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Tietoa aniridiasta

Aniridia Finland ry järjestää pohjoismaisen aniridiakonfe-
renssin 20–22.9.2013. Paikkana on Näkövammaisten Kes-
kusliiton Iiris Itäkeskuksessa. Konferenssissa asiantuntija-
luentoja mm. Päivi Lindahl HUS:stä luennoi lasten ja nuor-
ten silmäsairauksista, erilaisten organisaatioiden infor-
maatioita ja keskustelua sekä vertaistukea ja yhdessäoloa. 
n Ilmoittautuminen www.aniridia.fi. 
n Netistä löydät myös enemmän informaatiota konferen-
sista ja alustavan ohjelmaa.
n Iiriksessä on myös leikkinurkka ja pyrimme järjestämään 
lastenvahdin lauantai-iltapäiväksi.

Special Olympics -perheleiri

VAU, Liikuntakeskus Pajulahti ja Arcada järjestävät Special 
Olympics -perheleirin 4.–6. lokakuuta 2013 Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa. 
n Leiri on suunnattu ensisijaisesti perheille, joissa on 
6–20-vuotias kehitysvammainen lapsi tai nuori. Leiri on 
tarkoitettu koko perheelle.
n Leirillä tutustutaan Special Olympics -perhetoimintaan 
ja saadaan liikunnallisia ideoita perheiden arkeen. Leiri-
ohjelmassa on mm. ratsastusta, perheuintia sekä erilai-
sia pelejä ja leikkejä sekä retki. Leirillä on myös vanhempi-
en omaa Special Olympics -ohjelmaa. Liikunnanohjaajina 
toimivat Arcadan liikunnanohjaajaopiskelijat.
n Osallistumismaksu: täysihoito 100 euroa/aikuinen ja 80 
euroa/ lapsi (6–16-v). Hinta sisältää majoituksen ja ruokai-
lut (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala pe–la).
n Ilmoittautumiset 8.9. www.vammaisurheilu.fi –> tapah-
tumat –> Special Olympics. Paikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä.

Jokainen on erilainen ja silti 
yhdenvertainen

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. 
teemana vammaisten lasten oikeudet.  
Lapsen oikeuksien päivän yhteisenä kansallisena teema-
na ovat tänä vuonna vammaisten lasten ja nuorten oi-
keudet. Päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Tänä 
vuonna tuodaan esiin vammaisten lasten ja nuorten omia 
mielipiteitä ja kokemuksia, voimavaroja ja mahdollisuuk-
sia. Samalla arvioidaan vammaisten lasten ja nuorten ih-
misoikeuksien toteutumista Suomessa. 

Kouluja, päiväkoteja, kuntia ja niiden vammaisneuvos-
toja, seurakuntia ja järjestötoimijoita rohkaistaan ideoi-
maan syksylle Lapsen oikeuksien päivän tapahtumia, jois-
sa tuodaan esiin vammaisten lasten ja nuorten omia nä-
kemyksiä, heidän osaamistaan ja ihmisoikeuksiaan.

Lapsen oikeuksien päivänä tuodaan esille laajemmin-
kin perheiden monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Lapsi-
asiavaltuutetun työn tukena toimiva lapsiasianeuvottelu-
kunta on tehnyt sisäministeriölle aloitteen lapsen oikeuk-
sien päivän saamiseksi viralliseksi liputuspäiväksi.

Suomen eduskunta hyväksyi YK:n lapsen oikeuksien so-
pimuksen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa julkista valtaa 
ja aikuisia asettamaan päätöksenteossa lapsen edun etusi-
jalle. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien 
sopimus muistuttaa, että jokainen lapsi ja nuori on ainut-
laatuinen yksilö omine voimavaroineen ja mahdollisuuk-
sineen. Aikuisten velvollisuus on tukea myös vammaisen 
lapsen osallistumista ja itsetuntoa. Aikuisten velvollisuus 
on selvittää kaikkien lasten mielipiteitä ja ottaa ne huomi-
oon kun he tekevät lapsia koskevia päätöksiä.
n Tietoa Lapsen oikeuksien päivän kansallista teemaa tu-
kevista tapahtumista, aineistoista ja julkaisukanavista ko-
koaa viestintäpäällikkö Maija Andersson, Lastensuojelun 
Keskusliitto maija.andersson@lskl.fi .
n Lapsen oikeuksien päivästä ja viestintäyhteistyöstä lisä-
tietoa myös www.lapsiasia.fi -sivulla. 
n Pelejä ja tehtäviä lapsen oikeuksista alakouluikäisille 
löytyy sivulta www.lastensivut.fi. 
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Kun huoli painaa

Leena Honkanen 
toiminnanjohtaja

T
aas kesän sopeutumisvalmennuskurssilla tuli esiin vanhemman mie-
lessä alati pyörivä huoli oman lapsen tulevaisuudesta: millainen on ti-
lanne näön, opiskelun, työhön sijoittumisen, kaverien tai ylipäätään 
terveyden suhteen vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua. Entä jos 
en itse jaksa tai sairastun, enkä ole pitämässä huolta lapsestani? 

Diagnoosin saamisesta siihen, kun arki alkaa asettua taas uomiinsa, 
kuluu eri ihmisillä erilainen aika. Erilaisia ovat myös keinot sopeutua 

ja hyväksyä tilanne. Huoli on vahva vastustaja, vaikka kuinka tietoisesti järjellä ja 
tarmolla sen kimppuun kävisi. Silti kannattaa yrittää, koska lapsi elää lapsuuttaan 
juuri nyt. Ja toki hän ansaitsee vanhemman, jolla riittää voimia iloita hänen ilois-
taan ja tukea silloin kun elämä satuttaa.

Huolen ja murheenkin keskellä on hyvä miettiä, mikä oikeasti on tärkeää. Mi-
tä voin tehdä nyt ja mihin asioihin voin vaikuttaa; kuinka hyväksi ja onnelliseksi 
voin tämän hetken tehdä.

On paljon asioita, jotka pitää vain hyväksyä. ”Mitä ei voi muuttaa, täytyy unoh-
taa”, neuvoi äitini minua vuosikymmeniä sitten arkkiatri Arvo Ylppöä mukaillen. 
Se on ollut hyvä neuvo.  Mutta pitää elämässä toki olla sijaa murheellekin, ei tun-
teita voi eikä pidä maton alle lakaista. Ystävälliset ”Pää pystyyn!” -kehotukset är-
syttävät silloin kun tarvitsee tilaa oman surun käsittelylle. Unohtaminen tai mu-
rehtimisen lopettaminen ei todellakaan ole niin helppoa. 

Roomalainen runoilija Horatius kehotti tarttumaan hetkeen. Joka tapaukses-
sa käsillä oleva hetki ja päivä on se ainoa varma asia, mitä meillä todel-
lisuudessa on.  

Tässä lehdessä on paljon kuvia kesän leireiltä. Katsokaapa 
lasten ilmeitä ja touhuja. Kuvissa voi melkein kuulla naurun ja 
kikatuksen. Niissä on liikettä ja riemua. Yritetään ottaa oppia 
lapsista ja tarttua jokaiseen hetkeen täysillä. Yritetään tehdä 
tästä päivästä hyvä päivä itsellemme ja niille, jotka lähel-
lämme ovat. 
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Teksti Leena Honkanen

K
otkalaisen Jani ja Terhi 
Mikkolan perheen kesäi-
sellä pihamaalla käy iloi-
nen hyörinä. Siitä pitävät 
huolen viisi lasta, jois-
ta kolme, Niko (12), Jas-
min (10) ja Toni (4), on 

vaikeasti heikkonäköistä.  Nelivuotias 
Toni tulee portille vastaan vierasta ja pi-
tää huolen siitä, että portti suljetaan kun-
nolla, ettei 2-vuotias pikkuveli Vili läh-
de karkuteille.

Tässä perheessä näkövammaisuus on 
ihan normaali ominaisuus, myös isä Ja-

ni on näkövammainen, joten Terhi-äiti 
ja 8-vuotias Jenni ovat perheen näkevät. 
Pikkuisen Vilin näkötilanteesta saadaan 
selvää parin vuoden sisällä. Näkövam-
maisuuden taustalla on retinitis-sairauk-
siin kuuluva tappisauvadystrofia. Lasten, 
Nikon, Jasminin ja Tonin, näkövammo-
jen haitta-asteet ovat tällä hetkellä 60 % 
– 70 % prosentin tienoilla, isällä 100 %. 
Pojilla on hämäräsokeutta ja Jasmin puo-
lestaan kärsii häikäisystä. 

– Suurin piirtein joka toinen meillä on 
näkövammainen, sanoo Hannele Mikko-
la, perheen mummo, joka hänkin on nä-
kövammainen. Tänään hän on tullut las-
ten kanssa puuhailemaan, kuten melkein 
joka päivä – isossa perheessä kun autta-
via käsiä aina tarvitaan.

Onneksi on mummo
Terhi ja Jani kohtasivat Kotkan illassa kol-
metoista vuotta sitten ja heti natsasi. Ja-

Iloinen 
      katastrofi
”Vaikka meidän perheestä onkin 4/7 näkövammaista, niin eletään mahdolli-

simman normaalia elämää ja tehdään se täysillä”, sanoo Terhi Mikkola.

n  Perhe Mikkola: Toni, äiti Terhi, Vili, Niko, 
Jenni, isä Jani, Jasmin ja mummo Hanne-
le Mikkola.
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nin näkövammaa Terhi ei edes huoman-
nut, sen verran oli miehellä näköä jäljel-
lä, eikä hän siitä tehnyt numeroa.

– Taidettiin olla jo kihloissa, ennen 
kuin asia tuli puheeksi, Terhi nauraa. 

Seitsenhenkisen perheen arjen ja asi-
oiden pyörittämisessä on haastetta, eten-

kin kun äiti käy vuorotyössä. Nyt on ke-
sä, lapsilla lomaa ja omalle pihalle voi ki-
paista paidassa ja shortseissa, mutta tal-
viaamut pukemisineen ja kouluunlähtöi-
neen ovat varmasti toisenmoisia. – Ka-
tastrofi, sanoo Jani Mikkola.  

– Onneksi meillä on suurena apuna Ja-
nin äiti, kiittelee Terhi. – Hän auttaa mei-
tä tosi paljon. Kun minä olen töissä, niin 
yleensä mummo on aina täällä.  Lapset 
askartelevat kaikenlaisia juttuja mum-
mon kanssa, hän kun on aivan mahdotto-
man taitava tekemään mitä ihmeellisim-
piä asioita käsillään, Terhi Mikkola ker-
too ja tytöt Jasmin ja Jenni juoksuttavat 
pöytään kaikenlaisia jännittäviä taidon-
näytteitä, mitä mummon kanssa on tehty.

Aina me pärjätään
Yksi suurperheen haasteista on tieten-
kin talous. 

– Kun vain toinen vanhemmista käy 
työssä, eivätkä eläkkeet ole hääppöisiä, 
on katsottava hyvin tarkkaan mihin ra-
hat pannaan, Terhi Mikkola sanoo. 

– Onneksi isovanhemmat molemmil-
ta puolilta auttavat todella paljon. Ruokaa 
ilmestyy pakastimeen ja lasten vaatteita 
ja vaippoja tulee lahjaksi. Kaikki kierrä-
tetään lapselta toiselle ja jotain saadaan 
myös ystäviltä. 

– Yhteiset lomamatkat meillä ovat tois-
taiseksi olleet kortilla. Tähän mennes-
sä on lomailtu yleensä niin, että muka-
na ovat olleet vuoroin joko pienimmät 
tai isoimmat lapset. Isovanhemmat tu-
levat tässäkin aina avuksi ja ottavat mie-
lellään lapsia hoitoon, että päästään jon-
nekin lähtemään.

– Kaiken kaikkiaan meillä menee ihan 
hyvin, vaikka välillä onkin enemmän 
haasteita; kaikesta on selvitty ja eteen-
päin mennään sillä, mitä meillä on. Ver-
taistuella on myös iso osuus meidän pär-
jäämiseemme. Facebook-ryhmässä jutel-
laan perheiden kesken ja pidetään asen-
netta kohdillaan. Ja ollaan positiivisia, sa-
novat Mikkolat.

n Tapsa-koira on kaikkien lellikki. Usein pi-
halla pyörivät omien lasten lisäksi heidän 
kaverinsa, parhaimmillaan yli kymmenpäi-
nen lapsilauma.

n Lapsiperheen elämässä, ei pihakaan 
pysy samana päivästä toiseen. Tavaroi-
den paikat vaihtuvat alati leikkien myö-
tä. ”Haastetta näkövammaiselle”, sanoo 
Jani Mikkola.
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Uudelle koulutielle
Mikkoloiden talon editse kulkee tie, jon-
ka toisella puolella, metsäisen mäenrin-
teen päällä, on lähikoulu.

– Tähän asti lapset ovat käyneet kou-
lua tuossa tien toisella puolella meitä vas-
tapäätä ja koulumatkat ovat sujuneet hy-
vin. Tosin matka koulusta kotiin on voinut 
kestää muutaman tunnin, kun matkalla 
on niin mainio liukumäki, Jani nauraa.

– Syksyllä lasten koulumatkoihin on 
tulossa suuria muutoksia, koska koulu 
lopetetaan ja lapset joutuvat kauemmas 
kouluihin. Niko menee sellaiseen kou-

luun, missä on luokka-asteet 6–9, eli ylä-
kouluun jo nyt.  Hän joutuu menemään 
koulukyydillä tai bussilla.  Niko haluaa 
ensin ainakin kokeilla bussia, Terhi Mik-
kola kertoo. 

– Toni aloittaa tulevana syksynä var-
hennetun esiopetuksen, johon on noin 
viiden kilometrin matka ja hän saa sinne 
taksikyydin. Jasminin ja Jennin tulevaan 
kouluun taas on noin kolmisen kilomet-
riä. Sinne Jasmin menee koulukyydillä ja 
Jenni kävellen tai pyörällä, Janin saatte-
lemana. Siinä on jo aika lailla haastetta. 
Odotamme opaskoiraa, joka helpottaisi 

n  Jani ja Terhi kohtasivat Kotkan illassa 13 
vuotta sitten. Silloin näkövamma ei tullut 
puheeksi, eikä asiasta tehdä numeroa nyt-
kään – se on osa elämää.

Janin kulkemista, mutta opaskoirajonot 
ovat niin lohduttoman pitkät, että vuosi 
koiran tuloon varmaan ainakin menee. 
Se mikä tekee tästä palapelistä vielä as-
tetta haastavamman, on meidän Vili, joka 
tietenkin pitää ottaa aina mukaan. Mut-
ta kyllä me tästäkin selvitään. 

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 3 9



T
ohinantäyteisen päivän jälkeen Etelä-Euroopan il-
lan lämmössä ehtii tovin pohtia päivän tapahtu-
mia. Yllätyksekseen voi jälleen huomata miten nor-
maalia elämä voikaan erityislapsen kanssa olla. Eh-

käpä pari askelta perässä, aistit kahden hengen edes-
tä valppaana ja aina... tai ainakin usein... valmiina autta-
maan. Lähinnä saa keskittyä katujen kuntoon ja poikkea-
vaan liikenteeseen.

