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Onerva

Sokea lapsi -seminaari 
Jyväskylässä 20.–21.9.2016 

Seminaari järjestetään jo kolmatta kertaa, ja tänä vuon-
na tapahtumien keskipisteenä on Jyväskylän Kylpyläho-
telli Rantasipi Laajavuori sekä Oppimis- ja ohjauskeskus 
VALTERI, Onerva. Seminaarin luennoitsijat ovat eri alo-
jen osaajia sekä ammattilaisia ja he käsittelevät keskei-
siä teemoja sokean lapsen kasvuun ja kehitykseen liitty-
en päivähoidosta kouluikään. 

Seminaarin hinta on 95 euroa. Seminaarin osallistu-
mismaksuun sisältyy seminaariohjelma sekä ruokailut. 
Majoittautuminen on mahdollista tarjoushintaan kylpy-
lähotelli Rantasipi Laajavuoressa.

Katso tarkemmat tiedot osoitteessa sokealapsi.fi ja 
ilmoittaudu mukaan!

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin sokealap-
si.fi -sivuilla, joten seuraathan etusivun ilmoitustaulua! 
Seminaariin osallistujien käyttöön avautuu ennen semi-
naaria materiaalipankki, josta löytyy lisämateriaalia en-
nen ja jälkeen seminaarin.

Seminaaria on tänä vuonna järjestämässä Näkövam-
maisten liitto ry, KSSHP:n kuntoutuksen ohjaus, sokean 
lapsen vanhempi sekä Valteri-koulu Onerva. Seminaa-
rin mahdollistaa ja sen järjestämistä tukee Sokeain Las-
ten Tukisäätiö.
Tiedustelut
Annika Tyynysniemi
annika.tyynysniemi (at) nkl.fi 
050 352 1945

Innostava ihminen

Vuokko Keränen, oululainen koskettelukirjojen tekijä, 
innostaa vapaaehtoisia hyvien tekojen pariin. Viimeis-
ten kuuden vuoden aikana Keränen on saanut kiedot-
tua useita kymmeniä ihmisiä mukaan koskettelukirjo-
jen tekoon ja kirjoja on syntynyt kaikkiaan yli 100.

Vuokko vietti huhtikuussa 70-vuotispäiviään. Näkö-
vammaiset lapset ry onnittelee ja kiittää merkittäväs-
tä työstä näkövammaisten lasten kulttuurin saavutetta-
vuuden puolesta. 
Seuraa Vuokko Keräsen koskettelukirjablogia:
koskettelukirjat.blogspot.com

Juttu Vuokko Keräsestä Silmäterä-lehden arkistossa:
www.silmatera.fi -> Arkisto -> Silmäterä 1/2015

Piirrä tai kirjoita sisaruudesta

Hei sinä alle 18-vuotias erityinen sisarus!
Miltä sinun sisaruutesi näyttää ja tuntuu? Mitä haluaisit kertoa siitä?
Piirrä tai kirjoita meille sisaruudestasi. Työt julkaistaan erityinensisaruus.fi -sivustolla. 
Kaikki palautetut työt palkitaan Erityinen sisaruus -projektin mukilla.
Kirjoitathan viestiin ikäsi sekä osoitteesi, johon palkinto toimitetaan.
Lähetä työsi osoitteeseen: milla.bergman@rinnekoti.fi
Rinnekoti-säätiön Erityinen sisaruus -projektin verkkosivustolta löytyy tietoa pitkä-
aikaissairaiden tai vammaisten lasten sisarusten hyvinvoinnista, kokemuksista ja toi-
veista. Sivusto on suunnattu sisarusten läheisille ja ammattilaisille, jotka tekevät töi-
tä perheiden kanssa.  www.erityinensisaruus.fi
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M
inulla on eräs kollega, joka muistaa ja jaksaa lopettaa jokaisen lä-
hettämänsä sähköpostin ja joka puhelumme kiitoksin ja kehuin. 
Hän kehuu työtä, jota olen tehnyt, tai jota olen tekemässä. Tai hän 
kiittää hyvästä juttelusta, kumppanuudesta ja milloin mistäkin. 
Se on kumma, että vaikka oma iän mukanaan tuoma kyynisyy-
teni sanoo takaraivossa, että ”no, se on vain tuollainen tapa hä-
nellä”, niin silti tulee aina ihan hirveän hyvä mieli – ei voi mitään. 

Ansaitun kiitoksen saamisen vaikutuksia vaikkapa työn tekemisen tehoon on 
vaikea mitata, ja siksi kiittäminen ei kuulu samaan työkalupakkiin työajan piden-
tämisen tai lomien lyhentämisen ajateltujen vaikutusten kanssa. Sanoisin, että kii-
toksella ainakin motivaatio kasvaa, ja sehän lisää tunnetusti tehoa.

Kiitosten ja kehujen antaminen luovat positiivista ilmapiiriä ja me-henkeä.  Sel-
laisessa ilmapiirissä kommunikaatio on helppoa – jokainen uskaltaa heittää aja-
tuksensa ja ideansa peliin. Syntyy uusia innovaatioita.

Lastenkasvatuksessa kiitoksella saa olla iso sija. Kehu innostaa pientäkin pon-
nistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi, olipa kyseessä pyörällä ajon oppiminen 
tai kengännauhojen solmiminen. Ansaittu kiitos kasvattaa itsetuntoa ja positii-
vista minäkuvaa. 

Myös kaikki vanhemmat ansaitsisivat kehuja ja kiitosta kasvatustyöstään. Vam-
maisen lapsen vanhemmalla on yleensä arjessa aikamoinen työsarka, kun hän tu-
kee oman lapsensa kasvua. Näkövammaisen lapsen kotikasvatuksessa tarvitaan 
toistoja toistojen perään. Vaikka lapsen edistymisen seuraaminen on palkitsevaa, 
turhautumisen vaiheilta ja väsymykseltä ei voi välttyä. Lasta ja perhettä tava-
tessaan osaava ammattilainen kiittää vanhempia niistä positiivisista as-
kelista, jotka on jo saavutettu, ennen kuin taas käydään uuden tavoit-
teen kimppuun. Myönteisen palautteen voima on valtava ja edunsaa-
jina ovat kaikki osapuolet. 

Kiitoksen pukeminen sanoiksi ei ole kaikille yhtä luontevaa; se 
saattaa tuntua vähän päälle liimatulta. Mutta jokaisella on var-
masti jokin tapa, millä välittää kiitostaan ja kehuaan toisel-
le. Paljon hyvää palautetta voi sisältyä myös sanattomaan 
viestintään. Jalostetaan ja käytetään sitä tapaa, mikä meil-
le kullekin on luontevinta ja opetellaan vähitellen myös 
noita kallisarvoisia sanoja. Ja sitten kun aika on kypsä, 
annetaan läheiselle tai työtoverille kunnon kehut; se 
saattaa yllättää. Positiivisesti.



Teksti Leena Honkanen

H
uhtikuun alussa Arja Oja 
oli tulossa ruokakassien 
kanssa kotiin, haki samal-
la postin ja avasi sitten 
puolihuolimattomasti kir-
jeen, jonka ajatteli sisältä-
vän jotain mainospostia. 

”Olemme iloisia saadessamme onnitel-
la Teitä Tasavallan Presidentin antamasta 
kunniamerkistä, joka on Suomen Valkoi-
sen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali 
kultaristein. Kunniamerkki on huomion-
osoitus kasvattajana tekemästänne työstä.” 

– Silloin kassit kyllä jäivät siihen, nau-
raa Arja. 

Lähipiiri oli tarkoin vaalinut salaisuut-
ta, että Arjalle oli haettu kunniamerkkiä. 
Tieto huomionosoituksesta tuli hänelle 
itselleen täytenä yllätyksenä. 

Vertaisuus tuo ystäviä
Arja oli 21-vuotias, kun Ojan perheen 
esikoinen, Joona, syntyi. Lapsia toivot-
tiin lisää ja Joona saikin vielä neljä sisa-

rusta, joista kahdella, Kasperilla ja Ron-
jalla, todettiin näkövamma.

Arjan sisko on näkövammainen, jo-
ten näytti siltä, että lasten näkövamman 
syy voisi olla jollakin lailla perinnölli-
nen.  Myöhemmin osoittautuikin, että 
sen aiheutti geenimutaatio, jonka kan-
taja Arjakin on.  

Kasperin ja Ronjan näkövamman myö-
tä Ojan perhe tuli mukaan Näkövammai-
set lapset ry:n toimintaan. Ja aktiivisena 
ihmisenä Arja aloitti pian vapaaehtois-
työn pääkaupunkiseudun vertaistukija-
na, ja jatkoi siinä tehtävässä kymmeni-
sen vuotta.

 – Perhetapaamisia, niin sanottuja sok-
kotreffejä, pidettiin tuolloin kuukausittain 
yhdistyksen silloisella toimistolla Helsin-
gin Patolassa ja tupa oli aina täysi. 

– Siinä vaiheessa, kun lapset ovat pie-
niä, vanhemmat tarvitsevat keskinäistä 
vertaistukea, ja on hyvä vaihtaa tietoa ja 
kokemuksia keskenään.  Kun omat nä-
kövammaiset lapseni tulivat kouluikään, 

huomasin, että he tarvitsisivat enemmän 
oman ikäistensä näkövammaisten lasten 
seuraa, ja niin perustin lasten kerhon. 
8–13-vuotiaat lapset saivat itse keksiä ker-
holleen nimen ja yhteisellä päätöksellä 
kerhosta tuli Vipeltäjät, ja useana kesä-
nä oli sitten Vipeltäjäleirikin. Se oli alku 
nykyisin neljässä kaupungissa toimivil-
le Oo mun kaa! -kerhoille ja kesäleirille.

– Yhdistystoiminnassa – sokkotreffeil-
lä, leireillä ja kerhoissa – me vanhemmat 
sekä lapset saimme hyviä ystäviä. Näis-
tä ystävyyssuhteista monet ovat säilyneet 
sekä meidän vanhempien, että lasten kes-
ken heidän aikuistuttuaankin.

Tervetuloa meille
1990-luvun puolivälissä Ojien kotona kävi 
aikamoinen vilske, kun perheessä oli viisi 
lasta, osa jo koululaisia, osa vielä kotona. 

