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Vielä on Ystäväni Ronjaa jäljellä
Huhtikuun lopulla pyörähti käyntiin Pikku KakkosenYstäväni Ronja -sarja. Se kuvaa 5–6-vuotiaiden Ronjan ja Eeditin ystävyyttä ja sitä, miten lapsi selviää arjesta ilman
näkökykyä. Ronja sokeutui täysin silmäsyövän seurauksena 5-vuotiaana syksyllä 2011.
Jokainen jakso on pieni sokean tytön selviytymistarina arjesta ystävänsä kanssa. Seuraamme sarjassa Ronjan
ja Eeditin leikkejä, keskusteluja, seikkailuja ja ihan tavallisia arjen asioita.
Ystäväni Ronjasta on vielä jäljellä kuusi jaksoa:
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mediapajaa, bofferointia, kokkisotaa ja omien ruokailuvälineiden tekemistä. Pohjanmaalla kun ollaan, ei painia
voi unohtaa – edes islantilaista sellaista. Ohjelmassa lisäksi makea retkipäivä. Olympialaiset, avajaiset ja viimeisen
illan open stage & disco pitävät mielen virkeänä myös pitkään leirin jälkeen. Leiri maksaa 165 euroa sisältäen ohjelman, täysihoidon ja matkat julkisilla kulkuneuvoilla.

Luetaanko perheessäsi koskettelukirjoja? Saat kaikkien
Celian uusien kirjojen mukana palautelomakkeen kirjan
arvioimista varten. Uudet tekijät tarvitsevat palautettasi,
jotta he voivat jatkossa tehdä entistä parempia kirjoja.
Vuoden 2013 aikana arvotaan joka kuukausi palautelomakkeen lähettäneiden
kesken hieno pehmolelu: myyrä tai jonkun
hänen ystävistään.
www.celia.fi

Retinitis-yhdistys ry juhlii
Retinitis-yhdistys ry juhlii 40-vuotista taivaltaan 14.–
16.6.2013 Sokos Hotel Ilveksessä Tampereella. Viikonlopun aikana on tarjolla vaihtelevaa ohjelmaa koko perheelle. Lapsille järjestetään omaa rinnakkaisohjelmaa
perjantaina ja lauantaina sillä välin, kun aikuiset eläytyvät kuurosokean osaan, päivittävät tietonsa retinitistutkimuksesta ja osallistuvat arvokkaaseen pääjuhlaan. Juhlatapahtuma alkaa perjantaina klo 14 ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä.
Pääjuhla alkaa klo 17. Juhlapuheen pitää yhdistyksen
kunniapuheenjohtaja Maija Lindroos. Musiikin ja juhlallisuuksien lomassa nautitaan yhteinen juhlaillallinen, ja lopuksi tanssitaan Pirjo Äikkään musiikin tahdissa.
Sunnuntaina voi osallistua yhteiselle laivaretkelle Viikinsaareen tai lähteä perheen kanssa Särkänniemen huvipuistoon.
Tapahtuman ohjelma ja hintatiedot löytyvät osoitteesta www.retina.fi. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
24.5. Ritva Saloselle, p. 050 574 6337
tai ritva.salonen@suomi24.fi.
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Elämää paperilla

K

evätkaudella toimistolla on monenlaista byrokratiarumbaa – Kela ja Ray ja muutama muukin taho tarvitsevat tietonsa ja selvityksensä. Papereiden keskellä toiminta ja todellisuus harmaantuvat
henkilötunnuksiksi, B-lausunnoiksi ja tilinpäätöstietiedoiksi. Oikea elämä tuntuu olevan kaukana kaikkien noiden numeroiden,
laskelmien ja diagnoosien takana. Perheet muuttuvat lomakkeiksi
ja vertaistuki euroiksi. Ja kyllä siellä todellisuudessakin, perheiden
arjessa, varmasti joskus tuntuu, että oma elämä on joukko erilaisia asiakkuuksia
ja hakemuksia. Jotain järkeä tässä kaikessa täytyy kuitenkin olla, muutenhan koko homma olisi turhaa.
Viranomaisille ei ihmisen, eikä yhdistyksenkään, arki ole kovin yksilöllistä. Mikään lomake ei tunnu oikein sopivan juuri meidän tilanteemme kertomiseen oikealla tavalla. Meistä halutaan tietää asioita, joilla voidaan asettaa meidät oikeaan
lokeroon mahdollisen tuen tai palvelun tarvitsijana. Kun kaikki tuhannet samankaltaiset anomukset ja selvitykset ovat kirjoissa ja kansissa, voidaan ehkä arvioida, mitä se merkitsee kunnan, Kelan tai valtion kokonaistilanteessa: missä mennään ja mihin pitäisi satsata. Näin ainakin toivon.
Tässä lehdessä kerrotaan Näkövammarekisterin toiminnasta. Siellä yksilöiden
rekisteritiedot järjestyvät tilastoiksi, jotka kuvaavat kokonaisuuksia. Näiden tilastojen avulla saadaan hahmoteltua esimerkiksi näkövammaisten ihmisten sosiaalista asemaa, koulutusta ja työllistymistä. Etujärjestöille ja päättäjille tilastot kertovat, mitä pitäisi tehdä nyt ja tulevaisuudessa, että asiat kulkisivat oikeaan suuntaan.
Kaikkien näiden papereiden keskeltä käsin uskallan olettaa, että kyllä siellä jossain ihan oikeasti aamupuuroa syödään ja koulua käydään. Todellinen elämä on
olemassa.
Nyt edessä on kesäkausi ja toivottavasti vähän talviarkea enemmän aikaa liikkua ja tavata ihmisiä. Vertaisten kanssa jutellessa omat kokemukset, niin lomakkeiden täytöstä kuin muustakin elämästä, voi jakaa vaikka rantakivellä istuessa tai leirinuotion äärellä.
Kantapään kautta saadut opit kannattaa laittaa kiertoon. Silmäterässäkin tätä kokemusten kierrätystä harrastetaan. Koulunsa aloittavien vanhemmat, lukekaa tästä lehdestä ainakin
Solinan ensimmäisestä kouluvuodesta kertova juttu.
Ehkä sen avulla ensi talvena joku jo tietää paremmin ja pääsee helpommalla.
Siis kerro ja kuuntele. Koskaan ei voi tietää, miten paljon apua saat tai voit antaa.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

anne latva-nikkola
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Tilastoja
näkövammaisuudesta
Teksti Leena Honkanen

Näkövammarekisteriin on kolmenkymmenen vuoden ajan
kertynyt tietoa noin 44 000:stä näkövammaisesta henkilöstä. Tutkimuspäällikkö Matti Ojamon käsissä yksittäisten ihmisten tieto muuttuu tilastoiksi, joiden avulla saadaan kokonaiskuva suomalaisesta näkövammaisuudesta ja siinä tapahtuvista muutoksista.

leena honkanen
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äkövammarekisteri selvittää näkövammojen
esiintyvyyttä Suomessa ja tuottaa tilastotietoa aiheesta. Näitä tietoja voidaan sitten hyödyntää vaikkapa selvitettäessä kuntoutus- ja palvelutarpeita. Rekisteritiedot kootaan silmälääkärien antamien ilmoitusten perusteella. Tietoa
löytyy esimerkiksi näkövammojen syistä, hoidosta ja levinneisyydestä. Erillistutkimuksin saadaan tietoa myös näkövammaisten henkilöiden koulutustasosta, työllisyydestä ja muusta sosiaalisesta
asemasta. Yksittäisen ihmisen tietoja rekisteristä ei saa.
Näkövammarekisterin tutkimuspäällikkö Matti Ojamo tuli töihin Näkövammaisten Keskusliittoon vuonna 1981 perustamaan rekisteriä. Pohjatyöt oli tehty
seuraavan vuoden loppuun mennessä
ja rekisteri aloitti toimintansa 1.1.1983.
– Tullessani tähän työhön näkövam-

maisuutta Suomessa oli tutkittu hyvin vähän. Joidenkin aiempien tutkimusten valossa kuva suomalaisesta näkövammaisuudesta oli samankaltainen kuin mitä se
on nykyisin alikehittyneissä maissa, joissa
sokeutta aiheuttavat tapaturmat, onnettomuudet, väkivalta ja tulehdukset. Sodan jälkeen meillä oli runsaasti sodassa
sokeutuneita ja ennen antibioottien käyttöön ottoa moni arkinen tapaturma johti sokeutumiseen. Nykyisten hoitojen ansiosta tällaisia, voisi sanoa turhia, sokeutumisia ja näkövammautumisia ei juurikaan tapahdu.

Muutokset esille
Näkövammarekisterin tilastoissa näkyy
paitsi muutokset näkövammaisuuden
syissä myös hoitojen kehittymisen seuraukset.
– Nyt kun tietoa on kerätty systemaattisesti jo kolmenkymmentä vuotta, aikaväli on kyllin pitkä, jotta muutoksista voidaan saada luotettava kuva. Olemme hil-
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Näkövammarekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Näkövammarekisteri
selvittää näkövammojen esiintyvyyttä maassamme ja tuottaa tilastotietoa aiheesta. Tiedot kootaan silmälääkärien antamien ilmoitusten perusteella.
Näkövammarekisteri on lääkintöhallituksen perustama rekisteri, jonka tarkoituksena on näkövammojen levinneisyyden, epidemiologian, ennaltaehkäisyn ja hoidon, kuntoutuksen sekä erityispalvelujen käytön ja tarpeen selvittäminen. Rekisteriä ylläpitää Näkövammaisten Keskusliitto ry.
Näkövammarekisterin sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä,
eikä yksityistä näkövammaista koskevia tietoja luovuteta kenellekään ilman lupaa.
Näkövammarekisteri julkaisee vuosittain vuosikirjan, jossa on
rekisterin vuositilastojen lisäksi myös näkövammaisuuteen liittyvää yleistietoa. Vuosikirja julkaistaan liiton kotisivuilla www.nkl.fi,
ja sitä voi tilata painettuna Näkövammarekisteristä.
Rekisterin yhteydessä toimii näkövammaistiedon kirjasto, jonka viitetietokantaan tallennetaan tietoa näkövammaisuutta koskevista tutkimuksista ja artikkeleista.

Koulutusaste ikäryhmän mukaan
Rekisteröidyt työikäiset (15 - 64v) näkövammaiset v 2010,
suhteelliset (%) jakaumat

8

jattain tutkineet esimerkiksi diabeteksen
ja näkövamman yhteyttä viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tällä aikavälillä voi huomata hoitojen kehittymisen positiiviset vaikutukset eli diabetes ei enää näkövammauta samalla lailla
kuin aiemmin.
Näkövammaisuuden syiden ja esiintyvyyden lisäksi erillistutkimuksen avulla
saadaan tietoa myös sen sosiaalisista seurauksista. Reksiterin vuosikirjasta löytyy
tilastoja muun muassa siitä, millainen on
näkövammaisen ihmisen perheasema eri
ikäkausina tai koulutuksen ja työllistymisen välisistä suhteista kertovia lukuja.
– Eräs huolestuttava huomio liittyy
näkövammaisten koulutustason romahtamiseen 1980-luvun lopulta näihin päiviin tultaessa. Tilastojen mukaan perus-
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Näkövamman diagnoosi, rekisteröidyt
lapset ja nuoret alle 18v vuonna 2011
Lasten ja nuorten (0-17v) rekisteröityjen näkövammaisten
näkövamman vaikeusaste WHO:n luokituksen mukaan vuonna 2011
		

lkm

%-osuus

Heikkonäköinen

268

37.5

93

13.0

37

5.2

Vaikeasti heikkonäköinen
Määrittämätön heikkonäköisyys
Heikkonäköiset yhteensä

528

55.7

Syvästi heikkonäköinen

47

6.6

Lähes sokea

92

12.9

Täysin sokea

39

5.5

8

1.1

Määrittämätön sokeus
Sokeat yhteensä

186

26.1

Vaikeusaste määrittämättä

130

18.2

Kaikki yhteensä

714

100.0

leena honkanen

Monivammaisuus ja pitkäaikaissairaudet rekisteröidyillä

n Näkövammarekisterin

toimistosihteeri

Marjo Hyötyläinen.

näkövammaisilla lapsilla ja nuorilla (0-17v) vuonna 2011
		

lkm

%-os kaikista

Kehitysvamma

235

32.9

Liikuntavamma

124

17.4

CP-vamma

119

16.7

Kuulovamma
Muu vamma tai krooninen sairaus

koulun jälkeen nuoret jatkavat yhä harvemmin opintojaan, mikä johtaa myös
työllisyysmahdollisuuksien heikentymiseen ja sosiaalisten suhteiden kapeutumiseen, sanoo Ojamo. – Toisaalta ammattien kirjo aina vain laajenee. Joukosta löytyy ammatteja kaivannaistaloudesta kanavanvartijoihin.
– Tilastoista voi nähdä myös sen, että
korkea-asteen tutkinnon suorittaminen
kannattaa, 75 % tutkinnon suorittaneista
on töissä, joten prosenttiaste on suunnilleen sama kuin muulla väestöllä.

