut ja kouluttanut 
useampaa Leevin ohjaajaa ja nyt myös Lassin uutta ohjaa-
jaa lukiossa oman työnsä ohessa. Hän on ollut merkittä-
vä tekijä myös yläkoulussa uusille opettajille alkuun pää-
semisessä; ei ole pieni juttu tunnolliselle opettajalle saada 
ryhmäänsä oppija, joka ei voikaan ottaa oppia vastaan niin 
kuin opettaja on tottunut. On ollut rauhoittavaa ja helpot-
tavaa saada luokkaan toinen aikuinen, joka jo tietää, mi-
tä sokean opiskelu on.

Vaikka työ tekijäänsä kiittää, niin kiittää tämän palstan 
välityksellä koko Alahäivälän perhe Raijaa erittäin arvok-
kaasta sydämellä tehdystä taitavasta, ammattitaitoisesta 
työstä poikiemme Lassin ja Leevin opintiellä. Leevillä on 
vielä 8. ja 9. luokka peruskoulua jäljellä, sen ajan ainakin 
vielä yhteinen tiivis matka jatkuu.

Tiia ja Markku Alahäivälä

Lassin ja Leevin ohjaajalle iso kiitos!

Raija Karjalainen on kulkenut koulutietä Lassi ja Leevi 
Alahäivälän  kanssa jo toistakymmentä vuotta.
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Reimakka

Reimakka -sarja kertoo vammaisen lapsen van-
hemmuuden haasteista ja ilon hetkistä. Joen-
suulainen Annariikka Sivonen on terveydenhoi-
tajaopiskelija ja omaishoitaja, jonka perheeseen 
kuuluvat näkömonivammainen, vuonna 2007 
syntynyt Reima ja avomies Juha.

mM
uutama päivä sitten oli taas aika 
arvioida Reiman päiväkotivierai-
lujen saldoa ja pohtia jatkoa. Kos-
ka kokemukset kaikilla osapuo-

lilla ovat hyviä, päätimme yhdessä, että yritämme nostaa 
vierailujen määrän kahteen kertaan viikossa. Vaikka vä-
lillä poika on käynneillä umpiväsynyt, hän yrittää kovasti 
sinnitellä valveilla, jotta saisi mahdollisimman paljon ir-
ti muiden lasten seurasta. Ryhmän omat laulut ja päivä-
kodin portin narina ovat tulleet jo tutuiksi merkeiksi sii-
tä missä ollaan. Reima on säännöllisten käyntien aikana 
löytänyt paikkansa ryhmästä niin hyvin, että muut lapset 
kyselevät perään jos Reima on jäänyt kotiin nukkumaan. 
Vastassa on hirveästi halauksia ja silityksiä ja pieni ystävä 
oli jopa antanut Reimalle omaksi askartelemansa vaahte-
ranlehden. Jostain syystä Reima viihtyy parhaiten seuraa-
massa tyttöjen leikkejä ja tytöt taas hakeutuvat mielellään 
Reiman seuraan. Heille Reima on kai söpö, iso vauva jota 
on kiva hoitaa ja paijata.

Jo hyvinkin pieni lapsi tuntuu ymmärtävän, kun toises-
sa lapsessa on jotakin erilaista. Kun Reima oli pieni, noin 
vuoden ikäinen leikkikaveri auttoi pandatuolin työntämi-
sessä ja kantoi leluja eteen, kun huomasi ettei Reima hae 
niitä itse. Hieman huvittaviakin tilanteita on ollut.  Kesäl-
lä tulimme rannalta uimasta, kun niukin naukin vuoden 
ikäinen lapsi osoitti Reimaa ja huudahti ohi kulkiessam-
me: ”Vauva!”

Viime talvena kun istuimme terveyskeskuspäivystyk-
sessä, vastapäätä istui noin kolmivuotias poika joka kat-
seli Reimaa hyvin tarkkaan. Reima istuskeli rattaissa sisä-
vaatteissaan. Ajattelin pojan kysyvän kohta jotakin Reiman 
olemuksesta ja pian hän kysyikin äidiltään. ”Miksi tuol-
la pojalla ei ole kenkiä?” Oikeastaan vielä kiinnostavam-
paa kuin lasten kysymykset, on se miten vanhemmat vas-

taavat niihin. Tämän pojan äiti selitti, että jos istuu tuolis-
sa, ei tarvitse olla kenkiä jalassa. Pojan tiedonnälkä oli sil-
lä tyydytetty. Kovin monimutkaisia vastauksia lapset eivät 
tunnu muutenkaan tarvitsevan. Heille vaikeastikin vam-
mainen lapsi on luonnollinen asia niin kauan kun se on 
sitä vanhemmille. Vaikka lapsia on iät ja ajat kielletty tui-
jottamasta, oikeastaan iloitsen siitä kun joku lapsi uteli-
aana kääntyy katsomaan Reimaa. Jos kielletään tuijotta-
masta, lapsi voi käsittää sen viestinä, että erilainen on jo-
takin mitä ei pidä huomioida ja paras suhtautuminen on 
olla kuin sitä ei olisikaan. Mieluummin siis avointa kat-
somista ja kysymistä, kuin kyräilyä ja hyssyttelyä. Aikui-
sia ei voi aina kehua luonnollisesta suhtautumista. Taan-
noin tuttava oli taivastellut, miten rohkeaa on tuoda Rei-
maa näytille ihmisten ilmoille. Paljon (tyhmän)rohkeam-
pi teko kyllä on, että 2000-luvulla päästää suustaan moi-
sia sammakoita.

Lopuksi pakollinen uniuutinen. Loppukeväästä asti Rei-
ma on nukkunut vähintään 7 tuntia yössä, yleensä niin si-
keästi että herää aamulla samasta asennosta johon on il-
lalla nukahtanut. Ja ilman melatoniinia. Aamulla ensim-
mäinen ääni ei aina olekaan Reiman ähinä, vaan herätys-
kello. Joskus syvään uneen nukahtamista kuitenkin häirit-
sevät naurettavan hyvät unet. Viiden minuutin päästä nu-
kahtamisesta poika räväyttää silmänsä auki, hekottaa het-
ken niin kovasti että meinaa tikahtua ja sitten sulkee sil-
mänsä hymyssä suin.  

annariikka.sivonen@gmail.com

Suhtautumisia
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Celian e-kirjasto on avattu osoit-
teessa http://celia.verkkokir-

jasto.fi/. Celandor on lasten ja nuor-
ten oma maailma, jossa voit seikkailla 
Cecilian ja Sipen kanssa ja etsiä haus-
koja ja jännittäviä lukuelämyksiä! Ce-
cilia Siili satuilee sinulle alle 10-vuoti-
aiden lasten kirjoista ja kertoo myös 
koskettelukirjoista ja luetaan yhdes-
sä -kirjoista. Sipe Siili seikkailee nuor-
ten maailmassa ja kertoo yli 10-vuo-
tiaiden kirjoista. Celandorissa on oma 
osionsa myös huoltajille ja opettajille.

Lasten ja nuorten omassa verkko-
maailmassa voit kysellä kirjoista Celi-
an kirjastotädeiltä tai arvostella ja pis-
teyttää lukemiasi kirjoja. voit myös li-
sätä kirjoja kuvaavia avainsanoja eli 
tageja. helpolla hakutoiminnolla löy-
dät lukemisen arvoisia kirjoja. Kirja-
vinkkejä ja teoslistoja tutkimalla löy-
dät kivoja kirjoja, joita et ehkä itse oli-
si huomannut etsiä. Jos olet verkko-
lainaaja, voit verkkolainata haluamasi 
kirjan suoraan kirjan tietojen Celianet-
linkistä. 

Luo itsellesi käyttäjätunnus 
e-kirjastoon
Saat uuden e-kirjaston käyttöösi kirjautumalla sivulle Celianet-tunnuksesi avul-
la. Sen jälkeen voit luoda itsellesi e-kirjastotunnuksen, joka näkyy myös arvioin-
tiesi allekirjoituksena. Jos sinulla ei vielä ole Celianet-tunnusta, pyydä se Celian 
asiakaspalvelusta.

Salaperäisen Celandorin 
portit on avattu!

Asiakaspalvelu
Lainaaminen, neuvonta ja il-
moittautumiset
 • Suomeksi (09) 2295 2200, 
palvelut(at)celia.fi
 • Ruotsiksi (09) 2295 2230, 
tjanster(at)celia.fi
Aukioloajan ulkopuolella nume-
roihin voi jättää puhepostia
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Kirjavinkkaus
Hanna van der Steen, Ennustus
Karisto, 2011

Luin hanna van der Steenin kirjaa 
Ennustus yhdeksänvuotiaalle 
Siirille, joka piti erityisesti kirjan 
huumorista, Tikkilikin omintakeinen 
puhetyyli tuotti taatut naurut. 
Lisäksi hän pohdiskeli monta päivää 
eri termejä: Mikä on keperkeikka? 
Minkälainen on ällörulliainen? Oli 
hauskaa seurata vierestä kuinka lapsi 
rakensi kokonaisen fantasiamaan 
päänsä sisälle. Fantasiakirjallisuus 
kun kertoo asioista, joita meidän 
maailmassamme ei ole olemassa. 
Tämä vaatii mielikuvitukselta paljon: 
kaikki kasvi- ja eläinlajit, sekä näiden 
sekoitukset täytyy itse keksiä –niin 
näkövammaisen kuin näkevänkin. 

Kirja kertoo kaksosista, joista toinen 
asuu Pernaisissa ja toinen Tähtilinnan 
valtakunnassa. Tytöt on erotettu toi-
sistaan, jotta karmea ennustus ei to-
teutuisi. Seikkailu fantasiahahmojen 
parissa alkaa tyttöjen kohdatessa toi-
sensa. Kirja sisältää paljon huumoria 
ja sopivasti jännitystä. hanna van der 
Steen osaa kirjoittaa kuvailevasti. 

Kirja koostuu lyhyistä kappaleis-
ta, jotka motivoivat aloittelevaa luki-
jaa lukemaan itsenäisestikin. Suositte-
len kirjaa 6 – 14 -vuotiaille. Kirja löytyy 
myös Celian valikoimista.

Inka Suksi

Tarinoita kertomalla lapsi pystyy 
etäännyttämään vaikeita tunteitaan 
ja käsittelemään niitä uudella tavalla. 
Kun lasta sadutetaan, hän pääsee itse 
keksimään ja kertomaan satuja. Me-
taforien kautta lapsen kanssa voidaan 
käsitellä kipeitäkin asioita, kuten kiu-
saamista.

Satujen ja myyttien avulla lapsen 
kanssa voi miettiä esimerkiksi vaihto-
ehtoisia ratkaisukeinoja erilaisiin on-
gelmatilanteisiin. Tarinoiden kerto-
minen ja muut draamalliset menetel-
mät kasvattavat lasta eettiseen poh-
dintaan. Ne ovat osoittautuneet on-
nistuneeksi tavaksi edistää mm. maa-

Riika Kotka
Tarinat tunteiden tulkkina
Toiminnallisia ideoita satujen ja draaman maailmasta
PS-kustannus, Taito-sarja,
nid. 168 s., hinta 39,-
ISBN 978-952-451-527-6

hanmuuttajien kotoutumista ja lasten 
kasvatusta monikulttuurisuuteen.

Sadutuksessa hiljaiset lapset saavat 
äänensä kuuluville ja puheliaat puo-
lestaan kiinnostuvat kuuntelemisesta. 
Tietoisuus eri kulttuureista ja elinta-
voista syvenee, jos sadutuksen aihee-
na ovat esimerkiksi kansansadut, to-
detaan uutuusteoksessa Tarinat tun-
teiden tulkkina – toiminnallisia ideoi-
ta satujen ja draaman maailmasta (PS-
kustannus 2011).

Teoksen kirjoittaja Riika Kotka on 
koonnut kirjaan harjoituksia, joiden 
avulla draamatyöskentelystävoi saada 
rohkeutta tunnistaa erilaisia tunteita.