– Asuimme Tuusulassa vuokraamas-
samme suuressa vanhassa talossa, jossa 
oli tilaa oman perheen lisäksi myös las-
ten kavereille, joten ruokapöydässä saat-

Talo täynnä 
lapsia
Arja Ojan kotoa maailmalle on pyrähtänyt jo viisi biologista 

lasta ja kolme sijaislasta. Yksi sijoitettu lapsi asuu vielä Ar-

jan kotona, kuten myös kaksi tämän vuoden alussa kriisisi-

joitettua teiniä. Aikamoinen katras. 
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n  Arja Oja on äiti, sijaisäiti ja isoäiti, joka
teki vapaaehtoistyötä Näkövammaiset 
lapset ry:n vertaistukijana yli kymmenen 
vuoden ajan. Tänä keväänä Arja Oja vas-
taanotti Suomen Valkoisen Ruusun ritari-
kunnan I luokan mitalin kultaristein huo-
mionosoituksena kasvattajana tekemäs-
tään työstä.
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toi hyvinkin istua kymmenen henkeä.
Arjan työ pienen helsinkiläisen Lä-

hiöteatterin puvustajana sopi mainios-
ti lapsiperheen palapeliin, koska puku-
ja saattoi ommella vaikka yöllä, kun lap-
set nukkuivat.  Hän toi teatteriharrastuk-
sen myös Näkövammaiset lapset ry:hyn. 

– Lähiöteatterissa esitettiin lastennäy-
telmiä, joita kävimme sokkotreffiperhei-
den kanssa katsomassa. Lapset pääsivät 
ennen esitystä tutustumaan lavasteisiin 
ja näyttelijöiden pukuihin. 

– Vuoden 1997 lopulla joukko näkö-
vammaisia nuoria sai loistavan idean: he 
halusivat tehdä oman musikaalin. Nuo-
ret kirjoittivat tarinan, sävelsivät ja sa-
noittivat laulut. Harjoituksia pidettiin 
meillä viikonloppuisin. Tarina sijoittui 
keskiajan alkuhämäriin ja minä ompe-

lin heille epookin mukaiset roolivaatteet.
– Kun musikaali oli valmis, Näkövam-

maiset lapset ry haki rahoitusta sen esit-
tämiseen Helsingissä, Turussa, Jyväsky-
lässä ja Tampereella, ja niin teatteriseu-
rueen bussi lähti viikon kestävälle Suo-
men kiertueelle, ja minä tietenkin kier-
tueäitinä nuorten mukaan.

Tilaa kotona ja sydämessä
– Olisimme halunneet lisää lapsia, eikä 
näkövammaisuus pelottanut, mutta omien 
lasten saaminen ei ollut enää mahdollista. 
Juttelimme asiasta koko perheen kesken 
ja päätimme yhdessä, että meillä on ta-
lossamme ja sydämessämme tilaa myös 
sellaisille lapsille, jotka syystä tai toisesta 
tarvitsevat väliaikaista tai vaikka pidem-
piaikaistakin kotia.  

– Kävimme Pride-valmennuksen sijais-
vanhemmiksi ja kesällä 2003 perheemme 
nuorimmaisen, Taavin, ollessa 9-vuotias, 
meille tuli kolme pientä, alle kouluikäis-
tä siskosta. Tytöistä tiesimme sen ver-
ran, että yhdellä heistä olisi jonkinastei-
nen näkövamma. Vähitellen selvisi, että 
näköongelman lisäksi kaikilla oli erityi-
sen tuen tarvetta.

– Minä kuskasin lapsia terapioihin ja 
harrastuksiin. Ronjakin sokeutui koko-
naan juuri noihin aikoihin, joten se tie-
si myös paljon lääkäri- ja sairaalakäyn-
tejä.  Meidän iso vanha automme oli lii-
kenteessä aamusta iltaan. Kun vanhim-
mat pojat saivat ajokortin, heistä oli pal-
jon apua pienempien sisarusten kuskaa-
misessa. Muutenkin sisarukset ovat aina 
pitäneet hyvää huolta toisistaan. Omille 
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lapsille on ollut ihan päivän selvää, että 
sijoitetut lapset ovat yhtä lailla meidän 
perheen lapsia kuin hekin.

Voima tulee lapsista
Työn, vapaaehtoistyön ja suuren lapsi-
katraan keskellä elämä oli ihanaa, mutta 
ei missään nimessä helppoa. 

– Sijaislasten tultua perheeseemme, 
mieheni joutui työttömäksi, eikä ylimää-
räistä rahaa tosiaankaan ollut. Ja vuona 
2004 meille tuli avioero.

Ero ei kuitenkaan särkenyt lasten elä-
mää, vaikka kaikki omat lapset eivät sa-
man katon olla enää asuneetkaan. Arja 
pystyi pitämään langat käsissään ja elämä 
jatkui tuttuun ja turvalliseen tapaan: aa-
muisiin herättiin, syötiin puurot, lähdet-
tiin kouluun, kerhoon ja terapioihin. Ja il-
taisin olivat tietenkin lasten harrastukset. 

– Meillä ei näkövamman tähden ku-
kaan ole päässyt luistamaan kotitöistä, 
joten vaikka työtä riitti, riitti myös teki-
jöitä. Näkövamma ei ole syy paapoa las-
ta, mutta toki auttaa pitää, jos joku apua 
tarvitsee.

Vuonna 2009, kun Arja Ojan kotona 
asui sijoitettu sisaruskolmikko ja lukiota 
käyvä nuorin oma lapsi, hänen luokseen 
sijoitettiin vielä vuoden ikäinen suku-
laistyttö. Nyt hän on jo ekaluokkalainen. 

– Häneen olen, kuten muihinkin si-
jaislapsiini olin, sitoutunut aikuiseksi as-
ti. Sisaruskolmikko pääsi vuodenvaihtees-
sa muuttamaan biologisen äitinsä luokse 
kahdentoista yhteisen vuotemme jälkeen. 
Ekaluokkalaisen kanssa olemme muutta-
neet Tuusulasta Parolaan ja koti on aika 
paljon hiljentynyt. Omat ja sijaislapseni 
tulevat toki kyläilemään, ja tuovat puo-
lisonsa tai seurustelukumppaninsa mu-
kanaan. Ja lapsenlapsiakin minulla jo on.

– Parolassa olen alkanut toimia kriisi-
perheenä ja niinpä luonani on vuoden-
vaihteesta lähtien asunut kaksi teinityt-

töä. Vaikka he ovat olleet luonani vasta 
vähän aikaa, yhteys ja luottamus on jo 
syntynyt  ja meillä sujuu hyvin.  

–Lasten kanssa elämä tuntuu elämäl-
tä. Aina opitaan ja keksitään jotain uutta 
ja hauskaa. Lapset osaavat iloita pienistä 
asioista. Teinien kanssa jutut ovat erilai-

sia, mutta perusasia sama; itse saa valta-
vasti voimaa ja iloa siitä, kun näkee, että 
on voinut osaltaan antaa palasen onnelli-
suutta eteenpäin. Mielenkiinnolla odotan, 
millaisia persoonallisuuksia perheeseeni 
tulevaisuudessa vielä putkahtaakaan. Ei 
tästä elämästä voi olla kuin kiitollinen.

n  Näkövammaiset lapset ry:n teatterileiriläisiä 90-luvun lopulla lähdössä Villingin saa-
reen Arjan johdolla.

n  Arja Oja järjesti vertaistukijana perhetapaamisia, sokkotreffejä, teatterikäyntejä ja lasten-
kerhoja. Kuva yhdistyksen pikkujouluista vuodelta 2000; Arja tanssittaa lapsia piirissä.
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Puheenjohtajalta:

Hanno Peuranen
puheenjohtaja

S
e fiilis, kun tulee viesti leikkaussalista: ”Se 
on menoa nyt!” on monelle tullut joskus 
vastaan. Silloin on melko vaikeaa pysyä 
rauhallisena vai mitä? Vaikka operaatio-
ta on suunniteltu ja valmisteltu vuosi, niin 
silti kyseinen viesti hätkähdytti. Tuoreessa 
mielessä olivat riskit ja vastapuolella hyö-

dyt. Kumpaan suuntaan vaakakuppi kääntyy?
Mitä jos kaikki menee niin kuin pitääkin? Minkälaisia 

haasteita ja mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Olisikohan 
lapsen aika alkaa siirtämään kokkikerhossa oppimiaan 
taitoja myös kotokyökkiin? Kyllä todellakin. Ja samalla ha-
vahdun siihen tosiasiaan, että enhän ole kunnolla opetta-
nut mistä löytyy mitäkin, millä tavalla mikäkin kone toimii 
ja miten niitä voi käyttää turvallisesti. Jos tarpeeksi kään-
tää katsetta horisonttiin, niin jonakin päivänä me emme 
ole tekemässä asioita lastemme puolesta.

Samalla kun pohdin mitä muita arkisia taitoja olisi syy-
tä opettaa ja vaatia, huomaan että operaation pitäisi ol-
la jo ohi, mutta ei ole kuulunut vielä mitään. Onko se hy-
vä vai huono merkki? Sitä on vähän huono pujahtaa sa-
liin kysymään asiasta. Sovitaan niin, että kaikki on 
kunnossa, vaikka jännittääkin niin perhanasti. Jo-
kainen minuutti tuntuu olevan edellistään pi-
dempi... ja pidempi. Kunnes vihdoin saa-

Odotushuoneessa
puu vapauttava viesti, että homma ohi ja mennyt suunni-
telmien mukaan.