Muutama asia kuitenkin on jäänyt ihmetyttämään. Es-
teettömyys on ollut usein esillä. Kotona asiassa on vielä 
tehtävää, mutta ulkomailla otetaan asian suhteen vasta 
ensimmäisiä haparoivia askelia. Vaikka reissu nyt kohdis-
tuukin EU-maahan, jossa infrastruktuuri on ihan toimivaa. 
Helsingin seudulla näkee usein ihmisiä liikkuvan yksinään 
pelkän valkoisenkepin avustamana. Täällä siitä ei tulisi yh-
tään mitään muuta kuin sairaalareissu.

Uima-altaalla tuli tänään tilanne vastaan, jossa meni 
sormi suuhun. Altaan pohjalla on melko iso mosaiik-
ki, miekkavalaan kuva. Eilen koko kuvaa ei edes 
huomattu, mutta nyt kun tämä tumma hah-
mo esiintyi, ei allas enää kelvannutkaan. 
Sen ylitse uiminen ei käy päinsä eikä al-
las muutenkaan ole millään tavalla 
sovelias, tiedä sitten minkälai-
sia petoja veden alla lymyää. 
Lopulta ei auttanut kuin 
taipua ja vaihtaa al-
lasta. 

Paikallinen au-
rinko näkyy myös 
asenteessa. Valkoinen 

keppi ei juurikaan herätä kiinnostusta. Noteerataan kyllä, 
mutta ei siinä sen kummempaa. Ennemminkin huomiota 
herättää se, että olemme liikkeellä neljän  lapsen kera. Ja 
siitä myös jaksetaan kehaista joka käänteessä.

Onneksi ipanalauma on jo unten mailla ja voi hetken 
ottaa iisimmin.

Lomalla viimeinkin, voin 
ottaa iisimmin – Just

Puheenjohtajalta:

Hanno Peuranen
puheenjohtaja
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Tervetuloa 
yhdistykseen

V
uosittain Näkövammaiset lapset ry:n jäsenek-
si liittyy noin 50 uutta perhettä. Osalla lapsis-
ta näkövamma huomataan jo varhain vauvaiäs-
sä. Osalla, etenkin lievemmin heikkonäköisillä tai 

eteneviä näköä heikentäviä sairauksia sairastavilla lap-
silla, diagnoosi tehdään paljon myöhemmin, usein kou-
luikään tultaessa. 

Yhdistyksen jäsenyys ja vertaistuki kannattaa aina riip-
pumatta lapsen iästä. Vanhempien keskinäin kokemus-
ten vaihto tukee arjen haasteista selviytymistä ja näkö-
vammaisille lapsille sekä heidän sisaruksilleen oma ver-
taisryhmä on tärkeä. Sieltä löytyy kavereita, joilla on sa-
mankaltaisia kokemuksia. Vertaisryhmässä ei kukaan ole 
erilainen.

Uusien jäsenten päivää vietetään taas ensi kesänä. Nä-
kövammaiset lapset ry:n yhteistyökumppanina silloin, 
niin kuin aiemmissakin päivissä, on Sokeain lasten tuki ry, 
joka järjestää lomatoimintaa näkövammaisten lasten per-
heille.  

Tänä kesänä Näkövammaiset 

lapset ry:n uudet jäsenper-

heet kokoontuivat Tuusulassa 

kesäkuun puolivälissä. Paikal-

la oli seitsemän perhettä.  
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Oo mun kaa! -leiri
Kesän hauskin leiri pidettiin 
Marttisessa Virroilla kesäkuussa. 

n  Kuvissa: Aleksi, Santtu, Anna ja Sara, Matilda , 
Enska, Iina ja Elmeri.

8–13-vuotiaiden Oo mun kaa! -lei-

ri opettaa omatoimisuuteen ja tarjo-

aa hauskaa tekemistä vertaisryhmäs-

sä. Kukaan ei ole näkövamman täh-

den erilainen. 

 
OO
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Oo mun kaa! -kerhot syksyllä 2013

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, 
Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15 A
3.9., 1.10., 5.11., 3.12.
Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila, 
Kuninkaankatu 8A 4
16.9., 14.10., 11.11., 16.12.
Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry,
Läntinen Pitkäkatu 37
11.9., 9.10., 6.11., 11.12.
Tiedustelut: nlt@silmatera.fi, 09 752 2540 
Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi -> toiminta
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T
uusulan Majatalo Onnelaan saapui seitsemän 
perhettä leirin aloitukseen aurinkoisena hei-
näkuun maanantaina. Vastassa odotteli liuta 
iloisia vihreäpaitaisia ohjaajia jotka luotsasi-
vat meitä rennon varmasti koko leirin ajan. 
Jokainen perhe oli erilainen, taustat ja lasten 
näkötilanteet vaihtelivat. Toisille tieto lapsen 

näkövammasta oli keskeneräinen prosessi käsiteltävänä 
ja toisille asiassa oli otettu jo askelia eteenpäin. Asia, joka 
kuitenkin kaikkia yhdisti, oli halu vertaistukeen. 

Kuuden päivän leiri hujahti hetkessä kun tekemistä, 
ruokaa, puhuttavaa ja koettavaa riitti. Säätkin olivat mah-
tavat, vain yhtenä päivänä pääsimme nauttimaan kesäsa-
teen virkistävästä voimasta. Paikkana Onnela tarjosi upeat 
puitteet ulkoilulle, askartelulle, liikunnalle, keskusteluil-
le, musisoinnille ja kesäpuuhastelulle ja hyvin suunnitel-
tu ohjelma takasi sen, että jokainen viihtyi ja hauskaa oli.

Vuosi viikossa
Leirin teemana oli vuosi viikossa. Jokaisena päivänä vie-

Viisivuotiaan syntymäsokean Leon äiti 

Tiia ja 3-vuotiaan heikkonäköisen Juuson 

äiti Maija, joka itsekin on heikkonäköi-

nen, tapasivat ensimmäistä kertaa Nä-

kövammaiset lapset ry:n sopeutumisval-

mennuskurssilla tänä kesänä. Yhdessä 

he jakavat leirimuistot paperille.

Ystäväni 
on kuin villasukka
Teksti  Tiia Immonen ja Maija Somerkivi
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tettiin juhlapäivää vuodenajan mukaan. Leiri startattiin 
sopivasti ystävänpäivällä muihin perheisiin tutustuen. 
Tiistaina leiri pääsi kunnolla käyntiin vauhdikkaan va-
pun tunnelmissa. Keskiviikkona saunottiin, grillailtiin 
ja askarreltiin juhannustunnelmissa ja torstaina vuoros-
sa oli tietenkin itsenäisyyspäivä, joulukorttien tekoa ja  
SM-kilpailut. Ennen jäähyväisiä edessä oli vielä odote-
tuin eli joulu ja lopulta uusi vuosi. Jouluna leirille saa-
pui yllättäviä vieraita korvatunturilta ja jouluaatto tun-
tui olevan ihan yhtä jännittävä päivä keskellä kesääkin. 
Ramppikuumettakin oli havaittavissa etenkin ennen las-
ten tekemiä esityksiä. 

Oli ihanaa, kuinka voi heittäytyä mukaan ”leirikuplaan” 
ja keskittyä vaan olemassa olevaan hetkeen nauttien siitä. 
Mukavuutta lisäsi tietenkin mainio leirin ydintiimi eli oh-
jaajat. He mahdollistivat sen, että aivot pystyimme todel-
la heittämään nurkkaan kaikesta muista arjen askareis-
ta. Lapset saivat halutessaan myös irtiottoa vanhemmis-
ta, sillä heille oli järjestetty yhteistä tekemistä vanhem-
pien ryhmien ajaksi.  Ihania uusia ideoita pääsi kokeile-
maan urheilun ja askartelujen parissa. Tiimityöskentely-
taitoja testattiin mm. peikonpesä pelillä, SM-kisoilla ja 

rakettipesäpallolla. 
Leon kommentti leiristä oli: ”Leirillä oli kivointa se, kun 

sai leikkiä yhdessä ja uida, uida ja uida”. Uintia oli tarjolla 
siis joka päivä. Juusolle mieleisiä olivat lisäksi rantasauna 
ja leikkipaikan kivat leikit kavereiden kanssa. Vaikka las-
ten omaan ohjelmaan osallistuminen oli Juuson omien 
sanojen mukaan tylsää ja äitiä oli ikävä, valokuvissa Juu-
so näyttää sielläkin touhunneen muiden lasten kanssa in-
noissaan. Pienten miesten mielestä oli varmasti mieleen 
painuvaa myös lipunlasku itsenäisyyspäivän iltana, jossa 
he pääsivät avustamaan leiriohjaaja Sumppia. 

Yhdistäviä tekijöitä
Hauskaa oli huomata, kuinka toisessakin perheessä löy-
tyi samanlainen pieni ihminen, jonka sanaisesta arkusta 
tuntui löytyvän loputtomasti asioita kerrottavaksi. Nii-
hin mielikuvitusleikkeihin ei aikuisia enää mukaan huo-
littu. ”Kyllä me jo pärjätään” oli lause, mikä sai vanhem-
pien hymyn korviin asti. Sisarussuhteissakin jotkut per-
heet löysivät yhtäläisyyksiä. ”Niin meilläkin” -lausahduk-
sia sai kuulla vanhempien ryhmässä. Yhteistä löytyi myös 
keskusteluissa harrastuksista ja niiden mahdollisuuksista 
ja haasteista näkövamma huomioiden. Kaikilla oli enem-
män tai vähemmän halu löytää lapselleen sopiva harras-
tus. Vinkkejä jaettiin perheiden kesken, ja päästiin tes-
taamaan kolmipyörää, mikä sattui yhdellä perheellä ole-
maan leirillä mukana.

Ystävyys
Ystävyys oli yksi viikon puhutuimmista aiheista. Vanhem-
pia huoletti näkövammaisen lapsen yksinäisyys ja kaveri-
suhteiden luomisen vaikeus. Viisasten kiveä kaveriporu-
kan laajentamiseksi emme keksineet, mutta meidän van-
hempien oma panos näkkärilapsen kaverisuhteiden tu-
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tin ja vamman sopeutumisen tuskat. Koulusta ja harras-
tuksista en ystävää enää nuoruusaikana löytänyt, joten 
vaikka näkkärikaverit asuivatkin eri puolilla Suomea, oli 
heihin yhteydenpito tärkeä osa elämääni.

Kiinnostuttuani opettajan ammatista ajauduin Näkö-
vammaisten Keskusliiton nuorisotoimen kautta leirioh-
jaajaksi ja myös näkövammaisten lasten leirit tulivat tu-
tuiksi tästä uudesta roolista. Leiriohjaajana on ollut mah-
tavaa päästä seuraamaan niin monen lapsen ja nuoren 
kehitystä kymmenenkin vuoden ajan. Samalla olen itse 
päässyt mukaan leiritunnelmaan jokaisena kesänä ja op-
pinut itsestäni ja muista niin paljon. Yllättävää oli huo-
mata kuinka moninainen leiriohjaajan tehtävänkuva oli-
kaan ja kuinka paljon ennakkovalmisteluja leiriä varten 
oli tehtävä. Ohjaajakesiä on nyt ollut moneen kertaan ikä-
vä joten ehkä palaan vielä tähänkin rooliin tulevina vuo-
sina työn ajoittaisesta raskaudesta huolimatta.

Nyt olimme ensimmäisellä pidemmällä leirillä osal-
listujina perheen kanssa. Oli aivan mahtavaa, kun pää-
si nauttimaan ohjaajien tekemästä monipuolisesta ohjel-
masta täysin siemauksin vailla vastuuta ja aikataulutus-
ta. Saattoi vain olla ja nauttia, tempautua mukaan toimin-
taan. Sydän on välistä pakahtua kun seuraa oman pienen 
pojan ensiaskeleita kavereiden kanssa leikkiessä, kauem-
pana äiskän helmoista. Eikä missään vaiheessa tarvitse 
edelleenkään murehtia voimmeko osallistua seuraavaan 
ohjelmanumeroon heikon näkömme vuoksi. 

kemisessa lienee tärkeä ja erilaiset harrastukset monesti 
jelppivät tässäkin. Kenelle tahansa todelliset ystävät ovat 
tärkeitä, ja luulemme, että tälläkin leirillä muutama uusi 
ystävyys sai alkunsa. Vaikka ikähaitari lasten kesken oli 
reilut kymmenen vuotta, tuntuivat kaikki viihtyvän tois-
tensa seurassa ja yhteistä tekemistä oli ilo katsella. 

”Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää,
ja minun ystäväni on kuin niitynkukka, joka saa minut 
hymyilemään.

Ota kädestä, tule kanssani rantaan, vien sinut katsomaan,
miten aurinko laskee puiden taakse ja saa taivaan puner-
tamaan.”

(Sanat Petri Virtanen)

Erilainen leiri Maijan silmin

Olen kokenut Näkövammaiset lapset ry:n leirejä nyt kol-
messa eri roolissa. Vanhempani liittyivät yhdistykseen jos-
kus 90-luvun puolella kun aivokasvain oli tuhonnut osan 
näköhermoistani. Lapsena muistan kuinka tuntui aluk-
si kummalliselta nähdä muitakin näkövammaisia. Tilan-
ne kuitenkin pakotti kohtaamaan omankin vamman uu-
della tavoin ja näkemään siinä positiivisiakin asioita. Li-
säksi oli omituista huomata, että kaikki leirillä järjestet-
ty ohjelma olikin sellaista, johon saattoi itse osallistua il-
man, että oma näkö rajoitti mitään. Kyse oli aika isosta-
kin kokemuksesta tavis-kouluun integroidulle nuorelle, 
joka oli tottunut joka oppiaineessa törmäämään näkön-
sä rajoitteisiin. 

Nuorena leireiltä ja kursseilta löytyivät ne kaikkein lä-
heisimmät ystävät joiden ansiosta selvisin murrosiän angs-
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Isien viikonloppu

5.–6.10.2013, Loma- ja kurssikeskus Koivu-
puisto, Ylöjärvi 
Äijämeininkiä, saunomista, nuotio ja jutustelua 
järven rannalla.
Hinta: 60 euroa (täysihoito) 
Hakemukset 30.8.2013 mennessä.
Hakulomake löytyy osoitteesta 
www.silmatera.fi/toiminta.

Äitien viikonloppu 

19.–20.10.2013, Loma- ja kurssikeskus Koivu-
puisto, Ylöjärvi
Hyvää seuraa, maittavaa ruokaa, saunomista ja 
kylpytynnyri.
Hinta: 60 euroa (täysihoito)
Hakemukset 15.9.2013 mennessä.
Hakulomake löytyy osoitteesta 
www.silmatera.fi/toiminta.