29

4.1

297

41.6

435

60.9

Monivammaisia tai pitkäaikaissairaita henkilöitä yhteensä
N = 714

Lasten ja nuorten näkövammat
Tarkat tiedot näkövammaisten lukumäärästä Suomessa puuttuvat toistaiseksi. Viimeisimpiin tutkimuksiin, kansainvälisiin
vertailutietoihin ja muihin arvioihin vii-
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taten oletetaan, että näkövammaisia on
Suomessa ainakin 80 000. Tämä on noin
1.5 % väestöstä. Rekisteristeriin tallennetuista noin 17 300 on tällä hetkellä elossa
olevia, joten se kattaa vasta osan maamme näkövammaisen kokonaismäärästä.
Näkövammarekisteriin tulevien ilmoitusten ikäjakauman perusteella voidaan
arvioida näkövammaisten lukumääriä
ikäryhmittäin. Viime vuosina rekisteriin
tulleista uusista ilmoituksista runsaat 80
– 85 % on koskenut 65 vuotta täyttäneitä, 12 – 14 % työikäisiä ja 2 – 8 % lapsia
ja nuoria.
– Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuskeskuksen epävirallinen arvio on,
että Suomessa syntyy vuosittain 70 – 100
näkövammaista lasta. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska valtaosa näkövammaisina syntyvistä lapsista on monivammaisia, eikä näkövammaa heti havaita.
Saman tahon arvion mukaan työiässä näkövammautuu vuosittain 300 – 400 henkilöä. Ikääntyneenä näkövammautuneita
on näihin ryhmiin verrattuna moninkertainen määrä, Ojamo kertoo.
– Rekisteriaineiston perusteella voidaan myös verraten hyvin seurata näkövammaisuuden demografista ja silmälääketieteellistä profiilia sekä niiden kehitystä Suomessa. Jakaumat ovat vuodesta toiseen hyvin samankaltaisia.
– Lasten ja nuorten (0 – 17-vuotiaiden) näkövammojen diagnooseja hallitsevat näköratojen vikojen ryhmä (osuus
36 %) sekä synnynnäiset kehityshäiriöt (23 %). Seuraavina tulevat verkkokalvon perinnölliset rappeumat (10 %), tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys
(8 %), keskosen verkkokalvosairaus ROP
(5 %) sekä tarkemmin määrittämätön so-
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keus, silmävärve ja albinismi (kaikilla 3
%:n osuus).
– Näköratojen viat on uusien ilmoitusten valossa viime vuosina voimakkaasti
nostanut osuuttaan tässä ikäryhmässä.
Vuonna 2011 sen osuus uusista oli 28 %.
Synnynnäiset kehityshäiriöt ovat olleet
jo pitkään laskussa. Vuonna 2011 niiden osuus uusista diagnooseista oli 18 %.
Verkkokalvon perinnöllisten rappeumien
osuus uusista ilmoituksista (14 %) oli tarkasteluvuonna poikkeuksellisen korkea.

Alueellisia eroja
Kun katsoo Ojamon rekisteröintitiedoista tulostamaa karttaa, pistää silmään se
seikka, että näkövammaisuuden esiintyvyys vaihtelee eri puolilla Suomea.
– Asuinkunnat saadaan henkilötunnusten avulla suoraan väestön keskusrekisteristä vuosittaisen päivityksen yhteydessä. Koko rekisteritoiminnan ajan vuodesta 1983 alkaen on ilmoituksia tullut
väestöpohjaan suhteutettuna eniten Itäja Pohjois-Suomesta. Tämä viestii sekä
näkövammaisuuden esiintymisen alueellisista eroista että eroista ilmoitusaktiviteetissa.
– Sairaanhoitopiirien väliset erot ovat
viime vuosina pienentyneet. Korkein prevalenssi on kuitenkin edelleen 2.6-kertainen matalimpaan verrattuna. Näin suuret erot eivät voi selittyä pelkästään näkövammaisuuden esiintymisen mahdollisilla eroilla sairaanhoitopiireittäin. Ilmoitusaktiviteetin erot vaikuttavat. Ilmeisesti vaikutusta on myös yksityissektorin osuudella näkövammaisten hoidossa ja tutkimuksessa. Vähiten uusia näkövammarekisteri-ilmoituksia on väestöpohjaan verrattuna tullut vuonna 2011

Varsinais-Suomesta, jossa insidenssi on
1.0, Kymenlaaksosta (1.8), Pohjois-Pohjanmaalta (1.8), Helsinki-Uudeltamaalta (1.9) sekä Etelä-Savosta (2.1). Näissä
sairaanhoitopiireissä insidenssit ovat 31
– 68 prosenttia koko maan keskiarvoinsidenssistä.

Tietojen keruu
Ilmoitusvelvollisia ovat silmälääkärit ja terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset.
Lain mukaan silmälääkärin tulee
ilmoittaa rekisteriin jokainen hoitoon tai tutkimukseen tullut näkövammaisuuskriteerit täyttävä henkilö.
Rekisteri on tutkimus- ja tilastorekisteri. Rekisteritietoja ei käytetä yksittäistä henkilöä koskevaan
päätöksentekoon. Esimerkiksi kuntoutuspalvelujen tai apuvälineiden saanti ei edellytä rekisteröintiä. Vain sosiaali- ja terveysministeriön luvalla voi tutkimustarkoituksessa päästä tutustumaan rekisteritietoihin.
Rekisteri-ilmoituslomakkeeseen
silmälääkäri merkitsee ykkösdiagnoosiksi sen diagnoosin, joka on
viimeksiheikentänyt paremman
silmän näköä. Tämän lisäksi voidaan ilmoittaa kolme muuta diagnoosia. Diagnoosijakaumat tehdään ykkösdiagnoosien perusteella. Erilaisia ykkösdiagnooseja on
rekisterissä yli 300.
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Rekisteröidyn
lastenjajanuorten
nuorten (0-17v)
Rekistöröidyn
lasten
(0–17v) näkövammaisuuden
näkövammaisuuden
prevalenssit
/ 100 000 asukasta
prevalenssit / 100 000 asukasta sairaanhoitopiireittäin
sairaanhoitopiireittäin v 2011

85

Koko maan
keskiarvo =
65.5 / 10 000
asukasta

54

100

87
57
69

54

69

45

79
59

Näkövammarekisterin vuositilastot 2011
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42

106

31

35

82

83

97 67
85

69

N = 709
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Hurmureita

ja taivaan tuiketta

A

inakin lähes jokainen perhe, jossa lapsella
on vamma tai pitkäaikaissairaus, on joutunut käymään läpi ajatuksen lapsen menettämisestä. Se käydään läpi usein siinä vaiheessa, kun lapsen vamman taustalla epäillään olevan vakava sairaus, ja vamman tai
oireen vain osa suurempaa kokonaisuutta.
Sellaista mistä ei tiedä, ei osaa pelätä. Pelottavimmat sairaudet nostetaan kuitenkin esille jossakin vaiheessa tutkimuksia ja yhtäkkiä pelkkä vamma ilman taustasairauksia voikin tuntua lottovoitolta. Eräskin tuttu vanhempi kertoi, mitä hurja epätoivo sai aikaan. Kun tutkimukset etenivät, lapsi oireili ja epäiltiin sitä, tätä ja tuota, lopulta jo toivoi että lapsella todettaisiin vaikka kuulovamma. Se olisi selittänyt niin paljon kehittymisen vaikeuksia
ja ollut diagnoosivaihtoehdoista helpoimmin nieltävissä.
Musertavien ennusteiden ja diagnoosiehdotusten kuulemisessa on vain se hyvä puoli, että kun väläytetään mustaa, harmaakin alkaa näyttää valkoiselta. Vaikka ihan joka aamu ei huvittaisi herätä nostamaan poikaa sängystä
ennen kuutta, se on etuoikeus, aina. Vuoden päästä on
taas aika ottaa magneettikuva Reiman aivoista ja se näyttää mihin suuntaan ollaan menossa. Pojan jekkuiluista ja
pikkuisista kehitysaskelista päätellen akuuttia huolta ei pitäisi olla, mutta niin kauan kun ei ole diagnoosia, ei ole
ennustetta. Huonompi vaihtoehto käy väkisinkin välillä
mielessä. Etenkin kun viime aikoina monessa perheessä,
joiden elämää olen seurannut livenä tai netin kautta, on
jouduttu kohtaamaan suurin mahdollinen suru; hyvästelemään oma lapsi. Lähimmäksi liippasi, kun kahdelta Ii-

ris-kurssilta tutuksi tullut, aurinkoinen Tindra-tyttö joutui taipumaan vaikean infektion edessä. Ajatukset olivat
monta päivää Tindran perheen luona. Samalla kun pienen
ihmisen poismeno tuntui väärältä ja surulliselta, kaikki
Tindran kohdanneet tunsivat myös suurta iloa siitä, että olivat saaneet tuntea hänet. Sattumaa tai ei, hurmaavan tytön hymy näytti siirtyneen taivaalle. Kevätaurinko
alkoi paistaa samoina päivinä kun Tindra lähti. Tindran
tarkoitus oli ja on nimensä mukaisesti tuikkia ja sädehtiä.
Me erityisten lähimmät emme koskaan epäile sitä, mikä
tarkoitus lapsillamme on. Meidän Perhe -lehdessä INCLlapsen vanhemmat sen kiteyttivät sanomalla, ettei lapsesta koskaan tullut kunnon oppilasta, mutta ehkä hän onkin ollut opettaja. Nämä lapset saavat paikallaan olemallakin paljon aikaan ja hurmaavat. Epäilemättä Reima on
tässä hurjan hyvä. Reima oli juuri ensimmäisellä kuntoutusjaksollaan Vaalijalassa ja hoitajien puheista päätellen
vei paljon sydämiä. Viime vuonna alkanut Reiman perhe
muutoksessa -projekti jatkuu. Nyt järjestellään ensi syksyn
esikoulun aloitusta erityiskoulussa. Poika tuli myös kerralla niin isoksi, että siirtyi nukkumaan yöt omassa huoneessaan. Kuvittelin sen olevan valtava, yöunia verottava ponnistus. Erehdyin. Reima on nukkunut yöt rauhallisesti ja itkuhälytin takaa mielenrauhan. Kevään ja kesän aikana on tapahtumassa vielä pari jännittävää asiaa,
mutta niistä lisää seuraavassa Reimakassa.
annariikka.sivonen@gmail.com

Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkömonivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluu myös aviomies Juha.
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Vuosikokousuutisia
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous pidettiin Hämeenlinnassa
Hotelli Aulangolla 16.3. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja, Hanno Peuranen, tehtävänsä jättävän Markku Alahäivälän tilalle. Markku Alahäivälä on toiminut puheenjohtajana vuodesta
2007 eli kolme kaksivuotiskautta.
Näkövammaiset lapset ry:n hallituksen jäsenet 16.3.2013 alkaen
Varsinaiset jäsenet				

Varajäsenet

Hanno Peuranen, Espoo, puheenjohtaja
Sirpa Bamberg, Vesilahti
		
Juho Kyntäjä, Vantaa 			
Matti Laamanen, Vantaa 			
Mervi Pyykkönen, Kerava 			
Minna Survonen, Piikkiö 			
Jorma Väisänen, Vantaa, varapuheenjohtaja

Anna Sarén, Lempäälä
Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Maija Somerkivi, Espoo
Anne Kangas, Oulu
Marjo Snellman, Otava
Riitta Maatiala, Helsinki

Jäsenmaksut ennallaan
Kokous hyväksyi vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2014.
Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2014 päätettiin säilyttää ennallaan niin, että perheessä ensimmäinen jäsen maksaa 15 € ja toinen 10 €. Kannatus- ja yhteisöjäsenen maksut pysyivät niin ikään ennallaan eli 34 € kannatusjäseneltä ja 50 € yhteisöjäseneltä.

Lue vuosikertomus
Yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2012 on luettavissa osoitteessa www.silmatera.fi -> yhdistys.
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Kierrätä hyvää
Ensinnäkin suuret kiitokset Markulle menestyksekkäästä ja pitkäaikaisesta
puheenjohtajuudesta! Tästä on helppo
jatkaa... vai onko sittenkään?

K

uullessani Markun aikeista luopua tehtävästä
olin hyvin skeptinen, että olisiko minusta tehtävään. Ihmiset ympärilläni muistuttivat moninaisista vastuistani ja tehtävistäni niin isänä, parisuhteessa, yrittäjänä, opiskelijana ja, ja, ja... Toisaalta koen
itse saaneeni niin paljon voimia ja apua yhdistyksen toiminnan kautta, että miten voisinkaan olla laittamatta hyvää kiertämään? Pystynkö olemaan avuksi yhdistyksen
taloudellisissa kiemuroissa? Poikkeavathan yritys- ja yhdistystoiminta paljon toisistaan samoin kuin tuotteetkin.
Kyllä, olen valmis ottamaan viestikapulan. Mitä enemmän asiaa ehdin pohtimaan, sitä varmempi olin halustani
jatkaa hyvän kierrättämistä. Olenhan itse saanut niin paljon vertaistukea yhdistyksessä mukana ollessani. Juuri sitä tukea, mitä outoon tilanteeseen joutuneet näkövammaisen lapsen vanhemmat todella tarvitsevat. Tukea, jota
harvemmin on saatavilla muilta kuin vertaisiltaan. Ainakin oman kokemukseni mukaan.
Eilen oli asuinalueellani ongelmajätteidenkeräys. Itsekin kävin viskaamassa oman kuormani käsiteltäväksi. Yllätyin kovasti miten paljon ihmisiä oli liikkeellä. Vielä enemmän yllätyin siitä, miten onnellisilta ihmiset näyttivät
päästessään eroon vanhasta roinasta. Tietenkin voi kysyä,
että kannattaako jättää vanhaa jätettä nurkkiin pyörimään, mutta ainakin nämä olivat niin fiksuja, että
hommautuivat siitä tilaisuuden tullen eroon.
Haluankin omalta osaltani haastaa teidät
kaikki mukaan hankkiutumaan eroon
mieltänne painavista ongelmista, hakemalla uusia ideoita vertaisiltanne. Oli sitten haasteita missä
tahansa lasta koskevasta
asiassa, niin joku on jo
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varmastikin ollut samassa tilanteessa ja ratkaissutkin sen.
Viimeksi, kun asian tarkastin, niin huomasin, että yleensä parhaimmat ratkaisut asiaan kuin asiaan saa vertaisiltaan. Tietenkin ratkaisun saatuasi sen eteenpäin vieminen on omalla vastuullasi. Märehtiminen kannattaa jättää lehmille.
Tiedän, että sinullakin on ideoita siitä, miten erilailla
vertaistukea pystyisi järjestämään niin lapsille, vanhemmille kuin muillekin läheisille. Ole rohkea ja toteuta ideasi tai vähintäänkin jaa toisille! Uusioperheitä löytyy lukemattomia ja tilanne voi toiselle vanhemmalle olla erittäin
outo, jopa pelottava asia lähestyä. Varsinkin isovanhemmille näkövammainen pienokainen tuntuu olevan todella kova pala purtavaksi. Miten nämä rakkaat ihmiset saadaan hyväksymään asiat niin kuin ne ovat sekä puhaltamaan yhteen hiileen?
Kiitos kunniasta toimia puheenjohtajana,
lupaan tehdä parhaani!
Hanno Peuranen
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Kiitos – ei näkemiin!
Onnittelut Hannolle ja uudelle hallitukselle, hyvän työn ”virallisille” jatkajille!