Enpä vielä osaa sanoa, että mitä kaikkea opetan ja vaa-
din jatkossa. Varmaankin joka päivä aivan pikkiriikkisen 
enemmän kuin edellisenä. Keskitytään nyt ensin palautu-
miseen ja sopeutumaan muuttuneeseen näköön. Sen ai-
nakin tiedän, että sitä on turha tulla pyykkikassin kera ky-
läilemään kunhan olette lähteneet maailmalle lapset! 
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N
äkövammaiset lapset ry:n perustava kokous 
pidettiin Tuusulan Onnelassa 11. kesäkuuta 
1970. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin 
Näkövammaisten Lasten Vanhemmat r.y.  Sil-
loin mukana oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jot-
ka olivat huomanneet, kuinka tarpeellista on 
jakaa kokemuksia näkövammaisen lapsen 

vanhempina.  Tuolloin esillä olivat erityisesti kouluun ja koulun-
käyntiin liittyvät asiat. Vielä 60-luvun lopulla monet näkövam-
maiset lapset kävivät perinteisiä sokeainkouluja, jotka sijaitsi-
vat Helsingissä ja Kuopiossa ja näin ollen muualta tulleet pää-
sivät kotiinsa vain harvoin – kauimpana asuvat ehkä vain luku-

Vuosikertomus 2015

kausien välissä.  Vanhemmat lähtivät ajamaan kouluintegraa-
tiota: he halusivat lapset asumaan omaan kotiin ja käymään 
koulua lähikouluissa.  

Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä eteenpäin ja vuo-
sien kuluessa siitä on kasvanut suuri, yli kahdeksansadan jäse-
nen yhteisö. Nykyisessä Näkövammaiset lapset ry:ssä mukana 
on eri-ikäisten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten 
lasten perheitä joka puolelta Suomea.  Vuoden 2015 aikana yh-
distykseen liittyi 43 uutta jäsentä, ja jäsenmäärä vuoden lopus-
sa oli 553 jäsenperhettä, yhteensä 803 jäsentä. Kannatusjäse-
niä oli 66 ja yhteisöjäseniä 1.
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K
urssi- ja leiritoiminnan tavoitteena on auttaa per-
hettä ja lasta selviytymään näkövamman muka-
naan tuomasta haasteesta. Kursseilla nostetaan 
esiin perheen omia voimavaroja ja selviytymis-

keinoja, joiden avulla perheenjäsenet pystyvät asettamaan 
omat vaikeutensa ja vahvuutensa realistisiin mittasuhteisiin.

Erilaisia kursseja, leirejä ja lomia järjestettiin vuoden ai-
kana kaikkiaan 14. 

Kumppaneina toiminnassa ovat:
n  Liikunnallinen pääsiäinen –  Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta Vau ry & Sokeain Lasten Tukisäätiö
n  Oo mun kaa! -leiri – Sokeain Lasten Tukisäätiö
n  Sopeutumisvalmennuskurssit –  Raha-automaattiyhdistys 
n  Tuettu loma Lomakeskus Huhmarissa – Hyvinvointilomat ry 
n  Tuettu Loma Lapin Urheiluopistolla – Solaris-lomat ry
n  Muut leirit, kurssit ja tapaamiset yhdistys järjesti omal-
la rahoituksellaan.

Perheleirit ja sopeutumisvalmennuskurssit

Y
hdistyksen toiminnan tarkoituksena on taata näkö-
vammaisille lapsille parhaat mahdolliset edellytykset 
koulutukseen, harrastamiseen, taitojen hankintaan, 
sosiaalisten suhteiden rakentamiseen, kuntoutumi-
seen, hyvään elämään ja onnelliseen lapsuuteen sekä 
vanhemmille tietoa ja vertaistukea. Tämä tavoite sisäl-
tää paljon: sekä vanhempien, alan ammattilaisten et-

tä viranomaisten tulee saada tietoa lapsen kehitykseen, koulunkäyn-
tiin, opiskeluun ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista. Toi-
mivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä oman yhteisön tuki – vertais-
tuki – ovat niin ikään tärkeitä lapsen ja koko hänen perheensä elä-
män sujumisen kannalta.  Yhdistys kertoo ja tiedottaa näkövammais-
ten lasten ja nuorten asioista Silmäterä-lehdessä ja järjestää toimin-
taa, jossa vanhemmat, lapset ja heidän sisaruksensa tapaavat toisia 
samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä ja jakavat kes-
kenään arjen asiantuntemusta.  Tällä tavoin ehkäistään lasten ja per-
heiden syrjäytymistä ja tuetaan vanhemmuutta sekä nuorten täysi-
painoista osallistumista yhteiskuntaan.  
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Taulukko 1: Leiri- ja kurssitoiminta 2015 

Leiri
Vanhempien viikonloppu/vuosikokous
Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

Liikunnallinen pääsiäinen perheille
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola (yhteistyössä VAU ry)

Pienten viikonloppu,
Hotelli Siikaranta, Espoo (yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry)

Oo mun kaa! -leiri lapsille
Nuorisokeskus Marttinen,  Virrat

Syysviikonloppu perheille,
Toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karina, Turku

Isien viikonloppu, 
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Äitien viikonloppu, 
Inkalan kartano, Hämeenlinna

Nuorten viikonloppu 13–16-vuotiaille,
Torpan kurssikeskus, Siivikkala

Sopeutumisvalmennuskurssit( RAY Ak3)
Alakoululaiset perheineen
Siuntion kylpylä, Siuntio

Yläkoululaiset perheineen
Siuntion kylpylä, Siuntio

JNCL-perheet
Siuntion kylpylä, Siuntio

Omaisten kurssi
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Tuetut lomat
Hyvinvointilomat ry
Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi

Solaris-lomat ry
Lapin Urheiluopisto, Santasport, Rovaniemi

Ohjaajia

3

4

8

6 

3

6

5

6

4

Ajankohta

21.–22.3.

3.–5.4.

6.–17.6.

26.–30.7.

17.–18.10.

26.–27.9.

3.–5.10.

13.–15.11.

6.–9.7.

10.–13.7.

3.–5.8.

20.–22.11.

22.–27.6.

29.6–4.7.

Osallistujia

19 aikuista

11 perhettä:
16 aikuista, 16 lasta

5 perhettä:
9 aikuista, 8 lasta

17 lasta

13 perhettä:
22 aikuista, 22 lasta

8 aikuista

13 aikuista

10 lasta

7 perhettä:
12 aikuista, 13 lasta

7 perhettä:
13 aikuista, 18 lasta

4 perhettä
7 aikuista, 10 lasta

10 aikuista 

8 perhettä

5 perhettä
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Vertaistoiminta

V
ertaistuen merkitys vammaisen lapsen perhees-
sä on suuri. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdis-
tys järjestää vertaistapaamisia (alue- ja perheta-
paamisia ja lasten kerhotoimintaa)  ja tukee näin  

vanhemmuutta, sisaruutta ja lapsen omaa identiteettiä.  

Alue- ja perhetapaamiset
Pääkaupunkiseudun säännöllisissä perhetapaamisissa 
Jaatinen ry:n Majalla vanhemmat ovat kuunnelleet luen-
toja ja keskustelleet.  Lapsilla on vanhempien ohjelman 
aikana omaa ohjelmaa lasten ohjaajien johdolla. 

Taulukko 2: Perhetapaamiset 

Perhetapaamiset ja tapahtumapäivät ovat pääkaupunki-
seudulla vapaaehtoisen vertaistukijan järjestämiä. Vuon-
na 2015 vertaistukijana toimi Hanna Mäkelä. Muual-
la Suomessa tapaamiset on järjestetty yhteistyönä Nä-
kövammaisten Keskusliitto ry:n lasten aluesihteerien ja 
alueyhdistysten kanssa.  Kaikkiaan tapaamisia on ollut 10. 

Pienten lasten perheille järjestettiin oma viikonlopputa-
paaminen yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa 
(tiedot taulukossa 1).

Aika ja paikka

1.2.       Jaatisen Maja, Helsinki 

15.3.    Jaatisen Maja, Helsinki

6.6.       Niemenpellon talli, Mikkeli

17.8.    Isonniemen leirikeskus, Oulu

1.11.    Jaatisen Maja, Helsinki

5.12.    Jaatisen Maja, Helsinki

Yhdistyksen tukemat tapahtumat

7.–8.2. 
Suomen albinismiyhdistys ry 
Vuosikokousviikonloppu perheille

20.–22.11.
Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry
Perheviikonloppu

Mitä tehtiin

Sokkotreffit

Heikkonäköisen isän puheenvuoro

Ratsastuspäivä

Leiripäivä

Syksyn kuulumiset

Pikkujoulunyyttärit

Perheitä / aikuisia / lapsia

6   10   12

7   12   12

4    7    10

6    9     12

5   10     9

6   10    11

”On hienoa vaihtaa kokemuksia vertaisporukassa, toisilla on ymmärrys mitä omaan 
arkeen voi kuulua, saa hyviä vinkkejä ja keinoja ratkaista arjen haasteita.”
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O
o mun kaa! -kerhotoiminta on tarkoitettu 
8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Vuon-
na 2015 kerhoja kokoontui neljällä eri paikka-
kunnalla, kerhokertoja oli 39 ja lapsia enimmil-

lään 30.
Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten 

harvalukuisuus: vain suurissa kaupungeissa ikäluokkaan 
kuuluvia lapsia on tarpeeksi kerhon perustamiseksi. Kos-
ka kerhoon tullaan pitkien välimatkojenkin takaa, viikot-
taiset kokoontumiset eivät ole mahdollisia, vaan kerhot 
kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa lukukausi-
en aikana.

Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä Näkövammais-
ten Keskusliitto ry:n alueyhdistysten kanssa esimerkiksi 
niin, että kerho on kokoontunut alueyhdistyksen tiloissa. 
Alueyhdistykset tarjoavat ilmaiset kerhotilat Jyväskylässä, 
Tampereella ja Turussa.

Oo mun kaa! -kerhotoiminnan kerho-ohjaajat ovat pää-
sääntöisesti sosiaali- tai terveysalan opiskelijoita. Ohjaajat 
saavat yhdistyksestä kerhojärjestelyjä koskevan tuen sekä 
koulutuksen näkövammaisen lapsen kanssa toimimiseen. 
Koulutuspäiviä oli vuonna 2015 kaikkiaan viisi.

Kerhoissa tehtiin muun muassa:
• Oppiminen:  pelejä, leivontaa, levyraati, 
iPhone ja iPad työskentelyä, retkikauppa-
keskukseen, retki poliisiasemalle.
• Liikunta: HopLop, ulkoleikit, pulkkamä-
ki, sovellettu judo, kevätretki merenrantaan
• Kädentaidot: joulukorttiaskartelu, soitinten tekeminen
Kun lapset osallistuvat kotipaikkakunnallaan kerhotoi-
mintaan, rohkaistuvat he lähtemään myös Oo mun kaa! 
-leirille. Vuonna 2015 leirille osallistui 17 lasta (leirin tie-
dot taulukossa 1).