O
ulussa pidettiin kesäkuussa Lastenmessut, jossa 
Minna Tikka ja Raisa Kuusela olivat Näkövammai-
set lapset ry:n vapaaehtoisina puuhanaisina yh-
dessä Kehitysvammaliiton, VAU:n ja Virpiniemen 

liikuntaopiston opiskelijoiden kanssa järjestämässä lapsil-
le Viidakkoseikkailua.

”Viidakkoseikkailu oli menestys ja lapset olivat innois-
saan monista puuhamahdollisuuksista. Siellä oli mm. 
temppurata, piirustuspaikka, pomppueläimiä, polkuauto-
ja sekä ”Miltä viidakko tuntuu?” -piste. Tämä piste oli sel-
västi isompien lasten mieleen. Kouluikäiset tutkivat in-
nokkaasti viltin alla olevia viidakosta löytyviä juttuja. Ja 
lopuksi, kun viltti nostettiin, niin kilvan vertailtiin, mitä 
kukakin oli arvannut oikein. Rasioita oli 10, joissa jokaises-
sa oli eri asioita, mm. kiviä, omenoita, hämähäkkejä, kuk-
kia, puuta, koppakuoriaisia ja muuta muitakin ötököitä”, 
kertoo Minna Tikka.

Messuilla Oulussa

n  Aluekoordinaattorimme Anne Latva-Nikkola pala-
si työpöytänsä ääreen äitiyslomiltaan. Annen puoleen 
voi kääntyä kaikissa leiri- ja kurssitoimintaa sekä Oo 
mun kaa! -kerhoja ja perhetapaamisia koskevissa asi-
oissa. Hänet tavoittaa toimiston puhelimesta 09 752 
2540 tai kännykästä 050 403 9080 ja sähköpostitse 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi.
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Vielä ehtii
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Uintia ryhmässä
Näkövammaisten uintiryhmä aloittaa 
Pyynikin uimahallilla 
lauantaisin klo 10.00–10.30. 
Ryhmä toimii aikuinen/lapsi 
-periaatteella, eli jokaisen lapsen kanssa 
on aikuinen avustaja altaassa mukana.
Ryhmään voidaan ottaa 15 lasta 
avustajineen. 
Altaan syvyys on 120 cm ja toiminnassa 
on pääsääntöisesti yksi erityisliikunnan 
ohjaaja vuorollaan (Pia Heinonen / 
Tuomas Mäntynen /Sari Maijala)
Ilmoittautumiset: 
lasten aluesihteeri Elina Kivioja 
puh: 0500 595 431, elina.kivioja@nkl.fi

Tampereen seudun 
lasten ja nuorten 
toimintaa

Temppusirkus 
Temppusirkuksen tavoitteena on 
pitää hauskaa yhdessä ja samalla 
tutustua sirkuksen ja ilmaisutaidon 
eri osa-alueisiin mm. akrobatiaan, 
ilma-akrobatia, tasapainoiluun, 
klovneriaan, improvisaatioon ja 
välineisiin. Temppusirkus on suunnattu 
6–12-vuotiaille.
Temppusirkus kokoontuu torstaisin 5.9. 
alkaen klo 17.30–19.00 Lempäälässä 
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus 
PiiPoossa. 
Osoite: Ideaparkinkatu 4, 
37570 Lempäälä.
Kerhokerrat ovat: 5.9., 19.9., 3.10., 10.10., 
31.10., 14.11., 28.11. ja 5.12. 
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä: 
lasten aluesihteeri Elina Kivioja 
puh: 0500 595 431, elina.kivioja@nkl.fi 

Sporttis
Sporttis-kerho kokoontuu 
keskiviikkoisin Raholan koululla 
klo 17.45–18.35. Kerhossa on kaksi 
ohjaajaa, joista päävetäjänä toimii 
Tampereen kaupungin erityisliikunnan 
ohjaaja Pia Heinonen. Tarkempi 
alkamispäivä ilmoitetaan myöhemmin. 
Ilmoittautumiset: 
lasten aluesihteeri Elina Kivioja, 
puh: 0500 595 431, elina.kivioja@nkl.fi 

Kiinnostaisiko viettää aikaa nuorisopo-
rukassa, saada uusia ystäviä ja tehdä yh-
dessä erilaisia juttuja? Tervetuloa nuori-
sokahvilaan Tampereelle! Kokoonnum-
me kerran kuukaudessa lauantaisin. Oh-
jelmassa on aikaisemmin ollut mm. pe-
lailua, leipomista, sokkopingistä, keilaus-
ta, teatteria ja paljon muuta. Aloitamme 
toiminnan taas elokuussa. Ensimmäinen 
tapaaminen on Kuninkaankadun kerho-
huoneella (Kuninkaankatu 8a, Tampere) 
lauantaina 17.8. klo 16–18.  Syyskuussa 
tapaamme 21.9. Tule rohkeasti mukaan! 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Susanna Halme
p. 0408428413 
susanna.s.halme@kolumbus.fi

Nuorten kahvila
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annariikka.sivonen@gmail.com

O
len aloittanut monta edellistä kirjoitusta 
kertomalla Reiman elämän muutoksista. 
Tämä kerta ei tee poikkeusta, eikä nyt pu-
huta niistä kaikkein pienimmistä. Kaik-
ki kulminoitui touko-kesäkuun vaihtee-
seen, jolloin muutimme ihan omaan ta-
loon. Kyllä, löysimme valmiina mieluisan 

talon hyvältä paikalta ja huokaisimme helpotuksesta, kun 
vältimme parivuotisen rakennusurakan. Muuttomyller-
ryksen keskelle saapui Reiman ensimmäinen pyörätuo-
li ja kesäajan päivähoitaja aloitti työnsä. Muista muutok-
sista viis, mutta Reima on totutellut muutaman viikon 
myös ihan uuteen rooliin. Toukokuisena aamuyönä Rei-
masta tuli isoveli. Pikkusiskon itkut ovat vielä ainakin 
enimmäkseen hymyilyttäneet, mutta pari kertaa on näh-
ty myös nyyhkytystä, kun pientä miestä on harmittanut 
huomion jakautuminen häntä laajemmalle. Mielenosoi-
tukset otan kuitenkin ilolla vastaan. On pelkästään hyvä, 
että Reima osaa itse näyttää milloin tarvitsee lisää huo-
miota, kun siitä kuitenkin on jatkuva huoli. 

Uuden lapsen myötä ei äidille kasva uutta käsiparia, 
joten melkoisen haastavia ovat olleet ne illat ja viikonlo-
put, jolloin olemme olleet mukeloiden kanssa kolmestaan. 
Juuri kun puuro valmistuu isommalle, pienempi haluaa 
syödä samalla sekunnilla, tai herää itkemään, kun tar-
vittaisiin kahta kättä Reiman iltatoimiin. Tytön hyssyt-
tely iltaitkujen aikana saa Reiman vauva-ajat usein mie-
leen. Pojan raivoisa itku tyyntyi yleensä neljässä tunnis-
sa, siinä vaiheessa kun pieni ihminen ei enää jaksanut it-
keä. Kun vertaa iloisesti hymyilevään tyttöön, tuntuu pa-
himmalta ajatella miten kurja olo Reimalla oli. Äitinä uu-
si kokemus on ollut viettää pikkuvauva-aikaa kotona eikä 
sairaalan vanhempainhuoneessa, sydän syrjällään odot-

n  Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkömoni-
vammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluu myös aviomies Juha.

Sisko ja sen veli
taen mitä tutkimukset antavat vastaukseksi. Tyttö kävi 
neuvolassa melkein päivälleen samanikäisenä kuin iso-
veljensä oli joutunut sairaalaan. Lääkäri kirjasi neuvola-
korttiin fraasin ”neurologisesti ei poikkeavaa”. 5,5 vuotta 
aikaisemmin neurologi tutki osastolla Reimaa, eikä voi-
nut antaa yhtä huojentavia uutisia. Siksi neuvolakäyn-
nin jälkeen oli kevyt olo. Ehkä tämä lapsi on vammaton. 

Aika ajoin julkisuuteen pulpahtelevien vammaisvas-
taisten ”ei minun takapihalleni” -kommenttien toinen ää-
ripää näkyy olevan suunta, jossa vammaisuudesta ei saa 
sanoa mitään negatiivista. Hiljattain luin nettikeskustelua, 
jossa oltiin valmiita suurin piirtein kivittämään vanhem-
mat, jotka lasta odottaessaan käyttävät sanontaa ”Ei väliä 
onko vauva tyttö vai poika, kunhan on terve”. Uskalsinko 
itse sanoa niin? Kyllä. Jos en ihan noilla sanoilla, niin sa-
malla ajatuksella kuitenkin. Olisi pöllöilyä olla toivomat-
ta lapsilleen mahdollisimman hyvää terveyttä. Ei siksi et-
tä lapsi olisi sairaana tai vammaisena vähemmän rakas, 
vaan lapsen itsensä takia. Vauvan terveyttä toivoin ja toi-
von edelleen myös Reiman vuoksi. Nyt jo Reima on jou-
tunut luopumaan paljosta huomiosta, aivan kuin isommat 
sisarukset aina. Jos tämän vauvan kanssa käytäisiin läpi 
samanlaiset vaiheet kuin 5,5 vuotta sitten, Reima olisi se 
joka jäisi paljoa vaille. Kasvoipa tytöstä millainen mim-
mi tahansa, on varmaa että sisarukset tulevat rikastutta-
maan paljon toistensa elämää.

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 3 19



”Ennen kouluikää muistan 

olleeni onnellinen ja reipas 

lapsi. En ymmärtänyt 

olevani erilainen, eivätkä 

päiväkodin muut lapset 

minua mitenkään syrjineet, 

olin yksi muiden joukossa. 

Kouluun lähdin iloisin 

mielin.”
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H
eidillä on käsissään oma, 
kuusi laulua sisältävä, 
omakustanteinen CD, 
Varjoista aurinkoon.  Ki-
peät elämänkokemuk-
set ovat musiikkiterapi-
an avulla muuntuneet lau-

luiksi, jotka kertovat tuskasta ja yksinäi-
syydestä, mutta myös uskosta tulevaisuu-
teen.  Päiväkoti-ikäisenä erilaisuus ei hai-
tannut tyttöä itseään eikä hänen leikki-
tovereitaan, mutta kouluaika tuhosi it-
setunnon. 

– Minun on edelleenkin vaikea lähes-
tyä uusia ihmisiä. En uskalla käyttää val-
koista keppiä, koska tuntuu, että se kiin-
nittää ihmisten huomion minuun ja juuri 
sitä pelkään, kuvailee Heidi Hildén tilan-
netta, josta hän on päättänyt pyristellä irti.

– Musiikkiterapia on ollut tie, joka on 
vähitellen avannut mahdollisuuden käsi-
tellä menneisyyden traumoja.  Kun opis-
kelin Arlainstituutissa lähihoitajaksi, pää-
sin laulamaan ja esiintymään koulun mu-
siikkiterapeutin kanssa, vaikka lähihoi-

tajaopintoihin ei musiikkiterapiaa kuu-
lunutkaan. Se oli ensimmäinen sytyke 
tälle tielle.

– Opintojen jälkeen hakeuduin Val-
konauhaliiton kiusattujen ryhmään, jos-
sa tutustuin musiikkiterapiaan parem-
min ja päätin hakea Kelan kustantamaa 
musiikkiterapiaa, jota sainkin kahdek-
si vuodeksi. 

– Terapeuttini Taru Koivisto ehdotti, 
että alkaisin laulaa vain mitä mieleen tu-
lee, omin sanoin. Ajatus tuntui aika pelot-
tavalta, mutta kun olen kiltti, suostuin ja 
yllättäen sanat alkoivatkin tulla kuin it-
sestään jostakin syvältä sisältäni. Nämä 
laulut ovat minun päiväkirjani.

”Tiedätkö miltä tuntuu 

erottua joukosta,…”

– Ennen kouluikää muistan olleeni onnel-
linen ja reipas lapsi. En ymmärtänyt ole-
vani erilainen, eivätkä päiväkodin muut 
lapset minua mitenkään syrjineet, olin 
yksi muiden joukossa. Kouluun lähdin 

n Heidi työskentelee Näkövammaisten 
Keskusliiton lasten kuntoutusosastolla 
lastenhoitajana. Heikon näön tähden hän 
ei voi ohjata yksin vilkasta lapsiryhmää, 
vaan toimii henkilökohtaisena hoitajana 
tai työparina lapsiryhmässä.

Surujeni 

       laulut
Heidi Hildénillä (33) on sielussaan vielä aikuisenakin syvät 

koulukiusaamisen arvet, joita hän hoitaa laulaen ja lauluja 

tehden. Heidi on syntymästään näkövammainen, diagnoosi-

na Petersin anomalia.

Teksti Leena Honkanen

iloisin mielin. Muistan kuinka esittelin 
apuvälineitäni luokkatovereille– ei nä-
kövamma minua haitannut, muistelee 
Heidi Hildén. 

– Vähitellen, toiselle luokalle tultaessa, 
ilmapiiri koulussa alkoi muuttua. Ensin 
pojat lopettivat minulle puhumisen. Sit-
ten alkoi kaikenlainen naljailu ja huutelu. 
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Olen herkkä ja haavoittuvainen ja päälle-
päin näkyy, kun minuun sattuu – se vain 
lisäsi kiusaajieni innostusta kiusata. Vaik-
ka minulla oli sama opettaja ensimmäi-
sestä kuudenteen luokkaan, hän ei puut-
tunut kiusaamiseen mitenkään. Se katke-
roitti mieltä. 

– Yläasteelle lähdettäessä melkein kaik-
ki muut luokkani oppilaat menivät toi-
seen kouluun – nekin muutamat tytöt, 
jotka minut olivat seuraansa huolineet. 
Yläasteella, uusien luokkatoverien jou-
kossa, kiusaaminen vain paheni. Pelkä-
sin aina, koulussa ja koulumatkalla, koska 
en nähnyt, oliko vastaantulija joku kiu-
saajistani vai vain muu kulkija. Lukios-
sa kiusaaminen jäi sitten siihen, että mi-
nulle ei juurikaan puhuttu.

– Tämä kaikki johti siihen, että luon-
teeni muuttui. Minusta tuli arka ja yritin 
pysyä näkymättömänä ja huomaamatto-
mana.  Luulen, että masennus, johon ai-
kuisena sairastuin, alkoi jo aika varhain 
kouluaikana jonkinlaisena alakulona.

”Äiti älä mene, älä jätä 

minua, en luottaa voi, että 

palaat ja minä tarvitsen 

sinua.”

Heidillä on kaksi lasta, nyt seitsenvuo-
tias tytär Aldarien ja yhdeksänvuotias 
poika Aldamir. He ovat vahvasti läsnä 
myös Heidin lauluissa ja ajatuksissa kai-
ken aikaa. 

– Muutimme erilleen lasten isän kanssa 
vuonna 2009, kun lapset olivat vielä pie-
niä. Minulla oli aina kauhea ikävä heitä, 
kun he olivat isällään joka toinen viikko. 
Noihin aikoihin sairastuin masennukseen.