Satujen voimalla pääsee eroon 
vaikeista tunteista
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Leena Honkanen
Sinulla Kaija on jo pitkästi kokemusta vammaisen lapsen 
vanhempana; olet 38-vuotiaan heikkonäköisen Ari-Pe-
kan äiti ja toiminut pitkään myös näkövammaiset lapset 
ry:ssä vertaistukijana. Onko sinusta tämän päivän van-
hempien kantamus keveämpi vai raskaampi kuin sinulla 
aikoinasi äitinä oli?

Kaija Leppälä
Kun itse olin nuori äiti 70-luvulla, tein kovasti työtä sen 
eteen, että en olisi aiheuttanut vaivaa ammattilaisille ja 
viranomaisille Ari-Pekan asioissa. Toisaalta myös annoin 
heille liikaakin valtaa vaikuttaa omiin ajatuksiini. Vanhem-
manhan on joka tapauksessa kannettava viimekätinen vas-
tuu lapsesta. Nykyisin vanhemmat ovat mielestäni aktiivi-
sia viranomaisten suuntaan, mikä on tietenkin hyvä asia. 
Nyt osataan ja tiedetään vaatia kaikkia palveluja ja oikeuk-
sia, mitä perheelle kuuluu.  Toisaalta nykyajassa pitäisi olla 
valpas myös sen suhteen, että osaa itse laittaa rajat omille 

vaatimuksilleen; on tärkeä ymmärtää, että kaikkea ei voi 
saada. Ja lopulta, onko kaikki tarpeellistakaan?

Leena
Varmaan on niin, että vanhempana on koko ajan vähän 
epävarma siitä, onko tehnyt kaikkensa antaakseen lapselle 
kaikki sellaiset edellytykset ja mahdollisuudet, joiden avulla 
hän elämässään pärjäisi. Tunteen tasolla on vaikea erotella 
mikä on todella tarpeellista ja mikä vähemmän tarpeellista.   

Kaija
Niin, tunteita tarvitaan, mutta niille ei pitäisi antaa liikaa 
valtaa. Vanhemman tunne on vahva varsinkin silloin kun 
kaikki ei mene juuri niin kuin toivoisi. Pettymykset koe-
taan usein voimakkaasti tunnetasolla. Kunnan sosiaali-
asiamiehenä olen nähnyt asiat myös tiskin toiselta puo-
lelta. Pitää pystyä erottamaan oikea tarve ja se mikä on-
kin vain niin sanottua kompensaatiota ja hyvitystä ja oi-
valtaa, että ei ihmiselämässä mikään ole tai tule tasapäisek-
si. Pettymyksistä tulee päästä yli, jotta ne eivät jäisi hier-
tämään arjessa ja lopulta jopa katkeroittaisi. Muun muas-
sa vertaistuki on hyvä väline käsitellä näitä kipeitä asioita. 

Leena
Olet ihan oikeassa tuossa, että sosiaaliturvaviidakkoon ei 
pitäisi mennä tunteet kuumana. Sitä on kyllä varmasti vai-
kea välttää, kun kyse on oman lapsen asiasta. 

Keskustelua 
vanhemmuudesta
Kaija Leppälä ja Leena Honkanen

Vammaisen lapsen vanhempana pitää venyä mo-
neen suuntaan. Sitä haluaisi tehdä kaikkensa, jot-
ta lapsi saisi parhaat mahdolliset elämän eväät; 
mutta hukkuuko tavallinen elämä hakemusten, 
suoritusten ja vaatimusten alle? 

Kaija, mitä 
sinun mielestäsi 

vanhemmuus on?

Hyvä 
vanhemmuus on 

haaste, oppimista, 
ihmisenä kasvua, 

maalaisjärjen 
käyttöä, 

rakkautta ja 
rajoja.
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On ikävää, että esimerkiksi hoitotukea hakiessa pitää ko-
rostaa sitä rasitetta, jonka oma lapsi aiheuttaa. Silloin jou-
tuu kaivamaan esiin vain huonoja puolia. Jos tunteita ei 
pidä kurissa, se lisää vanhemman ahdistusta ja ikävät asi-
at ovat koko ajan mielen päällä. Silloin voi unohtua sekin, 
etteivät nämä asiat ole lasten korville: pitää huolehtia siitä, 
että lapsi ei pääse kuulemaan esimerkiksi vanhempiensa 
häntä koskevia puheluja viranomaisille ja ala itsekin aja-
tella kuinka paljon vaivaa ja harmia hänestä on. 

Kaija
Totta, arjessa ei aina tiedosta omaa toimintaansa; sen syi-
tä ja seurauksia. Vielä nytkin, kun oma lapseni on jo ai-
kuinen, mietin välillä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin: mis-
sä kohtaa olisin voinut päästää itseni, puolisoni ja lapseni 
vähän helpommalla. Välillä olisi hyvä pitää inventaariota 
siitä, minkä asian antaa nyt tällä hetkellä vain olla ja kat-
soa sitten vaikka vuoden kuluttua uudelleen ja miettiä mi-
tä ei kannata väkisin haluta.  

Miksi juuri meille?
Leena
Kun lapsi syntyy vammaisena, voi ymmärtää hyvin van-
hemman tunteet ja sen, että vammaisuus vie huomiota 
pois lapsesta itsestään. Vamman mukanaan tuomat haas-
teet tuovat oman lisärasituksensa ja huolensa, mutta pai-
nopiste tulisi olla kuitenkin siinä tavallisessa lapsessa.

Kaija
Niin, ja kun huomio kiinnittyy erityisyyteen, se nousee kes-
keiseksi asiaksi. Lapsi alkaa pian itsekin epäillä, että hänes-
sä on jotain ”vikaa”. Minusta lastenneuvoloilla olisi tässä 
asiassa tärkeä tehtävä; kunpa jo siellä työntekijät osaisivat 
omalla suhtautumisellaan viestittää, että myös tämä lap-
si on ihan normaali lapsi, vammaisuus on osa normaalia 
elämää, ihan tavallista.

Leena 
Eri ihmisillä on aika erilainen tapa käsitellä odottamatta 
eteen tulevia asioita; jopa saman perheen sisällä puolisot 
suhtautuvat eri tavoin lapsen vammaisuuteen ja sen hy-
väksyminen saattaa viedä paljonkin aikaa.  

Kaija
Se tavallinen kysymyshän usein aluksi on, että miksi tämä 
tapahtui juuri meille? Parempi olisi kysyä: miksei ihan hy-
vin meille? Minullekin oli kova paikka, kun kaikilla sisa-
ruksillani oli terveet lapset ja vertasin omaa tilannettani 
heihin. Mutta lopulta tajusin, että minun perheessäni asi-

at ovat nyt näin ja minun otettava vanhemmuuden haas-
te vastaan ja kuljettava eteenpäin.  

Leena
Onneksi tässä työssä näkee senkin, että kun ensimmäinen 
vaihe vamman hyväksymisessä on kuljettu, monet vanhem-
mat alkavatkin ajatella, että onneksi tämä lapsi syntyi juuri 
meidän perheeseen; eihän kukaan muu kun juuri me olisi 
osannut hoitaa häntä näin hyvin ja rakastaa yhtä paljon.  

Kaija
Loppujen lopuksi ajattelen, että vaikka lapsen näkövamma 
on tuonut elämään paljon haasteita ja tuo niitä edelleen-
kin, niin rikkautta tämä on ollut.  Useista vammaisen lap-
sen vanhemmista näkee, että pintaliidon sijaan elämään 
on tullut syvällisyyttä ja uudenlaista elämännäkemystä. Ei 
meiltä todellakaan ole otettu mitään pois.
Äitinä olen onnellinen siitä, että Ari-Pekka on itse tyyty-
väinen omaan elämäänsä. Hän on löytänyt oman tiensä 
ja opetellut asiat, työt ja matkustamiset, sitä mukaa kun 
ne elämässä ovat eteen tulleet.  Itse ajattelen, että ei näkö-
vamma ole ainoa asia, joka rajaa esimerkiksi joitain am-
mattihaaveita pois. 
Olen tällä matkalla äitinä oppinut ymmärtämään sen, et-
tä vanhemman tehtävä ei ole käsikirjoittaa lapsensa elä-
mää, vaan on annettava tilaa hänen omalle persoonalleen 
ja omille tavoitteilleen. 

Vammainen lapsi on 
ihan tavallinen lapsi; 

vammaisuutta ei tulisi 
kompensoida rajojen 
puutteella, eikä tehdä 

siitä syytä elämän 
vastoinkäymisille.  

Kaija Leppälä on näkövammaisen, nyt jo aikuisen, 
lapsen äiti. Hän on tehnyt työuransa sosiaalialalla 
ja vapaaehtoistyötä Näkövammaiset lapset ry:ssä 
vertaistukijana. 

Leena Honkanen on toiminut 15 vuotta Näkövam-
maiset lapset ry:n toiminnanjohtajana ja Silmäte-
rä-lehden päätoimittajana.

Keskustelu jatkuu. Lähetä kommenttisi Silmäte-
rään, leena.honkanen@silmatera.fi. 
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Nuorison 
orkesterikurssi 
Kasvamista musiikissa ja elämässä

Kapellimestari sanoo tahtinumeron, joka on minulle vain numero. 
Soittajat kääntelevät sen kuultuaan sivuja nuoteistaan, joita minul-
la ei ole, ja kohottavat katseensa tahtipuikkoon, jota minä en näe. 
Siellä minä istun, siellä minä silti olen. Olen ja hymyilen. Minulla on 
viulu, korvat, digisanelin äänitysvalmiudessa ja ympärilläni paljon 
ihmisiä. 

Ella Ahlberg
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OO
len soittanut viu-
lua kohta viisi 
vuotta. Aloitin 
siis 14-vuotiaa-

na, noin 10 vuotta myöhemmin kuin 
viulunsoiton aloittamista suositellaan. 
Kun olin päässyt Tuiki tuiki tähtösis-
tä ja Pienenpienistä vetureista hyvän 
matkaa eteenpäin, opettajani alkoi pu-
hua Oriveden orkesterikurssista, jolle 
minun olisi hyvä osallistua. Kauhistus. 
Ajatus kyllä houkutteli, mutta jouduin 
kypsyttelemään ehdotusta vielä vuo-
den ennen kuin lopulta kesällä 2010 
uskalsin ilmoittautua mukaan.

Orivedellä järjestettävä nuorison or-
kesterikurssi kestää puolitoista viikkoa. 
Sen aikana on kolmen tunnin orkeste-
riharjoitukset päivittäin, soitinsektioi-
den omia stemmaharjoituksia, yhteis-
soittoa niin paljon kuin halutaan ja jak-
setaan, jokaiselle seitsemän 45 minuu-
tin henkilökohtaista soittotuntia päte-
vien ammattimuusikkojen johdolla se-
kä monipuolista iltaohjelmaa, kuten la-
vatanssit, suuri seikkailu, livekaraoke ja 
disko. Kesällä 2010 sinfoniaorkesterin 
ohjelmistossa oli Rachmaninovin pia-

nokonsertto no. 2 ja Bernsteinin Can-
dide-alkusoitto ja nyt 2011, ollessani 
leirillä toista kertaa, Shostakovichin 
yhdeksäs sinfonia, Schumannin kon-
serttikappale neljälle käyrätorvelle ja 
orkesterille sekä Arttu Takalon tilaus-
teos nuorison orkesterikurssin 50-vuo-
tisjuhlakonserttia varten.

Kummallakin kerralla leirille mene-
minen oli jännittävää. Minulla ei ol-
lut avustajaa, joka olisi aamusta iltaan 
huolehtinut, että osaan siirtyä paikasta 
toiseen ja löydän ruokaa. Siksikin oli 
ensisijaisen tärkeää tutustua muihin 
leiriläisiin. Kavereiden kerääminen 
osoittautuikin kuviteltua helpommaksi: 
kahden huonekaverin lisäksi huoma-
sin molemmilla kerroilla tutustuvani 
jo ensimmäisenä päivänä noin kym-
meneen muuhun tyttöön, joista mo-
nien kanssa läheinen yhteydenpito on 
jatkunut leirien jälkeenkin. Liikkumi-
nenkin onnistui suurimmaksi osaksi 
itsenäisesti, sillä kävin läpi opistoalu-
een tärkeimmät reitit isäni kanssa, jon-
ka kyydillä tulin Orivedelle.