K

irjoitan muutamia mietteitä vielä väistyvänä puheenjohtajana.
90-luvun alussa olin töissä Englannissa. Työnkuvaani kuului se, että asuin ja työskentelin noin
kolmisen kuukautta yhdessä paikassa ja sen jälkeen siirryin jatkamaan työtä toiseen kaupunkiin. Kunkin noin
kolmen kuukauden jakson aikana sain paljon hyviä ystäviä ja työtuttuja. Muuttaessani toiselle alueelle tutut olivat edelleen hyviä ystäviäni, mutta arkikiireiden ja uuden
paikan tuomien kuvioiden myötä en ehtinyt olemaan
enää heidän kanssaan niin tiivisti tekemisissä. Muuttoja tuon kahden vuoden aikana tuli kuusi. Jonkin verran
mieli oli haikea vanhan jäädessä ja uuden alkaessa; mutta uuteen tottui nopsaan ja vanha tuntui taakse jäädessään entistä paremmalta ja rakkaammalta. Ja vanhahan
ei minnekään kadonnut; se oli ja pysyi siellä, minne sen
jätti ja sinne pystyi niin halutessaan palaamaan. ”Suuri”
lähteminen koitti siinä vaiheessa, kun palasin takaisin koti-Suomeen; silloin kieltämättä oli muutaman viikon outo-olo ja ajoittain ikäväkin takaisin: vanhoista tutuista kuvioista oli tullut uusia ei-tuttuja kuvioita.
Minusta tuntuu oikein hyvältä, että kauteni oli tämän
mittainen yhdistyksemme hallituksessa. Aika tuli täyteen.
Työ oli antoisaa; se tuli koko ajan tutummaksi ja kanssaihmisten joukko kasvoi.
Näkövammaisen lapsen ja perheen ensimmäiseen 15
vuoteen mahtuu monia muutoksen hetkiä. Muutokset
voisi jakaa kahteen pääryhmään: 1. ”normimuutokset” ja
2. näkövamman tuomat ”lisämuutokset”. Normimuutoksissa meidän vanhin poikamme Lassi (sokea) on
kulkenut koko kirjon jo läpi: päiväkoti – eskarivaihe, koulun aloitus, koulun vaihto 7.-luokalle ja peruskoulun päättäminen ja siirtyminen 2. asteelle; nyt hän on 18-vuotias nuori mies /
aikuinen ja käy lukion 2. luokkaa.
Lisämuutoksissa onkin sitten ollut enemmän tekemis-
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tä: kymmeniä ja kymmeniä hakemuksia, Kelan kanssa asioimista, sairaalassa tutkimuksia, sopeutumisvalmennusta, Jyväskylän koulun jaksoja, leirejä, Oo muu kaa -kerho,
sporttiskerho, vapaa-ajanavustajan hakeminen ja uudet
hakemiset, valituksia eri oikeusasteisiin, kuljetuspalvelusta sopimista, fysioterapiaa, toimintaterapiaa, liikkumistaitoa, leirejä.
Paljon hyvää, paljon apuja, paljon tukijoita, paljon välittämistä, paljon kyyneleitä, paljon ymmärrystä, paljon ymmärtämättömyyttä, paljon tosi asiantuntijoita, paljon nimellisiä asiantuntijoita, paljon keskustelua, paljon elämää, paljon kokemuksia, paljon arjessa elämistä, paljon iloja, paljon suruja, paljon vertaistukea.
Hyvää matkaa; meidän perhe
on nyt tässä vaiheessa: sokkopoikamme Lassi ja Leevi kulkevat kohti aikuisuutta. Lapsuuden pohjatyö on tehty; suuri tuki Näkövammaiset lapset ry:ltä
on saatu. Tämä matka alkoi sokko-treffeillä 1995, 18 vuotta sitten; mitä tuokaan elämänmatka tullessaan seuraavan 18 vuoden aikana.
Markku Alahäivälä
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Tuula Vähäkainu-Kujasesta
Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan
ensimmäinen rehtori

V

ähäkainu-Kujanen on työskennellyt erityisopetuksen kentällä vuodesta 1982 alkaen kunnallisissa peruskouluissa kiertävänä erityisopettajana ja sen työkokemuksen pohjalta kiinnostunut kuulovammaispedagogiikasta. Haukkarannan koulussa (entinen Jyväskylän kuulovammaisten koulu) hän on työskennellyt vuodesta 1989 alkaen erityisluokanopettajana huonokuuloisten ja viittomakielisten
oppilaiden parissa ja vuodet1995–2001
koulun apulaisrehtorina vastaten pe-

dagogiikasta. Vuonna 2001 hän siirtyi
Haukkarannan koulun rehtoriksi, jossa virassa työskenteli vuoden 2012 loppuun
saakka. Rehtorin työn ohella hän on vastannut Haukkarannan ja Jyväskylän näkövammaisten koulun hallinnollisesta ja
toiminnallisesta yhdistymisprosessista.
Jyväskylän näkövammaisten koulu ja
Haukkarannan koulu yhdistyivät vuoden
2013 alusta hallinnollisesti ja toiminnallisesti Oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi, jonka yhteydessä toimii myös Onerva
Mäen koulu.

”Työ erityisopetuksen kentällä on ollut erittäin kiinnostavaa ja onnekseni olen
saanut tehdä työtä varsin laajan ja monipuolisen oppilasjoukon kanssa. Haukkarannan oppilaat ovat suurimmalta osaltaan lapsia, joilla on kielellisiä vaikeuksia ja toinen suuri ryhmä ovat kuulovammaiset oppilaat – kuurot, huonokuuloiset, lapset, joilla on sisäkorvaistute sekä kuulonäkövammaiset. Näkövammaisuus ja siihen liittyvät erityisvaatimukset ovat tulleet tutuksi kuulonäkövammaisten oppilaidemme kautta”, kertoo Tuula Vähäkainu-Kujanen.

Norio-keskus

R

innekoti-Säätiön Lasten kuntoutuskoti ja Genetiikan palveluyksikkö sekä Väestöliiton Perinnöllisyysklinikka yhdistyivät vuoden
alussa muodostaen Rinnekoti-Säätiöön
uuden yksikön, Norio-keskuksen.
Norio-keskus on eurooppalaistasoinen
osaamiskeskus, joka vastaa niihin monialaisiin palvelutarpeisiin, joita liittyy harvinaisiin, usein perinnöllisiin ja kehitysvammaisuutta aiheuttaviin sairauksiin,
vammoihin ja oireyhtymiin. Yhdistyneet
yksiköt tarjoavat Norio-keskuksessa samoja palveluja kuin ennen, tarjontaansa
edelleen kehittäen ja laajentaen.
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Norio-keskuksen palvelut muodostuvat diagnostiikasta, perinnöllisyysneuvonnasta, hoidon suunnittelusta, avo- ja
tukipalveluista, sopeutumisvalmennuskursseista ja vertaistukitoiminnasta. Keskus tekee myös harvinaisiin sairauksiin
liittyvää tutkimustyötä ja tarjoaa terveysja sosiaalialan ammattilaisille koulutusta,
neuvontaa sekä konsultaatiota.
Norio-keskuksesta löytyy harvinaisten sairauksien tietopalvelu sekä kaikille avoin lääketieteellisen genetiikan erikoiskirjasto. Asiakkaat saavat tarvittaessa apua harvinaisia sairauksia koskevissa ongelmissa puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa.
Nimensä Norio-keskukselle antanut

professori Reijo Norio työskenteli lääkärinuransa alkutaipaleilla Rinnekoti-Säätiössä, jossa hän kehitteli ajatusta perinnöllisyysneuvonnan aloittamisesta Suomessa. Tämä toteutuikin 1971, jolloin
Suomen ensimmäinen kliinisen genetiikan yksikkö, Väestöliiton Perinnöllisyysklinikka perustettiin. Siten Reijo Norion
nimi sopii hyvin nyt syntyneelle uudelle yksikölle.
Keskuksen toimitilat sijaitsevat Genetiikan yksikköä lukuun ottamatta Helsingin Pitäjänmäellä, osoitteessa Kornetintie 8. Genetiikan yksikkö puolestaan palvelee entisellä paikallaan, osoitteessa
Kumputie 1, Espoo.
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Näkövammaisten yhteiskunnallista
osallisuutta koskeva tieto talteen!

N

äkövammaisten Keskusliitto ry:n Näkövammaismuseo ylläpitää näkövammaishistorian ja -perinteen keskusarkistoa. Museo järjestää näkövammaisten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamistyötä koskevan perinnekilpailun ja aineiston keruun
ajalla 1.4–30.9.2013. Kilpakeruun tavoitteena on kerätä
talteen näkövammaisten ja heidän läheistensä omakohtaisia kokemuksia siitä, mitkä tai millaiset yhteiskunnalliset järjestelyt ovat edistäneet näkövammaisten osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa, ja mitkä sen sijaan eivät. Kilpakeruu on jatkoa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston ja Sokeain Keskusliiton
vuonna 1978 toteuttamalle näkövammaisperinteen kilpakeräykselle.
Toivomme sinun kertovan ja kirjoittavan rohkeasti kokemuksistasi näkövammaisena kansalaisena, omaisena
tai läheisenä. Kaikki kertomisen ja kirjoittamisen tavat ja
tyylit ovat sallittuja. Tärkeintä on, että kerrot oman tarinasi ja kokemuksesi elämänosastasi tai osattomuudestasi yhteiskunnassa. Voit hyödyntää kirjoituksessasi seuraavia sisältöalueita:

n koulutus

ja koulunkäynti
yhteiskuntaan
n opiskelu näkevien parissa
n ammatit ja toimeentulo
n uusia ammatteja valtaamassa
n kuntoutus
n työttömyys, eläke ja sosiaaliturva
n apuvälineiden käyttö ja toimivuus
n järjestötoiminta, kansalaistoiminta ja vammaisaktivismi
n itsenäinen elämä, perhe-elämä ja asuminen
n liikkuminen, liikenne- ja kuljetuspalvelut
n tiedonsaanti, viestintävälineet ja sosiaalinen media
n viranomais-, pankki- ja yrityspalvelut
n rakennetun ympäristön saavutettavuus ja esteettömyys
n terveydenhoito, ravitsemus ja liikunta
n näkövammaisuus ja päihteet
n kulttuuri ja vapaa-aika
n kansainvälisyys ja matkustaminen
n koulusta
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Vastausohjeet
Kirjoita tarinasi vapaavalintaisesti ja -muotoisesti koneella
ja lähetä teksti joko tulostettuna postitse tai sähköpostilla. Voit vastata myös pistekirjoituksella tai kertomalla tarinasi äänitallenteelle.
Tarinat voivat olla lyhyitä tapauksia tai pienimuotoisia
havaintoja, mutta laaja aineisto (esimerkiksi omaelämäkerta) on yhtä tervetullut. Voit myös haastatella näkövammaisia tai heidän läheisiään. Jos haluat itse tulla haastatelluksi, ota yhteyttä museoamanuenssi Kari Huuskoseen.
Merkitse vastauksesi alkuun nimi ja syntymäaika, ammatti, osoite, mistä ja keneltä olet kunkin tiedon saanut
vai oletko itse kokenut kuvaamasi tapahtumat.
Lähetä vastauksesi joko sähköpostilla osoitteeseen
museo@nkl.fi tai postitse osoitteeseen Näkövammaismuseo, PL 30, 00301 Iiris. Laita sähköpostin aihekenttään tai
kirjekuoren osoitekenttään Kilpakeruu.
Kilpakeruun vastaukset arkistoidaan Näkövammaismuseoon tutkimuskäyttöä varten. Näkövammaismuseolla on
oikeus myös julkaista kerätystä aineistosta kokoomateos.
Erillisiä tekijäpalkkioita ei makseta. Toimituskunta huolehtii aineiston muokkaamisesta ja julkaisemisesta. Jos mielestäsi jokin kuvaus ei sovi julkaistavaksi,
tee siitä merkintä kirjoitukseesi tai mainitse asiasta nauhalle.

Palkinnot
Kaikkien vastaajien kesken arvotaan kuusi kappaletta 50 euron arvoista lahjakorttia Aktivoon tai Annansilmät -myymälään
oman toiveen mukaisesti. Palkintolautakunta voi lisäksi huomioida yhden ansioituneen kirjoituksen ylimääräisellä 200 euron kannustusapurahalla. Palkintolautakuntaan kuuluvat sosiaalineuvos Pentti Kivelä, rovasti Ari Suutarla, emeritus
kuntoutusjohtaja Teuvo Ruponen ja museoamanuenssi Kari Huuskonen.
Kilpakeruun tulokset julkistetaan sokeainviikolla perjantaina 15. marraskuuta 2013.
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Silmäterän numerossa 3/2012 Sanna Rosti kertoi heikkonäköisen tyttärensä Solinan eskarivuodesta. ”Huomasin, että kouluunlähtijän vanhemman homma on vähintään puolipäivätyö”, kirjoitti hän tuolloin. Nyt Solina on ensimmäisellä luokalla Vantaan kansainvälisessä
koulussa. Helpottiko äidin homma, kun koulu lopulta alkoi?