– Laulu lapsilleni syntyi keväällä kun 
olin vakavasti masentunut. Minulla oli 
huoli lapsistani, mitä heille aiheutan kun 
en jaksa. Samalla sisälläni elivät muistot 

ajoista, jolloin lapsena jouduin viettä-
mään pitkiä aikoja sairaalassa.  Samoin 
kuin kolmevuotias tyttäreni huutaa äitiä 
päiväkodin eteisessä, huuto tuli myös mi-
nusta, omista kokemuksistani. 

– Tuntuu pahalta ajatella, mitä lapset 
ovat joutuneet kokemaan tuolloin. Olin 
niin uupunut, että en kyennyt aamulla lu-
paamaan sitäkään, pystyisinkö hakemaan 
heidät päiväkodista iltapäivällä. 

”…miltä tuntuu, kun kukaan 

ei halua sun vieressä istua?”

– Huomaan että ihmisten on vaikea lä-
hestyä minua. Ja minun on vaikea lähes-
tyä heitä, koska en tunnista joukosta tut-
tuja ihmisiä. Lasten päiväkodin ja kou-
lun vanhempieniloissa en uskalla sanoa, 
että kertokaa nimenne, kun en näe teitä 
kunnolla.  Rohkeuden oppimisessa mi-
nulla on paljon töitä tehtävänä. Jokainen 
kerta, kun uskallan ottaa kontaktia uusiin 
ihmisiin, on minulle pieni voitto. 

Heidi kertoilee kokemuksistaan tyy-
nenoloisesti. Näkymätön tyttö on alka-
nut vähitellen muuttua näkyväksi ja roh-
keammaksi. 

Ja niin kuin usein elämässä, uusia yl-
lättäviä ovia avautuu. 

– Eräs ystäväni, joka on opettaja pyysi 
minua kertomaan erilaisuudesta ja näkö-
vammaisuudesta kolmasluokkalaisilleen. 
Se oli hyvä tapaaminen lasten kanssa ja 
nyt olen menossa tapaamaan myös eka-
luokkalaisia, iloitsee Heidi.

”Pystynkö luottamaan 

ihmiseen aivan uuteen…” 

Masennus alkoi väistyä ja elämään tuli 
positiivisia sävyjä vuonna 2010, kun Hei-
di tapasi nykyisen aviopuolisonsa Antin.  

– Olimme Arlaintituutin aikaisten 
opiskelukavereiden kanssa baarissa ja siel-

lä tutustuin Anttiin. Hän oli myös aika-
naan opiskellut Arlassa, mutta en tunte-
nut häntä noina aikoina. Tuosta illasta 
alkoi seurustelu.

– Olimme olleet yhdessä jo pari kuu-
kautta, kun vasta tuli puheeksi oman nä-
kövammaisuutemme syyt ja huomasim-
me, että meillä oli sama diagnoosi. Jo puo-
len vuoden kuluttua ensitapaamisesta 
Antti muutti Sotkamosta minun ja las-
ten luokse Helsinkiin. 

– Aluksi lapset olivat tietysti musta-
sukkaisia, mutta nyt elämä kotona on al-
kanut mennä aina vain paremmin ja pa-
remmin: lapset ja Antti ovat tutustuneet 
toisiinsa ja hyväksyneet toisensa. 

”Pieni auringonsäde pilven 

takaa kurkistaa,

kuin oman lapsen hymy, se 

valaisee mun maailmaa.”

n  Sitaatit Heidin lauluista
Varjoista aurinkoon -CD, 10 euroa
heidijohannahilden@gmail.com

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 322



O
ikeelle, eiku siis vasemmalle!, ratsastuk-
senopettaja huikkaa maastopolulla. Olen 
ratsastustunnilla ja mukana on muutama 
muukin. Olin juuri vaihtanut tallia ja täl-
le ratsastuksenopettajalle olin ensimmäi-
nen sokea opetettava. Mitä nyt joskus vä-
hän väärään suuntaan menee, niin rava-

taan vaan eteenpäin. Tällä asenteella pärjää pitkälle mo-
nessa asiassa, jos vain haluaa. Kaikenlaista olen kokeillut. 
Olen kokeillut erilaisia harrastuksia laidasta laitaan. Toi-
sissa harrastuksissa viihdyin pidempäänkin, mutta mu-
kana on ollut myös yhden vuoden kokeiluja, kuten partio.

Musiikki on aina ollut tärkeä harrastus. Pianotunnit 
aloitin esikouluiässä ja käyn edelleen pianotunneilla. Kuo-

rossa kävin monta vuotta, mutta lopetin sen. Silti 
jäljellä on monia hauskoja muistoja.

Liikunnasta olen pitänyt aina. Viime vuoden vil-
litys oli judo ja seuraavana vuorossa taitaa olla uin-
ti, josta olen aina pitänyt. Tällä hetkellä ratsastan ja 
olenkin ratsastanut jo pikkulapsesta asti. Talvisin 
hiihdän äitini kanssa ja kesäisin tandem saa kyytiä.

Olen ollut mukana myös näkkäreiden harras-
tustoiminnassa. Sporttis-kerhoissa viihdyin mon-
ta vuotta, koska siellä tapasi kavereita ja oli aina te-
kemistä. Oo mun kaa! -kerhoissakin oli mukavaa 
tekemistä, uusia kokemuksia ja tietenkin kavereita. 

Olen kokeillut monenlaisia harrastuksia. Mie-
lestäni suurin ongelma on rajallinen aika. Teke-
mistä riittäisi, mutta aika loppuu kesken. Mieles-
täni minut on otettu sokeana hyvin mukaan har-
rastuksiin ja olen tutustunut harrastuksissa uusiin 
ihmisiin. Esimerkiksi musiikin kautta olen saanut 
uusia kavereita. Joissain harrastuksissa tuli vastaan 
kiinnostuksen puute. Jotkin harrastukset taas eivät 
olleet minun tyyppiäni, mutta yhtäkään harrastus-
kokeilua en kadu.

Minja
Vapaavalinta:
Monia mahdollisuuksia

n  Minja Survonen on 14-vuotias synty-
mäsokea piikkiöläinen koululainen.
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Ensimmäinen suomen-
kielinen sokeiden las-
ten kasvatusopas, Neuwo-
ja sokeitten lasten kotoi-
seen hoitoon, kaswatuk-
seen ja opetukseen, ilmes-
tyi vuonna 1880. Sen oli 
kirjoittanut Porvoon piispa 
Carl Henrik Alopaeus, jo-
ka tunnettiin innokkaasta 
toiminnastaan ”aistivial-
listen” hyväksi. 
Alopaeuksen opit kuvasi-
vat aikaansa ja olivat an-
karia ja suorasukaisia. Ne 
muodostivat eräänlaisen 
esiopetuksen ohjekirjan, 
joka palveli pitkälti koulun 
tarpeita.

Kirsti Hänninen on näkö-
vammaisten lasten kun-
toutusohjaaja, fysiotera-
peutti ja näönkäytönoh-
jaaja. Hän on myös sokean 
Riikan äiti, joka kantapään 
kautta on omassa arjes-
saan kokenut ja kokeillut 
monet konstit. 
Tässä Silmäterän 4-osai-
sessa juttusarjassa Kirs-
ti Hänninen antaa tämän 
ajan ”neuvoja sokeitten 
lasten kotoiseen hoitoon”.  
Alopaeukseen verrattuna 
nämä neuvot on höystetty 
aimo annoksella rakkaut-

ta ja ymmärrystä. 

Pilkkomisen taito

Kirsti Hänninen:

Osa 3
Teksti Leena Honkanen ja Kirsti Hänninen

L
apsen on kasvaessaan ope-
teltava monenlaisia taito-
ja, joita hän tarvitsee myö-
hemmin elämässään. Kou-
luun lähtiessä pitäisi osata 
esimerkiksi pukeutuminen 
ja syöminen mahdollisim-

man omatoimisesti. Kaikki taidot vaati-
vat niin näkevältä kuin sokealta lapselta-
kin paljon harjoittelua, sokealta tosin mo-
nin verroin enemmän. Siksi harjoitukset 
aloitetaan niin varhain kuin mahdollista 

Arkisia 

ja pienin tuokioin kerrallaan, kukin taito 
pieniksi paloiksi pilkottuna.

– Jos tällä tiedolla alkaisin sokean lap-
sen kasvatuksen, niin aloittaisin monia 
asioita paljon aikaisemmin kuin mitä Rii-
kan kohdalla tein, mutta ihan vähän ker-
rallaan. Minuutti tai viisi minuuttia riit-
tää. Kun alkaa valmistaa ruokaa, voi pyy-
tää lasta laittamaan hellan levyn päälle. Se 
riittää aluksi yhdellä kerralla. Työpäivän 
jälkeen väsyneenä isä tai äiti ei välttämät-
tä jaksa tehdä koko ateriaa yhdessä lap-
sen kanssa häntä neuvoen. Vaihe kerral-
laan riittää. Pilko banaani! Kiitos, tuli-
pa hyvä! Samat asiat pätevät näkevänkin 
lapsen kanssa, Kirsti Hänninen sanoo.

Hyvät lelut ja leikit
 – Sokeiden lasten leikit ovat aikalailla sa-
moja kuin näkevienkin: on kauppaleik-
kejä, lääkärileikkejä ja rakenteluleikkejä. 
Suurin osa tavallisista lasten leluista on 

LE
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n ”Tavalliset arkiset asiat on opittava ja ar-
ki tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia 
oppimiseen”, sanoo Kirsti Hänninen.
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”Raitista ilmaa älköön sokeal-
ta puuttuko milloinkaan; sitä hän 

alati saakoon kamarissaan ta-
hi tuvassaan useasti tapahtuvilla 
ilmanvaihdoilla, kuitenkin vetoa 
eli hönkää karttamalla, sekä joka 

päivä ulkona taivas-alla.”
C.H. Alopaeus

sopivia sokeallekin lapselle. Hyviä leik-
kivälineitä ovat myös kaikenlaiset kotoa 
löytyvät keittiövälineet: lusikat, kattilat ja 
kauhat. Ne käyvät kotileikkeihin tai mu-
sisointiin kunnes siirtyvät tarkoituksen-
mukaiseen käyttöönsä, kun lapsi alkaa 
opetella oikeita keittiöhommia.

– Kun lelut otetaan esiin, eivät ne putoa 
taivaasta leikkijän eteen, vaan ne käydään 
hakemassa omalta paikaltaan. Ja taas lei-
kin päätyttyä, ne kerätään koriin tai laa-
tikkoon, joka viedään paikalleen. Näin 
sokea lapsi oppii sellaisia taitoja, mitkä 
ovat tarpeen, kun hän aikanaan muut-
tavaa omaan kotiin. Sokealle on tärke-
ää, että tavaroilla on paikkansa ja kaik-
ki on paikallaan, ettei tarvitse rukoilla 
avuksi kadonneiden tavaroiden suoje-
luspyhimystä, niin kuin Riikan vielä jos-
kus täytyy tehdä.

 – Lelujen määrä on nykyisin lähes kai-
killa lapsilla mittava, siksi kannattaa pi-
tää vaihtoleluja niin, että osa leluista on 
käytössä ja leikeissä joitakin viikkoja ja 
osa piilossa ja sitten taas vaihdetaan. 
Poikkeuksena tietysti ovat lapsen 
uni- ja turvalelut, joita tarvitaan 
aina. Meillä legot olivat myös ai-
na saatavilla, koska niillä rakente-
lemiseen lapset eivät kyllästyneet.

Lelujen karsimisen lisäksi Kirsti Hän-
ninen suosittelee myös harrastusten mää-
rän kohtuullistamista.

 – Harrastukset ovat hieno juttu, mutta 
vanhempien aitoa läsnäoloa ne eivät kor-
vaa. Jos lapsilla on joutilasta aikaa, he kyl-
lä täyttävät tyhjän aukon keksimällä mie-
lenkiintoista tekemistä ja leikkejä. Voi-
kin sanoa, että joutilaisuus kehittää las-
ten luovuutta ja mielikuvitusta. 

Arjessa yhdessä
Tavalliset arkiset asiat on opittava ja ar-
ki tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia 
oppimiseen.

Kaupassakäyntitaitoja lapsi tarvitsee 
ehkä vasta aikuistuessaan, mutta kaup-
paan kannatta lähteä yhdessä jo ihan pie-
nen lapsen kanssa. Siellä oppii monenlai-
sia asioita ruokien nimistä ostosten pak-
kaamiseen. 

 – Kauppaan mennään yhdessä sil-
loin, kun ei olla väsyneitä. Lapsella voi 
olla oma kori, jos hän jaksaa jo sellais-
ta kantaa ja siihen poimitaan tarvittavia 
ruokia. Kokeillaan hedelmiä: tätä ei ote-
ta, otetaan tämä, punnitaan se ja laite-
taan koriin. Kun ostokset on tehty, nos-
tetaan ne kassahihnalle, annetaan rahaa 
ja saadaan vaihtorahaa.  Sitten pakataan 

asioita
  rakkaudella
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omaan laukkuun tämä paketti ja äidin tai 
isän laukkuun nämä paketit. Lapsi kan-
taa oman pikkukassinsa kaupasta kotiin 
ja käsivoimat voimistuvat – tätä tarvitaan 
mm. kun aikanaan naputellaan pisteko-
netta. Kotona nostetaan tavarat pöydäl-
le ja kaappiin. Näin opitaan painoja, ko-
koja, muotoja, ja matematiikan alkeita.  
Käsien läpi kulkee monenlaisia materi-
aaleja, tuntoaisti herkistyy ja lapsi kuulee, 
haistaa, maistaa. Ostetuista makaroneis-
ta tehdään makaronilaatikko ja samalla 
opitaan syy-seuraussuhteita. 

Syöminen vaatii paljon 
harjoitusta
– Nykyisin tarjolla on niin sileitä vau-
vanruokia ja vellejä, että suun motoriik-

ka ei niiden avulla aina vält-
tämättä kehity.  Entisajan 
itse soseutettuihin peru-
na- ja porkkanaseoksiin 

jäi väkisinkin aina jo-

tain kokkareita. Noin puolen vuoden iässä 
vauvalla on herkkyysvaihe, jolloin ruuan 
on hyvä vähitellen olla kiinteämpää ja kar-
keampaa. Pureskelu kehittää suun moto-
riikkaa, mikä on tärkeää myös puheenke-
hityksen kannalta. Pureskelemaan opet-
televa vauva yskii ja kakoo, mutta sitä ei 
tarvitse pelästyä, se kuuluu oppimiseen.   

– Itse syöminen aloitetaan sormiruo-
kailulla ja sitten opetellaan käsi käden 
päällä käyttämään lusikkaa. Samaan ruo-
kahetkeen voi vähitellen sisältyä eri ele-
menttejä: lapsi syö vaikka kaksi lusikal-
lista itse, sitten yhdessä käsi käden päällä 
ja sitten sormin. Ja lopuksi voi äiti syöt-
tää, jos kaikki ei ole vielä mennyt. Tär-
keää on, että lapsi istuu pystyasennossa 
ruokailtaessa. Ruokailuhetken pitäisi ol-
la mukava ja leppoisa; vanhemman kan-
nattaa hyväksyä se, että sotkua tulee väis-
tämättä, mutta se siivotaan sitten vaan 
pois. Jos perheellä on mahdollisuus ar-
kenakin pitää kiinni yhteisistä säännöl-
lisistä ruokahetkistä, edesauttaa se var-
masti lapsen syömisen kehitystä.