Orkesterissa soittaminen on kiel-
tämättä haastavaa, kun ei näe nuotte-

ja, kapellimestaria tai toisten viulisti-
en jousien kulkusuuntia. Soitin kak-
kosviulua, jonka stemmat oli lähetet-
ty opettajalleni ennen leiriä. Hän soit-
ti ne nauhalle, mistä opettelin kylmäs-
ti kaiken ulkoa. Tämä onnistui tänä 
vuonna huomattavasti viime vuotta pa-
remmin. Kun orkesteriharjoituksissa 
sanottiin tahtinumero, jonka kohdal-
ta seuraavaksi lähdettiin soittamaan, 
saatoin pyytää vieressä istuvaa hyräi-
lemään hieman mainittua tahtia tai 
sitten yritin päästä mukaan heti en-
simmäisen orkesterin soittaman ää-
nen kuultuani.

Olin odottanut joutuvani ponniste-
lemaan ja raivaamaan tietäni leirillä. 
Olin varautunut selittelemään, puo-
lustelemaan ja vaatimaan oikeuksia. 
Siispä yllätyin, kun vastaanotto olikin 
kaikin puolin lämmin, sydämellinen ja 
ongelmaton. Minua autettiin aina, kun 
apua tarvitsin. Jos en ruoka-aikana sat-
tunut löytämään ketään, jonka kanssa 
mennä syömään, menin vain ruoka-
lan eteen seisoskelemaan, missä ei tar-
vinnut odottaa kauankaan, kun joku 
jo tuli tarjoamaan auttavaa kättä. Sen 
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Viulunsoiton opettaja Anna 
Hinkkanen vastaa kysymyksiin 
näkövammaisen oppilaan viu-
lun soitosta.   

Kun oppilaaksi viulutunnille tulee 
näkövammainen lapsi tai nuori, 
mitä opettajan olisi hyvä tietää?

Opettajan on hyvä tietää näkövammai-
sen lapsen apuvälineet eli nauhoitus- ja 

kuuntelumahdollisuus sekä joissakin 
tapauksissa suurennetut nuotit  ja lu-
kutelkkari sekä mahdollisuus opiskel-
la pistenuotteja muualla. Pääosa soi-
ton harjoittelusta tapahtuu kuitenkin 
kuulonvaraisesti. Kaikki soitto-oppilaat 
ovat uniikkeja tapauksia ja soittohar-
rastuksen aloittamiseen liittyy paljon 
asioita, jotka ovat yhteisiä näkeville ja 
näkövammaisille. Viulussa on soitti-
mena paljon pieniä osia ja se on suh-

sijaan, että nuotittomuuttani olisi kat-
sottu pahalla, sainkin yllättävää kun-
nioitusta ja ihailua osakseni, vaikken 
aivan kaikkea osannutkaan ja vaikka 
jouseni saattoi viuhtoa väärään suun-
taan. Kaiken tämän lisäksi sain olla ta-
vallinen leiriläinen, enkä koskaan ko-
kenut näkövammastani tehtävän tar-
peettoman suurta numeroa.

Totta kai jouduin tekemään enem-
män töitä soittamisen eteen kuin muut. 
Jouduin myös miettimään, mitä teh-
dä jalkapallo-, sähly- tai leffailtoina, 
jos kaikki kaverini halusivat osallis-
tua. Olin hämmentynyt, kun tutustu-
misleikissä piti etsiä esimerkiksi sa-
manikäisiä tai samaa soitinta soittavia 
sanomatta sanaakaan. Mutta sellaista 
se on, aina ja kaikkialla. Suurimpaan 
osaan asioista on onneksi kuitenkin 
jokin ratkaisu.

Orkesterikurssille osallistuminen 
kehitti minua valtavasti muutenkin 
kuin soittajana. Olen aina luullut ole-
vani rohkea liikkumaan, mutta se en-
tinen ei ollut mitään nykyiseen ver-
rattuna. Uskallan mennä sellaisiinkin 
paikkoihin, joita en vielä tunne, sillä 
olen saanut luottamusta toisiin ihmi-
siin - luottamusta siihen, että aina saa 
ja voi pyytää apua. Opin paljon oppi-
misesta, asenteista ja niiden suhteesta 
toisiinsa, mistä on ollut hyötyä soit-
toharrastuksen lisäksi myös esimer-
kiksi lukio-opintojen loppuvaihees-
sa. Hahmotin myös aivan uudella ta-
valla, mitä on olla näkövammainen 
nuori. Näkövamma on jotakin, mi-
kä ei lähde pois, mikä on osa minua, 
mitä ei voi eikä tarvitse yrittää pei-
tellä ja mikä saattaa ehkä tuoda joi-
takin lisähaasteita tai tarpeen sovel-
taa uudella tavalla muille niin vakiin-
tuneita käytäntöjä. Tampereen tuo-
miokirkon kaikuessa ympärilläni or-
kesterimme soitosta tajusin viimeis-
tään, että este se ei kuitenkaan mis-
sään nimessä ole.

Näkövammainen oppilas 
viulutunnilla
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teellisen herkkä rikkoontumaan, joten 
alkuun on syytä ainakin pienempien 
lasten kanssa käydä tarkkaan läpi soit-
timen käsittely ja tarvittavat lisäosat. 
Itse soitin tietysti kannattaa hankkia 
yhteistyössä opettajan kanssa. 

 
Miten se, että nuotteja ei voi 
käyttää, vaikuttaa opiskeluun?

Aivan alkeet opetetaan yleensä kor-
vakuulolta, mutta pian mukaan tu-
lee muistin tueksi ja oikeiden äänien 
ja rytmien lisäksi esitysohjeita sisältä-
vä nuottikirjoitus. Näkevien muisti-
kapasiteetista tuntuu olevan vain pie-
ni osa käytössä, koska kappaleiden ul-
koa opettelu on monille yhtä tuskaa. 
Näkövammaiset kuuntelevat ohjeet 
yleensä hyvin ja muistavat ohjeet se-
kä läksyt hyvin. Näkevien viulunsoit-
to on usein liiankin näköaistikeskeis-
tä, jolloin kuunteluun ei keskitytä tar-
peeksi. Nuottien lisäksi yleensä käyte-
tään jonkin verran peilistä katsomista 
asentojen ja liikeratojen opetteluun.

Opettajan on tehtävä oppilaalle har-
joitusnauhat, joiden tekemiseen menee 
ylimääräistä aikaa ja siihen tarvitaan 
sopivat välineet. Itse teen nauhan, jos-
sa kappaleesta on metronomin kans-
sa läpisoitettu versio sekä selostettu 
hitaampi versio, jossa kerron aseman-
vaihdot, jousitukset sekä muut nuot-
tiin kirjoitetut asiat sanallisesti. Nä-
kövammaisen oppilaan kanssa soite-
taan pitempään ja tarkemmin samaa 
ohjelmistoa, koska kappaleiden opet-
teluun menee enemmän aikaa. Toi-
saalta silloin saadaan kappaleet pa-
rempaan kuntoon kuin nuottivihkosta 
nopealla aikataululla harjoitellut kap-
paleet. Prima vista -taito eli nuottien 
ensi näkemältä soittaminen jää koko-
naan oppimatta, mutta en koe sitä mi-
tenkään ongelmallisena. Kamarimu-
siikki ja orkesteri taas vaatii pitkien 
ja usein hyvin epämelodisten kappa-
leiden harjoittelua. Niitä kappaleita ei 

juuri koskaan soiteta ulkoa esityksis-
säkään, joten näkövammaisen voi ol-
la vaikea saada yhteissoittokokemus-
ta. Suosittelen hakeutumista kansan-
musiikin pariin, siellä nuotittomuus 
on osa pitkää perinnettä.

Opettajan näkökulmasta näkövam-
mainen viuluoppilas haastaa verbali-
soimaan paremmin sen, minkä yleen-
sä näyttää malliksi oppilaalle. Käsien 
pikkutarkat asennot ja liikeradat täytyy 
myös havainnollistaa monella tavalla: 
selittämisen lisäksi oppilas voi kokeilla 
opettajan kättä ja opettajan on oltava 
jatkuvasti oppilaassa kiinni aivan konk-
reettisesti korjaamassa asentoja. Tämä 
on tavallista myös näkevien oppilaiden 
kanssa, mutta näkövammaisen kanssa 
kirjaimellinen käsityö on suuremmas-
sa osassa. Opettaja joutuu usein myös 
selittämään nuottikirjoituksen outouk-
sia ja musiikin teoriaa ilman paperia, 
mikä haastaa opettajan omat kenties 
jumiutuneet käsitykset teorian ja soi-
van musiikin suhteesta!

 
Miten viulu mielestäsi soveltuu 
näkövammaisen instrumentiksi?

Viulu sopii mielestäni oikein hyvin, 
sillä se on pääosin yksiääninen soi-
tin, jota pitää joka tapauksessa soit-
taa kuunnellen tarkasti sävelpuhtaut-
ta sekä äänen laatua. Ne seikat unoh-
tuvat joskus nuotiluvun tuoksinassa 
näkevien viuluoppilaiden tunneilla! 
Viulu ei ole soittimena musiikillisesti 
eikä motorisesti helpoimmasta pääs-
tä kenellekään, joten innostuksen li-
säksi olisi hyvä olla jonkin verran sä-
velkorvaa sekä riittävästi pitkäjäntei-
syyttä ja aikaa harjoitella.

Opettajan kokemuksia ja 
ajatuksia?

Viulunsoiton opettaminen näkövam-
maiselle ei loppujen lopuksi eroa ko-
vinkaan paljon näkevän oppilaan opet-
tamisesta muuten kuin siltä osin, et-
tä täytyy tehdä harjoitusnauhat. Op-
pilaan on oltava tavallista motivoitu-
neempi opettelemaan soittoläksyt ko-
tona ja kappaleiden kuuntelemiseen 
menee enemmän aikaa kuin nuotista 
opettelemiseen. Yhteistä kaikille on 
onnistumisen ilo, musiikista nautti-
minen sekä tietysti soiva lopputulos!

 
Terveiset  tuleville 
näkövammaisille viulisteille?

Älä luovuta, vaikka soittaminen tun-
tuisi välillä toivottoman vaikealta! Yritä 
myös löytää soittokaveri, jonka kanssa 
voisit soittaa yhdessä. Ehdota opetta-
jalle rohkeasti tuttuja lauluja, joita ha-
luaisit oppia soittamaan ja kerro opet-
tajalle, miten opit muita taitoja ja mitä 
apuvälineitä käytät. Viululla voi soittaa 
oikeastaan kaikkia musiikin tyylilaje-
ja. Kuuntele paljon musiikkia, laula ja 
osallistu kaikkeen musiikkitoimintaan 
mihin vain pääset mukaan!

Anna Hinkkasella on kokemusta nä-
kövammaisen oppilaan opettami-

sesta. 
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sari kokko

Mihin saa pysäköidä?

Tieliikennelain mukaan pysäköintilupa oikeuttaa pysäköi-
mään maksutta maksulliselle pysäköintipaikalle. Luvalla 
saa myös pysäköidä alueelle, jossa se on muutoin kiellet-
ty liikennemerkeillä 372 (pysäköinti kielletty) tai 373 (py-
säköintikieltoalue). Lisäksi lupa oikeuttaa pysähtymään ra-
joitusta pidemmäksi ajaksi pysäköintipaikalle, jossa pysä-
köinnin enimmäisaikaa on rajoitettu, esim. kiekkopaikka. 
Jos pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, voi poliisi kehottaa 
siirtämään auton sopivaan paikkaan. Koska tieliikennelaki 
ei koske yksityisiä alueita kuten kauppakeskuksia, on näil-
lä alueilla pysäköitäessä noudatettava niillä olevia liikenne-
merkkejä.