Ekaluokan opit
Teksti Sanna Rosti

V

iime syksy oli meidän perheessämme muutosten aikaa. Solinan koulu alkoi
elokuussa, pikkuveli Vilhelm lähti päiväkotiin
syyskuun puolivälissä ja
itse palasin hoitovapaalta

töihin lokakuussa.
Koulun alku jännitti ja pelotti Solinaa
aika paljon, vaikka koulurakennus, piha ja
monet kaveritkin olivat tuttuja jo ennestään. Solinalle koulun alku tuntui olevan
hyppy tuntemattomaan, eikä hän osannut
mieltää, mitä kouluun siirtyminen mer-

kitsee. Koulunkäynti alkoi kuitenkin sujua heti alusta alkaen, ja tyttö viihtyi koulussa niin hyvin, että olisi mielellään jättänyt joululomankin pitämättä.
Ensimmäiset viisi viikkoa lapset opiskelivat pienryhmissä ennen kuin tehtiin
varsinainen luokkajako kahteen rinnakkaisluokkaan. Eskarin keväällä oli täytetty
niin sanotut Esko-paperit, joissa sai nimetä kaksi kaveria, joita toivoi samalle luokalle. Lopullisessa ryhmäjaossa suurin osa
Solinalle ennestään tutuista eskarin kavereista kuitenkin valikoitui rinnakkaisluokalle, joten uusien sosiaalisten suhteiden
luominen on tuonut lisähaastetta ensimmäiseen kouluvuoteen. Kavereita on ollut,
mutta ryhmäytyminen uuteen luokkaan
ei ole ollut ihan yhtä helppoa kuin eskarivuonna. Sosiaalisten suhteiden muo-

Lukutelevisio on avannut aivan uuden
maailman lukemiseen, sillä nyt Solina voi
nähdä ei vain sanan, vaan kokonaisen lauseen kerrallaan.

n
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dostamiseen pitäisi ehkä kiinnittää kouluissa enemmän huomiota. Erityisoppilaan kohdalla näkisin tämän erityisen tärkeänä. Usein enemmän huomiota saavat
fyysisiin ja teknisiin tarpeisiin keskittyvät asiat. Eriytyminen muista oppilaista tapahtuu liiankin helposti. Jo ensimmäisen kouluvuoden aikana tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jokainen oppilas kokee olevansa osa omaa
luokkaansa.

K

ouluunsiirtymispalaverissa toivoimme Solinalle lukutelkkaria
luokkaan jo heti syyskauden alkuun. Hoitoyhteenvedon ja näöntarkkuusarvojen mukaan arvioitiin,
että Solina ei tarvitsisi koulussa lukutelevisiota kuin vasta kolmannella luokalla
ja että kohopulpetti, lukukivi ja monistesuurennokset riittäisivät alkuun. Hankaluuksia tuli kuitenkin. Haastattelin Solinaa parin ensimmäisen kouluviikon jälkeen ja kysyin, näkikö hän taululle. Vastaus oli ”välillä näen ja välillä en”. Syyskuussa ohjauskäynnin kouluun tehnyt Jyväskylän näkövammaisten koulun ohjaava opettaja Päivi Toikkanen päätteli Solinan opiskelua seurattuaan, että lukutelevisio on tarpeen. Eri malleja testattiin
lokakuussa Jyväskylän näkövammaisten
koulussa, missä Solina oli tilapäisen opetuksen jaksolla. Sopivaksi todettua lukutelkkarimallia emme kuitenkaan saaneet,
koska HUSilla oli kilpailutuksen perusteella tarjolla toinen malli. Laite tilattiin
vihdoin marraskuun lopulla ja se saapui helmikuun puolivälissä. Tätä ennen
avustaja oli monistanut koulukirjojen
sivuja A3-kokoisiksi, jotta Solina näkisi tehdä tehtäviä. Lukutelevisio on avannut aivan uuden maailman lukemiseen,
sillä nyt Solina voi nähdä ei vain sanan,
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n

Solina ja koulukaveri Satvik.

vaan kokonaisen lauseen kerrallaan. Taulullekin hän näkee nyt television taulukameran avulla.
Tällä hetkellä Solinan oma ”soppi” luokassa käsittää siis lukutelevision ja kohopulpetin, jotka sijaitsevat aivan opettajan pöydän edessä. Tämä toki on hienoa, mutta kääntöpuolensakin näillä hyvillä apuvälineillä on: kun muut lapset
opiskelevat ryhmissä pöytien ympärillä,
Solina jää pakostakin laitteistonsa kanssa hieman ulkopuoliseksi. Apuvälineitä
on myös hankala siirtää luokasta toiseen
koulupäivän aikana. Solinan äidinkielen
tunnit olivat aluksi eri luokassa kuin muu
opetus. Lukutelevision saamisen jälkeen
opettajat päättivät, että kaikki tunnit pide-

tään omassa kotiluokassa, eli siellä, missä
apuvälineet ovat. Tämä helpotti äidinkielen opiskelua ja opettajan mukaan Solina
selvästi pystyy nyt rentoutumaan opiskeluun ja oppimaan paremmin.

S

olina seuraa normaalin oppivelvollisuuden mukaista opetussuunnitelmaa, mutta kuuluu niin
sanotun tehostetun tuen piiriin.
Se merkitsee muun muassa sitä, että hänellä on tukenaan luokkakohtainen avustaja. Kouluavustaja Johannan tapasimme
heti ensimmäisenä koulupäivänä ja Solinan näköön liittyvää tietoa on pyritty
siirtämään hänelle alusta asti niin paljon kuin mahdollista. Yhteistyö on suju-
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kuvat jussi rosti

nut hyvin ja pidämme nyt sormet ristissä,
että saamme tutun ja turvallisen avustajan jatkamaan myös ensi syksynä. Asioita on paljon ja tuntuisi raskaalta aloittaa
taas kaikki alusta. Johanna selvisi kunnialla jopa piilolinssien poisottamisesta
koulun uimakoulun jälkeen! Lisäksi opettajat ovat huomanneet, että tuesta huolimatta Solinan on ollut näkönsä tähden
vaikea selviytyä osasta tehtäviä. Esimerkiksi kun Solina kirjoittaa, hän ei saa kirjaimia helposti mahtumaan apuviivojen
väliin. Hän ei näe kovin pieniä kirjaimia,
ja haluaa sen vuoksi kirjoittaa isosti. Silti häntä pitäisi arvostella samoin kriteerein kuin muitakin.
Jo syyskaudella erityisopettaja oli sitä
mieltä, että olisi parempi, jos Solina voisi siirtyä erityisen tuen piiriin, jotta hänen suorituksiaan voisi arvioida yksilöllisemmin ja arvostelu helpottuisi. Tarvittavat paperit ja lausunnot saimme kasaan
vasta vuoden vaihteen jälkeen. Erityisen tuen hakupaperit teimme helmikuisessa koulupalaverissa. Paperit ovat tällä hetkellä Vantaan kaupungilla lausuntokierroksella. Toivomme, että saamme
päätöksen pikimmiten, vaikka ensimmäistä luokkaa on jäljellä enää vajaa pari kuukautta. Kotitehtäviä on joka tapauksessa jo sopeutettu ja niiden määrää
on pyritty mitoittamaan Solinan jaksamisen mukaan. Nyt kirjaimia harjoiteltaessa on pääasia, että Solina saa kirjoitettua kolme hyvin onnistunutta kirjainta mieluummin kuin kokonaisen rivillisen huolimattomia. Myös lukutehtävien
määrästä (ei kuitenkaan laadusta) tingitään. Tämä ratkaisu vaikuttaisi helpottaneen erityisesti englannin oppimista. Erityisen tuen piiriin kuuluessaan Solinalle kuuluisi myös erityisopettajan tunteja,

joihin hänellä ei nyt ole oikeutta pelkän
tehostetun tuen perusteella.

K

oulumatkat Solina kulkee taksilla. Koulutakseja ei alkuun ollut
merkitty asianmukaisesti, mutta
olimme asiasta yhteydessä Vantaan kaupunkiin, minkä jälkeen käytännöt ovat parantuneet. Solina menee aamuisin itse taksiin ja kahtena iltapäivänä taksi tuo hänet kotiin koulun jälkeen.
Muina päivänä Solina jää koulusta vanhempainyhdistyksen ylläpitämään iltapäiväkerhoon touhuamaan ja leikkimään
kavereiden kanssa. Ekaluokkalainen on
vielä pieni olemaan kotona yksin iltapäivisin. Vähitellen olemme alkaneet sitäkin opetella.

Alun perin tarkoitus oli, että Solina on
joka päivä iltapäiväkerhossa. Lokakuun
tienoolla kuitenkin kiinnitimme huomiota siihen, kuinka raskaita päivät Solinalle olivat ja kuinka väsynyt ja kiukkuinen
hän iltaisin oli. Ehdotin siis, että hän voisi pisimmän koulupäivän päätteeksi kokeilla yksin taksilla kotiin tulemista. Alkuun ajatus oli Solinasta pelottava, eikä hän halunnut edes olla yksin kotona.
Parin kokeilukerran jälkeen hän kuitenkin totesi, että haluaa lisätä toisen kotiiltapäivän ja olla mieluummin kotona
rauhoittumassa kuin hälisevässä iltapäiväkerhossa. Yksinoloaika on pari tuntia
kerrallaan. Solina osaa jo tehdä itselleen
voileivän ja laittaa digiboksin päälle katsoakseen lastenohjelmia. Usein televisio
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kuitenkin unohtuu, koska Solina on niin
innostunut askartelusta ja keksii itse kaikenlaista puuhasteltavaa.

E

nsimmäinen luokka on ollut sekä
Solinalle että vanhemmille rankempi kuin osasimme etukäteen
kuvitella. Vanhempana pitää hoitaa, informoida ja vaatia monia asioita.
Läksyjen kuormittavuus tuli myös yllätyksenä. Iltaisin on saattanut mennä läksyjen tekoon aikaa tunnista puoleentoista. En muista, että omalla eka luokalla olisi vaadittu näin paljon. Oman lisänsä tuo
tietenkin se, että Solinan koulu on englanninkielinen ja hänen on pitänyt oppia
kirjoittamaan ja lukemaan sekä suomeksi että englanniksi samaan aikaan. Puolessa välissä syksyä alkoivat spelling test
‑sanakokeet, joita pidetään joka perjantai. Jouluna lapset saivat jo ensimmäiset
arvostelut. Suorituksia ja suoriutumista
siis vaaditaan nykyisin jo näin pieniltä.
Hieno oli kyllä ensimmäinen todistus,
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joskin pientä pinnistelyä onkin vaadittu.
Solinan mielestä parhaat aineet koulussa
ovat matematiikka ja liikunta.
Yhteydenpito koulun ja kodin välillä
muuttui eskarista kouluun siirryttäessä.
Esikoulussa, kun lasta vei tai haki, saattoi jutella opettajien kanssa ja sai tietoa
ja suoraa palautetta Solinan päivien sujumisesta. Nyt kaikki asiat hoidetaan sähköisesti Vantaan koulujen Wilma-järjestelmän kautta. Vaikka muutama tapaaminen opettajien kanssa onkin ollut,
on asiasisältö keskittynyt enimmäkseen
näkövamma-asioihin, ei niinkään sosiaaliseen puoleen. Vasta maaliskuussa oli
ensimmäinen oppilaan, opettajan ja vanhemman yhteinen tapaaminen, joka kesti
vain reilun vartin. Täytyy kuitenkin nostaa hattua koulun henkilökunnalle, joka
on aina ollut avulias ja yhteistyökykyinen
tilanteessa kuin tilanteessa.
Tähänastista kouluvuotta miettiessämme kohokohtiin kuuluu ehdottomasti
viikko Jyväskylän koululla. Sieltä Solina

sai heti monta uutta kaveria, joihin on
oltu yhteydessä ja ekat leikkikyläilyt on
käyty. Olemme myös saaneet iloita Sokeain lasten tukisäätiön myöntämästä vammaisratsastuksen rahoituksesta, ja Solina on päässyt tutustumaan leppoisan Sulo-hepan maailmaan yksityisillä tunneilla. Rohkaistuin myös vihdoin anomaan
Kelan vammaistukea, mistä saimmekin
myönteisen päätöksen. Paljon on papereita ja hakemuksia täytelty. Näkövammaisen lapsen vanhemmalta vaaditaan välillä kovaa taistelutahtoa, jotta asiat etenevät ja lapsen etu toteutuu.
Viime kesänä hankittu kännykkä on alkanut olla pikkuhiljaa enemmän käytössä
ja välillä jo laitetaan huoneen ovi kiinni
äidin nenän edestä, jos jutustelu kaverin
kanssa on kesken. Yhden kerran Solinalta on jäänyt avaimet ja puhelin lukkojen
taakse iltapäivällä yksin kotona ollessa.
Onneksi naapurin perhe sattui sopivasti
paikalle ja otti Solinan kotiinsa odottamaan meitä muita kotiin. Solina on hyvin
innostunut kaikista kouluaineista ja haluaa oppia uutta. Ensimmäisestä kouluvuodesta kysyttäessä Solina tyytyy vain toteamaan, että koulussa mikään ei ole tylsää!
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”Raitista ilmaa älköön sokealta
puuttuko milloinkaan; sitä hän alati
saakoon kamarissaan tahi tuvassaan
useasti tapahtuvilla ilmanvaihdoilla,
kuitenkin vetoa eli hönkää
karttamalla, sekä joka päivä ulkona
taivas-alla.”
C.H. Alopaeus