– Syömisen opettaminen saat-
taa olla vanhemmille kuormit-

tavaa, jos ruokailu muuttuu 
peliksi ja tahtojen taiste-
luksi. Esimerkiksi kesko-

silla on usein syömisvaike-
uksia ja vanhemmalla huoli, kun 

paino ei nouse. Nälkä kuitenkin tu-
lee joskus, ja yleensä kulutuksen myötä. 
Lapsen olisi siis saatava liikuntaa ja liik-
kumiseen tarvitsee kumppaniin – van-
hemman tai sisaruksen. Ulkoilu ja ulko-
na liikkuminen lisäävät varmasti ruoka-
haluja. Meillä Riikan isoveli, kaksi vuot-
ta vanhempi Pekka, oli tässä asiassa oi-
va apu; hän jaksoi peuhata Riikan kans-
sa sisällä ja ulkona.    

– Kun lapsi alkaa itse käyttää lusik-

kaa ja haarukkaa, etsitään lautaselta en-
sin isompia paloja. Tässä vaiheessa van-
hemman pitää jaksaa opastaa ja vaatia, 
jotta lapsi oikeasti oppii syömään asialli-
sesti. Koulussa ja aikuisena sotkuiset syö-
mätavat varmasti herättävät ympäristös-
sä ei-toivottua huomiota. 

 – Taaperoikäisen vanhemmat eivät oi-
kein jaksa uskoa, että lapsi ikinä oppisi 
syömään itsenäisesti, mutta yleensä ruo-
kailu hoituu mallikkaasti kouluikään tul-
taessa, Kirsti Hänninen sanoo.

Vaatteet päälle
– Siinä vaiheessa kun aletaan harjoitella 
itse pukemista ja riisumista, vaatteiden 
on hyvä olla väljiä, helposti ylle sujah-
tavia.  Mukavan oloiset vaatteet ovat etu 
myös liikkumisessa. Monet sokeat lapset 
ovat tuntoherkkiä, vaikka eivät olekaan 
tuntoyliherkkiä.  Pyykin jäljiltä vaatteet 
saattavat olla karheat ja kutittavat. Puke-
minen helpottuu, jos niitä vähän möyhii 
pehmeämmäksi.

– Pukemisen harjoittelu aloitetaan pie-
nin askelin, käsi käden päällä opettaen ja 
tekemistä samalla sanoittaen. Kun lap-
si ottaa ensimmäisen kerran itse mys-
syn pois päästä, iloitaan siitä. Harjoitte-
lu tehdään lapsen ja vanhemmankin vi-
reystilan mukaan; aamukiireessä ei kan-
nata liikaa vaatia – ei itseltä eikä lapselta.  

– Pukiessa sanasto karttuu ja käsit-
teistö kasvaa: nimetään vaatekappalei-
ta ja kehonosia, opitaan käsiteitä oikea – 
vasen, ylös – alas. Mukaan tulee myös al-
kavat matematiikan opinnot kun, laske-
taan samalla sormia ja varpaita. Kaiken-
lainen loruttelu ja laulaminen, vaikka it-
se keksityin sanoin, tuovat pukeutumis-
hetkeen hauskaa lisämaustetta.

– Kun lapsi on itse oppinut riisumaan 
ja pukemaan on tärkeää, että vaatteet 
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myös löytyvät. Siksi ne illalla riisutaan 
tietyssä järjestyksessä tuolin selkänojal-
le, josta ne samassa järjestyksessä taas 
aamulla puetaan päälle. Tosin tonttu on 
voinut yön aikana tuoda tilalle puhtaita 
vaatekappaleita likaisten tilalle. 

– Vähän isompana lasta alkaa kiin-
nostaa se, mitä hänellä on yllään ja min-
kä värisiä vaatteet ovat. Meillä toimi hy-
vin se, että Riikan vaatteisiin ommeltiin 
pieni nappi, jonka muoto kertoi hänelle 
vaatekappaleen värin. Näin hän saattoi 
itse valita haluaako kaapista valkoisen 
paidan vai mustan paidan. Meillä värejä 
kuvattiin konkreettisten asioiden kautta: 
ruoho ja puun lehdet ovat vihreitä, taivas 
sininen ja mansikka punainen.  Teini-iäs-
sä Riikka jutteli vaateasioista veljensä Pe-
kan kanssa ja luotti tämän makuun pa-
remmin kuin vanhempien.  Kerran olin 
ostanut kirpparilta Riikalle mielestäni 
tosi kivan bleiserin. Kun Pekka näki sen 
Riikan päällä, hän kysyi, että ”kukas tä-
män pikkurouvan on tänään pukenut?”  

Maailma tutuksi
Itsenäiseen elämään kuuluu itsenäinen 
liikkuminen.  

– Sokea lapsi ei opi kuin itse tekemäl-
lä ja itse liikkumalla. Hänen pitää saada 
kokea samat kokemukset kuin näkevän-
kin lapsen.  Tässä kohtaa vanhemman pi-
tää tehdä töitä omien tunteidensa kans-
sa. Ei saa pelästyä, jos lapsi vähän kolhii 
itseään, eikä saa säikähtää vieraiden pa-
heksuntaa siitä, että äiti tai isä ei varjele 
lasta satuttamasta itseään. 

– Kun Riikka oli pieni, annoin hänen 
kävellä ja tutkia ympäristöä. Kerran odot-
taessamme lääkärin vastaanotolle pääsyä 
Riikka kulki havaitsemaansa valoa kohti, 
jolloin hän kolautti otsansa pöydän kul-
maan ja alkoi itkeä. Näin ja tunsin ihmis-
ten vihaiset ja arvostelevat katseet, kun 
välipitämätön äiti antaa sokean pikkutyt-
tärensä tuolla lailla satuttaa itsensä. Sama 
voi tapahtua näkevällekin lapselle. Ja ih-
misten katseet pitää vain sietää. On niin 
paljon tärkeämpää se, että lapsi saa op-
pia itsenäistä liikkumista erilaisissa vie-
raissakin ympäristöissä, kuin se 
mitä ihmiset ajattele-
vat. Pienestä kol-
husta kyllä selvi-
ää, kun äiti lohdut-
ta ja puhaltaa.

– Leikki-iässä on tärkeää, että aistit ja 
orientaatiotaidot kehittyvät mahdollisim-
man hyvin. Lapsen pitäisi oppia luotta-
maan omiin aisteihinsa ja omaan kehoon-
sa, ennekuin hän alkaa käyttää valkois-
ta keppiä. Nykyisin ensimmäinen löytö-
pyörä saadaan siinä 2–4-vuotiaana. Löy-
töpyörä laittaa liikkumiseen vauhtia ja 
tuo rohkeutta laajentaa reviiriä.

– Leikki-ikäisen kanssa mennään ja 
liikutaan erilaisilla välineillä leikkipuis-
toissa, uimahalleissa ja metsässä. Sanal-
lisen ohjauksen merkitys korostuu tässä 
vaiheessa, siksi käsitteitä on hyvä alkaa 
opetella niin varhain kuin mahdollista. 
Metsä ja maasto ovat pienelle tutkimus-
matkailijalle loistava ympäristö. Niitä ei 
voi korvata tasapainolaudalla.  Luonnossa 
liikuttaessa keho joutuu reagoimaan jo-
ka askeleella. Liikuttaessa haistellaan ja 
maistellaan ja kuvaillaan asioita ja maa-
merkkejä: ”Kuuntelepa, kun tuolla edes-
säpäin tuo kirjaston tuuletin hurisee.” tai 
”Tuossa oikealla on leipomo ja tuossa 
vasemmalla kahvila, mennäänpä sinne 
sisälle.” Havaitaan yhdessä kaikki, mitä 

ympärillä on: äänet, tuoksut ja lämpö. 
Tässä vaiheessa lapsi oppii häm-

mästyttävän paljon erilaisia kä-
sitteitä: oikea – vasen, edessä – 

takana, ylhäällä – alhaalla, lähel-
lä – kaukana.  
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”Kasvun ensi vuosina luodaan pohja 

sosiaalisten taitojen kehitykselle”, sanoo 

tanskalaispsykologi Anette Ingsholt. LE
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O
len työskennellyt yli kol-
mekymmentä vuotta nä-
kövammaisten lasten pa-
rissa Tanskassa, Ingsholt 
kertoo.   – Tuona aikana 
olen seurannut muutok-
sia, joita on tapahtunut 

siirryttäessä segregaatiosta integraati-
oon. Vaikka aikaa on kulunut, olen työssä-
ni huomannut, että sosiaalinen osallisuus 
ei toteudu, tai toteutuu hyvin harvan vai-
keasti näkövammaisen lapsen kohdalla. 

– Tämän havainnon seurauksena mi-
nua alkoi kiinnostaa, mitä sellaisia asioita 
sosiaalisessa ympäristössä on, jotka voi-
sivat auttaa näkövammaista lasta pääse-
mään ryhmän tasa-arvoiseksi jäseneksi. 

Onko siis olemassa asioita tai olosuhtei-
ta, joita tulisi muuttaa tai välttää ja toisia, 
joita vahvistaa, että sosiaalinen inkluu-
sio toteutuisi. 

– Kaikilla lapsilla sosiaalisissa taidois-
sa on paljon opittavaa ja oppimisen pitää 
alkaa varhain, jo ennen kouluikää. Nä-
kövammaisen lapsen sosiaalisiin taitoi-
hin ja ryhmäyttämiseen on panostetta-
va monin verroin, muuten hän jää aut-
tamatta ulkopuoliseksi.

Taidot kehittyvät portaittain
– Näkövammainen lapsi toimii erilaisessa 
aistiympäristössä kuin näkevä lapsi. Tä-
mä on lapsen kanssa toimivien aikuisten, 
niin vanhempien kuin hoitohenkilökun-

nankin, ymmärrettävä.  Aikuisten tulee 
tuntea näkevän lapsen sosiaalisten taito-
jen kehityskulku, jotta he voivat seurata 
kehityksen vaiheiden toteutumista nä-
kövammaisella lapsella, Ingsholt sanoo.

– Sosiaalisia taitoja edeltävät ja niille 
pohjan luovat henkilökohtaiset taidot. 
Motoriikka sekä kielelliset ja kognitiivi-
set taidot muiden muassa ovat näitä hen-
kilökohtaisia taitoja, joiden varassa myö-
hemmin kehittyvät vuorovaikutussuh-
teet. Kutsun tätä taitotasoa Minä-tasoksi.  

– Näkövamma vaikuttaa taitojen ke-
hittymiseen ja sillä on seurauksensa myös 
siirryttäessä seuraavalle Minä-Sinä  -tasol-
le, jolle tultaessa henkilökohtaisia taitoja 
aletaan käyttää suhteissa muiden kanssa. 

Haasteena

inkluusio
Teksti Leena Honkanen

Näkövammaisten lasten integraatio päiväkoteihin ja koti-

kouluihin on pitkälti toteutunut, mutta onko integroitu lap-

si myös ihan oikeasti oman lapsiryhmänsä tasa-arvoinen jä-

sen?  Tanskalainen psykologi Anette Ingsholt pohti inkluusi-

on edellytyksiä kesäkuussa Suomessa pidetyssä kansainväli-

sessä Sokea lapsi -konferenssissa. 
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Esimerkiksi vuoron ottaminen ja antami-
nen, aloitteellisuus kontaktiin ja asioiden 
ratkaiseminen yhdessä ovat Minä-Sinä 
-tason taitoja. Jos Minä-tason taidoissa 
on puutteita, seuraavilla tasoilla sosiaa-
liset taidot eivät kehity toivotulla tavalla. 
Myös visuaalisen informaation puuttumi-
nen voi viivästyttää merkittävästi Minä-
Sinä -tason taitojen kehitystä.

Lopulta siirytään Me-tasolle, jossa lap-
si osaa käyttää sosiaalisten taitojen työka-
lujaan vuorovaikutuksessa muiden kans-
sa.  Hän osaa esimerkiksi valita vuorovai-
kutustilanteissa erilaisia strategioita, joi-
den katsoo olevan hyödyllisiä ja toimivia.  
Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikut-
taa ensisijassa se, mitkä sosiaaliset taidot 
lapsi on omaksunut ja toissijaisesti toiset 
osapuolet tai konteksti.

Tavoitteena tasa-
arvoinen vuorovaikutus
On vaara, että näkövammai-
nen lapsi jää alisteiseen roo-
liin suhteessa ryhmän mui-
hin lapsiin. Tällainen alis-
teinen, vertikaalinen suh-
de, on tietysti suhde aikui-
siin ja vanhempiin lapsiin, 
mutta suhteessa omiin ikä-
tovereihin suhteen tulisi ol-
la horisontaalinen, sellainen 
jossa roolit ja johtoasemat ja-
kautuisivat tasaisesti ja tasa-
arvoisesti lasten kesken.  

Vertikaalisia vuorovaiku-
tussuhteita edustavat esimer-
kiksi opetus, kasvatus ja huo-

lenpito. Ne ovat lapsen kannalta help-
poja. Yleensä ylemmässä asemassa ole-
va mukauttaa käytöstään suhteessa lap-
seen, mikä lienee syynä siihen, että vai-
keasti näkövammainen lapsi mieluiten 
valitsee aikuisen kuin toisen lapsen seu-
ran, mikäli hänelle siihen tarjoutuu mah-
dollisuus. Vertikaaliset suhteet luovat hy-
vät puitteet oppimiselle ja kehitykselle. 
Mutta koska nämä suhteet eivät ole ta-
sa-arvoisia, sosiaalisten taitojen harjoi-
tus jää vähäiseksi. Näkövamma aiheut-
taa sen, että myös suhteessa muihin lap-
siin näkövammainen lapsi on riippuvai-
sessa, alisteisessa ja myöntyvässä roolissa  
– enemmän avun tarvitsijana kuin tarjo-
ajana. Siksi hän myös helposti eristäytyy 
omiin leikkeihinsä.