Pysäköintiluvallakaan ei saa pysäköidä alueille tai paik-
koihin, joissa pysäköinti on syystä tai toisesta ehdottomas-
ti kielletty. Tällaisia ovat esim. kiinteistölle johtavan ajotien 
kohta tai kohta, joka on liian lähellä rautatien tasoristeystä. 
Myös pysäköinti yksityisalueelle ilman kiinteistön omista-
jan tai haltijan lupaa on kielletty. 

Yksityisiä pysäköintialueita ovat mm. paikoitustalot ja ta-
varatalojen pysäköintialueet. Yleensä näissä on käytäntö-
nä, että pysäköintiluvalla saa pysäköidä maksutta ainakin 
invapaikoille. Joissain voi saada pysäköidä maksutta mil-
le tahansa paikalle. Ellei yksityinen parkkialue ole tuttu, on 
varminta pysäköidä vain invapaikalle. Yksityisillä parkkialu-
eilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta invapysäköinnin jär-
jestämiseen. 

Pysäköintilupaa käytettäessä sen on aina oltava näkyvis-
sä auton tuulilasissa. 

Luvan hakeminen

Pysäköintilupaa haetaan poliisilaitokselta saatavalla lo-
makkeella. Lomakkeen voi tulostaa myös sivuilta www.po-
liisi.fi. hakemuksen liitteeksi tarvitaan kaksi mustavalkoista 
passikuvaa ja lääkärinlausunto, jossa on selvitetty vamman 

laatu ja haittaluokka. Näkövammaisella edellytyksenä on, 
että paremman silmän näöntarkkuus on enintään 0,1 tai 
näkövamman haittaluokka on vähintään tapaturmavakuu-
tuslain haittaluokan 17 mukainen (haitta-aste vähintään 
85 prosenttia). Lisäksi lääkärinlausunnossa on hyvä lukea, 
että se on kirjoitettu vammaisen pysäköintilupaa varten. 

Todellisuudessa käytännöt siitä, mitä lupaa varten tarvit-
tavassa lääkärinlausunnossa tulee olla, vaihtelevat alueit-
tain. Parasta on varmistaa etukäteen omalta poliisiasemal-
ta, millaisen lääkärinlausunnon juuri he vaativat. 

Pysäköintilupa myönnetään aina henkilökohtaisena 
vammaiselle itselleen, vaikkei hän voisikaan itse ajaa au-
toa. Pysäköintiluvan voi saada myös autoton. 

Pysäköintilupa maksaa 26 €, ja se on maksettava hake-
musta jätettäessä. Lupa on muovilaminoitu kortti, jossa 
ovat luvanhaltijan nimi, valokuva ja myöntämistä koskevat 
tiedot sekä Euroopan unionin tunnus. Kaikissa EU:n jäsen-
valtioissa käyvä lupa on voimassa enintään 10 vuotta. Tä-
män jälkeen on haettava uusi lupa.

Entä matkaillessa?

Kansainvälinen autoliitto FiA on koonnut internetiin in-
va-autoilijoiden tietosivut, joilta saa helposti tietoa vam-
maisten  pysäköintisäännöistä eri maissa. Tältä englannin-
kieliseltä sivustolta saa veloituksetta tietoa vammaispysä-
köintisäännöistä EU:ssa, muualla Euroopassa ja eri puolilla 
maailmaa. Sivut ovat osoitteessa fiadisabledtravellers.com. 
Konkreettisen tiedon lisäksi useiden maiden kohdalla on 
tulostettava englanninkielinen kortti, joka selvittää mihin 
säädöksiin invamerkki perustuu. Tuloste laitetaan tuulila-
siin, kun pysäköidään kansallisen invamerkin viereen.

Pysäköintiluvasta on tietoa myös Autoliiton julkaisemas-
sa Autoillen Euroopassa –oppaassa, joka on kattava tieto-
paketti Eurooppaan autolla matkustavalle. Opasta voi os-
taa Autoliitosta.

vammaisen pysäköintiluvan käytöstä
Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle tai vaikeasti 
vammaisen kuljettamista varten pysäköintiluvan. 
Myöntäminen perustuu tieliikennelakiin. 
Pysäköintiluvan käytössä on kuitenkin muistettava 
tietyt pelisäännöt, sillä sekään ei anna lupaa 
pysäköidä aivan mihin tahansa. 
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Kaksi Jyväskylässä sijaitsevaa 
valtion yleissivistävää erityis-

koulua haukkarannan koulu ja Jyväs-
kylän näkövammaisten koulu yhdisty-
vät hallinnollisesti ja toiminnallisesti 
näkemisen, kuulemisen ja kommuni-
kaation oppimis- ja ohjauskeskukseksi 

Tulevalle oppimis- ja ohjauskes-
kukselle etsitään uutta nimeä 

kaikille avoimen nimikilpailun avul-
la. Kilpailuun voi osallistua 11.12.2011 
mennessä osoitteessa www.haukka-
ranta.fi/nimikilpailu. Parhaan ehdo-
tuksen lähettäjä palkitaan matkalah-
jakortilla (arvo 500 €).

Svenska skolan för synskada-
de utreder i projekt Gnistan vil-

ka stödformer som behövs i familjer 
som har barn under 5 år med synned-
sättningar. 

Svenska skolan för synskadade sel-
vittää Kipinä-projektissa mahdollisen 
tuen tarvetta ruotsinkielisille ja kaksi-
kielisille perheille, joissa on alle 5-vuo-
tias näkövammainen lapsi.
Om du är intresserad, tag kontakt:
Margot Åberg
margot.aberg@blindskolan.fi
tfn: 040 809 17 48

Pohjoismaisten näkövammaisa-
lan erityiskoulujen ja ohjaus- ja 

palvelukeskusten rehtorit ja Novir-yh-
dyshenkilöt kokoontuvat vuosittain 
yhteisille kehittämispäiville vuoro-
tellen jokaiseen maahan. Tänä vuon-
na kokoonnuttiin Svenska skolan för 
synskadadeen Arabianrannan uusiin 
tiloihin. Päivien aikana keskusteltiin 
mm. näkövammaisopetuksen ja kun-
toutuksen tilanteesta eri pohjoismais-
sa. Pohjoismainen yhteistyö ja eri mai-
den ammattihenkilöstön tapaamiset, 
work-shopit ja kongressit koetaan tär-
keäksi verkostoitumiseksi.

Koulu-uutisia
v. 2013. Keskuksessa jatkaa toimintaa 
monimuotoinen erityiskoulu. Keskus 
tarjoaa muina palveluina mm. tilapäi-
sen opetuksen jaksoja, konsultaatio-
ta, koulutusta, ohjauskäyntejä ja oppi-
materiaalia. 

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa tu-
levalle organisaatiolle uudet toimitilat 
Kukkumäkeen Jyväskylän näkövam-
maisten koulun nykyiselle tontille. Tu-
levia käyttäjiä on kuultu hankesuunni-
telmaa laadittaessa. Rakentamishank-
keen kustannusarvio on 29,2 milj. eu-
roa. Tilojen odotetaan valmistuvan v. 
2015 elokuussa.

Opetushallitus nimitti kouluille uu-
den yhteisen johtokunnan 1.10.2011 
alkaen. Toimikausi on nelivuotinen 
30.9.2015 saakka. Puheenjohtajana 
toimii professori Timo Ahonen. 

Pohjoismaiden nä-
kövammaiskoulu-

jen rehtorit kokous-
tivat Suomessa.
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Nuorisofoorumi järjestettiin perinteisesti lokakuun 
toisena viikonloppuna, tällä kertaa Pertunmaal-

la Kuortinkartanossa. viikonloppu koostui Nutorin järjestä-
mästä heikin kylä –toimintapäivästä sekä Nutorin vaalista. 
heikin kylä järjestettiin Euroopan nuoriso-ohjelman Youth 
in Actionin taloudellisella tuella nuorisoaloitteena.

Kylän päällikkö heikki oli lähtenyt osa-aikaeläkkeelle ja 
jäänyt sille tielleen. Pieni kylä kaipasi vahvaa kättä johta-
maan sen oikealle tielle vanhentuneen shamaanin ja vir-
kaintoisen byrokraatin puristuksissa. Päivän aikana kam-
panjoitiin ja kisattiin päällikköydestä sekä valmisteltiin uu-
den päällikön kunniaksi järjestettävää kyläjuhlaa. Päällik-
kökisassa koeteltiin voimaa, älyä ja karismaa. Demokra-
tia ei valinnassa toiminut, vaan vanhentunut shamaani 
oli lahjottu nimittämään päälliköksi kisassa selvästi hävin-
nyt kokelas. Myöhemmin kyläläiset nousivat kuitenkin ka-
pinaan ja suurinta kannatusta nauttinut päällikkö saatiin 
valtaan. 

Kyläläiset äänestivät lisäksi erilaisista kyläpulmista, jot-
ka koskivat yhteisiä asioita. Kylään päätettiin muun muas-
sa rakentaa uusi monitoimihalli uuden koulun sijaan. Tau-
lukaupat, kiristys ja uhkaus eivät nekään olleet vieraita vai-

kuttamisen keinoja. Kylän askareisiin kuuluivat esimerkik-
si kaikki leivonnan vaiheet viljojen tunnistamisesta ja mai-
don lypsämisestä astioiden etsimiseen ja itse taikinan te-
koon. Päällikön valtaanastumisjuhlaa varten metsästet-
tiin hirvenlihaa jousipyssyllä, koristeiksi tehtiin kukka-ase-
telmia ja ohjelmaksi omat lyriikat lauluun sekä piiritans-
seja. iltajuhlan päätteeksi kylän byrokraatti sai valtionjoh-
dolta tekstiviestin, jonka mukaan heikin kylän paikalle on 
kaavoitettu tekojärvi, jossa tullaan kasvattamaan belgialai-
sia karppeja. Päällikön viimeiseksi tehtäväksi jäi sulkea hei-
kin kylä puskutraktorien tieltä. Foorumi huipentui Lahdes-
sa toteutettuihin katugalluppeihin, joilla selvitettiin lahte-
laisten kokemuksia vaikuttamisesta, äänestämisestä ja va-
paaehtoistyöstä.

Nutor toteutti heikin kylä -hankkeen suunnittelusta ja 
rahoituksen hakemisesta lähtien, myös ohjaten toiminta-
päivän. heikin kylä kisaa oikeusministeriön Demokratia-
palkinnosta, joka juhlistaa Euroopan vapaaehtoistoimin-
nan vuotta ja vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja jae-
taan siis vapaaehtoistoiminnoille.

heikin kylästä lisää muun muassa Ronja Ojan blogissa 
Näkemättömin silmin sekä marraskuun Nyörissä.

heikin kylässä – Nuorisofoorumi 2011
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äänestämällä vaikutat – 
Nutorin vaali

Nutor eli nuorisotoimijaryhmä on Näkövammaisten 
Keskusliiton valtakunnallinen nuorisotoimikunta. 

Sen tehtävänä on suunnitella nuorille valtakunnallista toi-
mintaa, kuten viikonlopputapahtumia ja kesän leirejä. Nu-
tor ottaa myös kantaa ajankohtaisiin näkövammaisia nuo-
ria koskettaviin aiheisiin ja tekee näkövammaisuutta tun-
netuksi nuorten keinoin.

Nutorin vaali pidettiin Kuortinkartanossa, Pertunmaal-
la sunnuntaina 9.10. Erovuorossa Nutorin jäsenistä olivat 
Anniina Latikka (Espoo) ja Tommi Kivistö (Tampere). vaa-
lissa äänioikeutettuja nuoria oli 38 foorumin kokonais-
vahvuuden ollessa 47 henkilöä. Nutoriin ehdolle asettau-
tui 13 nuorta. äänestyksessä oli hajontaa ja äänet jakaan-
tuivat ehdolla olleiden kesken. Seuraavalle kaksivuotiskau-
delle valittiin Susanna halme (viiala) ja Anniina Latikka (Es-
poo). Nutorissa jatkavat Lotta Lundell (Kaarina), Emma Ra-
sela (Porvoo) ja puheenjohtajana Kaisu hynninen (van-
taa). Seuraava Nutorin vaali järjestetään 14.10.2012, jolloin 
myös puheenjohtajan kausi on katkolla.