Oo mun kaa! -kokkikerho
Näkövammaisten lasten kokkikerho järjestettiin yhteis-
työssä Malmin Marttojen kanssa. Tilat kerholle tarjosi Hel-
singin kaupungin Leikkipuisto Traktori.  Kerhon vetäjinä 
toimi kaksi Marttaa avustajinaan kolme toimintaterapeut-
tiopiskelijaa. Kerholaisia oli kaikkiaan kahdeksan. He oli-
vat iältää 5–14-vuotiaita. Kerho kokoontui syksyn aika-
na neljä kertaa, ja saavutti niin suuren suosion, että ker-
hoa päätettiin jatkaa myös seuraavan toimintavuoden ke-
väällä.

Taulukko 3: Oo mun kaa! -kerhotoiminta

Paikkakunta ja kerhopaikka

Helsinki
Näkövammaiset lapset ry:n toimisto

Jyväskylä
Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toimisto

Tampere
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n toimisto

Turku
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n toimisto 

Helsinki
Kokkikerho, Leikkipuisto Traktori

Kerhokerrat

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 3

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 4

Syksy 4

Lapsia 

11
9

5
3

8
6

3
4

8

Ohjaajia

4
5

3
4

4
4

3
4

5

Lasten Oo mun kaa! -toiminta
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Tiedotus- ja julkaisutoiminta 

Y
hdistyksen tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoit-
teena on antaa perheille ja näkövammaisen lap-
sen elämään osallisille ammattihenkilöille tietoa 
muun muassa lapsen kehitykseen, koulunkäyntiin, 

opiskeluun ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista. 
Julkaisut toimivat myös vertaistuen välineenä ja perheen 
voimavarojen tukijana silloin kun perheellä ei ole mahdol-
lisuutta tai voimia osallistua vertaistoimintaan. Silmäterä 
julkaisee myös yhteistyötahojen ilmoituksia ja tiedotteita.

Silmäterä-lehti
Yhdistyksen oma jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuon-
na 1981 joulun alla ilmestyneestä ja talkootyönä toimite-
tusta ”Leirilehdestä”.  Jo sekin jakoi leirikuulumisten lisäksi 
monenlaista tietoa näkövammaisten lasten ja nuorten asi-
oista. Nykyinen Silmäterä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Se kertoo kasvatuksesta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, 
päiväkodista, koulusta ja perheiden elämästä.   Silmäterän 
avulla tavoitetaan ne ihmiset, jotka arjessaan tai työssään 
tarvitsevat tietoa näkövammaisen lapsen, nuoren ja hänen 
perheensä elämään liittyvissä asioissa. Silmäterän painos 
on 1200 kappaletta. Perheille ja lasten parissa työskentele-
ville näkövamma-alan ammattilaisille lehti on ilmainen.

Silmäterä on PDF-muotoisena vapaasti kaikkien haluk-
kaiden luettavissa yhdistyksen nettisivuilla. PDF on näkö-
vammaisten henkilöiden saavutettavissa, mikäli heillä on 
siihen soveltuva ruudunlukuohjelma. 

l Päätoimittaja, taitto ja kuvitus:  Leena Honkanen
l Kuvien käsittely ja painotiedoston valmistus: 
E-dsign/Elias Kapiainen
l Vakituiset vapaaehtoisavustajat
n  Kolumnisti:  Minja Survonen –  Minja, joka kertoo näkö-
vammaisen koululaisen elämästä
n  Pakinoitsija: Annariikka Sivonen – Reimakka, joka ker-
too monivammaisen näkövammaisen Reima-pojan ja hä-
nen perheensä arjesta 
n  Puheenjohtajan palsta: yhdistyksen puheenjohtaja 
Hanno Peuranen

l Silmäterässä toiminnastaan kertoneita ja ilmoittaneita 
yhteistyötahoja olivat:
n  Näkövammaisten Keskusliitto ry 
(nuorisotoimi, lasten kuntoutus, työllisyyspalvelut) 
n  Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry
n  Suomen albinismiyhdistys ry 
n  Sokeain lasten tuki ry
n  Sokeain lasten Tukisäätiö
n  Valteri-koulu Onerva,
n  Celia-kirjasto 
n  Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU ry.

”Silmäterä-lehti on laadukas lehti, josta saa 
vertaistukea ja tietoa mm. etuuksista.”

Sisaruuden tasapaino

Kasper vauhdissa

4 • 2015

Reimakka sanoo näkemiin

Kokkailu kiinnostaa

154-Elias.indd   1 20.11.2015   9.16
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Y
hdistys kerää jatkuvasti palautetta toimintaan 
osallistuvilta perheiltä yksittäisten leirien toimi-
vuudesta, yhdistyksen toiminnasta yleensä sekä 
Silmäterästä ja tiedotustoiminnasta. Nettisivuilla 

on myös palautekaavake.
Leirien tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan 

paitsi palautteiden myös hakijamäärien pohjalta. 
Osallistuja-analyysin avulla toiminnan painopisteitä py-

ritään suuntaamaan niin, että esimerkiksi eri ikä- tai vam-
maryhmien osallistumishalukkuus huomioidaan leirejä 
suunniteltaessa. Näin  toimintaa kehitetään ja jatkuvasti 
uudelleen arvioidaan. 

Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa perheiden ja lasten 
elämään pitkällä aikavälillä erilaisissa elämäntilanteissa ja 
-vaiheissa lapsuudesta aina aikuisuuteen asti.    

Toiminnan ja talouden kannalta yhdistyksen lähitulevai-
suudessa ei ole tapahtumassa suuria muutoksia. 

Leiritoiminnan määrä vastaa melko hyvin kysyntää ja 
jäsenistön tarpeita. Lastenleirien osallistujamäärää lisättä-
neen, mikä voi merkitä useamman leirin järjestämistä. 

Alueellisen työn haasteena on se, että  näkövammaisten 
lasten perheitä on harvassa suurten asutuskeskusten ulko-
puolella. Siksi myös vertaisryhmätoimintaa on vaikea järjes-
tää pienillä paikkakunnilla.  Laajempia alueita palvelevia ta-
pahtumia ja leirejä pyritään järjestämään eri puolilla maata. 

Tiedotustoiminta vastaa palautteen perusteella hyvin 
jäsenistön ja sidosryhmien toiveita, mutta on myös ala jo-
ka on jatkuvassa nopeassa kehityksessä. Siksi uusien tie-
dotuskanavien ja formaattien käyttöönottoa mietitään 
tarpeen ja resurssien mukaan. 

www.silmatera.fi, facebook, julkaisut ja leirikalenteri
Silmatera.fi-nettisivusto on tietopankki, josta löytyy vas-
tauksia moniin kysymyksiin. Siellä ja yhdistyksen face-
book-sivuilla tiedotetaan myös ajankohtaisista tapahtu-
mista. Näkövammaiset lapset ry:n facebook-sivuilla on 
533 tykkääjää. 

Yhdistyksen aiempina vuosina kustantamista julkaisuis-
ta oli edelleen tilattavissa ja jaossa:
n Vanhemmalta vanhemmalle. Vertaistukea ja tietoa pie-
nen näkövammaisen lapsen perheelle. Kirjaa voi tilata 5 
euron hintaan ja sitä jaetaan ilmaiseksi yhdistykseen liit-
tyville jäsenperheille, joissa on alle 3-vuotias näkövam-
mainen lapsi

n  Päivähoitoon! Päivähoitoasioita pohtiville perheille.
Kirjan voi tilata 5 euron hintaanja sitä jaetaan ilmaisek-
si perheille.
n  Oo mun kaa! – Toimintaa ryhmään, jossa on näkövam-
mainen lapsi. Kirjaa voi tilata 10 euron hintaan ja sitä tila-
sivat erityisesti päiväkodit ja koulut.

n Yhdistys julkaisi 2015 leirikalenterin, joka postitettiin 
kaikille jäsenperheille ja lasten parissa työskenteleville 
ammattilaisille, jotta he voisivat ohjata perheitä osallistu-
maan toimintaan.

Arviointi, vaikuttavuus ja kehittäminen

Yhteistyö 

N
äkövammaiset lapset ry tekee yhteistyötä näkö-
vamma-alalla sekä laajemmin sosiaali- ja terveys-
alalla toimivien järjestöjen, koulujen yhteisöjen 
ja yritysten kanssa.

Keskeisimpiä kumppaneita ovat SOSTE ry, Vammais-
ten lasten tukisäätiö, Sokeain lasten tuki ry, Valteri-koulu 
Onerva ja Näkövammaisten Keskusliitto ry. 

Näkövammaisten Keskusliitto ry:n hallituksessa yhdis-
tyksellä on edustajana Jukka Jokiniemi ja liiton valtuus-

tossa Minna Survonen varajäsenenään Juho Kyntäjä. 
Leiritoiminnassa tehtiin yhteistyötä Hyvinvointilomat ry:n ja 

Solaris-lomat ry:n kanssa. Sokeain lasten tuki ry:n kanssa järjestet-
tiin Pienten lasten perheiden viikonlopputapaaminen.

Leirien ja kurssien osalta palvelujen tarjoajat kilpailutet-
tiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoitus-
kanavassa, Hilmassa RAY-sopeutumisvalmennuskurssien 
osalta ja muiden leirien ja tapahtumien osalta pyydetty-
jen tarjousten perusteella.
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Hallinto, työntekijät ja talous

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi 
varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen va-
rajäsen.  Jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kak-
si vuotta.