– Sosiaalisten taitojen kehityksen kan-

Inkluusio tarkoittaa sitä, että kaikki lapset, vammaiset ja vammattomat, ovat yhdessä päiväkotiryhmissä ja 
koululuokissa, jossa heidän yksilölliset tarpeensa ja edellytyksensä otetaan huomioon. Ryhmän jokainen jäsen, 
niin lapsi kuin aikuinenkin, tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu yhteisössä. Inkluusio ei ole tietty saavu-
tettu tila, vaan se on jatkuvaa osallistumisen esteiden purkamista hoidossa, koulussa ja koko yhteiskunnassa.

nalta on ratkaisevaa, että lapselle tarjou-
tuu riittävästi horisontaalisia suhteita 
muihin lapsiin. Tällaisissa vastavuoroi-
sissa ja tasavertaisissa suhteissa opitaan 
hallitsemaan monimuotoisia sosiaalisia 
tilanteita, joissa on epävarmuustekijöitä 
ja opitaan sopeutumaan toisten erilaisiin 
odotuksiin ja käyttämään hyväksi palau-
tetta, jota muilta saa. Valitettavasti näis-
sä horisontaalisissa suhteissa näkövam-
maisella lapsella tulee monesti vaikeuk-
sia, esimerkiksi liittymisessä mukaan ryh-
män toimintaan ja vuorovaikutuksen yl-
läpitämisessä. 

Inkluusio vaatii resursseja
Anette Ingsholtin mukaan onnistuneen 
sosiaalisen inkluusion mahdollistamisek-
si tarvitaan paljon panostusta. Tarvitaan 

taloudellisia resursseja, jotta 
voidaan luoda hyvät olosuh-
teet, antaa työntekijöille kou-
lutusta ja tarjota vanhemmil-
le ohjausta. Päivähoidossa pi-
tää keskittyä kaikkien lasten 
sosiaalisten taitojen harjaan-
nuttamiseen, ei ainoastaan 
näkövammaisen lapsen.

– Sosiaalinen inkluusio ei 
ainakaan vielä ole toteutunut 
kovin hyvin. Toiveeni on, et-
tä alkaisimme keskittyä pal-
jon aikaisemmassa vaihees-
sa ja paljon jäsentyneemmin 
näkövammaisten lasten sosi-
aaliseen kehitykseen. Se on 
tie onnistuneeseen inkluu-
sioon, sanoo Anette Ingsholt.
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K
ahdeksanvuotias toimelias 
Matteus  syntyi 730-gram-
maisena pikkukeskosena 
raskausviikolla 24. Hänel-
lä oli syntyessään strepto-
kokkisepsis ja hän kärsi 
vaikeasta hapenpuuttees-

ta usean päivän ajan. Lisäksi hänellä oli 
aivoverenvuoto molempiin kammioihin. 
Keskosen retinopatian vuoksi hän on täy-
sin sokea. Lasketun ajan magneettikuva-
uksessa näkyi yhä merkkejä hapenpuut-
teesta ja aivoverenvuodoista. Hankala al-
ku on tuonut Matteuksen elämään pal-
jon haasteita, joista suurimpina  kom-

munikaation ja vuorovaikutuksen on-
gelmat. Haasteita on ollut paljon, mutta 
vanhemmat, terapeutit  ja opettajat ovat 
tehneet paljon työtä,  joka on tuottanut 
myös tulosta.

Puheterapeutin ja äidin hyvän yhteis-
työn tuloksena päätimme lähteä tutustu-
maan sosiaalis-haptiseen kommunikaati-
oon. Hakeuduimme Keskuspuiston am-
mattiopiston järjestämään Sosiaalis-hap-
tisen kommunikaation koulutukseen  ja 
sieltä löysimme  kehotarinat.  Kurssin 
lopputyönä päätimme kokeilla kehota-
rinan vaikutusta Matteuksen kielellisten 
ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. 

Valitsimme tarinaksi tutun ja mieluisan 
arkipäivän tapahtuman.

Uimahallitarina
Uimahallitarina oli aluksi hyvin lyhyt ja 
yksinkertainen kertomus siitä, miten Mat-
teus  käy koulusta linja-autolla uimassa 
uimahallissa. Puheterapeutti kertoi tari-
nan kerran viikossa terapiassa ja äiti ker-
toi sen Matteukselle kotona useita kerto-
ja joka päivä.  Alusta saakka Matteus kes-
kittyi kuuntelemaan tarkasti  tarinaa, jo-
ka piirrettiin yksinkertaisin kuvin ja sor-
mien liikkein Matteuksen selkään saman-
aikaisesti puhutun kertomuksen kanssa.

Viikko tarinan kerronnan aloittami-
sen jälkeen Matteus kävi koulun kans-
sa uimassa kolmena päivänä peräkkäin. 
Kuin itsestään tarina alkoi elää ja laajeta. 
Uimahallissa oli ollut haastavia tilanteita, 
joten ne otettiin mukaan tarinaan ja niitä 
harjoiteltiin mielikuvien tasolla tarinassa.

Mielikuvaharjoittelua
Ensimmäisellä todellisella uimakerralla 
Matteus ei millään suostunut olemaan 
ryhmäopetuksessa, vaan halusi touhuta 

Matteuksen

uimahallitarina

n  Petra kertoo tarinaa. Petra Puroila on 
Matteuksen serkku ja tilapäishoitaja.

Keholle kerrottu tarina toimii vuorovaikutuksen tukena. 

Teksti Lea Partanen & Susanna Hintsala

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 3 31

SU
SA

N
N

A
 H

IN
TS

A
LA



omiaan uima-altaassa. Asiasta keskustel-
tiin kotona ja kehotarinaan otettiin mu-
kaan osio, jossa Matteus menee opetta-
jan kanssa uima-altaaseen ja harjoittelee 
siellä asioita, joita uimaopettaja vaatii. 
Vasta harjoittelun jälkeen Matteus pääsi 
laskemaan vesiliukumäestä ja sai hyppiä 
rakastamallaan tavalla vedessä. Matteus 
vastusti tilanteita tarinassa aivan samalla 
tavalla kuin todellisessa tilanteessa, mut-
ta tarinassa hänen oli jotenkin helpom-
pi antaa periksi. Jo yhden mielikuvahar-
joittelun jälkeen Matteus osasi käyttäy-
tyä paremmin uimahallissa. Hän suostui 
osallistumaan ryhmäopetukseen. Oma-
ehtoisuus väheni.

Tarina alkoi elää ja kasvaa ja laajentua, 
siihen tuli mukaan dialogia: Matteus ter-
vehti linja-auton kuljettajaa, kiitti kyydis-
tä, kertoi terveisiä uimasta. Mukaan tuli 
vaatteiden riisumisjärjestys, peseytymi-
sessä kerrattiin ruumiinosia, pukemises-
sa mietittiin vaatteiden pukemisjärjestys-
tä, lisättiin yleensäkin muistia ja asioiden 
kronologisen ja loogisen etenemisen ym-
märtämistä  vaativia osia. Huomasimme, 
että mitä tarkemmin pystyimme tarinas-
sa jäljittelemään oikeaa uimahallikoke-
musta ja mitä tarkemmin kulkusuunnat 
ja tapahtumat piirsimme Matteuksen ke-
holle, sitä keskittyneemmin hän kuunte-
li. Hyvin pian Matteus heti koulusta tul-
tuaan alkoi pyytää uimahallitarinaa yhä 
uudestaan ja uudestaan, lopulta jo miltei 
äidin uupumuksen rajoille saakka. Unoh-
tumaton oli hetki, jolloin Matteus alkoi 
osallistua tarinaan, hän ehdotti itse, mi-
tä seuraavaksi tapahtuisi. Hän laajensi ja 
muutti tarinaa ehdottamalla, että uima-
hallista lähdetäänkin kauppaan tai Iirik-

seen. Lisäksi hän oppi täyttämään koto-
na tyhjiä, yksinäisiä hetkiään kertomal-
la itselleen uimahallitarinaa ja muita loo-
gisia omia lyhyitä tarinoitaan. Tarinointi 
riemastutti sekä poikaa, että vanhempia.  
Kun kolmen viikon jälkeen videoimme 
uimahallitarinan, se kesti 21 minuuttia 
ja koko ajan Matteus oli herpaantumat-
tomasti mukana, ehdotellen tapahtumia, 
kommentoiden, väitellen, kerjäten ruu-
miinliikkeillään lisää kosketusta.

Tänään Matteus kertoo tarinan itse. 
Hän tarvitsee tueksi keholle piirretyn tari-
nan ja muutamia johdattelevia kysymyk-
siä. Matteus muistaa kaikki kertomuk-
sen variaatiot sanatarkasti ja osaa valita, 
miten tänään toimitaan. Kehotarinassa 
opetellut asiat ovat yleistyneet. Koulus-
ta tullessaan Matteus kiittää taksinkul-
jettajaa kyydistä.

Mielenkiintoinen 
opetusmenetelmä
Olemme mielenkiintoisia mahdollisuuk-
sia tarjoavan  tarinapolun alussa. Jo tä-
mä yksi kehotarina on osoittanut, miten 
valtavasti voimme opettaa asioita yksin-
kertaisista arkisista tutuista asioista liik-

keelle lähtien. Tarinaa voi paisuttaa, sii-
hen voi lisätä osia, huomiokyky ja tark-
kaavaisuus saadaan suunnattua yksinker-
taisella tavalla keholle piirtäen. Jatkam-
me tästä. Kehotarinoiden kehittely vaa-
tii aikaa ja viitseliäisyyttä, mutta näem-
me sen mahdollisuutena Matteukselle ja 
kaikille muille lapsille harjoitella mieli-
kuvien avulla sosiaalisesti hyväksyttävää 
käytöstä, syy-seuraussuhteita, kronologis-
ta ja loogista ajattelua, vuorovaikutusti-
lanteita ilman todellisen tilanteen aset-
tamia paineita. Mielenkiintoisena mah-
dollisuutena näemme myös kehotarinoi-
den kehittelemisen opetussuunnitelman 
tueksi koulumaailmaan.

Runoilija Tuomas Anhava on verran-
nut lapsen tarvetta kuulla sama tarina 
aina uudelleen ja uudelleen puuhun, jo-
hon ensin täytyy kuvitella runko. Pikku-
hiljaa kuuntelukertojen lisääntyessä puu-
hun kasvavat suuret oksat, pienet oksat 
ja lopulta myös lehdet ja puuta ympä-
röivä maisema. Matteuksella kehotarina 
toimii samoin. Tarinan uudelleen ja uu-
delleen haluaminen on osoitus oksien ja 
lehtien kasvattamisesta, ympäristön esiin 
maalaamisesta.

n  Jo yhden mielikuvaharjoittelun jälkeen 
Matteus osasi käyttäytyä paremmin uima-
hallissa. Hän suostui osallistumaan ryh-
mäopetukseen. 
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Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan las-
tenkulttuuriverkoston Värikylpy-työpajoja jär-
jestettiin keväällä 2013 moninäkövammaisil-
le lapsille, heidän sisaruksilleen ja perheilleen. 

Perheet kokoontuivat kevään aikana viisi kertaa koke-
maan tuntujen, elämysten ja yhteisten hetkien riemua. 
Ensimmäisten Värikylpy-työpajakertojen jälkeen Porin 
taidemuseon työpajatilaan saapuessaan, lasten kasvoil-
le nousivat valloittavat hymyt – he tunnistivat paikan ja 
ohjaajat. Edellisten kertojen yllätykset olivat jääneet hy-
vin mieliin. 

 Värikylpy-työpajoissa kasvatettiin vihreistä ämpäreistä 
matonkudeversoja, joiden seassa keltaiset voikukat puh-
kesivat kukkaan. Kuunneltiin kuinka Kuskus-suurimot lau-
loivat suhisten rytmimunien sisällä ja ropisten paperil-
la. Lähdettiin sukellusretkelle sinisen uima-altaan uume-
niin, josta saalistettiin kultakaloja oranssien ilmapallo-
jen muodossa. Erilaisten maalien tunnut kutittivat varpai-
ta tai pursuivat samettisina sormien väleistä. Maalaustyy-

li oli vapaa; väriä kuljetettiin kämmenillä, leimattiin jalan-
pohjilla ja silitettiin sudilla. 

Työpajoissa tunnusteltiin ja tutkittiin materiaaleja. Lap-
silla oli eritasoisia näköongelmia, jotka eivät haitanneet 
heidän työskentelyään. Toiminta oli suunniteltu muiden-
kin aistien, kuin vain näön varaan. Värikylpy-työpajoille 
ominaisesti eri karkeusasteet, lämpötilat, voimakkaat vä-
rikontrastit sekä äänet ja tuoksut olivat reilusti läsnä teke-
misessä. Ryhmän kanssa oli innostavaa työskennellä, kos-
ka osallistuvat lapset, heidän sisaruksensa ja vanhempan-
sa tulivat täysillä mukaan. Pienten sormien utelias vael-
lus materiaalien päällä, maalien roiskuttaminen jaloilla tai 
pallon pompottaminen toisille tapahtui lapsille tyypilli-
sellä, veikeän vauhdikkaalla tavalla ja maalauksiakin syn-
tyi jokaiselle vino pino!  

Maalaushuovasta ommellut, mustikkarouheella, musta-
viinimarjalla ja sahramimaalilla maalatut pallot saivat ni-
mekseen Löytöjä. Ne olivat esillä kesällä Porin lastenkult-
tuurikeskuksen Ihan kybällä! -näyttelyssä.

Värikylpy-työpajoja
moninäkövammaisille lapsille

Täytetty, valkoisesta maalaushuovas-

ta ommeltu pallo vierii lattialla valkoista 

paperia pitkin. Sitä on vaikea erottaa sa-

manvärisestä pohjasta, mutta sen tuntu 

on lämpöisen pehmeä ja ehkä pikkuisen 

karhea. Pienet sormenpäät tarttuvat pal-

loon innostuneesti kosketellen ja pyöri-

tellen. Pian pallo ei enää häviä taustaan-

sa, vaan se maalautuu esiin kirkkaan 

keltaisena ja voimakkaan purppuran vä-

risenä.

Teksti Sanna Pajunen
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Harrastuksena

judo
Judon suosio näkövammaisharrastuksena kasvaa koko ajan. 

Lajia voi harrastaa ihan tavallisessa judoryhmässä.

J
udoharrastuksen alkuun pää-
see ottamalla yhteyttä lähim-
pään seuraan. Jos lapsella on 
ainoastaan näkövamma, kan-
nattaa hakeutua ihan taval-
liseen ryhmään. Sovellettua 
judoakin löytyy, mutta käy-

tännössä normaaliryhmässä pysyy hy-
vin mukana, kun sekä haasteet että vaati-
mukset ovat niin fysiikan kuin tekniikan-
kin osalta oikealla tasolla, sanoo Kristian 
Hampf, 6-vuotiaan judokan, Ronjan, isä.

Kristian Hampf:

R
onja aloitti judon 5-vuotiaana nä-
kevien muksujudossa Vantaan Ju-
karassa. Treenejä on takana yh-
den lukukauden verran ja Ronja 

on tykännyt tosi paljon käydä treeneissä. 
Ronjasta parasta judossa ovat tekniikka 
treenit, sidonnat, kaadot ja heitot. Lei-
kitkin ovat kivoja, mutta niissä mukana 
pysyminen on vaikeampaa. Isossa poru-
kassa tapahtuu paljon ja ilman näköais-

tia kuulonvaraisesti mukana pysyminen 
on haastavaa.

Kun Ronjalle haettiin treenipaikkaa, 
mietittiin kovasti millaiseen ryhmään 
pitäisi mennä mukaan; olisiko soveltava 
ryhmä ehkä oikea. Päädyimme kuiten-
kin siihen, että normaaliryhmä on kai-
kista paras vaihtoehto näkövammaiselle. 