Ensi vuonna uudestaan 
– Nuorisotoimen 
toimintakalenteri 2012

Nuorisofoorumissa Nutor esitteli ensi vuoden toi-
mintakalenterin. vuoden tapahtumat aloitetaan 

helmikuussa Kaarinassa järjestettävällä hörhöilyä luovuu-
den nimissä -viikonlopputapahtumalla, jonne osallistujil-
ta vaaditaan huono huumorintaju. Starttaamme itsetun-
temukseen ja sitä kautta voimaantumiseen tähtäävän toi-
mintavuoden heittäytymällä luovaan toimintaan. Sisältö-
nä on musiikkia, taiteita ja liikettä periaatteella jokainen 
osaa. Leikkimielisyyden kautta avarretaan omaa kokemus-
maailmaa ja rikotaan totutun käyttäytymisen rajoja esim. 
maalaamalla jaloilla, esittämällä banaania sekä tanssimal-
la omaa nimeä.

Toukokuussa järjestämme Mökkiviikonlopun, jossa aja-
tuksena on viettää rentoa aikaa yhdessä osallistujien teh-
dessä kaikki tarvittavat askareet itse puiden hakkaamises-
ta ruuanlaittoon ja tiskaamiseen. Lisänä tietysti vapaamuo-
toista ohjelmaa kuten pihapelejä ja seuraleikkejä.

Kesäleiri järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla 
Lappeenrannan Marjolassa teemalla jännitys. Jännitys kat-
taa kaiken kirjallisesta jännityksestä, kummitusjuttuihin, 
haastaviin ryhmätehtäviin ja extremeurheiluun. Leiri koos-
tuu yhteisestä ohjelmasta sekä valinnaisista pajoista. hui!

Päivitetty tapahtumakalenteri, ilmoittautumislomake se-
kä mainokset löytyvät nuorison nettisivuilta www.nkl.fi/
nuoret. Ajankohtaisia asioita ja tapahtumasivut löytyvät 
myös Facebookista ryhmästä NKL Nuorisotoimi osoittees-
ta: https://www.facebook.com/groups/173999068609/

Lisätietoja nuorisosihteeriltä: virpi.oinonen@nkl.fi tai 
0939604653/0505965022

Muistutus!

Muistathan kuunnella nuorten äänilehti Nyöriä joka kuun 
toisena torstaina livelähetyksenä netissä http://pro.nkl.
fi:8000/iiris.mp3.m3u tai jälkikäteen ThP:n sivustolta. Seu-
raavat Nyörin lähetykset: 8.12.2011 ja 12.1.2012 klo 19.00-
20.15
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Elämänmuutos kera kaasun

Muutin taas. Olen koko elämä-
ni aikana muuttanut yhteen-

sä kuusi kertaa, niistä kolme viimeisen 
kahden ja puolen vuoden aikana. Tällä 
kertaa muutin asumaan poikaystäväni 
kanssa itä-helsinkiin.

Muuttaminen on tylsää ja raskas-
ta. Toisaalta se saattaa myös olla ki-
vaa, odotettua ja mahtavaa, mutta itse 
muuttoprosessi on aina tylsä ja rasitta-
va. Onneksi sitä ei nyt todennäköises-
ti tarvitse tehdä uudestaan aikoihin.

Sokeana muuttamisessa tärkeää on 
se, että pääsee itse laittamaan omat ta-
varansa paikoilleen. Siitä ei tule oikein 
mitään, jos joku muu järjestää tavarat 
uudessa kodissa. Kun muutenkin on 
paikat vielä vieraat, edes tavaroiden 
järjestyksen pitäisi olla tuttu - tai ai-
nakin itse päätetty.

Muutimme samaan aikaan, kun mi-
nun piti lukea ylioppilaskirjoituksiin. 
En siis koko ajan pystynyt olemaan jär-
jestelemässä tavaroita, kun oli pakko 
lukea. Niinpä astiat asettuivat paikoil-
leen ilman minun läsnäoloani, kuten 
myös suurin osa kirjahyllystäni. Het-
ken ehdin olla ärsyyntynyt mielestäni 
väärästä järjestyksestä ja siitä, etten 
löydä mitään, kunnes Mikael – tuo 

”avomieheni” siis – tuli käymään kans-
sani kaapit läpi. ”Olisihan se nyt ihan 
typerää, jos sä et tiedä, missä keittiös-
sä on mitäkin.”

Aika usein eri asunnoissa on esimer-
kiksi hieman erilainen hella ja sitä täy-
tyy hetken opetella, ennen kuin käyttö 
sujuu. Yleensä muutos ei kuitenkaan ole 
ihan niin dramaattinen kuin minulla 
tässä muutossa: meillä on kaasuhella. 
Aikaisemmin en ole ollut tekemisissä 
kaasuhellojen kanssa suuremmin, per-
heemme asuntovaunussa on tosin ai-
na sellainen ollut ja olen katsellut sitä 
ajatellen ”onpa kiva sininen liekki”. Nyt 
oli pakko opetella käyttämään kaasua 
ruuanlaitossa, sillä en halunnut pelkil-
lä mikroruuilla elää.

Aluksi lähipiirini piti ajatusta mi-
nusta kaasuhellan kanssa lähinnä tur-
vallisuusriskinä. Itsekin mietin, mah-
danko onnistua räjäyttämään koko 
kämpän ensimmäisen kuukauden ai-
kana. En onnistunut. En tiedä, kuinka 
turvallisena lähipiirini vieläkään pitää 
kaasuhellaa sokolle, mutta minä en pi-
dä sitä enää lainkaan ongelmana; kaa-
suhellastahan kuuluu äänikin, kun se 
on päällä. Kaasuhanaakaan ei voi va-
hingossa jättää päälle, ellei hellassa ole 
liekkiä, sillä muuten se sulkee itsensä 
automaattisesti heti, kun lopettaa na-
pista painamisen.

Meidän kaasuhella pitää sytyttää 
jollain ulkoisella tulenlähteellä, sytkä-
rillä tai tulitikuilla. Meiltä löytyy syty-
tin, jossa on melko pitkä varsi ja jos-
ta tulee vain kipinä. Sen kanssa kaa-
suhellan sytyttely onnistuu helposti: 
etsin ensin sytyttimen kärjelle oikean 
kohdan, vasta sitten avaan kaasuha-
nan. Mitään tuhoja en ole vielä saa-
nut aikaan (tai kyllä vähän kärven-
sin hiusten latvoja kerran), ennem-
minkin onnistun vahingossa sam-
muttamaan levyn kääntäessäni sitä 
pienemmälle.

Ensimmäistä kertaa muuttaessani 
pois kotoa pelkäsin kaupassakäyntiä, 
kotitöiden määrää ja itsenäistä liikku-
mista. Toisella kerralla suurin jänni-
tyksen aihe oli pelottavan iso Mäke-
länkatu, joka piti ylittää päivittäin ja 
taas uusi lähikauppa ja kaikki uudet 
reitit. Nyt kolmannella kerralla kau-
passa käymisestä ja kotitöistä on tullut 
jo enemmän rutiinia (voi olla, että jo-
ku ei usko tuota jälkimmäistä kohtaa) 
ja valmiiksi osaamiani reittejä on ker-
tynyt jo hyvin paljon, eikä minun tar-
vinnut pelätä kuin kaasuhellaa ja sitä, 
kuinka kestän poikaystävääni tauotta. 
Pelot osoittautuivat jälleen turhiksi ja 
voin tyytyväisenä todeta, että kaikesta 
selviää ja on se muuttaminen lopulta-
kin positiivinen asia.
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Joensuussa järjestettiin Suomen ensimmäinen 
Parafest 4.-6.8.2011. Mutta mikä on Parafest ja 
mitä siellä oikein tapahtui?

Parafest on laaja-alainen kulttuurialan parafestivaali, 
jossa eri tavoin vammaiset ihmiset pääsevät esitte-

lemään taitojaan esim. musiikin, tanssin, teatterin, kuvatai-
teen ja elokuvien alalta. Ja nähtiinpä tänä kesänä myös tai-
katemppuja sokean taikurin esittämänä sekä pimeä kah-
vila. Festivaali on suunnattu kaikille vekarasta vaariin. Ta-
pahtumapaikat sijoittuvat aivan Joensuun keskustaan. Tä-
nä kesänä ohjelmaa oli torilavalla, taidemuseossa, matkai-
lukeskus Carelicumissa, festivaaliteltassa ja elokuvateatte-
rissa. Pääesiintyjänä oli tunnettu helsinkiläinen rap-artisti 
Signmark, jonka erikoisuutena on viittomakielinen rap.

Olin itsekin esiintyjänä Parafesteillä: soitin pianolla kuu-
den kappaleen verran taustamusiikkia pimeässä kahvilas-
sa Carelicumissa. Kahvilan tarkoitus oli antaa näkeville pie-
ni kokemus siitä, millaista on elämä ilman näköaistia. Soitin 
perjantaina 5.8. noin klo 11.30-12.00. Perjantai-iltapäivänä 
klo 14.30-15.00 soitti joensuulainen Akseli Muhonen. Mei-
dän molempien kappaleet olivat pääasiassa poppia ja is-
kelmää, minulla lisäksi hieman elokuvamusiikkia.

Tämäntyyppinen esiintyminen oli minulle sinänsä uu-
si kokemus. Soitin kyllä Jyväskylän näkövammaisten kou-
lun kymppiluokalla poppia, mutta aina joko bändin kans-
sa tai itse mukana laulaen. Jyväskylässä esiinnyin vain kou-
lun juhlissa ja tapahtumissa. Siksi esiintyminen Parafesteil-

lä jännitti minua valtavasti. Sain kuitenkin jälkeenpäin kii-
tosta kauniista soitosta, joten uskoisin esityksen onnistu-
neen kohtuullisen hyvin, vaikka jännityksen takia pari ker-
taa mokailinkin.

Kävin katsomassa myös muita Parafestin esityksiä. Per-
jantaiaamuna ennen omaa esitystäni katsoin sokean hel-
sinkiläisen Ronja Ojan taikatemppuesityksen ja sen jäl-
keen kävin torilavalla kuuntelemassa vähän aikaa jonkun 
bändin musiikkiesitystä. illalla oli vielä pakko päästä kuun-
telemaan Signmarkia festivaalitelttaan. Esitys alkoi puo-
li kymmeneltä ja kesti noin puoli tuntia. Meininki oli kaikin 
puolin hyvä, ja Signmarkin iloinen ja energinen räp sai ylei-
sönkin tanssimaan tai ainakin heiluttelemaan käsiään.

Lauantaina 6.8. kävin Joensuun taidemuseossa kuun-
telemassa Petra Innasen kuvailutulkattua taidenäytte-
lyä hellcat and the heavenly creatures. Kuvailutulkkina toi-
mi Pia Vainio. Kuvailutulkkaus oli erinomaista, ja selvästi 
huomasi, että vainio oli paneutunut kunnolla tehtäväänsä. 
Aluksi hän kertoi taideteoksen mittasuhteet ja kuvaili sen 
jälkeen yksityiskohtaisesti, mitä teoksessa näkyi. hän ku-
vaili meille noin viisi teosta, minkä jälkeen saimme vapaas-
ti kierrellä taidemuseossa ja katsella perusteoksia.

Mielestäni Parafest oli erittäin onnistunut tapahtuma. 
Toivottavasti myös aivan vammattomat ihmiset löytävät 
tämän tapahtuman ja tulevat ensi kesänä nauttimaan fes-
taritunnelmasta!

Senni Hirvonen

Parafestin tunnelmia

Yllä: Kuvailutulkki Pia Vainio esitteli Petra Innasen maalausta Joen-
suun Taidemuseossa.

Vasemmalla: Senni Hirvonen kahvilapianistina.
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Mukaan toimintaan
Sokeain lasten tuki ry:n lomatoiminta on jatkunut kulu-
neen vuoden vilkkaana, kiitos mukana olleille perheille 
iloisista yhteisistä hetkistä ja kiitokset kaikille ohjaajille ja 
yhteistyökumppaneille.