Yhdistyksen varsinainen kokous järjestettiin 21.3.2015 
Hotelli Rantasipi Aulangolla, Hämeenlinnassa. Kokouk-
seen osallistui 17 yhdistyksen jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
Puheenjohtaja: 
n  Hanno Peuranen, Espoo
Varsinaiset jäsenet:
n  Sirpa Bamberg, Vesilahti
n  Juho Helmiharju, Ylöjärvi, 21.3. lähtien
n  Juho Kyntäjä, Vantaa, vpj. 21.3. lähtien
n  Matti Laamanen, Vantaa, 21.3. saakka
n  Riitta Maatiala, Helsinki, 21.3. lähtien
n  Maija Somerkivi, Espoo 
n  Minna Survonen, Piikkiö
n  Jorma Väisänen, Vantaa, varapuheenjohtaja, 21.3. saakka
Varajäsenet:
n  Juho Helmiharju, Ylöjärvi, 21.3. saakka
n  Tiia Immonen, Turku
n  Matti Laamanen, Vantaa, 21.3. lähtien
n  Riitta Maatiala, Helsinki, 21.3. saakka 
n  Anna Sarén, Lempäälä 
n  Marjo Snellman, Otava 
n  Minna Sutinen, Pieksämäki

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta kokouk-
siin liittyvät matka-, majoitus- ja ateriakulut korvataan.

Työntekijät
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2015
toiminnanjohtaja FM Leena Honkanen ja
aluekoordinaattori sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nikkola 

Palkattuja leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana kaikki-
aan 39 eripituisilla jaksoilla. 

Vertaistukitoiminnassa ja Silmäterä-lehden avustajina toi-
mii myös vapaaehtoistyöntekijöitä.  

RAY on yhdistyksen päärahoittaja, jonka rahoitusosuus 
yhdistyksen koko toiminnan kuluista oli noin 65%. Muu 
osa toiminnan rahoituksesta muodostuu leiri- ja kurssitoi-
minnan tuotoista, jäsenmaksuista sekä yksityisistä lahjoi-
tuksista.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Eklöf Talous Oy. Tilin-
tarkastajina toimiv Markku Alho KHT ja toiminnantarkasta-
jana Heikki Alavesa sekä varatilintarkastajina Markku Kos-
kela KHT ja varatoiminnnatarkastajana Kirsti Hänninen.

Toimisto
Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Malminkaari 15 A, 
00700 Helsinki. 
puh. (09) 7522 540
sähköpostiosoite nlt@silmatera.fi
kotisivu: www.silmatera.fi 

Malminkaari 15 A
00700 Helsinki

050 403 9080/ Anne Latva-Nikkola
050 538 7296/ Leena Honkanen

nlt@silmatera.fi
www.silmatera.fi

Toimintakertomuksen sitaatit on poimittu vuoden aikana kerä-
tyistä leiri- ja jäsenpalautteista.
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Yhdistysuutisia

Puheenjohtaja: 
n  Hanno Peuranen, Espoo
Varsinaiset jäsenet:
n  Sirpa Bamberg, Vesilahti
n  Juho Helmiharju, Ylöjärvi
n  Juho Kyntäjä, Vantaa
n  Riitta Maatiala, Helsinki
n  Maija Somerkivi, Espoo 
n  Minna Survonen, Piikkiö

Vanhempain viikonloppua vietettiin 9.–10. huhtikuuta Hämeenlinnan Aulan-

golla. Ohjelmassa oli yhdistyksen vuosikokous, jonka jälkeen vanhemmat sai-

vat nauttia yhdessäolosta, hyvästä ruuasta ja vähän liikunnastakin. 

Terveisiä Pääsiäisviikonlopusta
ja tapaamisiin ensi pääsiäisenä!

K
A

TR
I U

TR
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IN
EN

n Liikunnallinen pääsiäinen vietettiin Liikuntakeskus Pajulahdessa. Mukana oli 10 perhettä.

Varajäsenet:
n  Anna Sarén, Lempäälä 
n Matti Laamanen, Vantaa
n  Minna Sutinen, Pieksämäki
n Jani Pohjolainen, Pornainen
n  Marjo Snellman, Otava
n  Tiia Immonen, Turku

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 9.4.2016 lähtien 

Vuosikokouksen valintoja ja päätöksiä

n  Näkövammaiset lapset ry:n edustajaksi Näkövammais-
ten liitto ry:n valtuustoon valittiin Maija Somerkivi.

Edustaja Näkövammaisten liiton valtuustoon

Jäsenmaksut vuonna 2017
n  Yhdistyksen jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut 
pysyvät ennallaan 15 euroa varsinaiselta jäseneltä ja 10 
euroa samassa talousdessa asuvalta. 
n  Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa.
n  Yhteisöjäsenmaksu porrastettiin luokkiin: 
20, 50 ja 100 euroa. 

n  (Vas.) Vaikka vanhempien viikonloppua vietettiinkin, kaikkein 
pienimpien paikka on äidin ja isän mukana. Tällä kertaa vau-
vaedustajina olivat Elmo Somerkivi ja Lauri Kyntäjä, kuvassa äi-
tinsä, Dorota Kyntäjän, sylissä. 

n  (Oik.) Aulanko tarjoa kauniita maisemia ja loistavia ulkoilureit-
tejä.  Kevään kirpeydestä nauttimassa Minna Survonen ja Hen-
ry Kujala.
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Jäsenperheet alueittain 2/2016

Alue Perheitä   Alle 16-vuotiaita
Rovaniemi 96000–99999 7     1
Kemi 94000–95999 10     5
Oulu 90000–93999 22   10
Kajaani 87000–89999 5     4
Ylivieska 84000–86999 11     8
Joensuu 80000–83999 20     9
Pieksämäki 76000–79999 8     5
Kuopio 70000–75999 12     6
Kokkola 67000–69999 12     7
Vaasa 65000–66999   9    2
Seinäjoki 60000–64999 24  11
Lappeenranta 53000–56999,   6    1
ja 59000–59999

Mikkeli 50000–52999 14  10
Kotka 48000–49999 10    7
Kouvola 45000–47999 15  10
Jyväskylä 40000–44999 27   17
Tampere 33000–39999 56  19
Forssa 30000–32999 14    8
Pori 28000–29999 13  10
Turku 20000–27999 56  30
Lahti 15000–19999 15    7
Hämeenlinna 11000–14999 15    8
Helsinki 00000–10999                     155  96

O
lisi kivaa, jos oman kotioven takaa avautuisi mahdollisuuksien maail-
ma – sellainen, jossa kaikki palvelut, harrastusmahdollisuudet ja ka-
verit olisivat lähellä. Vertaistuki ja vertaiskaverit ovat tärkeä osa elä-
mää ja joskus jaksamisen kannalta ihan välttämättömiä, mutta missä 

on sinua lähin näkövammaisen lapsen perhe? 
Alla on tilasto siitä, miten Näkövammaiset lapset ry:n jäsenperheet ovat le-

vittäytyneet ympäri Suomea. Vaikka omalla alueellasi näyttäisi hiljaiselta, ti-
lasto ei toki tiedä kaikkea, sillä kaikki perheet eivät ole yhdistyksen jäseniä. 
Näkövammaisten lasten perheille suunnattuihin tapahtumiin ja tapaamisiin 
kannattaa lähteä katsomaan, ketä siellä käy. Sitähän ei koskaan tiedä vaikka 
kaveriperhe asuisi ihan kivenheiton päässä. 

Teksti Leena Honkanen

Missä sinä asut?
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8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! 
-kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kerhoja ohjaa-
vat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Oh-
jelmassa mm. leikkejä, pelejä, kädentaitoja, liikuntaa ja 
leivontaa. Tarkempi ohjelma syksyllä: www.silmatera.fi

Helsinki

kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, 
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12. 

Jyväskylä

kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.

Oo mun kaa!

Tampere

kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila 
(Kuninkaankatu 8 A 4)
12.9., 10.10., 7.11. ja 12.12. 

Turku

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18-20, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 
(Läntinen Pitkäkatu 37)
14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.

Ilmoittautuminen www.silmatera.fi -> Toiminta 
Tiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080

n Kaverikoiria vieraili Helsingin Oo mun kaa! -kerhossa helmikuussa.

n Syksyllä jatkuvat myös Oo mun kaa! -kokkikerho ja -puutyökerho Helsingissä. Molemmat kokoontuvat kaksi ker-
taa syksyn aikana tiistaisin eri viikoilla kuin Helsingin Oo mun kaa!  -kerho. Tarkempaa tietoa kerhoista seuraavassa 
Silmäterä-uutiskirjeessä.

Oo mun kaa! -kerhot, syksy 2016
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Sokkotreffit Huimalassa
Saimme huhtikuussa hurjan hienot sokkotreffit, kun Reippailuhalli Huimala antoi 

ilmaisen illan yhdistyksellemme. Helsingin Konalassa sijaitseva halli on mittasuh-

teiltaan valtava, sisään mahtuu 800 henkeä, kiipeilemään hyppimään trampoliineil-

la, liukumaan monissa mäissä ja vaikka mitä muuta. Meidän porukassamme reip-

pailijoita oli noin 130 plus yksi opaskoira. Tuttuja tapaamaan ja iloista liikunnallista 

iltaa viettämään tultiin kauempaakin, aina Kotkasta asti.
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Kavereita, tuttuja ja vertaisia 
tapaamaan Jaatisen Majalle
Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokko-
treffit, kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 
00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-
kupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leik-
kiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa.
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.

Syksyn sunnuntait klo 16–18

7.8. Teemana avustajan työnantajana toimiminen
2.10. Parisuhde ja vammaisen lapsen vanhemmuus, 
alustajana psykoterapeutti Ritva Salminen
27.11. Pikkujoulut 

Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle, 
maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085. 
Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista allergioista, lap-
sen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.

Sokkotreffejä

Uutiskirje tulee!
Näkövammaiset lapset ry:n uutiskirje ilmestyi ensikerran 
maaliskuussa. Kirjeen voit käydä tilaamassa yhdistyksen 
nettisivuilta www.silmatera.fi -> Tilaa uutiskirje. Seuraava 
uutiskirje ilmestyy kesäkuun puolivälissä viikolla 24.
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Entäs ne 
kesätyöt?

T
iedosto on tyhjä. Täytän sen kirjoittamalla it-
sestäni positiivisia asioita ja kertomalla työ-
kokemuksesta, koulutustaustasta ja muusta 
olennaisesta. Kyseinen aktiviteetti kuului ke-
vääseen toista kertaa, sillä etsin kesätöitä.

Kesällä vuonna 2015 olin kaksi viikkoa ke-
sätöissä Varsinais-Suomen näkövammaisten 

yhdistyksessä, jonne pääsin hakuprosessin kautta. Loput 
kaksi kesätyöviikkoa kuluivat paikallisessa vanhainkodis-
sa, sillä sain kesätyöpaikan Kaarinan kaupungin arvonta-
haussa. Kummastakin työpaikasta sain tärkeää työkoke-
musta ja hyvää täytettä ansioluetteloon.