Vuoden harrastamisen jälkeen voi to-
deta että ainoa syy soveltavaan ryhmään 
menemiseen olisivat olleet asenteet, omat 
tai seuran valmentajien. Kyselimme mah-
dollisuutta päästää treenaamaan kolmes-
ta eri seurasta ja kaikki ne suhtautuivat 
Ronjan tuloon positiivisesti. Lopullinen 
valinta tehtiin sijainnin ja treeniaikatau-
lujen sopivuuden mukaan.

Valitsemamme seura, Vantaan Juka-
rat, onkin ottanut Ronjan hyvin vastaan. 
Valmentajat vetävät treenejä normaaliin 
tapaan, pienenä lisänä on tietysti se, että 
Ronjalle tekniikat pitää käydä erikseen 
näyttämässä. Kilisevä pallo hankittiin leik-
kien avuksi, mikä on tietysti myös hyvä 

juttu. Avoin vastaanotto seurassa onkin 
se tärkein mahdollistava asia näkövam-
maisen judoharrastukselle.

Jotta Ronja pysyy vauhdissa muka-
na, tarvitaan treeneissä Ronjalle avusta-
ja. Yleensä mukana on isä ja joskus äi-
tikin pääsee nauttimaan judo peuhus-
ta. Avustajan tehtävä on yksinkertaisesti 
vain kertoa Ronjalle, mitä tapahtuu, aut-
taa oikeaan paikkaan ja löytää treenikave-
rit. Judotaitoja ei avustajalla tarvitse olla.

Meistä Ronjan vanhempina judo on 
mitä parhain liikuntaharrastus näkövam-
maiselle. Se on ainoita liikuntamuotoja, 
jossa näkövammainen voi harjoitella täy-
sipainoisesti tavallisessa näkevien ryh-
mässä. Tämä on sosiaalisen kehityksen, 
itseluottamuksen ja itsenäistymiskehi-
tyksen kannalta erittäin hyvä juttu. Ron-
ja harrastaa myös tanssia näkövammais-
ten ryhmässä ja tykkää siitä tosi paljon, 
mutta on hyvä voida kokea pärjäävänsä 
myös normaaliryhmässä. Tekniikat Ron-
ja on oppinut siinä missä muutkin lapset.
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Tessa Koponen:

E
nsimmäisen kerran kokeilin judoa 
näkövammaisten liikuntaleirillä. 
Innostuin lajista heti. 

Aloitin judon ensin sovelle-
tun judon ryhmässä. Olin siellä jonkin 
aikaa, mutta sitten vaihdoin tavalliseen 
ryhmään, koska näkövamma ei estä ke-
tään harjoittelemasta täysin normaalis-
sa ryhmässä. 

Samana syksynä, kun aloitin judon me-
nin jo leireille. Leireillä oppii paljon uut-
ta ja siellä opittuja asioita on kivaa tree-
nata omalla kotisalilla. 

Kilpailut aloitin harrastettuani judoa 
vuoden. Se oli tosi hieno tunne, kun voi-
tin ihka ensimmäisissä kisoissani prons-
sia. Olen kilpaillut sen jälkeenkin ja si-

Judon pariin
Seurojen yhteystiedot löytyvät ju-
doliiton sivuilta www.judoliitto.fi  > 
alueet > seurat.  Sovelletun judon 
tiedot löytyvät myös samalta sivus-
tolta.
Jani Kallungin kotisivut www.jani-
kallunki.fi. Janin sivuilta löytyy hyvä 
paketti näkövammaisjudosta.

joittunutkin jonkun verran. 
Minulle judo on todella tärkeä laji. En-

sinnäkin siksi, että se on mukavaa vasta-
painoa koulutyölle ja jos on pahalla tuulel-
la, niin treenatessa paha tuuli pois purkau-
tuu pois. Judo on minulle tärkeää myös 
siksi, että olen kilpailuhenkinen ja kilpai-
luissa. Minulle ei aina ole tärkeää voitanko 
vai en, vaan se, että olen yrittänyt parhaa-
ni ja se, että kilpailuista saa kokemuksia. 

Olen otellut näkövammaisten sekä nä-
kevien kanssa. Näkevien kanssa ottelemi-
nen on haastavampaa kuin näkövammais-
ten. Näkevien kanssa otellessa itseluotta-
mus kasvaa, kun huomaatkin, että pys-
tyt ottelemaan aivan täysin, vaikka vas-
tustaja on näkevä.

Tessa Koponen on 14-vuotias kuopiolainen koululainen. Hän 

aloitti judoharrastuksen 8-vuotiaana. 

Jani Kallunki: 

J
udo sopii mainiosti näkövammai-
selle koska se on täysin kontakti-
laji, eikä siinä oikeastaan tarvitse 
ollenkaan näköaistia. Toki jos nä-

köä on edes jonkin verran, se helpottaa 
harjoittelua. Esimerkiksi kun opetetaan 
tekniikkaa, niin näöstä voi olla hyötyä.

 Judo kehittää tasapainoa, koordinaa-
tiota, lihasvoimaa, uskallusta ja rohke-
utta heittäytyä uusiin tilanteisiin. Ja kun 
opit jotain uutta tatamilla, niin se ihan 
varmasti tuo lisää itseluottamusta myös 
arkeenkin!

Jani Kallunki on Suomen näkövammaisjudon valovoimai-

simpia tähtiä. Hän on harrastanut judoa vuodesta 2001. Mi-

taleja löytyy kansainväliseltä tasolta hyvä nippu.

n Tessa Koponen harjoittelee ja kisaa Ju-
doseura Sakurassa.

n  Jani Kallunki edustaa helsinkiläistä Meido-Kania. Janin saavutusten joukossa on 
mm. paralympiapronssia Pekingistä ja Ateenasta. 
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Kun matkustat junalla

Junalla matkustaessa vammainen matkustaja voi saa-
da avustusta junaan siirtymiseen ja junasta poistumiseen 
kaikilla palveluasemilla. Oikeus apuun ei siis koske jokais-
ta Suomen juna-asemaa, vaan ainoastaan niitä asemia, 
joilla on palveluja. Avustuksen voi varata esim. pelkkään 
junan vaihtoon, jos muusta matkasta selviytyy omin neu-
voin. 

Avustaminen on varattava viimeistään 48 tuntia en-
nen matkaa. Aikarajassa ei kokemuksen perusteella juuri 
ole joustamisen varaa, joten extempore-matkailua tämä 
ei suosi. Avustuksen voi varata juna-asemien lipunmyyn-
nistä tai VR:n puhelinpalvelusta, jonka numero on 0600 
41 900. Poikkeuksena on Helsingin asema, jossa avustaja-
palvelun voi varata soittamalla asemapalvelun numeroon 
040 862 1421 tai 0307 21 422. 

Juna-asemilla on kohtaamispisteitä, joihin avustuksen 
varanneen matkustajan on saavuttava puoli tuntia ennen 
junan lähtöä. Toisinaan kohtaamispisteen löytäminen on 
ongelma, jolloin voi koettaa sopia toisesta tapaamispai-
kasta. Ainakin Helsingin rautatieasemalla tämä onnistuu. 

Avustusvarausta tehdessä on ilmoitettava matkustus-
päivä, matkareitti, juna sekä vaunun ja paikan numero. Li-
säksi VR pyytää puhelinnumeron ja syntymävuoden. Jos-
kus tiedustellaan myös matkatavaroiden määrää, jonka 
arvioiminen ei välttämättä ole ennen matkaa ihan yksin-

Tarvitsetko apua 
asemalla tai terminaalissa?

kertaista. Samalla voi kertoa, millaista apua tarvitsee, ja 
jos liikkuu esim. pyörätuolilla. 

Avustusvarauksesta tulee vahvistus tekstiviestinä. Vah-
vistusta ei kuitenkaan tule, jos kyse on Helsingin asemas-
ta ja avun tarve ajoittuu Helsingin asemapalvelun auki-
oloaikoihin. Muilla asemilla ja Helsingissä asemapalvelun 
aukioloaikojen ulkopuolella avustuksesta huolehtii varti-
ointiyritys. 

Ja linja-autolla

Vammaisella bussimatkustajalla on oikeus saada apua 
matkustamiseen liittyvissä ongelmissa. Tätä oikeutta kos-
keva joukkoliikennelain muutos tuli voimaan 1.7.2013. 

Avun tarpeesta on ilmoitettava viimeistään 36 tun-
tia ennen matkaa. Lisäksi avustamispisteessä on oltava il-
moitettuna ajankohtana tai viimeistään 30 minuuttia en-
nen lähtöaikaa. 

Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tarkempaa tietoa, missä 
bussiterminaaleissa vammainen matkustaja voi apua saa-
da. Nämä terminaalit nimeää Liikenteen turvallisuusviras-
to Trafi.

Laivamatkustajallekin apua

Vammaisella matkustajalla on oikeus saada apua satamis-
sa, laivaan nousemisessa ja laivasta poistumisessa. Avun-
tarpeesta on ilmoitettava laivayhtiölle tai matkatoimistol-

Tiesitkö, että vammaisilla matkustajilla 

on oikeus saada maksutonta apua ase-

milla ja terminaaleissa? Oikeus apuun 

on määritelty EU:n asetuksissa. 

Teksti Sari Kokko
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le viimeistään 48 tuntia ennen matkaa. 
Satamaterminaalin avustuspisteeseen on saavuttava 

laivayhtiön ilmoittamana aikana tai viimeistään tunti en-
nen aluksen lähtöaikaa. Matkan aikana aluksella saa apua 
tarvittaessa WC-tilojen löytämisessä. Ruokailuun tai muu-
hun liikkumiseen laivalla ei apua voi EU-asetuksen perus-
teella saada. 

Vammasta on ilmoitettava aina, kun varaa laivamatkaa. 
Matkatoimisto, matkanjärjestäjä tai laivayhtiö voi turval-
lisuus- tai muista erityissyistä edellyttää, että vammaisen 
matkustajan kanssa matkustaa avustaja. Tällöin avustajan 
matkasta ei peritä maksua. Avustajan matkan maksutto-
muus on kuitenkin aina tarkistettava laivayhtiöltä. 

Matkaan lentokentältä

Lentokentällä tarvittava avustamispalvelu varataan mat-
katoimistolta tai lentoyhtiöltä matkavarauksen yhteydes-
sä tai viimeistään 48 tuntia ennen lennon lähtöä. Avus-
tuksen voi varata numerosta 010 804 042. 

Lentokentällä on ilmoittauduttava lähtöselvityksessä 
tai kutsupisteellä. Avustaja auttaa lähtöselvityksessä, tur-
vatarkastuksessa sekä porttialueella lentokoneen sisäl-
le asti. 

Matkalta palatessa vammainen matkustaja avustetaan 
lentokoneesta terminaaliin ja pysäköintialueille, julkisen 
liikenteen pysäkeille tai taksiasemalle. 

Näkövammaiskortin käyttö 
liikennevälineissä

VR:n edut ja palvelut 
Näkövammainen lapsi ei itse saa alennusta lippu-
jen hinnasta, vaan näkövammaisen lapsen saatta-
ja tai avustaja saa maksuttoman kertamatkan, kun 
näkövammaisella on hinnaltaan alentamaton lippu 
(esim. juniori-lippu). Saattajan tai avustajan tulee ol-
la 18 vuotta täyttänyt. Näkövammaisen lapsen näkö-
vamman haitta-asteen tulee olla vähintään 65 %, jot-
ta saattajaedun voi saada.

Matkahuolto ja muu linja-autoliikenne 
Matkahuollon busseissa saattajat maksavat normaa-
lin hinnan. Kuntien liikennelaitokset ja liikennöitsi-
jät myöntävät maksuttomia invalidilippuja ja erilaisia 
alennuksia näkövammaisille matkustajille. Ilmaislipul-
la matkustavan saattajallakin voi olla oikeus ilmaiseen 
matkaan. Lisätietoja alennuksista saa oman kunnan 
liikennelaitokselta ja liikennöitsijöiltä.

Finnairin myöntämät alennukset 
Finnairin kotimaanlennoilla näkövammainen lapsi 
saa alennusta tietyin perustein. Kun näkövammainen 
alle 16-vuotias lapsi matkustaa yksin, hän saa nuori-
solipun, joka on likimain samanhintainen kuin seni-
orilippu. Kun näkövammainen alle 16-vuotias lapsi 
matkustaa saattajan kanssa, lapsi saa juniori- / nuori-
solipun ja saattaja seniorilipun. Tällöin näkövamman 
haitta-asteen tulee olla vähintään 80 %. Näkövam-
man voi todistaa esimerkiksi Näkövammaiset lapset 
ry:ltä saatavalla näkövammaiskortilla.

Lisää tietoa näkövammaiskortista:
www.silmatera.fi -> Palvelut ja tuet
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L
eiripäivät sisälsivät pajoja, joita oli useita 
vaihtoehtoja mistä valita kuten maalipallo 
ja mediapaja. Vapaa-aikaa jäi ruokailuiden 
jälkeen ja iltaisin, jolloin sai tehdä mitä ha-
lusi, leirin sääntöjä kunnioittaen.

Keskusteluja käytiin esimerkiksi nuorten 
itsetunnosta tai oppimistavoista. Toiminnal-

lista ohjelmaa olivat leiriolympialaiset ja kielletty ilta, jois-
sa leiriläiset pääsivät rastimuotoisesti tekemään ryhmässä 
tehtäviä. Uusia kokemuksia koettiin esimerkiksi pelaamal-
la norsupalloa sekä heittelemällä vesi-ilmapalloja. Hyö-
dyllisiä taitoja kuten kokkausta, paketointia ja lakanoiden 

viikkausta harjoiteltiin myös. Leirin viimeisen illan hui-
pentuma olin ns. Open stage, jossa leiriläisillä oli mahdol-
lisuus esittää omia taitojaan. Hienot leiriläisten ja ohjaaji-
en esitykset nostattivat tunnelmaa niin, että iltaa oli hyvä 
jatkaa diskolla. Viimeisenä päivänä hyvästeltiin niin uudet 
kuin vanhat ystävätkin. Kaikki pääsivät lähtemään kotiin 
uusien kokemuksien ja muistojen kanssa.

Leiriläisille tärkeintä on ystävien ja uusien ihmisten ta-
paaminen. Myös monipuolisen ohjelman mahdollistamat 
uudet kokemukset ovat merkittäviä. Lisäksi monipuoli-
nen ja maittava ruoka sekä näkövammaisille hyvin sovel-
tuva paikka ovat leiriläisille tärkeitä asioita. Vertaistuen 

Nuortenleirin mediapajalaiset kirjoittavat: 

Kesäleiri 2013
Näkövammaisten Keskusliiton nuortenleiri järjestettiin Ilmajoella Etelä-

Pohjanmaan opistolla 24.6.–29.6.2013. Leirille osallistui 49 12–30-vuotiasta 

leiriläistä sekä 14 ohjaajaa ja avustajaa ympäri Suomea.
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saaminen ja yksilöllinen kohtelu auttavat leiriläisiä myös 
jatkamaan luottavaisin mielin arjessa. 