Lomillemme on jatkuva jono, mutta aina kannattaa olla 
yhteydessä meihin ja kertoa perheenne toiveista ja tulevan 
vuoden lomatoiveista. Myös tulevana vuonna moni perhe 
löytää lomatarjonnastamme juuri omiin aikatauluihin sopi-
van ja toiveita vastaavan loman tai pienen virkistystapah-
tuman katkaisemaan arjen kiireitä. 

Teillä, jotka olette jo lomajonossamme, on nyt aika pitää 
yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan Rilla Aura-Kor-
peen. Yhdessä voimme suunnitella, mihin vuodenaikaan 
perheenne mieluiten osallistuu lomalle. Uusien perheiden 
kannattaa lähettää yhteystiedot meille, kun perheen toi-
veet ja yhdistyksen tarjoamat mahdollisuudet kohtaavat. 
Loma voi osua oman perheen kohdalle jo tulevana vuonna 
tai viimeistään seuraavana. Sähköposti tai kirje perheenne 
tarpeesta tuettuun lomaan Rillalle, näin pääsemme loman-
ne suunnittelussa alkuun. Jos perheellänne on toiveissa 
vain yksi ainoa lomavaihtoehto tarjonnassamme, lomaa 
voi joutua jonottamaan vuosia. Mutta mikäli haluatte ottaa 
haasteen vastaan, pääsette lomalle, jota ei ole myytävänä 
matkatoimistoissa. Näillä lomilla turvallisuudesta ja nautin-
nollisista aterioista luonnon keskellä huolehtivat kokenut 
eräopas Jorma Mustonen ja kokki Tuija Lauronen (www.
mohkonmanta.net). Luontopalvelut Möhkönmanta järjes-
tävät  esteettömiä luontolomia.

Useat yhdistyksemme lomakohteet toistuvat samoina 
vuodesta toiseen. Tässä vaiheessa toimintasuunnitelma on 
alustava ja tarkat päivämäärät eivät ole kaikista lomista tie-
dossa. Loman teema ja vuodenaika ovat perheiden lomi-
en kannalta tärkeitä, jotta koko perhe pääsee reissuun yh-
dessä. Pyrimme tuomaan lomia eri puolille Suomea. Joku 
teistä haluaa lomalle lähelle kotia, toiselle taas on elämys 
viettää lomaviikko vaikkapa lomakoti Onnelassa Tuusulas-
sa. Pohjanmaalainen tai pääkaupunkiseudulla asuva per-
he voi lähteä esimerkiksi ilomantsin erämaahan saamaan 
luonnosta voimavaroja.

Yhdistyksemme kotisivut ovat uudistumassa maalis-
kuussa 2012 ja toivon niiden jatkossa palvelevan teitä pa-
remmin.

Alustava lomakalenteri vuodelle 2012
Talvi
l Kemin lumilinna, Kemi
lhiihtoloma vuokatissa, Sotkamo, www.vuokattisport.fi
l Omatoimilomaviikko Kaakanan mökissä, Ylläs, 
www.personal.inet.fi/koti/matti.jalkanen/mehtola
l Talvinen viikonloppu, vesileppis, Leppävirta, 
www.vesileppis.fi
l Kevättalven taikaa, ilomantsi, www.mohkonmanta.net
lTalviloma Pallaksella

Kevät
lOmatoimiloma Sininen helmi, 
www.sininenhelmi.fi 
lKiuruvesi ja Runni, iisalmi
l Ratsastusloma, huittinen, 
www.huittistenratsastuskeskus.fi
l Risteillen Ruotsiin ja päivä Tukholmassa, 
www.skansen.se
lKylpyläloma, paikkakunta avoin

Kesä 
l Tandempyöräillen saaristoon
l Seikkisrock, Turku
l Omatoimiloma Onnelan majatalossa, Tuusula, 
www.onnela.com
l Lomamatka Ruusujen saarelle Gotlantiin, Ruotsi
l Omatoimilomaviikko Mehtolan mökki, Konnevesi, 
www.personal.inet.fi/koti/matti.jalkanen/mehtola
l Koskenlaskua patikointia Ruunaalla, Lieksa, 
www.ruunaa.fi
l Backaro, ekopensionaattiloma, Nötön saari, Nauvo, 
www.majatalobackaro.com
l Luontoloma inarissa, Lemmenjoella kullanhuuhdontaa
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Kirjeellä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla pääsette mukaan 
lomatoimintaan, mitään virallisia hakulomakkeita ei tarvi-
ta. Ottakaa yhteyttä, jos ette vielä ole osallistuneet.

Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
Puhelin: 040 521 1693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

 Syksy
l Loma koirateemalla, Kuopio
l Ratsastusloma, Kirkkonummi
l Ratsastusloma, äkäslompolo, Kolari
l Kylpyläloma, Aqva Spa Rakvere, viro, www.aqvahotels.ee
l Lasten musikaali tai teatteri, paikka avoin
l Kylpyläloma, paikka avoin

Yhteistyötapahtumat 2012
l 5.2. Lumilauantai, Kokonniemi, Porvoo, 
www.vammaisurheilu.fi 
l 11.2. Ellivuori, Sastamala 
l 17.3. vesileppis, Leppävirta
l Perheviikonloppu yhteistyössä Sylvan kanssa
l Perhepäivä yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n 
kanssa
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Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutusjohtaja 
Teuvo Ruponen jäi eläkkeelle viime keväänä. Sil-
mäterä kävi kysymässä, mitä Ruposen lähes neli-
kymmenvuotiseen työuraan on kuulunut ja miltä 
lasten kuntoutus näinä vuosina on näyttänyt.   

tT
euvo Ruponen tuli Näkövammaisten 
Keskusliiton, silloisen Sokeain Kes-
kusliiton, palvelukseen maaliskuussa 
1972. Työura alkoi opintosihteerinä 

eli nykyisenä koulutussihteerinä vastuualueena sekä pe-
rusopetus että tutkintoon tähtäävä opiskelu ja aikuisopis-
kelu. Syksyllä 1978 Ruponen siirtyi käynnistämään liiton 
tiedotustoimintaa ja oli mukana perustamassa näkövam-
marekisteriä. Syyskuun alusta 1980 hän aloitti työn kun-
toutusjohtajana. Toimi oli uusi ja syksyn aikana liiton sil-
loinen kuntoutustoiminta keskitettiin uuteen monitoimi-
taloon Mäkelänkatu 50:ssä. Aikuisten kuntoutus siirtyi 
sinne Siuntion Tyyskylästä ja lasten kuntoutus sai ensim-
mäistä kertaa omat tilat. 

Millainen kuntoutusilmasto oli 1970-luvulla aloittaes-
sasi työuraasi Näkövammaisten Keskusliitossa; mitkä 
olivat tavoitteet? 
– Keskusliiton tavoitteena oli silloin kuntoutustoiminnan 
kehittäminen ja laajentaminen ajan vaatimuksia vastaavak-
si. Hyvän pohjan tälle antoi 1972 voimaan tullut Invalidi-
huoltolain uudistus, joka mahdollisti valtionavun saami-
sen osaan kuntoutustoimintaa. Erityistä huomiota kiinni-
tettiin juuri lasten kuntoutuksen kehittämiseen lisäämällä 
mm. henkilökuntaa ja solmimalla kansainvälisiä yhteyksiä. 

Mitkä ovat olleet lastenkuntoutuksen suurimmat haas-
teet, ongelmat ja onnistumiset aikanasi?
– Lasten kuntoutuksen suurimpia haasteita ovat olleet toi-
minnan laajentaminen ja työmenetelmien kehittäminen 
1970-luvulla, alueellisen toiminnan lisääminen, kuntoutus-
tilojen välineistön hankinta ja ideointi ja tietysti koko ajan 
rahoituksen turvaaminen. 1980-luvulla suurena haastee-
na myös lasten kuntoutuksessa oli, miten turvata toimin-
nan jatko ja rahoitus ns. Valtavauudistuksen voimaantul-
lessa. Tällöin kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus ja ra-

hoitus siirtyi sosiaalitoimen puolelta kunnallisen tervey-
denhuollon vastuulle. Oli luotava kaikkia keskussairaala-
piirejä koskeva sopimusjärjestelmä. Samalla kuntoutusta 
oli tehtävä tutuksi terveydenhuollon työntekijöille, joille 
asia oli melko tuntematonta. Oli kehitettävä sopimusjär-
jestelmä sekä lasten aluesihteeritoiminnan että kuntou-
tuskurssitoiminnan toteuttamiseen ja rahoitukseen. Tä-
mä työ vei pari vuotta ja vaati lukuisia neuvotteluja eri 
sairaanhoitopiirien ja myös valtiovallan kanssa. Onneksi 
lääkintöhallituksen, kunnallisten keskusjärjestöjen ja val-
tiovarain ministeriön kanssa oli tiivis neuvotteluyhteys ja 
saimme vahvaa tukea näiltä tahoilta. 

– Samaan aikaan 1980-luvun puolivälissä näkövam-
maisten lasten kuntoutuksen kehittämistarpeita pohdit-
tiin myös sosiaalihallituksen asettamassa työryhmässä. Pel-
kistäen kyse oli mm. siitä, jatketaanko lasten kuntoutusta 
NKL:n toimesta vai siirretäänkö toiminta näkövammais-
ten koulun vastuulle samaan tapaan kuin esim. Tanskassa 
ja Norjassa oli. Toki kuntoutusta käsiteltiin paljon laajem-
minkin ja syvällisemmin. Työryhmän loppuraportti sisäl-
si monia hyviä tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Osa 
niistä on toteutunut, mutta osa, varsinkin koulunkäynnin 
tuki on jäänyt toteutumatta toivotussa laajuudessa. Samaan 
aikaan opetusministeriön asettama työryhmä pohti integ-
raation tukitoimien kehittämistä. Lopputuloksena oli hyvä 
tavoitesuunnitelma, joka ei kuitenkaan koskaan ole toteu-
tunut. Matkaopettajajärjestelmän kehittäminen jäi puoli-
tiehen, samoin tukijaksojen toteutus. 

– Ongelmana ovat koko ajan olleet toiminnan riittä-
mätön rahoitus ja kuntoutukseen ohjautumisen puutteel-
linen toteutuminen. Toisaalta onnistumisia on ollut monia. 
Aluesihteeritoiminta on saatu laajennetuksi. Sairaanhoito-
piireihin on saatu omia lasten kuntoutusohjaajia, aluesih-
teerityö on painottunut oikeuksienvalvontaan ja verkos-
toyhteistyö lapsiperheiden kanssa työskentelevien eri ta-
hojen kesken on kehittynyt myönteisesti. 

– 1990-luvulla kehitettiin voimakkaasti lasten kuntou-
tusmenetelmiä: La-Ku-varhaiskuntoutusohjelma eri osi-
neen ja heikkonäköisten lasten näönkäytön arviointi- ja 
harjaannuttamisohjelma Vap-Cap ovat olleet onnistunei-
ta projekteja, joiden tuloksia hyödynnetään kuntoutukses-
sa koko ajan. Viimeisin onnistuminen on Leo-DVD:n ai-
kaan saaminen. Kaikki nämä kehityshankkeet ovat olleet 

Lasten kuntousta 
kehittämässä
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mahdollisia hyvän, ammattitaitoisen ja tehtäväänsä sitou-
tuneen henkilökunnan ansiosta. Mielestäni yhteistyö myös 
Näkövammaiset lapset ry:n kanssa on ollut koko ajan hy-
vää huolimatta siitä, että joskus näkemykset ovat poiken-
neetkin toisistaan. Tavoitteet ovat yhteisiä.  

Miten lasten kuntoutusta koskeva lainsäädäntö on ke-
hittynyt?
– Lainsäädäntö on kuluneiden vuosikymmenten aikana ke-
hittynyt pääosin myönteiseen suuntaan. Lasten kuntoutus 
on ollut osa muuta kuntoutuslainsäädäntöä. Ensimmäinen 
merkittävä uudistus oli Invalidihuoltolain uudistus 1972. 
Se mahdollisti valtion avun aluesihteerityöhön ja suureen 
osaan sopeutumisvalmennus- ym. kursseja. Kurssien mää-
rää lisättiin ja aloitin 1973 alaluokkalaisten ja vanhempien 
sopeutumisvalmennuskurssit uuden rahoituksen turvin.