Ensimmäinen suomenkielinen sokeiden
lasten kasvatusopas, Neuwoja sokeitten
lasten kotoiseen hoitoon, kaswatukseen
ja opetukseen, ilmestyi vuonna 1880. Sen
oli kirjoittanut Porvoon piispa Carl Henrik Alopaeus, joka tunnettiin innokkaasta
toiminnastaan ”aistiviallisten” hyväksi.
Alopaeuksen opit kuvasivat aikaansa ja
olivat ankaria ja suorasukaisia. Ne muodostivat eräänlaisen esiopetuksen ohjekirjan, joka palveli pitkälti koulun tarpeita.
Kirsti Hänninen on näkövammaisten lasten kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti ja
näönkäytönohjaaja. Hän on myös sokean Riikan äiti, joka kantapään kautta on
omassa arjessaan kokenut ja kokeillut
monet konstit.
Tässä Silmäterän 4-osaisessa juttusarjassa Kirsti Hänninen antaa tämän ajan
”neuvoja sokeitten lasten kotoiseen hoitoon”. Alopaeukseen verrattuna nämä
neuvot on höystetty aimo annoksella rakkautta ja ymmärrystä.
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Kirsti Hänninen:

Arkisia as
Osa 2
Sylistä seisaalle
Teksti Leena Honkanen ja Kirsti Hänninen

V

anhempien pitäisi alusta asti saada tukea,
ohjausta ja rohkaisua näkövammaisen lapsen käsittelyyn. Kun vanhemmalla on suru
lapsen vammasta, hän pitää tietenkin pienokaista turvallisesti lähellään, eikä henno
antaa tämän tutkia maailmaa pelätessään
mahdollisia kolhuja. Ylisuojeleva vanhempi voi tahtomattaan jarruttaa kehitystä ja kaventaa lapsen
elinpiiriä, sanoo Kirsti Hänninen.

Sokeus vaikuttaa motoriikkaan
– Näkevä vauva jaksaa nostaa päätään,
vaikka maan vetovoima vetää sitä alaspäin, koska hänellä on niin paljon kiinnostavaa katseltavaa ympärillään. Sokealta lapselta puuttuu näön tuoma
motivaatio pitää päätä ylhäällä ja lähteä ryömimään kohti värikkäitä leluja. Sokeaa lasta motivoivat toisenlaiset asiat, esimerkiksi äänet, joita kohti kurottaa, sanoo Hänninen.
– Mikään määrä fysioterapiaa ei riitä kuromaan umpeen sokean ja näkövammaisen lapsen motoriikan eroa.
Suurin osa työstä lapsen motoriikan
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ioita rakkaudella
kehittämiseksi tehdään kotona arjessa. Uusien asioiden
oppimiseksi tarvitaan satoja, jopa tuhansia toistoja. Vanhempien pitää siis olla hyvin motivoituneita ja ymmärtää, miksi tämä työ kannattaa.
Kirsti Hänninen käyttää termiä ”rutiinisti aktiivinen
arki”, mikä merkitsee sitä, että lapsen kulloisessakin kehitysvaiheessa opeteltavia asioita toistetaan kotiarjessa
muiden askareiden lomassa.
– Ei vanhempien tarvitse pitää kotikuntoutusta, vaan
asioita harjoitellaan hetki kerrallaan arjen keskellä ja leikkien lomassa. Minuutti nyt ja kaksi myöhemmin: pienistä puroista syntyy virta.

Ensimmäiset harjoitukset
– Kehokosketus on sokealle vauvalle katsetta korvaavaa
vuorovaikutusta ja se auttaa häntä tunteiden säätelyssä.
Vauvaa kannetaan aluksi aivan lähellä omaa kehoa esimerkiksi kantoliinassa. Kantoliinassa lämpö, sydämen sy-

ke, kosketus, läheisyys ja liike
muistuttavat kohdusta ja siinä
vauva on aina juttelu- ja silittelyetäisyydellä. Näin hän saa
monenlaisia tunto-, liike- ja
asentokokemuksia, erilaista
rytmin kokemista: hidasta ja
nopeaa. Kantoliinassa tai -repussa kantaminen on kevyttä
ja mukavaa molemmille osapuolille. Kantajan kädet jäävät vapaaksi ja vauva saa olla
mukana arjen puuhissa ihan
vastasyntyneestä lähtien. Vähitellen sitten vaihdellaan kantoasentoja esimerkiksi vuo- Motivaatioita
rotellen molemmilla lonkil- Toistoja
la. Kun kantaa lapsen kasvot Lapsen itse tekemistä
itsestä poispäin, jalat yhdes- Sopivaa tukea aikuiselta
sä, ote mahdollisimman al- Löytöretkeilijän
haalla reisistä ja lantion koh- uteliaisuutta
dalta, saa pienellä eteen kallistuksella hyvän ojentautumisen koko vartaloon. Keinuttelu puolelta toiselle harjoittaa myös ojentautumista, Kirsti Hänninen kuvailee.
– Vauvahieronta on mukavaa yhteistä aikaa vauvan
kanssa. Kosketus tuo hyvää mieltä sekä vauvalle että
hierojalle ja vauva oppii odottamaan hierontahetkeä. Jos
vauvalla on tuntoyli- tai -aliherkkyyttä, kosketuksella ja
hieronnalla voidaan vähitellen siedättää ja tasapainottaa
poikkeavia tuntoaistikokemuksia.

Tarvitaan:

Sylissä tapahtuu
– Syli on pienelle vauvalla paras oppimisympäristö. Sylissä lasta voi silitellä, taputella, keinutella, pyöritellä, pom-
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”Ryömiessä ja kontatessa lapsen pää törmää ensin esimerkiksi tuolin jalkaan tai
seinään. Aikuisen ei tarvitse aina varoittaa tulevista esteistä, vaan antaa lapselle
itselleen mahdollisuus aistia este kuulo- ja tuntoaistin avulla.”
potella ja nostella irti itsestä. Näin lapsen keho jäntevöityy. Sokean lapsen kanssa kannattaa myös ajatella ääneen
ja kertoa, mitä tekee lapsen kanssa. Sylissä ollessa voi nimetä kehon osia. On tärkeää, että vauva myös tulee kuulluksi, hänen ääntelynsä ja liikkeensä huomataan ja ollaan
vuorovaikutuksessa hänen kanssaan.
– Pukeminen sylissä on hyvää jumppaa, joka toistuu
useita kertoja päivässä. Pukiessa saadaan mahdollisimman
paljon toistoja painonsiirtoihin ja kiertoihin sekä pään ja
vartalon hallinnan kehittymiseen painovoimaa vastaan.
– Vauvaa voi kantaa tai pitää sylissä monella tavalla:
mitä alempaa otteet vauvasta ovat, sitä enemmän hän joutuu tekemään töitä pään ja vartalon hallinnan eteen. Painonsiirtojen avulla löytyvät helposti tasapainon ääripisteet, joiden avulla tasapaino kehittyy. Pompottelu nostaa
vireystilaa, jolloin esimerkiksi uusien asioiden oppiminen
on helpompaa. Vastaavasti hidas keinuttelu rauhoittaa.

Kontaten eteenpäin
– Konttaamiseen kannattaa satsata, sanoo Kirsti Hänninen. – Kontatessaan lapsi oppii kehonsa kautta. Hän
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ryömii pieniin tiloihin, tuolin tai sängyn alle, ja huomaa
mihin mahtuu ja mihin ei. Tämä kokemus vauvan oman
toiminnan ja ympäristön välillä kehittää aivoja. Konttaamisen vuorotahtisuus lisää aivojen oikean ja vasemman
puoliskon yhteistyötä.
– Asennosta toiseen siirtyminen ja konttaaminen ovat
usein vaikeita sokealle lapselle. On hyvä harjoitella käsiin tukeutumista ja istumista monissa eri asennoissa ja
siirtymistä konttausasentoon ja päinvastoin pieniä hetkiä kerrallaan lattialla leikkiessä. Konttaamista voi harjoitella konkreettisesti käsistä ja jaloista ohjaten. Valo- ja
äänilelut motivoivat lasta, samoin laulut ja lorut. Kontatessa lapsi saa tuntokokemuksia erilaisista pinnoista, kuten erilaiset lattiat, matot, ruoho ja hiekka. Osa niistä voi
aluksi tuntua hyvinkin epämiellyttäviltä, mutta niihin täytyy tutustua ja oppia niitä sietämään.
– Ryömiessä ja kontatessa lapsen pää törmää ensin esimerkiksi tuolin jalkaan tai seinään. Aikuisen ei tarvitse
aina varoittaa tulevista esteistä, vaan antaa lapselle itselleen mahdollisuus aistia este kuulo- ja tuntoaistin avulla.
Näin lapselle alkaa kehittyä niin sanottu esteentaju, min-
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kä kehitys jatkuu lapsen kävellessä ja juostessa.
– Löytöretkeilijän uteliaisuus on yksi tärkeimmistä kehitystä eteenpäin vievistä asioista. Aluksi sitä löytyy kotona tutussa ja turvallisessa ympäristössä, mutta vähitellen
sitä kannattaa herätellä myös vieraissa paikoissa.

Omille jaloille
– Kun lapsi sitten oppi seisomaan, pitäisi vanhemman
taas muistaa ylisuojelun vaara. On hyvä tietää, että sokealla lapsella näköaivokuori ottaa itselleen muita tehtäviä.
Kun sitä ei tarvita näköinformaation vastaanottamiseen,
kuulo- ja tuntoaisti saavat tavallaan enemmän tilaa käyttöönsä. Sokea lapsi oppii havainnoimaan ympäristönsä
esineitä ja esteitä herkistyneiden muiden aistiensa avulla.
– Kun lapsi haluaa kiivetä syliin, auta mahdollisimman
vähän. Ja kun lapsi haluaa mennä lattialle, anna hänen
kokea alas laskeutuminen. Ota kiinni vasta kun turvallisuuden takia tarvitsee. Tue sopivasti ja anna lapsen tehdä itse, Hänninen sanoo.
– Tukea vasten seisomaan noustuaan, lapsi voi alkaa
leikkiä seisten pöydän ääressä. Tällöin kannattaa tarjota
leluja eri suunnista. Valo- ja äänilelujen kanssa voi houkutella kävelemään tukea pitkin, siirtymään tuesta toiseen,
jolloin tulee painonsiirtoja ja kiertoja, jotka ovat kävelyn perusvalmiuksia. Kävelyyn ei kuitenkaan ole kiirettä.
– Kävelemistä voi harjoitella tukemalla kevyesti takaa
olkapäistä, taluttamalla lasta käsistä/yhdestä kädestä vähitellen tukea vähentäen. Työntökärryt ovat mainio kävelemään opettelun apuväline. Lapsen kanssa voi kulkea
keppi, vyö tai naru aikuisen ja lapsen välissä. Pitämällä
narua tiukalla lapsi saa siitä hiukan tukea ja näin aikuinen voi ohjailla myös hänen askeliensa suuntaa. Lasta voi
houkutella ottamaan ensiaskeleita esimerkiksi lapsen seistessä selkä seinää tai nurkkaa vasten.
– Lapsen pitää kokea arjen yllätyksellisyyttä, riemuja
ja epämiellyttäviäkin asioita sietokykynsä rajoissa, jotta
hänen kokemusmaailmansa rikastuu entisestään. Pettymyksen sietoa kaikki lapset harjoittelevat päivittäin leikeissä ja muissa toimissaan. Muiden lasten tavoin myös
sokea lapsi tarvitsee kasvunsa tueksi aikuisen asettamat
rajat. Tärkeintä on kuitenkin läheisen aikuisen antama
rakkaus ja yksinkertainen arkinen yhdessäolo, Kirsti Hänninen sanoo.

Leo oppii tekemällä
Perheeseen syntyy sokea vauva. Tilanne on häkellyttävä ja uusi. Vanhemmilla on tuhansia kysymyksiä ja vähän vastauksia.
Miten jaksan tehdä kaiken sokean lapseni eteen?
Miten arjesta voi tulla hyvä ja tavallinen sekä samalla aktiivinen?
Miten tuhannet toistot ovat mahdollisia?
Miten tuen lasta parhaiten: olenko ylisuojelija vai rohkaiseva vanhempi?
Miten sokea lapsi saa yhtä paljon kokemuksia kuin näkevä?”

Näihin kysymyksiin voi löytää joitain vastauksia tämän DVD:n
avulla.
Esimerkeissä puhutaan sokeasta lapsesta, mutta ohjeet sopivat
kaikille näkövammaisille lapsille.”
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Lasten kuntoutus
p. 09 396 041
anne.tiljander@nkl.fi
p. 09 3960 4571
Hinta 25 € (sis.alv )+ toimituskulut

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 3

25

Harja- ja rottinkityöt ovat vanhoja
näkövammaisammatteja. Nykyisin ammattinimike on artesaani ja ammatinharjoittajien joukossa on monenlaisia
erilaisia käsityön taitajia. Jere Pienkellomäki taitaa harjojen ja pienhuonekalujen teon.

n
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Harjantekijä
Teksti Leena Honkanen

Käsityöammatit elävät, sen todistaa Helsingin Pakilassa sijaitseva viidentoista käsityöläisen työyhteisö. Artesaani Jere
Pienkellomäki (22) on joukon nuorin.