Varsinais-Suomen näkövammaisyhdistyksen kesätyöt 
olivat mielekästä tekemistä, sillä pääsin toimimaan apu-
ohjaajana, leiriohjelman ideanikkarina ja sihteerinä. Sen 
sijaan vanhainkotia en kokenut sokealle hyväksi työym-
päristöksi edes avustajan kanssa. Avustajan läsnäolo tar-
koitti sitä, että monet hommat delegoitiin avustajalle, jol-
loin osittain syystäkin kyseenalaistin oman työpanokse-
ni merkityksen.

Myönnän, että kokemukseni avustajasta kesätöissä vai-
kuttivat tämän kevään työnhakuihini. Sen verran monta 

kertaa tulin verranneeksi omaa työtehoani avustajaan se-
kä muihin kesätyöläisiin. Positiivisena asiana näin sen, et-
tä sain kuitenkin työkokemusta, jota ei arvioida sen mu-
kaan, oliko mukana avustaja vai ei. Onneksi avustajakoke-
mus vaikutti vain ajatusten tasolla, ja lähettelin kuitenkin 
työhakemuksia.

Töitä ei tosin ollut liikaa tarjolla. Monet työt edellytti-
vät esimerkiksi täysi-ikäisyyttä ja osan työpaikkailmoituk-
sista realistina hylkäsin. Esimerkiksi kiinteistönhuoltotyöt 
eivät sokealla toimi. Koinkin haastavaksi etsiä alaikäisel-
le sokealle lukiolaiselle kesätyötä. Hakuvaiheessa koin tär-
keämmäksi työkokemuksen kuin mahdollisesti menettä-
mäni itsenäisyyden tunteen, jos avustaja olisi mukana ke-
sätöissä.

Tiedosto ei enää ole tyhjä. Työhakemuksia olen kirjoit-
tanut ja CV:ni on ajan tasalla. Kesätöistä ei ole tietoa, mut-
tei ole kaikilla ikäisilläni näkevilläkään. Jos en mitään va-
kituista kesätyötä saa, aina voin yrittää löytää muusikko-
hommia. Kesään on vielä aikaa, enkä aio lopettaa töiden 
etsimistä tähän päivään. Ainakin kehityn työhakemuksien 
kirjoittamisessa, ja sitä taitoa tulen tarvitsemaan myös tu-
levaisuudessa.

n  Minja Survonen on piikkiöläinen syntymäsokea nuori.

Minja
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L
innut visertävät valoisassa kevät-
illassa, kun Siltakylän palveluko-
din verstaalta kuuluu nakutus ja 
pärinä. Jere (13), Jimi (9), Kaar-

lo (8), ja Juuso (6) naulaavat ja poraavat 
kokoon pönttöjä. Kahdella on mukana 
isä, yhdellä ukki ja yhdellä oma avustaja. 
Pönttömestarit Maikki Korpela ja Han-
nu Pienkellomäki auttavat kaikessa mis-
sä tekijät apua tarvitsevat. 

Siltamäen verstaalla on hienot isot säh-
köiset sirkkeli ja porakone, joiden käytös-
tä tänä iltana huolehtii Hannu. Jokainen 
poika saa itse painaa porakoneen kam-
mesta, kun omaan pönttöön porataan 
suuaukko. Porassa on 32 millin terä, jo-
ka tekee tiaiselle ja kirjosiepolle sopivia 
pöntön ovia. Naulaaminen ja akkupora-
koneen käyttö sujuu pojilta hyvin ja pos-
ket hehkuvat, kun nikkarit seisovat ku-
vattavana valmis pönttö sylissään. Nyt, 
toukokuussa, poikien pöntöissä asuu jo 
ehkä onnellinen lintuperhe.

Pöntön tekoon
Linnunpöntön sesonkiaikaa on varhai-
nen kevät, mutta liian myöhäistä tai ai-
kaista pöntön teko ei ole koskaan. Jos-
kus käy niinkin, että lintu ei asetu vasta-
valmistuneeseen pönttöön ollenkaan en-
simmäisenä kesänä. 

Ohjeita pönttöihin löytyy netistä esi-
merkiksi BirdLifen sivuilta. Käsittelemä-

tön, höyläämätön puu on hyvä materiaa-
li linnun kotiin. Oleellista on, että puuai-
nes on hengittävää, ei siis käsiteltyä, Katto 
täytyy olla kunnolla kiinnitetty, ettei kis-
sa tai orava pääse käsiksi muniin ja poi-
kasiin. Pönttö pitää voida myös puhdis-
taa joko katon tai pohjan kautta, kun lin-
tu on viettämässä talvilomaa. 

Pöntön voi kiinnittää puuhun monin 
tavoin. Rautalanka tai kestävä naru ovat 
hyviä. Pääasia on, että kiinnitys on lu-
ja eikä pönttö pääse tipahtamaan. Puh-
distuksen yhteydessä voi kiinnitykset-
kin tarkistaa. 

Kun pönttöön vihdoin on asettunut 
asukas, on hauska kuunnella sen laulua 
ja opetella tunnistamaan erilaiset äänet. 
Kun kesä etenee ja puoliso on löytynyt, 
alkaa poikasten ruokinta-aika. Silloin ää-
netkin vähäksi aikaa hiljenevät, mutta 
pian pöntöstä kuuluu pienten poikasten 
pieni piipitys.

Opi tunnistamaan linnun laulu
Lintujen äänten tunnistaminen sopii mai-
niosti näkövammaisen lapsen luontohar-
rastuksiin. Ilmaisia linnun äänten sovel-
luksia voi ladata netistä. Kirjastoista löytyy 
myös ns. laulavia lintukirjoja äänitteinä.  

Rekisteröi pönttösi
Rekisteröi linnunpönttösi osoitteessa:
yle.fi/miljoonaponttoa.

Lintujen ritarit
Neljä nuorta nikkaria aikuisineen osallistui Näkövammaiset 

lapset ry:n ensimmäiselle linnunpönttökurssille ja samalla 

YLE:n miljoonan pöntön talkoisiin maaliskuun puolivälissä. 

Teksti Leena Honkanen
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Kaarlo

Tulossa syksyllä
Syksyllä nikkarointi jatkuu. Myös tytöt ovat tervetuleita! 
Seuraa ilmoittelua facebookissa, nettisivuillemme, elokuun 
Silmäterässä ja Silmäterä-uutiskirjeessä.

Jere

JimiJuuso

S i l m ä t e r ä  2 / 2 0 1 6 27



Minä opin syömään
Vauvaa syötettäessä ensi sijalla on ravinnon saanti. On kui-

tenkin syytä muistaa, että vauvalle ja hoivaajalle syöttötilan-

ne on myös tärkeä vuorovaikutustilanne, jolla on suuri mer-

kitys vanhemmuuden rakentumisessa. Syötettäessä vauvaa 

vahvistuu kiintymyssuhde vauvan ja vanhemman välillä. 

V
astasyntynyt vauva syö 
rinta- tai pullomaitoa 
imemis-nielemisreaktion 
avulla. Muutaman kuu-
kauden iässä syöminen 
alkaa muuttua tahdon-
alaiseksi. Nykysuositus-

ten mukaan sosemaista ruokaa voi ru-
veta antamaan yksilöllisesti 4 –6 kuukau-
den iässä.  Kun vanhemmat alkavat syöt-
tää sokealle vauvalle lusikkaruokaa, on 
hyvä ennakoida syömistä tuoksuttamal-
la ruokaa, kertomalla mitä syödään ja 
sanomalla että: ”nyt lusikka tulee suu-
hun”. Lusikalla voi myös kopauttaa lau-
tasta merkkinä ruuasta. Ellei vauva avaa 
suutaan, voi huulia koskettaa lusikalla ja 
odottaa jälleen. Näin vauvalle syntyy pe-
rusturvallisuuden kokemus. 

Siirryttäessä antamaan sosemaista ruo-
kaa vauva usein työntää ruokaa suusta 
ulospäin tai saattaa jopa yökätä. Tämä 
luonnollinen ja normaali reaktio lauke-
aa kosketettaessa lusikalla lapsen kielen 
etuosaa. Saadessaan ärsykkeen toistuvasti 
ja myös taaemmaksi, vauva tottuu siihen, 
ja reaktio jää pois. Vanhemmat usein säi-
kähtävät yökkäysreaktiota ja luulevat, et-
tä lapsi on vetänyt ruokaa henkeen. Reak-
tio ei kuitenkaan ole vaarallinen, eikä ky-
seessä useimmiten ole ruuan henkeen ve-
täminen. Jos lapsi vetää ruokaa tai juomaa 
henkeen, yskiminen saa sen sieltä pois. 

Kuuden kuukauden iässä vauvalla al-

Teksti Kirsti Hänninen
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kaa herkkyysvaihe karkeamman ruuan 
syömiselle. Jos vanhemmat alkavat va-
roa karkean ruuan tarjoamista, lapsen 
suualue jää herkäksi ja pureskelun kehi-
tys viivästyy. Tämä ongelma pahenee pit-
kittyessään. Lapsen kasvaessa hänen tah-
tonsa voimistuu ja syömisen vastustus voi 
uuvuttaa vanhemmat. Sen takia on tär-
keää, että vauva tottuu syömään kokka-
reista ja kiinteää ruokaa silloin, kun sii-
hen on herkkyyskausi eikä tätä vaihetta 
kannata lykätä myöhemmäksi.

Soseessa saa aluksi olla pienenpieniä 
kokkareita, ja vähitellen se voi muuttua 
kiinteämmäksi. Nykyisin on tarjolla niin 
sileitä vauvanruokia, että suun motoriik-
ka ei niiden avulla välttämättä kehity. Te-
kemällä itse soseruuan tai lisäämällä val-
missoseeseen vähän kiinteämpää aines-
ta esim. keitettyä perunaa tai porkkanaa 
voi säädellä paremmin soseen kiinteyttä. 
Syötettäessä voi lusikkaa laittaa molem-
mille puolille suuta. Tällä tuetaan suu-
alueen liikkuvuutta. Suun motoriikan 
kehittyminen pureskelun myötä on tär-
keää myös puheen kehityksen kannalta.