– Valtava-lainsäädäntö 1984 merkitsi sitten kuntoutus-
vastuun siirtämistä sosiaalitoimesta terveydenhuollon vas-
tuulle. 1991 tuli voimaan suuri joukko kuntoutuslainsää-
dännön uudistuksia. Kelan osuus vaikeavammaisten kun-
toutuksen rahoittajana korostui, samoin apuvälineiden saa-
tavuus/rahoitus selkiytyi aikaisemmasta. Kelan vastuulle 
tulivat ammatillisen kuntoutuksen vaativat ja kalliit apu-
välineet mukaan lukien ylempien peruskoululuokkalais-
ten apuvälineet. 

– Muitakin uudistuksia on ollut. Yhtenä kuntoutukseen 
vaikuttavana uudistuksena on mainittava hankintalainsää-
däntö, joka mahdollistaa, mutta samalla kahlitsee kuntou-
tuksen järjestämistä. 

Onko asenneilmastossa tapahtunut muutoksia? 
– Asenneilmastossa on toki ollut heilahteluja suuntaan ja 
toiseen. Lasten kohdalla myönteisyys on kuitenkin ollut 
pääosin vallitsevaa. Yleensä on ymmärretty hyvin koko 
perheen mukana olo kuntoutuksessa. Viime vuosina on 
ollut havaittavissa tiettyä kiristymistä talouden osalta. Eri-
tyisen huolestuttavaa on, että kunnallinen terveydenhuol-
to ”panttaa” näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä 
kuntoutukseen lähettämistä siihen asti, kun Kela on teh-
nyt hoitotukipäätöksen. Tällöin selviää, onko lapsi Kelan 
vai terveydenhuollon kuntoutusvastuulla. Tällainen vii-
ve on hyvin harmillinen ja viivästyttää lapsen normaalia 
kasvua ja kehitystä ja lisää vanhempien huolia.  Tiivistäen 
voin todeta, että asenneilmasto lasten kuntoutuksen osalta 
on ollut koko ajan myönteistä päättäjien ja myös toteuttaji-
en taholla. Käytännön toteutus on sitten ontunut monesti.

– Lapsiperheiden aluesihteerityö on vaarassa RAY-ra-
hoituksen osalta. RAY on karsimassa avustuksia ja yhte-
nä kohteena on todennäköisesti lasten aluesihteerityö mu-
kaan lukien NCL-erityistyöntekijän. Todennäköisesti ra-
hoitus jatkuu alhaisempana, joten edessä saattaa olla yh-

den työntekijän vähennys. Tämä on mielestäni pyrittävä 
torjumaan. Aluesihteeriverkko on nykyiselläänkin tarpee-
seen nähden liian harva. Toivottavasti lasten vanhemmat 
osaltaan viestittävät RAY:n suuntaan toiminnan tärkeydes-
tä. Näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa 
työskentelevien määrää ei pidä vähentää, vaan mieluum-
min lisätä. Samoin on kohennettava henkilöstön ammat-
titaitoa turvaamalla liikkumistaidon ja näönkäytönoh-
jaajien koulutus. Investointi lasten kuntoutukseen on mi-
tä parasta investointia koko yhteiskunnan ja ennen kaik-
kea lasten kannalta. 

– Lasten aluesihteerit jatkavat ainakin toistaiseksi kun-
toutuksen työntekijöinä. Harkittavaksi tulee toki, olisi-
ko aluesihteerityö yhdistettävä aikuisten aluesihteerityö-
hön taloudellisin perustein. Toivottavasti näin ei kuiten-
kaan tapahdu, sillä lasten aluesihteerityö nivoutuu tiiviis-
ti kuntoutukseen.

– Aluesihteereiden määrää ei todennäköisesti ainakaan 
voida lisätä lähitulevaisuudessa, kun paine karsintaan on 
vahvaa. Työnkuva painottunee edelleen oikeuksienval-
vontaan ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-
tön kouluttamiseen. Vuorovaikutus kuntoutustyöntekijöi-
den ja lapsiperheiden välillä kehittyy toivottavasti myön-
teisesti. Tavoite on yhteinen ja tärkeä. Lyhytnäköinen kus-
tannusten karsinta aiheuttaa moninkertaiset kustannuk-
set tulevaisuudessa. Toivottavasti tämä ymmärretään niin 
päättäjien kuin toteuttajien keskuudessa. 
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Kaikille avoimet 
lumilauantait 2012

Tervetuloa koko perhe  ulkoilemaan ja 
laskettelemaan: 

4.2.2012 Kokonniemi, Porvoo
ilm. antti.tulasalo@kvtl.fi
11.2.22012 Ellivuori, Sastamala
ilm. jaana.engblom@nkl.fi

hiihtämään ja luistelemaan:

17.3.2012 vesileppi, Leppävirta
ilm. tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

Erityislapsen lasketteluopetus kustannetaan (etusijalla 
vasta-alkajat). Tilaa opetusryhmissä on rajoitetusti; en-
nakkoilmoittautuminen tarvitaan.
Järjestäjät: Suomen vammaisurheilu ja -liikunta vAU ry, 
Sokeain Lasten Tuki ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry 
sekä yhteistyökumppanit. Tapahtumaa tukee Sokeain 
Lasten Tukisäätiö.

Tule esiintymään Parafestiin
Joensuun Parafestyhdistys ry järjestää ensi kesänä 
16. –18.8. 2012 järjestyksessään toisen laajan 
vammaistaiteeseen keskittyneen kulttuurialan 
festivaalin Joensuussa. Festivaalin esiintyjäkaarti 
edustaa moninaisuudessaan koko kulttuurin kenttää ja 
paralymppialaisten tavoin tuo  laaja-alaisesti vammaisia 
taiteilijoita esiin. Festivaalin tapahtumapaikat sijoittuvat 
Joensuun ydinkeskustaan tavoittaen yleisöä vauvasta 
vaariin.

Esiintyjiä tarvitaan

Esiintyjät voivat olla tanssin, teatterin, musiikin, sirkuksen, 
kuvataiteiden, performanssitaiteen, elokuvien, jne. (ohjaa-
jat, tuottajat, näyttelijät) alalta. Meillä on käytössämme es-
teettömät tilat elokuville, taidenäyttelyille, festivaaliteltta 
sekä Joensuun keskustorin esiintymislava tanssille, musii-
kille, teatterille yms. Olemme avoimia kaikille toteuttamis-
kelpoisille ideoille. 

hihat heilumaan ja haalarit niskaan! Rakennetaan yh-
dessä jatkuvuutta uutta luovalle kesätapahtumalle Suo-
men kulttuurikentällä. ideoikaa ja ottakaa meihin rohkeas-
ti yhteyttä:
Arto Pippuri 0400 673 195, arto.pippuri@jns.fi
Eeva Lakka 0400 373 945
Jari Ruotsalainen 050 597 1044, 
jari.ruotsalainen@saunalahti.fi
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Akseli Muhonen musisoi Parafesteilla kesällä 2011.
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Nallekerhot alkavat Varsinais-
Suomessa
Parin vuoden tauon jälkeen liikkumistaidonkerho (Nalle-
kerho)  on alkamassa varsinais-Suomen sairaanhoitopii-
rissä, toinen kerhoista toteutuu Turussa ja toinen Salos-
sa. Nallekerhojakso alkaa lauantaina 14. tammikuuta 2012 
perheiden yhteisellä kokoontumisella, jossa perheet saa-
vat tietoa kerhon tavoitteista ja ohjausmenetelmistä ja lap-
set tutustuvat toisiinsa ja ohjaajiin. Turun kerho kokoontuu 
kuusi kertaa liikuntakeskus Alfassa ja  Salon kerho kokoon-
tuu viisi kertaa Salon uimahallin liikuntasalissa.
Nallekerho on lääkinnällistä kuntoutusta, joten se on per-
heille maksutonta. Kerhot toteutetaan yhteistyössä Tyk-
sin näköpoliklinikan, Turun ja Salon liikuntapalveluiden ja 
NKL:n kanssa. Kerhossa harjoitellaan perusliikuntataitoja, 
liikkumistaidon tekniikoita, apuvälineiden käyttöä ja kart-
tataitoja vertaisryhmässä. Kerhot päättyvät yhteiseen per-
heiltaan.
Tiedustelut TYKS:n kuntoutusohjaaja Rimma Joenperä  
puh. 02 313 1544
Työryhmä: Rimma Joenperä, kuntoutusohjaaja, Tyks, Man-
na Ylinampa, liikuntapalveluvastaava, Turun kaupunki, Ril-
la Aura-Korpi, liikkkumistaidonohjaaja ja Jaana Engblom, 
aluesihteeri/NKL ry 

Etelä-Karjalan perhetapaaminen
Etelä-Karjalan perhetapaaminen vietettiin vihdoin ja vii-
mein. Paikaksi oli sovittu Päivölän Ratsutila, Taipalsaarel-
la. Pienten harhailujen jälkeen kaikki löysivät perille. Mei-
tä oli viisi perhettä sekä kuntoutusohjaaja Tiina Tuuri ja las-
ten aluesihteeri Riitta Laakso. Edellisenä päivänä myrskysi. 
Lauantaiaamu 8.10. oli aurinkoinen ja tyyni. Olihan meillä 
Tuuri mukana matkassa. Kokoonnuimme kahveille ja me-
huille vanhasta navetasta tehtyyn kahvioon. Päivölän ys-
tävällinen henkilökunta toivotti meidät tervetulleeksi. he 
kertoivat päivän ohjelman ja muuta mielenkiintoista kuten 
tietoa islanninhevosista. Päivä oli tarkoitus viettää ilman 
kiireitä. Perheet jakaantuivat ryhmiin hoitamaan hevos-
ta, ratsastamaan maneesiin, sisäkurlinkiin, seinäkiipeile-
mään ja frisbeegolfaamaan. Aurinkoisella terassilla tarjoil-
tiin makkaraa ja oli aikaa jutella. Aika kului mielestäni liian 
nopeasti. Kokoonnuimme päivän päätteeksi navetan kah-
vioon. Päivä oli onnistunut hyvin. Mainittakoon vielä, et-
tä vladimir Putin vieraili Karhupirteillä toukokuussa 2010. 
Päivölän ratsutila on Karhupirttien aktiviteettikeskus.

Mehmet Kasap 11v
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Sisu-kerho
Joka toinen maanantai kokoontuu iiriksessä kello neljäl-
tä pieni joukko lapsia ja heistä huolehtimaan muutama ai-
kuinen. Ensin lauletaan alkulaulu ja tervehditään Niilo-ko-
alakarhua. Sitten seuraa välipala ja mukavaa yhdessäoloa, 
kunnes tulee loppulaulun ja Niilo-koalakarhun hyvästele-
misen aika. Sellainen on helsingissä toimiva Sisu-kerho.

Sisu-kerho on tarkoitettu näkövammaisille lapsille, ja 
tervetulleita mukaan ovat myös lapset, joilla on liitän-
näisvammoja. viime vuonna kerhossa on ollut kahdeksan 
3-8-vuotiasta lasta ja joka kerhokerralla kolme tai neljä oh-
jaajaa. 

– Meillä on kerhossa aika vähän lapsia ja paljon aikuisia, 
kertoo heidi hildén, Sisu-kerhon ohjaaja. – Lapset ovat eri-
laisia, ja näin voimme hyvin tehdä kaikkien kanssa yksilöl-
lisesti asioita.

Yksi kerhokerta sisältää yleensä yhden ohjelmanume-
ron. – Se voi olla musiikkiliikuntaa, temppurata, pulkkamä-
essä käyminen tai vaikka satutunti, luettelee hildén.

Sisu-kerhossa lapsi saa kasvaa keskellä toisia samassa ti-
lanteessa olevia. Yhdessä leikkimisen ideana on vaikuttaa 
myönteisesti lapsen identiteetin kehitykseen ja opettaa 
yhdessäoloa ja ryhmässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Toi-
silta lapsilta saatava vertaistuki edistää oman vamman hy-
väksymistä ja tasapainoista kasvua sen kanssa, ja kaiken li-
säksi kerhosta jää hyvä mieli ja mukavia kokemuksia muis-
tin perukoille.