Leirin hyöty nuorille

Nuorten kesäleiristä on kohderyhmilleen monenlaista 
hyötyä; nuoret tutustuvat helposti uusiin ihmisiin ja sa-
malla tapaavat myös kavereitaan, joita eivät muuten ta-
paisi pitkien etäisyyksien vuoksi. Hyödyllistä on myös kun 
oppii uusia asioita ja saa monipuolisia kokemuksia leirin 
ohjelmasta. Leirillä tulee myös käytyä retkipäivinä sellai-
sissa paikoissa, joissa ei ehkä muuten oman kesäloman ai-
kana pääsisi käymään. Ilmajoella pääsimme tutustumaan 
karkkien tekoon pienellä tehtaalla nimeltään Namitupa. 
Vanhempien ja nuorten näkökulmasta on hyödyllistä se, 
että nuori leirillä ollessaan itsenäistyy ja samalla vanhem-
mat saavat viettää hieman omaa aikaa. 

Minulle tärkeintä leirissä ovat ystävät ja ulkoilu. Parasta 
on se kun pääsee saunomaan! Kertoo 13-vuotias Sarita.

Leirissä parasta on sauna, uudet ihmiset ja hieno leiri-
paikka. Parasta leirissä on hyvä ruoka. Meille tämä on jo 
yhdeksäs kerta kesäleirillä ja aiomme tulla myös seuraa-
vana vuonna. Kertovat kaksikymmenvuotiaat Ossi ja Ans-
si.

Leireille ja tapahtumiin osallistuminen

Jos leireistä kiinnostuu, kaikki Näkövammaisten Keskus-
liiton nuorisotoimen tapahtumat löytyvät toimintakalen-
terista osoitteesta www.nkl.fi/nuoret. Sieltä pystyy täyt-
tämään ilmoittautumislomakkeen, jossa kerrotaan pe-
rustiedot itsestä sekä mahdollisista vammoista ja sairauk-
sista. Leiriläisten määrän ja avuntarpeiden mukaan leiril-
le tulee tarpeellinen määrä ohjaajia. Ilmoittautumisen jäl-
keen nuori saa kotiinsa leirikirjeen, jossa kerrotaan tar-
kemmat tiedot leiristä, matkustusohjeet sekä osallistuji-
en nimet.

Nuorisotoiminta ja sen järjestäjä

Nuorisotoimi vastaa 12–30-vuotiaiden näkövammaisten 
nuorisotoiminnasta.

Tärkeä osa nuorisotoimea on Nuorisotoimijaryhmä eli 
Nutor. Nutor koostuu 4 jäsenestä ja puheenjohtajasta. Jo-
kaisen kausi kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen paikka au-
keaa. Nuoret voivat asettua itse ehdolle mukaan lukien 

Muista tulevat tapahtumat 
n 12.–13.10. Nuorisofoorumi Turussa
n 15.–17.11. Teatteriviikonloppu Ylöjärvellä
n Nettiradio Nyöri 15.8. klo 19.00–20.15 osoitteessa
http://pro.nkl.fi:8000/iiris.mp3.m3u
n Tarkemmat tiedot www.nkl.fi/nuoret tai
facebookissa ryhmässä NKL nuorisotoimi.

vanhat jäsenet. Nutor:in jäsen valitaan äänestämällä.
Nutor kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa, jolloin se suun-

nittelee ja järjestää erilaisia tapahtumia esim. jokavuoti-
nen kesäleiri ja viikonlopputapahtumat. Aina silloin täl-
löin järjestetään myös kansainvälisiä tapahtumia, esimer-
kiksi pohjoismaisia nuorten leirejä vuorotellen eri poh-
joismaissa.
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A
loitimme loman potkurikonelennolla Rii-
kaan. Arja Marila lähti samalla lennolla 
matkallemme. Tutustuimme Latvian pää-
kaupungin kulttuuriin pikaisella patikka-
kierroksella ja nautimme hotellin kylpylä-
osaston suihkukäytävästä. Kiemurtelevas-
sa käytävässä oli seinissä erilaisia kohde-

suihkuja ja veden lämpötila vaihteli. Eteneminen tapah-
tui kiemurrellen ja kiljahdellen. 

Koiramainen loma
Latviassa

Matkasimme taksilla Latvian maaseudulle, jossa mei-
tä odotti kaksi koulutettavaa opaskoiraa ja Zane, latvia-
laisen nuoren naisen opaskoira. Lomailemassa oli muka-
na latvialaisia nuoria. Illanvietot sujuivat Arjan vetäessä 
leikkejä ja pelejä, joissa tultiin tutuiksi. 

Latvian idyllisessä maaseutumaisemassa vierailulla käy-
neen terapiakoiraoppilas Gustavin turkki houkutteli upot-
tamaan kädet ja kasvot pehmeän valkoiseen untuvaan. Vie-
railulle saapuivat myös Latvian poliisikoirakoulun ammat-
tilaiset, jotka ilahduttivat koiransa kanssa vauhdikkaalla 
ohjelmalla. Heidän vierailunsa ilahdutti eritoten poikia. 

Eerikalle loman kohokohta oli päästä liikkumaan opas-
koiraoppilas Foxin kanssa. Eerika kertoi luottaneensa kar-
vaiseen lenkkikaveriinsa enemmän kuin valkoiseen kep-
piin. Eerikan liikkuminen näytti rennommalta ja Foxi tas-
sutteli valjaissa tottuneesti. 

Loman viimeinen päivä kului nopeasti Jurmalan upe-
aan hiekkarantaan tutustuen. Pehmeää hiekkaa ja mata-
laa hiekkarantaa jatkui todella pitkälle merelle päin. Päi-
vä oli helteinen ja eritoten jäätelö maistui rannalla mu-
kavan viilentävältä.

Ruokakulttuuriin tutustuminen kannatti matkalla. Mah-
tavia uusia makuelämyksiä ja ruokalajien yhdistelmiä ka-
sautui matkalaisten lautasille ennakkoluulottomasti.

Kiitos kaunis matkanjohtaja Rillalle ja muilla matkassa 
olleille sekä erityinen kiitos koiraihmisille, Zaigalle ja Juhalle. 

Eerika, Henriikka ja Tuula-Anneli Toivola
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J
os perheessänne on alle 12-vuo-
tias näkövammainen lapsi, ettekä 
ole vielä olleet Sokeain lasten tu-
ki ry:n lomilla, niin kannattaa ol-

la meihin yhteydessä. Sokeain lasten tu-
ki ry:n perustehtävä on lomien järjestä-
minen näkövammaisten lasten perheil-
le. eikä lomille osallistuminen ei edellytä 
yhdistyksemme jäsenyyttä.

Minulle tulee välillä kysymyksiä myös 
apurahoista, mutta ei se haittaa, välitän 
postin edelleen Sokein lasten Tukisääti-
ön asiamiehelle.  Apurahat ja taloudelli-
set avustukset hoitaa Sokeain Lasten Tu-
kisäätiö ja ohessa on heidän ilmoituk-
sensa.

Lomamme ovat kahden perheen yh-
teisiä lomia ja olen itse useimmiten mu-
kana lomalla mukanani toinen ohjaaja, 
joka mahdollisesti on perheelle ennes-
tään tuttu näkövamma-alan ammattilai-
nen.

Lomia järjestetään Suomessa, Ruotsis-
sa ja Virossa, Latviassa ja ne ovat 3-5 päi-
vän pituisia; poikkeuksena omatoimi-
mökkilomat, jotka ovat viikon mittaisia. 
Järjestämme lomia ympäri vuoden hel-
mikuusta marraskuulle. 

Lomajonoomme on helppo liittyä, yh-
teystietoni ovat alla. Kertokaa perheenne 
lomatoiveista ja teille sopivista ajankoh-
dista. Minkä tyyppinen loma ilahduttai-
si juuri teidän perheenne spesiaalilasta ja 
tietenkin sitä kautta koko perhettä? Liit-
täkää mukaan yhteystietonne, näin pää-
semme asiassa alkuun ja voimme jatkaa 
yhdessä suunnitellen. Teidän perheen-
ne tuettu loma toteutuu joko ensi vuon-

Pidetään yhteyttä:
Rilla Aura-Korpi
info@sokeainlastentuki.com
Puhelin: 040 5211 693
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
www.sokeainlastentuki.com

Lomalle 2014–2015
na tai vuonna 2015. Lo-
mamme ovat ilmaisia ko-
ko perheelle.

Kannattaa tutustua yh-
distyksemme kotisivui-
hin www.sokeainlasten-
tuki.com.

Pidän kesälomaa syys–
lokakuussa, mutta säh-
köposti tai kirje tavoittaa 
minut erinomaisesti.

Kiitos myös Näkövam-
maiset lapset ry:lle ja Sil-
mäterä-lehdelle muka-
vasta yhteistyöstä. Oli 
hauska tavata teitä Nä-
kövammaiset lapset ry:n uusia jäsenper-
heitä 15.6. Onnelassa Silmäterä-päivässä. 
Toivottavasti tulemme tapaamaan myös 
Sokein lasten tuki ry:n lomalla!

Sokeain lasten tukisäätiö

Apurahahakemukset syyskuun 
loppuun mennessä

Apurahoja voidaan myöntää mm näkö-
vammaisten lasten harrastustoimintaan, 
erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lo-
makustannuksiin, tai muuhun sellaiseen 
tarkoitukseen, jonka kohteena ovat nä-
kövammaisten lasten ja heidän perheit-
tensä elinolosuhteet ja niiden paranta-
miseen tähtäävä toiminta 

Hakemukset 30.9.2013 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut 
Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 
00980 Helsinki
09 321 4132, 
sok.laptuki@kolumbus.fi
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Toisen näkövammaisen lapsen isä tai äiti on hyvä matka-
toveri vanhemmuuden tiellä. Hän ei tiedä vastusta kaik-
kiin kysymyksiin, mutta hän tietää paljon. Hänen kans-
saan voi jakaa surun, ilon ja selviytymisen.

”Usein ulkopuoliset eivät voi edes ymmärtää, mikä merkitys 
perheiden tapaamisilla on. Monelle on hyväksi saada kertoa 
jollekin tilanteestaan ja saada ymmärrystä kuulijoilta. On 
helpottavaa tulla tietoiseksi siitä, että tässä tilanteessa on 
oikein kokea näitä tunteita. Toisen samanlaisessa tilantees-
sa olevan tarinan kuuleminen tuo paljon lohtua. Ryhmässä 
voidaankin jakaa kokemuksia vanhempana olemisesta. Täs-
tä yhteisesti jaetusta kokemuksesta kumpuaa myös voima-
varoja tulevaan.” 

(Nina Halme, näkövammaisen lapsen äiti)

Meidän tarinamme

Näkövammaiset lapset ry:n perustava kokous pidettiin 
Tuusulan Onnelassa 11. kesäkuuta 1970. Silloin muka-
na oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jotka olivat huomanneet, 
kuinka tarpeellista on jakaa yhteistä kokemusta ja ajaa 
yhdessä omien lasten asioita. Yhdistyksen nimeksi päätet-
tiin tuolloin Näkövammaisten Lasten Vanhemmat r.y. 

Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä eteenpäin ja 
vuosien kuluessa siitä on kasvanut suuri, yli kahdeksan-
sadan jäsenen yhteisö. Nykyisessä Näkövammaiset lap-
set ry:ssä mukana on eri-ikäisten heikkonäköisten, so-
keiden ja monivammaisten lasten perheitä joka puolel-
ta Suomea.  

Tule leirille

Yhdistyksen tapahtumia kutsutaan perinteisesti leireik-
si. Menneiden vuosikymmenien leireillä ruuatkin tehtiin 
usein talkootyönä, nykyisin taas suunnataan kurssikes-
kuksiin ja hotelleihin. Leirien ohjelmaan kuuluu pelejä, 
seikkailuja, uintia ja iltanuotioita. Yhteisissä puuhissa nä-
kövammainen lapsi saa vertaiskavereita. Monet lapsena 
solmitut kaveruussuhteet jatkuvat vielä silloinkin kun lap-
set ovat jo aikuisia. Oma vertaisryhmä antaa iloa myös si-
saruksille ja voimia vanhemmille.  

Lähellä kotia

Jäsenmäärän kasvaessa alettiin järjestää myös alueellista 
toimintaa. Alueetapaamiset voivat olla ratsastuspäiviä, te-
atteriretkiä tai ihan vain keskustelua ja yhdessä oloa. 

Suurimmissa kaupungeissa on vuodesta 2005 alkaen 
järjestetty Oo mun kaa! -kerhoja  8–13-vuotiaille näkö-
vammaisille lapsille. Omassa vertaisryhmässä koetut on-
nistumisen kokemukset kasvattavat itseluottamusta. 

Silmäterä – tietoa ja vertaistukea

Yhdistyksen jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuonna 
1981 joulun alla ilmestyneestä, talkootyönä toimitetusta 
”Leirilehdestä”.  Jo sekin jakoi leirikuulumisten lisäksi mo-
nenlaista tietoa näkövammaisten lasten ja nuorten asiois-
ta. Nykyinen Silmäterä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se 
kertoo kasvatuksesta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, 
päiväkodista, koulusta ja perheiden elämästä.

Silmatera.fi-nettisivusto on tietopankki, josta löytyy 
vastauksia moniin kysymyksiin. Siellä ja yhdistyksen face-
book-sivuilla tiedotetaan myös yhdistyksen ja yhteistyö-
kumppaneiden tapahtumista.

Matka jatkuu

Kun yhdistys oli toiminut 15 vuotta, se oli kasvanut niin 
suureksi, että toimintaa ei voitu enää ylläpitää vanhem-
pien talkootyön voimin. Vuonna 1986 Raha-automaatti-
yhdistys tuli tueksi niin, että voitiin palkata osa-aikainen 
toiminnanjohtaja. Nykyisin yhdistyksen toimistossa työs-
kentelee kaksi työntekijää, mutta vasta jäsenistön aktiivi-
suus tekee toiminnasta elinvoimaista – juuri sellaista kuin 
se nyt on.   

Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus takaa toimin-
nan jatkuvuuden. Myös yksityiset lahjoittajat ovat tärkei-
tä. Heidän tuellaan on pidetty monet hauskat leirit ja ta-
pahtumat. Toiminnan rahoittajia kannattaa kiittää niin 
kuin myös niitä kahdeksaatoista vanhempaa, jotka kau-
an sitten laittoivat liikkeelle jotain sellaista, joka on vuo-
sien kuluessa vaikuttanut syvästi tuhansien lasten ja van-
hempien elämään ja tuo iloa joka vuosi yhä uusille jäsen-
perheille.

Tervetuloa vertaistuen maailmaan!
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Palvelulomake
 LIITYN JÄSENEKSI

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

1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja 

syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Osoite ja postitoimipaikka

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

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

 TILAAN  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

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