K

un astuu Petaksentieltä sisään Käsityökeskukseen,
on kuin tulisi basaariin:
värikkäitä kankaita, rottinkikeriä, harjoja ja tavaraa on joka puolella. Huoneiden ja työtilojen ovet
ovat auki ja ihmiset työnteon touhussa.
Joukossa on puu- ja rottinkitöitä tekeviä artesaaneja, verhoilijoita, sisustusartesaaneja ja ompelijoita.
Etsin käsiini Jere Pienkellomäen, joka
on omassa verstaassaan solmimassa saunaharjoja. Kone syöttää harjasnippuja ja
rullasta juoksee metallilanka, jolla niput
kiinnitetään harjanaihion reikiin. Sormet
käyvät nopeasti.

– Päivässä valmistuu noin kaksikymmentä tällaista harjaa, kertoo Jere. – Harjoja menee hyvin Annansilmät-Aittaan
ja täälläkin ihmisiä käy ostoksilla. Erilaiset myyjäiset ovat myös hyvä paikka saada tuotteitaan kaupaksi. Harjojen ohella teen myös rottinkisia vauvansänkyjä,
jakkaroita ja kukkapylväitä. Etenkin vauvansängyt ovat nyt kysyttyjä ja meitä tekijöitä on aika vähän.
Jere tuli Petaksentielle syyskuussa. Hän
jakaa työhuoneen toisen harjantekijän,
Arto Rantasen, kanssa ja joskus myös Jeren entisestä opinahjosta, Keskuspuiston
ammattiopistosta, tulevien työharjoittelijoiden kanssa.

Käden taidot kiinnostivat

kuvat leena honkanen

Jere Pienkellomäki on ollut syntymästään
lähtien heikkonäköinen. Vaikka haitta-aste onkin 100%, ei se tunnu nuoren miehen menoa haittaavan. – Kai sitä on tottunut näkemään näin, hän sanoo.
Peruskoulun Jere kävi helsinkiläisessä
Karviaistien erityiskoulussa, joissa lempiaineet olivat musiikki ja liikunta. Niiden parissa kuluu nytkin suuri osa vapaa-ajasta.
Harjantekijä Arto Rantanen jakaa työhuoneen Jeren kanssa.
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Keilaaminen on tällä hetkellä Jeren ykkösharrastus ja palkintokaappikin on alkanut täyttyä. Viimeisin ja kirkkain mitali tuli huhtikuun alussa Suomen Vammaisurheilun ja -liikunnan Suomenmestaruuskilpailuista Rovaniemeltä, joissa hän
joukkuetovereineen voitti kultaa.
Käden taitoihin Pienkellomäki innostui niin ikään jo peruskouluaikana. Puutyöt kiinnostivat alusta lähtien ja metallitöihinkin tuli tuntumaa yläkoulussa. Jyväskylän näkövammaisten koululla kymppiluokalla harrastus alkoi vetää puoleensa
niin, että hän päätti lähteä opiskelemaan
alaa Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipisteeseen.
– Artesaanin tutkinnon suorittaminen kesti kolme vuotta. Ja kyllä opiskelu
kannatti. Töitä on ollut riittävästi, kertoo
Jere Pienkellomäki. –Minulla on työeläke, jonka lisäksi voin ansaita tällä työllä
noin 700 euroa kuukaudessa ilman että
eläke pienenee. Tulot tietenkin vaihtelevat, tuotteiden menekistähän kaikki on
kiinni ja omasta ahkeruudesta, sanoo Jere.
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Käsityökeskus on käsityön ammattilaisten elävä

Jos mietit käsityöalan yrittäjyyttä:

yrityskeskus Helsingin Pakilassa. Keskuksessa toi-

l käytä NKL:n, Sokeva-Käsityön ja uusyrityskeskusten yritysneuvojien palveluja
l mieti liikeidea: mitä myyt, kenelle myyt, miten
myyt
l pue liikeidea liiketoimintasuunnitelmaksi
l hanki toimialalla ja yrittäjänä tarvittava osaaminen
l mieti yrittämisen eri vaihtoehtoja
l selvitä ja testaa yrittäjäksi vaadittavia ominaisuuksia?
l kartoita yrityksesi menestymismahdollisuudet
l hanki näkötilanteesi huomioiden tarpeesi mukaiset apuvälineet, palvelut ja tukitoimet
Tietoa yrittäjyydestä
l www.nkl.fi
l www.sokevakasityo.fi
l www.yrityssuomi.fi
l www.nuoriyrittajyys.fi
l www.uusyrityskeskus.fi

kuvat leena honkanen

mii tällä hetkellä 15 itsenäistä ammatinharjoittajaa.

Tietoa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnosta:
www.keskuspuisto.fi
opinto-ohjaaja Mika Sjöberg,
puh. 040 745 7464, (09) 5110 8243
etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi

Käsityökeskuksen yrittäjien ja ammattilaisten yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.syry.fi
Käsityökeskuksesta saa mm. seuraavia
palveluita:
l Verhoilu
l Sisustus- ja korjausompelu
lTilauskankaat
l Rottinkityöt
l Korityöt
l Harjat
l Soitinrakennus
Käsityökeskus
Pakilantie 38
00630 Helsinki
28
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Teksti Leena Honkanen

Sanomia

keholle
Riitta Lahtinen osaa kehol-

Punahilkka kulkee liivin selässä synkän
metsä halki isoäidin
talolle. Riitta Lahtinen
on valmistanut liivin
selkään selkään.

n

le kertomisen taidon. Sitä
hän käyttää omassa arjessaan kuulo-näkövammaisen
aviomiehensä Russ Palmerin kanssa jutellessaan, työssään Suomen Kuurosokeat
ry:n kommunikaatiopäällikkönä ja monessa muussa yhteydessä, vaikkapa opettaessaan kehosatujen kertomista
ja kuuntelemista.

K

leena honkanen

eholle annetut merkit
ovat oikeastaan arkipäivää kaikille. Taputus olkapäälle voi olla kannustava tai rauhoittava riippuen siitä millaisella painolla ja nopeudella se annetaan. Tai tarttuminen käsivarteen on
käsky pysähtyä.
Näkövammainen, kuulonäkövammai-
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Selkään mahtuu paljon
– Sanallinen selitys voi olla joskus liian
monimutkainen tai kestää turhan pitkään.
Nopeampaa on kuvailla asioita piirtämällä niitä kehoon. Käsi, reisi tai selkä ovat
hyviä piirustusalustoja. Selässä on riittävästi tilaa vaikka huoneen ja siellä olevien huonekalujen tai kuljettavan reitin
piirtämiseen, sanoo Lahtinen.
– Mukava tapa opettaa lasta kehon
merkkikieleen on satujen kertominen.
Keholle piirretään tai kuvataan muilla
kosketusviesteillä satua samalla kun sitä
kerrotaan. Lahtinen on kokeillut myös
valmiita satupohjia. Paidan selkämykseen ommeltujen satujen avulla aikuisen on helppo kertoa vaikkapa Punahilkan matkasta isoäidin luo.
– Toinen esimerkki selkään ommellun
kuvan käyttömahdollisuudesta on koululaisen liivi, jossa on kuvattuna luokkahuone. Siinä seinät ja huonekalut pysyvät
samoilla paikoilla ja samoin etäisyyksin,
vaikka kuvailija, esimerkiksi lapsen avus-

taja, vaihtuisikin. Näin oppilaan ei tarvitse ymmärtää aina uusia kuvailutapaoja.

Kädellä ja käsi kädessä
– Kämmen on selkää suppeampi kuvailualusta, mutta se on kätevä paikka vaikka ruokalautasella olevien ruokien sijainnin kuvailulle. Tietynlainen haptinen etäisyys piirrettävien kohteiden välillä pitää
olla, muuten ei synny selkeää kuvaa, sanoo Riitta Lahtinen.
– Käsi on myös huomaamaton paikka
sosiaalisten pikaviestien antamiselle. Yksinkertaiset ”kyllä – ei”, ”ylhäällä – keskellä – alhaalla”, ”vasemmalla – oikealla”
-viestit siirtyvät nopeasti kädestä käteen.
– Talvipakkasella käsi on myös siksi
kätevä, että hanskan voi vetää pois kädestä, kun taas paksun talvitakinselkämykseen piirretyt kuviot eivät tunnu kankaan lävitse.
Kuvailevalla kädellä, käsi kädessä, voi
helposti näyttää esimerkiksi muotoja ja
kokoja.
– Jos vaikka kuvailee seinällä olevan
kellon kokoa, voi piirtää käsi kädessä ilmaan kellon kokoisen ympyrän. Se on oikeastaan paljon havainnollisempaa kuin
sanoa, että ”seinällä on pyöreä kello, jonka halkaisija on 50 senttimetriä”. Piirretyn
ympyrän koko antaa heti kuvan, että kysymyksessä on tosiaan iso kello.
– Tai nuo verhot, Lahtinen osoittaa värikkäitä verhoja ikkunassa. – Ehkä kuvaavinta on kertoa että, pinkillä, keltaisella
ja vihreällä pohjalla on tämän muotoisia
kuvioita, Lahtinen selittää ja piirtää samalla riveittäin kaaria ja kulmia ilmaan.
Ja tosiaan: aika vaikeaa olisi alkaa sanallisesti selittää minkä pituisia ja millaisissa kulmissa tai kaarissa verhojen juovat
n
kulkevat.
n
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Asioiden hahmottaminen helpottuu kun
haptista ilmaisua käyttää puheen ohella.
Miten sinä kuvailisit kuvan verhot?

n

kuvat leena honkanen

nen tai muuten puhetta tukevasta kommunikaatiosta hyötyvä henkilö saa paljon lisäinformaatiota keholle annetuista
viesteistä. Niistä on apua ihmisten joukossa liikuttaessa, kun kaikkea ei voi sanoa ääneen tai silloin, kun haluaa kuvata tilaa tai kuvittaa asioita, joita toinen ei
voi koskettaa.
– Tavallisimmat ja yleisimmin ymmärrettävät haptiisit eli kosketuksella annettavat viestit ovat kehon luonnollisia liikkeitä. Esimerkiksi käännökset oikealletai
vasemmalle voi ilmaista vartalon taivutuksella haluttuun suuntaan, Riitta Lahtinen kertoo. – Tällaisista koko kehon
ohjaavista liikkeistä on apua esimerkiksi liikunnassa.

Luokkahuone oppilaan liivin selässä.
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Ilmeiden
hahmottaminen kosketuksella
Teksti Riitta Lahtinen & Russ Palmer

I

lmeiden hahmottaminen kosketuksella on yksi sosiaalishaptisen kommunikaation osa-alue. Siinä toinen
henkilö tuottaa kosketuksella vastaanottajalle erilaista ympäristön informaatiota kosketuksella. Sosiaalishaptinen kommunikaatio perustuu kasvatustieteen toh-

Tunnekatti, jolla on toinen silmä auki ja jolle voi tehdä erilaisia suun ilmeitä.
Tunnekatti on esimerkki ilmeiden hahmottamista harjoittavista leikkikaluista. Katin kasvoille voidaan yhdessä piirtää
haluttuja ilmeitä ja tunteita ja opetellaan kasvojen ilmeitä
kuten hymy, kyyneleet, surullinen ilme, haukotus.

n
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tori Riitta Lahtisen väitöskirjatutkimukseen (2008), musiikkiterapeutti Russ Palmerin ja kentältä saatuihin kokemuksiin 20 vuoden
ajalta.
Non-verbaali käyttäytyminen voi olla haastavaa hahmottaa. Monet kuulevat puhujan tunnetilan puheesta ja tavasta liikkua. Puhujan tuttuus auttaa hahmottaan pienempiäkin muutoksia äänensävyissä. Jos lapsella, tiedon vastaanottajalla, on vaikeuksia hahmottaa ympäristöä ja kieltä tai hänellä on kuulemisen ongelmia, mietitään ja etsitään muiden aistien käyttöä tiedon vastaanottamisessa.
Yksi mahdollisuus on käyttää tuntoaistia.
Sosiaalishaptinen kommunikaatio on menetelmä, jossa toinen
henkilö tuottaa ja vahvistaa hiljaisia, äänettömiä kasvojen ilmeitä kuten hymy, kyyneleet, surullinen ilme, haukotus. Kasvojen ilmeiden hahmottamisessa yksi keino on käyttää kosketusta; jolloin
tutkitaan omia ja toisen kasvoja. Erilaiset piirrokset ja kuviot voivat auttaa oppimista kuten ilmekuutioilla leikkiminen. Leikin avulla kasvojen ilmeitä voi harjoituttaa mm. kosketeltavilla ilmeleluilla, joihin yhdistetään ilmeiden käsitteitä, lelujen ja kasvojen tutkimista. Tunnekatti on yksi esimerkki ilmeiden hahmottamisen leikkikaluista.
Sosiaalishaptiseen kommunikaatioon liittyvä ”tunnekäsi” on yksi menetelmä, jossa kasvojen ilmeitä harjoitetaan piirtämällä ilmeitä omaan käteen ja vähitellen muualle kehoon kuten käsivarteen
ja selkään.
Yleisimmin harjoiteltavia perusilmeitä näkövammaisten, kuulonäkövammaisten lasten ja aikuisten kanssa ovat neutraali perusilme, hymy, nauru, itku, hämmästys, vihaisuus, silmien liikkeet, silmien sulkeminen (nukkuminen) ja avaaminen.
Keväällä 2013 ilmestyy kirja, johon on koottu kosketuksella tuotettuja leikkejä, kehosatuja, reittejä ja tiloja kuvaavia harjoituksia lasten ja nuorten kanssa.
Lisätietoja riitta.lahtinen@kolumbus.fi
Lähteet:
Lahtinen, R. 2008. Haptiisit ja hapteemit.
Lahtinen, R., Palmer, R. & Lahtinen, M. 2009. Aistikuvailu.
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Celian

oppikirjoja

käytetään entistä enemmän
Celia on pidentänyt uusien ääni- ja elektronisten Luetus-

Teksti Johanna Koskela

oppikirjojen valmistumisaikaa kahdesta kuukaudesta kol-

C

meen. Valmistumisajan pidennys koskee siis sellaisia ää-

elian oppikirjojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Uusia käyttäjiä on tullut etenkin muista erityisryhmistä kuin näkövammaisista – mm. lukihäiriöisten oppilaiden
osuus Celian äänikirjojen käyttäjistä on
kasvanut nopeasti. Nykyisin käyttäjiä on
yhteensä arviolta joitakin tuhansia. Myös
tilausmäärät ovat kasvaneet. Kirjojen kasvanut käyttöaste kertoo siitä, että Celian tuottamat kirjat koetaan hyödylliseksi avuksi monille erityistä tukea vaativille oppilaille.
– Asiakas- ja tilausmäärien kasvu tuo
ajoittain ruuhkaa tuotantoomme, kertoo
Celian tuotantopäällikkö Kirsi Ylänne. –
Hankalinta on varautua ennakkoon ti-

ni- ja Luetus-kirjoja, joita ei vielä Celian oppikirjavalikoimista löydy. Uusien pistekirjojen luvataan valmistuvan samassa aikataulussa kuin ennenkin – oppilas saa ensimmäiset sidokset kuukauden kuluessa tilauksesta.