Ella Ahlberg

Työntekijät kurssilla 
Rovaniemellä pidettiin lokakuussa peruskurssi näkö-
vammaisten lasten kanssa työskenteleville. Kahden päi-
vän kurssilla tarjottiin tietoa heikkonäköisten, sokeiden ja 
myös monitarpeisten lasten kehityksestä ja kuntoutukses-
ta. Kurssille osallistui päivähoitohenkilöstöä, opettajia, fy-
sioterapeutti, toimintaterapeutti, musiikkiterapeutti se-
kä koulunkäynninohjaajia, henkilökohtainen avustaja jne. 
Kaikkiaan kurssille osallistui 19 työntekijää. Kurssin käytän-
nönläheisyys sai runsaasti kiitosta osallistujilta.

Peruskursseja järjestetään Kuntoutuskeskus iiriksessä 
vuosittain ja muualla Suomessa silloin, kun tarvetta ilme-
nee. Joka vuosi ei esim. Pohjois-Suomessa saada riittävää 
osallistujamäärää kurssien toteuttamiseksi. Jännityksel-
lä nytkin odottelimme, tuleeko ilmoittautumisia riittävästi, 
mutta tavoite saavutettiin reilusti, kun ”viidakkoradio” alkoi 
kurssista tiedottaa. 

Kursseja on tärkeä pitää eri puolilla Suomea, koska mo-
nen työntekijän lähteminen yhdeltä työpaikalta esimer-
kiksi helsinkiin on iso kustannus työnantajalle. Kun samal-
ta työpaikalta on mukana useita henkilöitä, voi kurssin jäl-
keen jatkaa asioiden työstämistä, kehittelyä ja käytäntöön 
soveltamista yhdessä kollegojen kanssa.  

Kouluttajina kurssilla toimivat Näkövammaisten Keskus-
liitto ry:stä kuntoutusohjaaja Sari Tarvonen ja lasten alue-
sihteerit Eija Selmgren ja Jaana Engblom.

Jaana Engblom
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l  Heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten kurssi 
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan) 18.–20.1.2012
42091, H

l  Näkö-/monivammaisten 2–5-vuotiaiden lasten 
perhekurssi 23. – 27.1.2012
42102

l  Näkö-/monivammaisten alle 2-vuotiaiden lasten 
perhekurssi 6. – 10.2.2012
42113, H

l  Heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten kurssi 
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan) 15.–17.2.2012
43242, H

l  Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten 
perhekurssi 20. – 24.2.2012 (II-jakso 13.- 17.8.2012)
43067, H

l Heikkonäköiset 5–6-vuotiaat lapset perheineen 
”Eskarikurssi” 5.– 9.3.2012
42097. H

l  Sokeiden ja syvästi heikkonäköisten yläkouluun 
siirtyvien lasten kurssi (JNK, koulutoimi maksaa 
oppilaan) 14.–16.3.2012
42093, H
 
l Kurssi heikkonäköisille 3. luokalle siirtyville lapsille 
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan) 19.–21.3.2012
42098, H

l  Sokeiden ja syvästi heikkonäköisten 2–3-vuotiaiden 
lasten perhekurssi 19. – 23.3.2012
42099

l  Sokeiden/syvästi heikkonäköisten 3–4-vuotiaiden 
perhekurssi 26. – 30.3.2012
42100

l  Näkö/monivammaiset 5–6-vuotiaiden lapset 
perheineen ”Eskarikurssi” 16. – 20.4.2012
42120

l  Kurssi heikkonäköisille 3.lk:lle siirtyville lapsille
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan) 16.–18.4.2012
42095, H

l  JNCL-kurssi 6–9-vuotiaille yksilöllisillä päätöksillä 
23.–27.4.2012

l  2–5-vuotiaat heikkonäköiset lapset, perhekurssi
7. – 11.5.2012
42104, H

l  Koulunsa aloittavat sokeat/syvästi heikkonäköiset 
lapset (JNK, koulutoimi maksaa oppilaan) 7.-9.5.2012
42103

l  Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 5–6-vuotiaat. 
lapset, perhekurssi 21. – 25.5.2012 
45568 (JNK)

l  Sokeiden ja syvästi heikkonäköisten 6–8-vuotiaiden 
lasten perhekurssi 4. – 8.6.2012
42107

l  Sokeat /syvästi heikkonäköiset 10–14-vuotiaat 
lapset, perhekurssi 11. – 15.6.2012
42108

l  Näkö-/monivammaisten alle 2-vuotiaiden lasten 
perhekurssi 30.7. – 3.8.2012
42094, H

l  Heikkonäköiset 7–13-vuotiaat lapset, perhekurssi 
(Lehtimäki)
30.7.–3.8.2012
42112, H

l  Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten 
perhekurssi (II-jakso) 13. – 17.8.2012
43067, H

l  Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten 
perhekurssi
27. – 31.8.2012 (II jakso 7.-11.1.2013)
43061,H

Sopeutumisvalmennuskurssit 2012

S i l m ä t e r ä  l 4  l  2 0 1 1



la
ste

n
 k

u
n

to
u

tu
s

l  2–5-vuotiaat heikkonäköiset lapset, perhekurssi
10. – 14.9.2012
42114, H

l  Heikkonäköiset 5–6-vuotiaat lapset perheineen 
”Eskarikurssi” 24. – 28.9.2012
42115, H

  Sokeiden ja syvästi heikkonäköiset 4–5-vuotiaiden 
lasten perhekurssi 15.–19.10.2012
42117

l  Näkö-/monivammaisten 2–5-vuotiaiden lasten 
perhekurssi 22. – 26.10.2012
42118

l  Näkö/monivammaiset 5–6-vuotiaat lapset 
perheineen ”Eskarikurssi” 5. – 9.11.2012
42092

l  Sokeiden/heikkonäköisten perusopetuksen 9.lk:lla 
olevien kurssi  (JNK, koulutoimi maksaa oppilaan 
14.–16.11.2012
42121
 
l  Kurssi heikkonäköisten perusopetuksen 9.lk:lla 
oleville  nuorille  (JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
28.–30.11. 2012 
42119, H

l  Kurssi heikkonäköisten perusopetuksen 9.lk:lla 
oleville nuorille (JNK, koulutoimi maksaa oppilaan) 
12.–14.12.2012
42122, H

Kurssien perässä oleva H tarkoittaa, että kursseilla on myös 
Kelan harkinnanvaraisia kuntoutuspaikkoja.

Yksilöllinen kuntoutus

Lasten kuntoutus järjestää kurssien lisäksi myös yksilölli-
siä kuntoutusjaksoja.  Vaikeavammaisten yksilöllisen kun-
toutuksen lisäksi ensi vuonna ensimmäistä kertaa yksilölli-
seen kuntoutukseen voi tulla myös Kelan harkinnanvaraisel-
la kuntoutuspäätöksellä. Kuntoutusjakson pituus ja jaksotus 
(max 18 vrk) määritellään lapsen ja perheen tarpeiden mu-
kaan.
Olemme jo nyt kurssikalenteriin varanneet viikon 17 eli 
23.–27.4. yksilöllisillä päätöksillä toteutettavan kuntoutus-
jakson perheille, joiden 6-9-vuotias lapsi sairastaa JNcl-tau-
tia. 

Näkövammaisten Keskusliitto 
Lasten kuntoutus
Riikka Mäyränen
(09) 3960 4531, riikka.mayranen@nkl.fi

Opastusotteessa vai käsi kädessä?
Lapsen kanssa on luonnollista kulkea käsi kädessä. Näkö-
vammaisen lapsen kohdalla tämä jatkuu helposti pidem-
pään kuin normaalisti näkevän lapsen kanssa. Olisi kuiten-
kin hyvä pikkuhiljaa lapsen kasvaessa ruveta tekemään 
opastusotteesta tuttu käytäntö.

Arja Marila, Lasten kuntoutuksen kuntoutusohjaaja, suo-
sittelee viimeistään kouluiässä puhuttavan lapsen kans-
sa opastusotteesta. ”Kun lapsi tulee tänne kurssille ja tart-
tuu minua kädestä, annan hänen pitää niin, mutta en itse 
pidä kiinni. Annan hänen olla aktiivinen opastettava.”, hän 
sanoo. ”Näin pikkuhiljaa opitaan kouluikää lähestyttäessä, 
miten vieraiden ihmisten kanssa kuljetaan. Kaverin kans-
sa voi tietysti mennä käsikynkkää, mutta opastusotetta voi 
käyttää kenen kanssa tahansa.”

Opastusotteeseen siirtyminen voi olla yhtäkkiä hanka-
laa, siksi sen käytön harjoitteleminen kannattaa aloittaa 
ajoissa. Näin varmistetaan, että kun sille tulee tarvetta, lap-
si osaa toimia oikein.

Ella Ahlberg
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Kerro mielipiteesi
Rastita juttutyypit, joita luet lehdestä mieluiten (voi olla useampia kuin yksi)

 Yhdistyssivut

 Perheiden elämästä kertovat jutut ja haastattelut
 Nuorten sivut
 Näkövamma-alan työntekijöiden haastattelut
 Leiri-ilmoitukset 
 Sosiaaliturva-aiheiset jutut
 Tietotekniikkaan ja apuvälineisiin liittyvät jutut
 Näkövamma-alan tutkimustietoa
 Muu, mikä: 

Kerro mielipiteesi Silmäterästä, sen sisällöstä, ulkoasusta jne.:

Anna juttuidea:
 

w w w . s i l m a t e r a . f i - n e t t i s i v u s t o
Mitä palveluita käytät silmatera-nettisivuilla (rastita)?

 Etsin ajankohtaisia tiedotteita
 ilmoittaudun yhdistyksen leireille ja tapahtumiin
 haen tietoa sosiaaliturvasta ja palveluista
 Luen Silmäterän juttuja
 Muuta, mitä:

Kerro mielipiteesi silmäterä-sivustosta; sisällöstä, ulkoasusta jne.

Mitä muuta sivuilta pitäisi vielä löytyä:

N ä k ö v a m m a i s e t  l a p s e t  r y  (vain jäsenperheet vastaavat)
Kuulun yhdistykseen koska (rastita kaikki omalla kohdallasi tärkeät vaihtoehdot)

 Saan Silmäterän 4 kertaa vuodessa kotiini
 Yhdistystoiminta kiinnostaa
 Käyn yhdistyksen järjestämillä leireillä ja tapahtumissa
 Käyn perhetapaamisissa
 On tärkeää ajaa näkövammaisten lasten asioita 
 Tunnen kuuluvani vertaisyhteisöön vaikka en käykään tapaamisissa

Muita syitä:

Kerro mielipiteesi toiminnasta:

Mitä enemmän tietoa, mielipiteitä, ideoita ja toiveita saamme lukijoiltamme ja jäseniltämme, sitä paremmin voimme myös 
palvella. Kerro mielipiteesi Silmäterän lukijana tai yhdistyksen jäsenenä. Alla on joukko kysymyksiä, joihin voit vastata myös 
netissä osoitteessa www.silmatera.fi -> toiminta -> Kerro mielipiteesi 

S I L M Ä T E R Ä - L E H T I

Palautusosoite:
Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15
00700 Helsinki 
tai www.silmatera.fi

vastaajan nimi ja yhteystiedot (ei pakollinen)



Liity jäseneksi, tilaa Silmäterä
Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa 
tukea yhdistyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee Sil-
mäterä-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 löy-
tyvällä lomakkeella.

Palvelulomake
 L I I T Y N  J Ä S E N E K S I

Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa 
kahden vanhemman 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

 L I I T Y N  K A N N A T U S J Ä S E N E K S I
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

 T I L A A N  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi 

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

Oheisella lomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterä-lehden tilauksen. Täytä 
lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaiset lapset ry, hietakummuntie 18, 00700 helsinki. Liittymiset ja 
tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta 
löytyvällä lomakkeella.
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