Lasten syömisvaikeudet tai -häiriöt 
voivat johtua eri syistä. Pikkukeskosilla 
syöminen on usein hankalaa alkuelämän 
monien vaikeuksien takia. Vanhemmilla 
on huoli siitä, saako vauva riittävästi ra-
vintoa ja nouseeko paino. Samoin moni-
vammaisten lasten syömään oppiminen 
voi olla hidasta ja vaatii vanhemmilta pal-
jon kärsivällisyyttä ja tietoa. Tällöin on 
tarvittaessa hyvä hakea tukea ja ohjaus-
ta syömisen ammattilaisilta kuten puhe-
terapeuteilta tai hoitavalta taholta. Myös 
neuvolasta saa ohjeita. Usein tarvitaan te-
rapeuttien moniammatillista yhteistyö-

tä. Ammattilaisten kanssa vanhemmat 
voivat yhdessä pohtia syömiseen ja juo-
miseen liittyviä asioita. Näitä voivat olla 
mm. syömisasento, juomis- ja lusikoin-
titekniikka, ruuan ja juoman koostumus 
sekä suun aktivointi erilaisin menetelmin.

Syömisasento
Alussa pieni vauva on syöttäjän sylissä. 
Kun pään ja vartalon hallinta riittävät, 
syöttötuoli on useimmiten hyvä, tarvit-
taessa vaikka tyynyillä tuettuna. Syöttö-
tuolissa jalkojen on hyvä olla tukevasti 
jalkalaudalla. Kun jalat eivät heilu ilmas-
sa, asento on vakaampi. Syöttäjän on hel-
pointa istua joko lapsen takana tai vieres-
sä, jolloin käsi käden päällä ohjaaminen 
onnistuu parhaiten.

Syömisasentoon kannattaa kiinnit-
tää huomioita.  Hyvässä asennossa pää 
ja ylävartalo ovat mahdollisimman pys-
tyssä. Jos vauva on takakenossa asennos-
sa, nieleminen vaikeutuu.  Lusikalla syö-
mistä ja mukista juomista voi tarvittaessa 
tukea kevyesti leuasta kiinni pitäen. Täl-
löin nieleminen on yleensä helpompaa, ja 
pään asento säilyy pystympänä.

Sormiruokailu
Puolivuotias voi syödä itse sormiruokia. 
Myös sormisyömiseen liittyy usein kako-
minen ja yökkääminen. Suuhun viemis-
tä ja keskilinjan löytämistä vauva on har-
joitellut jo omien käsien ja lelujen kans-
sa. Vauvan mieliruoka houkuttaa häntä 
syömään itse. Pureskelu kehittyy sormi-
ruokailuvaiheessa. Aluksi syötävä voi ol-
la helposti pureskeltavia pieniä suupalo-
ja kuten pehmeitä vihanneksia, hedelmiä 
tai marjoja sekä keitettyjä vihanneksia ja 

n Helmi syö jo taitavasti sormin sekä näk-
kileivän palasia että sosetta. Lusikalla syö-
mistä harjoitellaan päivittäin käsi käden 
päällä ohjaten.
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juureksia. Vähitellen vauva oppii puraise-
maan paloja esimerkiksi keksistä tai lei-
västä. Myös lämmintä ruokaa kannattaa 
syödä sormin. Vaikka se on sottaista, vai-
he on tärkeä itsenäisen syömisen opette-
lussa. Sokea lapsi tarvitsee paljon toisto-
ja, jotta hänestä tulee rohkea sormisyöjä. 

Lusikka käteen
Lusikkaa opetellaan käyttämään käsi kä-
den päällä.  Käsi käden päällä -ohjausta on 
jo harjoiteltu lelujen käsittelyssä.  Alussa 
syöttäjän käsi on lapsen käden päällä, jol-
loin yhdessä koukataan ja viedään lusik-
ka suuhun. Ohjausta voi taidon kasvaes-
sa vähentää. Ensin ohjaus siirtyy kädestä 
ranteeseen, sitten kyynärvarteen. Toisto-
jen myötä lapsi oppii viemään itse lusikan 
suuhun, kun se on ensin yhdessä koukaten 
täytetty. Alussa lusikka kääntyy helpos-
ti ylösalaisin, joten koukkaaminen vaa-
tii aika paljon ohjausta. Koukkaamiseen 
tarvittavaa ranneliikettä voi harjoitella 
leikeissä esimerkiksi lapioiden hiekkaa 
tai avaamalla purkkien ja pullojen kork-
keja. Lasta voi ohjata pitämään vapaalla 
kädellä lautasen reunasta kiinni.

Samaan ruokahetkeen voi vähitellen 
sisältyä eri vaiheita: lapsi syö muutaman 
lusikallisen itse, seuraavaksi yhdessä kä-
si käden päällä ja sitten sormin. Lopuk-
si vanhempi voi syöttää, jos ruokaa on 
vielä lautasella. 

Itsenäiseen syömiseen
Kun lapsi alkaa itse käyttää lusikkaa ja 
haarukkaa, lautaselta on helpointa etsiä 
ensin isompia paloja.  

Ruuan ottamisen omalle lautaselle voi 
aloittaa lusikkaan helposti tarttuvalla ruu-
alla esimerkiksi perunamuusilla. Muut 
ruuat, vaikkapa vihannekset, lapsi voi ot-
taa sormin. Kuorimisen opetteluun kan-
nattaa valita aluksi helppoja hedelmiä ku-
ten banaani tai mandariini. Juoman kaa-

taminen lasiin onnistuu parhaiten aluksi 
pienestä kannusta kaataen. Etusormi la-
sin reunan sisäpuolella kertoo milloin la-
si täyttyy. Tätä voi harjoitella vesileikeissä 
muovimukin ja -kannun kanssa.

Lapselle voi kertoa mitä ruokalauta-
sella on piirtämällä sormella lapsen sel-
kään ympyrän ja osoittamalla ruokien pai-
kat siinä. Kouluikäiselle ruokien paikan 
voi kertoa kellotaulun mukaan esimer-
kiksi: ”makaronilaatikko on kello kuu-

dessa, raaste kello kahdessa ja leipä kel-
lo kymmenessä.”

Juominen
Lasta voi juottaa kupista noin puolen vuo-
den iästä lähtien, mutta itsenäinen juo-
minen on mahdollista vasta vajaan vuo-
den iässä.  Myös juomista opetellaan kä-
si käden päällä ohjaten. Nokkamuki koe-
taan usein helpommaksi kuin tavallinen 
muki. Siitä poisoppiminen on kuitenkin 

n Tukemalla kevyesti leuasta voi auttaa mukista juomaan opettelua.
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yksi lisävaihe juomaan opettelussa. Nok-
kamukille hyvä vaihtoehto vauvan kanssa 
on aivan pieni muki esim. lääkemitta, jos-
ta on helppo pienin kulauksin harjoitella 
juomista. Alussa juomista voi harjoitella 
sakeammalla juomalla esimerkiksi piimäl-
lä tai mehukeitolla. Mukin on syytä olla 
pöydällä aina samassa paikassa suhteessa 
lautaseen. Juotuaan mukista lapsi saattaa 
pudottaa sen lattialle tai heittää pois. Kä-
si käden päällä ohjataan lapsi laittamaan 
muki pystyyn omalle paikalleen ja tarkis-
tamaan toisella kädellä, että pöytä on sil-
tä kohtaa tyhjä.  Vie enemmän aikaa op-
pia panemaan muki pöydälle kuin otta-
maan se käteen ja juomaan siitä. Pillillä 
juomaan opetellessa kannattaa käyttää 
paksuja ja lyhyitä pillejä.  

Ruokailuvälineet
Liukuestemuovi lautasen alla pitää sen 
paikallaan. Syömään opettelevan soke-
an lapsen lautasessa on hyvä olla korke-
at reunat. Pohjan ja reunan välisen kul-
man tulisi olla mahdollisimman jyrkkä. 
Tällöin ruuan koukkaaminen lautaselta 

onnistuu parhaiten. Tavalliset ruokailu-
välineet ovat useimmiten parhaita. Tar-
vittaessa löytyy erityisvälineitä, esimer-
kiksi lusikka paksulla ja käännetyllä var-
rella. Hyvässä mukissa on kaartuvat reu-
nat ja se on läpinäkyvä, jotta syöttäjä nä-
kee nestepinnan. 

Ruokailuvälineet on hyvä pitää aina 
samassa paikassa esimerkiksi lusikka oi-
kealla ja muki lautasen takana. Heikko-
näköinen lapsi hyötyy ruokailuvälineiden 
hyvistä kontrasteista ja selkeistä väreistä.

Anna aikaa yhteisille 
ruokahetkille
Näkövammaisen, etenkin sokean, lapsen 
syöminen on hidasta, joten siihen on hyvä 
varata aikaa. Yhtä aikaa syöminen on ko-
ko perheen kannalta tärkeä ja hyvä tapa. 
Se edesauttaa varmasti lapsen syömisen 
kehitystä. Lapsi kuuntelee ja kiinnostuu 
mitä ja miten muut perheenjäsenet syö-
vät. Tällöin voi tuoksuttaa ruokia ja pu-
hua ruuasta myönteisesti. Eri makuihin 
totuttelu tapahtuu näkövammaisella lap-

sella samalla lailla kuin muillakin: mais-
tetaan uusia makuja tuttujen hyvien ma-
kujen rinnalla. Mallioppiminen toimii. Se 
näkyy hyvin myös siinä vaiheessa, kun 
lapsi menee päivähoitoon.

Sokean lapsen syömään opettaminen 
saattaa olla vanhemmille kuormittavaa, 
jos ruokailu muuttuu peliksi ja tahtojen 
taisteluksi. Nälkä kuitenkin tulee joskus, 
ja yleensä kulutuksen myötä. Lapsen oli-
si siis saatava liikuntaa. Ulkoilu ja ulkona 
liikkuminen lisäävät varmasti ruokahalua.