Oppimateriaalisuunnittelija Essi Aura työstää alakoulun matematiikan kirjaa
pistekirjaksi.

Veikko Somerpuro

n
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lausmäärien vaihteluun, ja siksi toivomme, että kirjat tilattaisiin mahdollisimman aikaisin. Parasta sekä käyttäjien että Celian tuotannon kannalta on, jos tilaus tehdään heti lukuvuoden kirjalistojen selvittyä ja ilmoitetaan, koska kirjoja
tarvitaan. Silloin voimme Celiassa mukauttaa ja suunnitella tuotantoamme tilanteen mukaisesti, Kirsi Ylänne sanoo.
Vuosittain Celia tuottaa noin 300 uutta kirjaa peruskouluun ja lukioon. Näistä
noin sata on äänioppikirjoja, noin 80 pistekirjoja ja loput sata elektronisia Luetuskirjoja. Lisäksi Celiassa tehdään vuosittain parisataa uutta korkeakouluopintojen kurssikirjaa, joista suurin osa on elektronisia koneäänellä toteutettuja kirjoja.

– Suuri osa varsinkin peruskoulun kirjoista vaatii paljon oppimateriaalisuunnittelijan muokkausta, jotta kirjan sisältö saadaan sopimaan piste- tai Luetuskirjaksi, kertoo Kirsi Ylänne. – Yhdellä
suunnittelijalla on samaan aikaan työn alla useita kirjoja, ja hän joutuu usein tasapainottelemaan erilaisten kiiretilanteiden välillä, jotta kirjat valmistuisivat silloin, kun oppilas niitä tarvitsee.
Celiassa on yhteensä viisi oppimate-

riaalisuunnittelijaa, jotka käyttävät ammattitaitoaan esimerkiksi painetun kirjan visuaalisten tehtävien muokkaamisessa näkövammaiselle oppilaalle sopivaksi. Kirjan muokkaaminen on pitkälti
yksilöllistä käsityötä.
Kun kirja on muokattu, siitä tehdään
tiedosto, jonka pohjalta kirjasta voidaan
tehdä tarpeen mukaan piste- tai Luetuskirja. Jos kirja tehdään äänikirjaksi, se lähetetään lukijalle, joka lukee kirjan sisäl-

Celian oppikirjojen teko on kuin
palapelin kokoamista
Painetun oppikirjan tie piste-, Luetus- tai
äänikirjaksi alkaa tilauksesta, jonka koulu – tai joskus oppilaan vanhemmat – tekee Celian Oppari-verkkokauppaan. Celia hankkii painetun kirjan kaupasta tai
pyytää kustantajalta kirjan tiedostot, ja
joskus, esimerkiksi jos kirjasta aivan välttämättä tarvitaan vanha painos, voidaan
kirjaa joutua etsimään muiden kirjastojen
valikoimista. Usein uuden kirjan tilaustiedoissa on puutteita esimerkiksi ISBNnumeron osalta, ja Celian asiakaspalvelijat joutuvat monesti varmistamaan ja tarkistamaan tilaukseen liittyviä tietoja ennen kuin kirja voidaan hankkia.
Uusi kirja luetteloidaan Celian tietojärjestelmään, jotta sen voi jatkossakin
löytää ja tilata verkkokaupasta. Luetteloinnin jälkeen kirjan tuotanto aloitetaan.
Celian tuotantopäällikön Kirsi Ylänteen
mukaan oppikirjojen tuotanto on kuin palapelin kasaamista.
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Johanna Koskela
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lön äänitiedostoksi. Kaikki peruskoulun
kirjat luetaan ihmisäänellä, ja koneääntä
käytetään lähinnä korkeakoulukirjoissa.
Pistekirjat tulostetaan ja kasataan Celian omassa kirjapainossa. Uusista kirjoista sidoksia lähetetään vähitellen siinä järjestyksessä kuin oppilas niitä tarvitsee. Piste- ja Luetus-kirjojen mukana
lähetetään tarvittaessa kohokuvia, jotka
myös valmistetaan Celian kirjapainossa.
– Oppikirjatuotannossa on monta
muuttuvaa tekijää: tilausten määrä ja aikataulu, kirjojen haastavuus ja muokkauksen tarve, sopivan lukijan löytyminen
äänikirjalle ja lukijan omat aikataulut se-

Veikko Somerpuro

n

kä tietenkin inhimilliset tekijät kuten sairastumiset, Kirsi Ylänne luettelee. –Oppikirjojen tuottaminen onkin kuin palapelin kasaamista. Jokaisen palan pitää osua
kohdilleen, ennen kuin kirja on valmis.
Asiakaskyselyiden perusteella oppikirjojen valmistumisnopeus ei ole ollut kirjojen käyttäjille yhtä tärkeää kuin se, että
luvatuissa aikatauluissa pysytään. Myös
sen vuoksi Celia päätti pidentää ääni- ja
Luetus-kirjojen valmistumisaikaa kahdesta kuukaudesta kolmeen. Näin Celia
voi taata entistä paremmin, että koululaiset ja opiskelijat saavat tarvitsemansa kirjat ajoissa.

Celia-kirjasto
Postiosoite: PL 20, 00030 IIRIS
Käyntiosoite:
Marjaniementie 74, Helsinki
www.celia.fi
www.facebook.com/celiakirjasto

Anne Palm kokoaa pisteoppikirjaa Celian kirjapainossa.
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Miten

Teksti Sari Kokkko

koulukyydit järjestetään?
Oppilaiden tarve koulukyytiin on erilainen ja kuntien järjestämistavat vaihtelevat.
Eroja on myös peruskoulun ja muiden opintojen välillä. Esi- ja perusopetuksessa
olevien kuljetuksista säädetään perusopetuslain 32 §:ssä. Jatko-opinnoissa tarvittavia kuljetuksia haetaan sosiaalitoimesta.
Kyydin tarve eskariin
Jos eskarilaisen matka kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen on pidempi kuin viisi kilometriä, lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja
esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Maksuttomaan
kuljetukseen on oikeus myös silloin, kun matka on lapsen
ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen hänelle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Maksuttoman kuljetuksen
vaihtoehtona on lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä,
hän voi aloittaa varhennetun esiopetuksen 5-vuotiaana.
Tällöin oikeus kuljetukseen koskee myös 5-vuotiasta eskarilaista.
Jos vaikeavammainen lapsi tarvitsee muissa tilanteissa
kuljetusta eskariin, kuljetus järjestetään vammaispalvelulain, tarvittaessa sosiaalihuoltolain tai kehitysvammalain
perusteella. Tällöin kuljetus on järjestettävä lapsen vamman ja sairauden sekä hänen yksilölliset olosuhteensa
huomioivalla tavalla.

Peruskoulu
Peruskoululaista koskevat samat kuljetuksiin liittyvät
edellytykset kuin edellä eskarilaisen kohdalla. Ne koskevat myös perusopetuksen lisäopetuksessa olevaa oppilasta. Joissain kunnissa on toisenlaisia käytäntöjä koulumatkan pituudesta, jolloin kilometriraja voi kunnan omalla
päätöksellä olla viittä kilometriä lyhyempi.
Vammaiselle oppilaalle on järjestettävä opetuksen järjestämiseksi välttämättömät kuljetukset riippumatta siitä,
kuinka pitkä koulumatka on. Mikäli oppilas vammansa tai
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sairautensa vuoksi tarvitsee kuljetusta, se on järjestettävä.
Jos oppilaalle valitaan esimerkiksi painotusten vuoksi
muu kuin lähikoulu, kuljetuksia koskevat käytännöt vaihtelevat. Osa kunnista järjestää kuljetuksen tai esim. bussilipun, kun oppilas on valittu painotettuun opetukseen
muuhun kuin lähikouluun. Toisissa kunnissa nämä kustannukset jäävät perheen maksettaviksi tai oppilaan välttämätön kuljetus perheen tehtäväksi.
Kuljetuksessa olevan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneen oppilaan
koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia. Kuljetusta
odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Entä muut opinnot?
Kun edessä ovat opinnot lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulussa, opiskelumatkat haetaan kotikunnan vammaispalvelusta. Uskon monelle olevan tuttuja vapaa-ajan tarpeisiin myönnetyt taksimatkat. Opiskelumatkoja voi hakea samanlaisina vammaispalvelulain
mukaisina vaikeavammaisten kuljetuspalveluina.
Opiskelumatkoina korvataan tutkinnon tai ammatin
saavuttamiseksi välttämättömät matkat. Lisäksi korvataan matkat opiskeluun, joka parantaa työllistymismahdollisuuksia tai lisää ammattitaitoa ja siten parantaa työllistymismahdollisuuksia. Tällaista opiskelua on myös vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Samoin ammatilliseen opiskeluun tähtäävä opiskelu, kuten
esim. pitkäkestoisemmat avoimen yliopiston kurssit voisivat olla laissa tarkoitettua opiskelua. Tähän kuuluvat myös
osana opiskelua olevat retket ym. pakolliset tilaisuudet.
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Joensuun Parafest
suuri kulttuurinäyteikkuna näkövammaisille esiintyjille

J

oensuun torilavan takaseinässä
lukee elokuun puolivälissä teksti
”Kulttuuri kuuluu kaikille.”
Kaikkien aistien ilotulitus levittäytyy Joensuun ydinkeskustaan: torille, taidekeskus Ahjoon, taidemuseokortteliin festivaalitelttaan, Pohjois-Karjalan
museoon, elokuvakeskus Tapioon sekä
Siniselle Virralle.
Tammikuun 26. 2011 perustettiin aatteellinen valtakunnallisesti toimiva vammaisten kulttuurista yhdenvertaisuutta
edistävä Joensuun Parafestyhdistys ry. Se
toimii syrjimättömyyden airuena pyrkien
edistämään kaikin keinoin vammaisten
kansalaisten yhdenvertaisuutta tavoitteena kulttuurin parempi saavutettavuus
ja esteettömyys.
Yhdistyksen ydintoimintaa on vuotuisen, kahdesti aiemmin järjestetyn, Parafest-festivaalin toteuttaminen ja tapahtuman kehittäminen. Parafest on toteutettu talkoovoimin ja kaikki tapahtumat
ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Kolmas Parafest järjestetään 15.–17. elokuuta 2013. Tapahtuman merkittävimmät tukijat ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriö, Joensuun kaupunki Joensuun Pop-muusikot ry ja the Grant Old
Rockers of Joensuu.
Parafestin esiintyjäkaarti on edellisinä vuosina koostunut musiikin, teatterin,
tanssin, kuvataiteen, sirkuksen, stand upkomiikan ja elokuvan tekijöistä. Parafestissa on visuaalisissa esityksissä kuvailutulkkaus näkövammaisille sekä auditiivisissa esityksissä viittomakielinen tulkkaus kuulovammaisille.
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Parafestin kulttuurin kirjo laajenee ja
tapahtuma kasvaa sekä esiintyjämäärän että yleisömäärän osalta tunnettuuden lisääntyessä. Viime vuonna Parafes-

teilla oli 144 vammaista esiintyjää ja yleisöä kävi tapahtumissa runsaat 4500 henkeä. Vuoden 2013 Parafestivaalien markkinointia voidaan toteuttaa tehokkaam-
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Riikka Hänninen nähdään Joensuun Parafesteilla myös elokuussa 2013.
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min ja tapahtuman yleisömäärä tulee
kasvamaan selvästi.
Parafestin pääesiintyjä vuonna 2012
oli festivaaliteltan täyteen vetänyt musiikin monilahjakkuus karismaattinen helsinkiläinen Riikka Hänninen Nirep Nirun-orkesterinsa kanssa. Yleisövilliintyi
ja ei meinannut päästää orkesteria lavalta pois sen enempää etu- kuin takaperinkään. Kun Nirep Nirun nurinperin soittamansa keikan päätteeksi viritteli soittimiaan ja alkoi jo pakata kamojaan, yleisö
sai heidät jatkamaan monta ylimääräistä numeroa. Nirep Nirun kiinnitettiin heti keikan jälkeen Parafestin tuleviin esiintyjiin ja Riikka Hänninen nähdään Joensuun Parafesteilla myös elokuussa 2013.
Ensimmäisenä Parafestkesänä helsinkiläinen taikuri Serafia (Ronja Oja) herätti taikatempuillaan ihastusta, joten myös
Ronja nähdään uudelleen Parafesteilla
joko taikatemppuineen tai kitaran kanssa tai vaikka molemmissa rooleissa. Vuoden 2011 Parafestin pääesiintyjä oli kuuro rap-artisti Sign Mark, joka myöskin
veti festivaaliteltan ääriään myöten täyteen. Vuonna 2013 saman tempun tekee
Mikko Herranen, joka on sovittu alustavasti Parafestin pääesiintyjäksi.
Joensuun Parafest on lyhyessä ajassa
tullut kansallisesti tunnetuksi kesätapahtumaksi. Festivaali huomioitiin mediassa
laajasti jo ensimmäisenä vuonna. Toisena Parafestkesänä tapahtuma noteerattiin kansakunnan huipulla, sillä tasavallan presidentti, Sauli Niinistö, lähetti erityisen presidentin tervehdyksen Parafestille, joka luettiin festivaalin avausjuhlalli-

suuksissa. Joensuun Parafest on kehittyvä ja myös kansainvälistyvä tapahtuma,
joka on saavuttamassa pysyvän jalansian
Pohjois-Karjalan korkeatasoisessa kulttuurikesässä.
Joensuun Parafest toivoo runsaasti nuoria näkövammaisia esiintyjiä kesän 2013
tapahtumaan ja pyytää teitä olemaan aktiivisesti yhteydessä seuraaviin henkilöihin esiintymisten järjestämisessä:
Musiikki – Arto Pippuri
P. 0400-673195 arto.pippuri@jns.fi
Kuvataiteet – Jari Ruotsalainen
P. 050-5971044
jari.ruotsalainen@joensuunparafest.org
Teatteri-ilmaisu ja tanssi – Eeva Lakka
P. 0400-373945
Kaikki kulttuuriesitykset ovat tervetulleita Parafestin estraadeille ja jos oma
kulttuurialanne on jokin muu kuin edellä mainittu, voitte ottaa yhteyttä keneen
tahansa edellä mainituista henkilöistä
esiintymisen järjestämisessä.
Tervetuloa kaikki Joensuuhun elokuun
15.–17. 2013 toteuttamaan ja seuraamaan huikeaa poikkitaiteellista kulttuurifestivaalia.
www.joensuunparafest.org
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Sosiaaliset taidot
kaipaavat harjoitusta

S

uomen Nuortentalo Oy julkaisi
Pärjää Porukassa -opaskirjan sosiaalisten taitojen harjoitteluun.
Kirjaa voi käyttää itsenäisesti
tai tehdä harjoituksia yhdessä ohjaajan
kanssa tai vaikka ryhmässä pohtien.
Kirjan aiheet ovat hyvin jokapäiväiseen
elämään kuuluvia, kuten tervehtiminen,
hyvästely, keskustelu tai puhelimessa toimiminen. Ensin alkuun tuntuu, että opetukset ovat liiankin yksinkertaisia tai itsestään selviä, mutta tarkemmin ajatellen jokapäiväisessä elämässä törmää, ei
ainoastaan nuoriin, vaan aikuisiinkin ihmisiin, joille pieni hiominen näissä arkisissa asioissa tekisi hyvää.
Kirjan ”Pohdintaa” -tehtävissä mietitään esimerkiksi, mitä sanotaan, kun lähdetään lääkärin vastaanotolta, juhlista tai

työpaikkahaastattelusta. Näihin on hyvä
varautua ennakolta, jos tuntuu siltä, että
sanat eivät tule luontevasti ja itsestään.
Toki oppaassa mennään myös syvemmälle. Ei-toivottuihin ehdotuksiin vastaaminen, oman mielipiteen ilmaisu tai kiitoksen vastaanottaminen voivat olla vaikeita asioita epävarmalle nuorelle. Ja sitten ovat tietysti ne nuoret, joilta ei itsevarmuutta puutu ja joiden on hyvä miettiä oman suorapuheisuutensa ja itseilmaisuoikeutensa rajoja. Hyviin harjoiteltaviin taitoihin kuuluvat myös kuuntelu,
kiitokset ja anteeksi pyytäminen ja antaminen. Anteeksi pyytämisestä kirja opettaa muun muassa näin: ” Anteeksi pyyntö on turha, jos et tiedä, miksi pyydät anteeksi. Anteeksipyyntö on myös turha,
jos et vilpittömästi kadu tekoasi ja päätä toimia seuraavalla kerralla vastaavassa
tilanteessa toisin. Joku voi ehkä ajatella,
että anteeksi pyytäminen on heikkoutta.
Näin ei ole. Anteeksi pyytäminen on vahvuuden merkki.” LH

Pärjää porukassa – Sosiaaliset taidot
Julkaisija: Nuortentalo, 88 sivua.
Hinta 60 euroa
Opas on selkokielinen ja se soveltuu
oppimateriaaliksi hyvin monille asiakasryhmille.
Lisätiedot ja tilaukset:
Anna Airaksinen,
p. 050 543 5570
anna.airaksinen@nuortentalo.fi
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Sähköinen julkaisu
monitarpeisten oppijoiden
oppimisen ja kasvun
tukemisesta
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto VALTERI toteutti vuosina 2011–
2013 valtakunnallisen koulutuskokonaisuuden monitarpeisten oppilaiden kanssa työskenteleville.
Nyt Valteri-verkosto on julkaissut kokonaisuudesta sähköisen julkaisun, joka
sisältää pienen poikkileikkauksen hankkeen koulutuksien sisällöistä. Haastavimman tuen tarpeessa olevien oppilaiden
kanssa työskentelevät tarvitsevat uusinta
tietoa moniammatillisista toimijaverkostoista, oppimisympäristöistä ja oppimista tukevasta kuntoutuksesta sekä oppimisen psykososiaalisista haasteista, jotta
monitarpeisten oppilaiden osallistaminen ja mahdollisimman laaja integroituminen koulujärjestelmäämme olisi mahdollista.
www.valteri.fi

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 3

Viisi päivää Vuokatissa

O

li sunnuntaiaamu. Vuokattiin ajaa
autolla neljässä tunnissa viidessätoista minuutissa Jyväskylästä. Oli kiva ajatella, että seuraavan viiden päivän ajan saa lasketella, hiihtää, uida, syödä ja juoda kunnolla ja tietysti nauttia.
Uimahalli oli semmoinen kuin olin
odottanut. Aika samanlainen kuin meidän kylän uimahalli. Laskettelurinteet
olivat paljon hienommat kuin olin osannut edes odottaa. Varsinkin tuolihissi oli
hieno kokemus. Hiihdon opetus oli todella kehittävää mutta hauskaa. Ruokailutilat olivat hyvät mutta vähän hämärät.
Tällä lomalla tajusin, että ei tarvitse
matkustaa ulkomaille asti nauttiakseen
lomasta.
Kiitokset ohjaaja Rillalle ja hiihdonopettaja Teemulle.
Pyry Lahtinen 9 v.

Seuraavilla lomilla vielä tilaa
12.–14.8. Purjehdus Kuunari Helenalla, Itämeri
4.–8.9. Ilomantsi, Jänissaari
(kummallakin lomalla yksi paikka jäljella)
Vuoden 2014 kannattaa jo kysellä ja mahdollisia
peruutuspaikkoja myös tämän vuoden lomille.
Ilmoittaudu jonotuslistalle!
Pidetään yhteyttä:
Rilla Aura-Korpi
info@sokeainlastentuki.com
Puhelin: 040 5211 693
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
www.sokeainlastentuki.com
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Lions-oppimiskeskus avattiin Lasten
kuntoutuksen tiloihin

Lions oppimiskeskuksessa vaikeasti näkövammaisen lapsen näkökykyä aktivoidaan ja silmiä harjaannutetaan näkemiseen interaktiivisen opetusteknologian tuotteiden ja
apuvälineiden avulla. Täysin sokean oppimista edistetään
omalla skanneripuhelaitteella. Sokealle oppilaalle skannataan opetuksenalaisen materiaalin sivut, jotka hän sitten kuulee puheena. Opetustilan laitteisto koostuu digitaalisesta luokkataulusta, jolle opettaja tuottaa materiaalia sekä oppilaan käyttöön tulevasta työasemasta. Työasemaan liittyy suurentava videokamera, jolla oppilas parantaa näkyvyyttä taululle ja opettajaan. Työasemassa on
myös suurennuslaite, joka suurentaa tekstin tai tarkasteltavat kuvat näytölle oppilaan valitsemalla tavalla sekä äänimonitori, joka muuttaa kirjoitetun tekstin puheeksi.
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Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko oli avaamassa
Lions-oppimiskeskusta maaliskuussa.
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Elina Kivioja palasi aluesihteerin töihin
Tamperreella

Soitelkaa tai tulkaa moikkaamaan!
Minä olen täällä alueella teitä varten!
Aurinkoista kevättä toivottaen
Elina Kivioja
lasten aluesihteeri
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Kuninkaankatu 8 A 7
33210 Tampere
elina.kivioja@nkl.fi
0500 595431

Sopeutumisvalmennuskursseja 2013
u Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten perhekurssi I
19.–23.8.2013 kurssinumero 46667H
(II jakso 13.–17.1.2014)
u 2–5-vuotiaat heikkonäköiset lapset, perhekurssi
2.–6.9.2013 kurssinumero 46668H
u Näkö/monivammaiset 5–6-vuotiaat lapset perheineen
16.–20.9.2013 kurssinumero 46669
”Eskarikurssi”
u Heikkonäköiset 5–6 vuotiaat lapset perheineen 30.9.–
4.10.2013 kurssinumero 46670
”Eskarikurssi”

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 3

Moro kaikille,
Olen Kiviojan Elina ja työskentelen Näkövammaisten Keskusliitto ry:ssä Tays -piirin lasten aluesihteerinä. Palasin usean kotivuoden jälkeen Tampereen toimistolle helmikuussa.
Minulla on kaksi lasta. Olli on nyt 7-vuotias reipas ekaluokkalainen ja Aino on omaa tahtoa puhkuva iloinen 3-vuotias.
Kotona vietetyt vuodet olivat monessa mielessä hyvin opettavaisia. Sitä kuuluisaa pitkää pinnaa tuli varmasti roppa
kaupalla lisää, ja tietenkin niitä ihania muistoja.
Kotivuosien jälkeen oli kuitenkin erittäin mukava palata tuttuun, mutta myös joiltain osin muuttuneeseen lasten aluesihteerin työhön. Minulle suurin ja mielenkiintoisin
muutos on ollut se, että teen tätä työtä nyt ensimmäistä kertaa yksin. Aikaisemminhan jaoin työn Terttu Hollon kanssa.
Muutaman kuukauden aikana minulla on ollut ilo tutustua useisiin uusiin perheisiin. Myös ennestään tutut perheet
ovat ottaneet mukavasti yhteyttä. Työntekijävaihdoksen yhteydessä minulta kuitenkin katosi osa perheiden yhteystiedoista. Osa rekisterissäni olevista sähköpostiosoitteista ovat
myös vanhentuneita tai muuten vaan viallisia. Pyytäisinkin
kaikkia niitä perheitä ottamaan minuun yhteyttä, joille ei
ole tullut aluesihteeripostia helmikuun jälkeen. Otan myös
ilolla vastaan kaikki uudet perheet, jotka eivät ole aikaisemmin ilmoittautuneet aluesihteerin postituslistalle.

u Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten perhekurssi
II (jatko 14.–18.1.2013 jaksolle) 14.–18.10.2013 kurssinumero 46632
Tarjoamme perheille kuntoutusta lähinnä sopeutumisvalmennuskursseilla. Mikäli lapselle ja perheelle ei löydy sopivaa kuntoutusta kursseilta, perheillä on mahdollisuus
osallistua yksilölliseen kuntoutukseen vaikeavammaisten
tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena.
Kuntoutukseen hakeutumisessa on terveydenhuollon
laadittava yhdessä perheen kanssa kuntoutussuunnitelma, jossa näkyvät kuntoutuksen tavoitteet.
Tiedustelut: NKL ry Lasten kuntoutus 09-396 041
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Tulossa syksyllä
Pohjois-Suomen syysviikonloppu
14.–15.9.2013 Liikuntaopisto Virpiniemi, Kiviniemi
Liikuntaa ja vertaistukea vapaamuotoisessa viikonlopussa.
Hinta (täysihoito).
näkövammainen lapsi ja yksi saattaja on ilmainen,
aikuinen 60 euroa,
5–16-vuotias lapsi 30 euroa,
alle 5-vuotiaat maksutta
Hakemukset 4.8.2013 mennessä.
Hakulomake löytyy osoitteesta: www.silmatera.fi/toiminta.

Etelä-Suomen syysviikonloppu
21.–22.9.2013 Majatalo Onnela, Tuusula
Liikuntaa ja vertaistukea vapaamuotoisessa viikonlopussa.
Hinta (täysihoito): näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmainen,
aikuinen 97 euroa,
5–16-vuotias lapsi 30 euroa,
alle 5-vuotiaat maksutta.
Hakemukset 16.8.2013 mennessä.
Hakulomake löytyy osoitteesta: www.silmatera.fi/toiminta.

Isien viikonloppu
5.–6.10.2013, Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 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 Koivupuisto, Ylöjärvi
Hyvää seuraa, maittavaa ruokaa, saunomista ja kylpytynnyri.
Hinta: 60 euroa (täysihoito)
Hakemukset 15.9.2013 mennessä.
Hakulomake löytyy osoitteesta www.silmatera.fi/toiminta.
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Liity jäseneksi – Tilaa Silmäterä

Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee 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.

Palvelulomake
LIITYN J ÄS ENEKS I
Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden vanhemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.
1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero				Sähköposti
2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero				Sähköposti
3. Näkövammaisen lapsen nimi ja
syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)
4. Osoite ja postitoimipaikka

LIITYN K ANNATUSJÄS ENEKS I
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

TIL A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

rilla aura-korpi