Vanhempien tulee opastaa ja vaatia, 
jotta lapsi oppii syömään siististi. Tämä 
koettelee jaksamista ja kärsivällisyyttä. 
Sotkua tulee väistämättä, mutta se siivo-
taan sitten vain pois. Koulussa ja aikuise-
na sotkuiset syömätavat herättävät ympä-
ristössä ei-toivottua huomiota. Taaperoi-
käisen vanhemmat eivät oikein aina jak-
sa uskoa, että lapsi ikinä oppisi syömään 
itsenäisesti haarukalla ja veitsellä, mut-
ta yleensä ruokailu hoituu mallikkaas-
ti kouluikään tultaessa. Tässäkin asiassa 
taito kasvaa toiston kautta.

n Helmi juo taitavasti kahvamukista. Välillä 
syli kastuu, mutta se ei haittaa.

n Hyvät kontrastit autta-
vat heikkonäköistä lasta
näkemään ruokailuväli-
neet. Liukuestemuovi
hidastaa lautasen liuku-
mista.
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Kuvan-
kääntäjä

H
enna Arrestosta tuli kos-
kettelukirjojen tekijä sat-
tumalta hänen huomattu-
aan pienen lehti-ilmoituk-
sen, jossa kerrottiin mah-
dollisuudesta tehdä kos-
kettelukirjoja Celia-kir-

jastolle. Pienten lasten äitinä hyvä las-
tenkulttuuri ja kuvakirjat kiinnostivat, 
ja hän ryhtyi pohtimaan miten korkea-
tasoiset kuvakirjat saisi muokattua näkö-
vammaiselle lapselle saavutettavaan muo-
toon. Työn kautta hänellä oli jo ennestään 
kokemusta vammaisuudesta ja ihmisis-
tä, joilla on erilaisista hahmottamisen ja 
ymmärtämisen ongelmia. 

– Työssäni näin kuinka monesta vam-
mattomille itsestään selvistä asioista ja il-
miöistä vammaiset ihmiset valitettavas-
ti jäivät syrjään tai eivät niistä voineet 

nauttia. Paljon on myös puolesta päättä-
jiä, jotka määrittelevät mikä vammaisel-
le ihmiselle soveltuu.  

– Olen käynyt Selkokirjoittamisen pe-
rusteet -kurssin ja työssäkin pyrin kiin-
nittämään huomiota tuottamieni esit-
teiden, ohjeistusten ja materiaalien luet-
tavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Niin-
pä otin kirjojen ”kääntämisen” kosket-
telukirjoiksi haasteena: osaisinko muo-
kata tekstiä ja kuvaa soveltumaan kos-
kettelukirjoihin? 

Miten ihmeessä tämä 
tehdään?

Henna Arresto sanoo, että kirjojen teke-
miseen sisältyy paljon ihmettelyä ja poh-
dintaa. – Miltä tuntuu kalan pinta tai mi-
ten kuvata abstrakti asia ymmärrettävästi? 

– Usein keksin heti kirjaa lukiessani jo 

useita kuvien toteutusideoita siitä, mikä 
esine tai mikä materiaali tulisi kyseeseen. 
Koko kirja syntyy harvoin yhtä luonte-
vasti, joskus koskettelukuvaa säädetään 
luonnosvaiheen jälkeen kymmenen ker-
taa, ennen kun siihen ollaan tyytyväisiä 
ja se tehdään valmiiksi. 

– Arvioitutan kuvien toteutuksia toisil-
la ja, kyllä, koskettelen niitä silmät kiinni. 
Pyrin saamaan mahdollisimman oikeat 
materiaalit käyttöön. Celia-kirjastolla on 
hyvät ohjeet kirjojen tekijöille ja muuten-
kin sieltä saa neuvoja ja palautetta.  

– Tekemäni kirjat ovat valikoituneet 
ensisijaisesti siksi, että ne ovat erityisen 
hyviä kuvallisia lastenkirjoja ja minusta 
olisi hienoa, että mahdollisimman monet 
voisivat nauttia niistä. Ne ovat kirjoja, jois-
sa kuvalla on suuri merkitys ja jotka ei-
vät siksi vain luettuina avaudu kokonaan 

Joensuulainen Henna Arresto kääntää painettuja kuvakirjo-

ja koskettelukirjoiksi. Tehtävä vaatii ymmärrystä ja kekse-

liäisyyttä. Alkuperäistarinaa on karsittava ja löydettävä siitä 

kaikkein olennaisin. 

Teksti Leena Honkanen
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näkövammaisille. Ne ovat myös juonel-
taan lyhennettävissä koskettelukirjapituu-
teen ilman kirjan luonteen muuttumista. 

Olennainen otetaan, rönsyjä 
karsitaan

– Hyvän juonen lisäksi koskettelukir-
jaksi käännettävän kirjan kuvituksen on 
oltava aika konkreettinen. Lapion pitää 
olla lapio ja kissan kissa – tulkintaon-
gelmia ei saa tulla. Esimerkiksi Oikeas-
ti vaarallista -kirjassa on kosketeltavak-
si soveltuvia, tavallisesti vaarallisia esi-
neitä kuten veitsi, sähköjohtoja ja pesu-
ainepulloja. Kirjassa pistorasiaa voi tun-
nustella, ja siten oppia, että sellaiseen ei 
muulla saa koskea.

– Viittaukset visuaalisiin asioihin pi-
tää riisua tai kiertää tai tehdä niistä ku-

Henna Arreston tekemät 
koskettelukirjat: 
n Todd Parr: 
Rauhakirja
Perhekirja 
Ei haittaa, jos on erilainen 
n Karin Henriksson & Maarit Gunnervall: 
Oikeasti vaarallista
n Riina Katajavuori & Salla Savolainen: 
Pentti Kanariansaarilla 
n Hervé Tullet: 
Villit pallot 

va. Tästä huolimatta en koskaan tahdo 
aliarvioida lukijaa tai yrittää päättää hä-
nen puolestaan, ettei jokin sopisi hänel-
le tai tehdä toteutuksesta juonellisesti lii-
an ennalta arvattavaa tai tylsää. 

– Valitsemissani alkuperäisteoksissa 
on usein joku hauska jippo, jonka halu-
an jollain tavoin saada muunnettua kos-
kettelukirjankin toteutukseen. Kuvasta ja 
tekstistä on tehtävä mahdollisimman sel-
keää, mutta itse kirjassa saa mieluusti olla 
lukijalle jotain pohdittavaa.  Myös tekstis-
sä tahdon mahdollisimman pitkälle an-
taa kirjailijan äänen ja tyylin kuulua. Py-
rin lukemaan alkuperäisteosta niin mon-
ta kertaa, että sen kaikki sävyt ja kerrok-
set avautuisivat ensin itselle, jotta uskal-
taisin karsia sitä niin, että kirjailijan ja 
kuvittajan tarkoittama olennaisin jäisi.  

n Pentti Kanariansaarilla -kirjan kuvitusta kahdella tapaa: alkuperäinen, Salla Savolaisen 
kuva Pentin pakkaamasta repusta ja sama kuva esineistä valmistettuna kosketteluversiona. 
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n Kuviin on mukava lisätä jotain toiminnallista. Tässä kuvassa mum-
mon kädet voi avata ja taas sulkea tytön ympärille magneetilla.

n ”Rauha on sitä, että saat olla juuri sellainen kuin olet.” Kuvan val-
mistamiseen on käytetty nahkaa, helmiä, nappeja, keinohiusta ja 
-turkista, kankaita, lankoja, vanua ja muovia.  Monipuolinen materi-
aalien ja tekstuurien käyttö tekee kuvasta mielenkiintoisen ja aidon 
tuntuisen. Kuva on Todd Parrin Rauhakirjan kosketteluversiosta. 

n Oikeasti vaarallista -kirjan kuvituksessa on käytetty osittain oikeita esineitä, jotka on 
muokattu koskettelukirjaan sopiviksi. Esineiden tulee olla turvallisia, lujasti kiinnitetty-
jä sekä mahdollisimman litteitä, ettei kirjasta tule liian paksu. 
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Teksti Leena Honkanen

K
ahvilatoiminnan pani al-
kuun Susanna Halme (20) 
ollessaan 15-vuotias. 

– Mietimme kaverini 
kanssa, että olisi kiva jos 
omalla alueellamme oli-
si jotain vapaamuotois-

ta toimintaa meidän ikäluokkamme nä-
kövammaisille nuorille. Nuorisokahvila 
vaikutti hyvältä ajatukselta, eikä sen to-
teuttaminen ollut vaikeaa: pari puhelin-
soittoa, ja meillä oli kahvilan perusedel-
lytys, eli sopiva tila, käytettävissämme. 
Sen antoi paikallinen näkövammaisyh-
distys meille veloituksetta. 

– Ensimmäisellä kerralla mukana oli 
työntekijä, joka selitti hellan käytön ja 
miten valot sammutetaan ja ovet luki-
taan lähtiessä. Ensimmäisen vuoden ai-
kana työntekijä autteli vähän, mutta sen 
jälkeen vastuu siirtyi minulle. Näkeviä 
avustajia emme tarvitse. Joskus kun me-
nemme keilaamaan tai teatteriin, han-
kimme tarvittavan määrän oppaita mu-
kaan. Hekin ovat yleensä järjestyneet ihan 
omien verkostojen kautta; esimerkiksi 
veljeni tyttöystävineen on ollut mukana 
opastamassa. 

– Ensimmäisellä kerralla minua jän-
nitti, että pitäisikö kahvilassa olla jotain 

enemmän järjestettyä, esimerkiksi mu-
siikkia tai tarjoiluja, mutta kaikki läh-
ti tosi luontevasti käyntiin ilman kum-
mempia hössötyksiä. Porukoilla riittää 
keskenään juteltavaa ja rento ilmapiiri 
takaa viihtymisen.

Kahvila opettaa

Vaikka Susanna on ollut kahvilan veto-
vastuussa alusta alkaen, niin tehtäviä on 
jaettu kaikkien osallistujien kesken. 

– Minulle kuuluu lähinnä tiedottami-
nen ja asioiden hoito alueyhdistykseen 
päin, esimerkiksi tilavarausten tekemi-
nen. Facebookissa heitellään ideoita sii-
tä, mitä haluttaisiin tehdä, ja sovitaan ai-
katauluista. Kahvila toimii nyyttäriperi-
aatteella, ja jos pidetään vaikka peli-il-
ta, se kenellä on joku hyvä peli, tuo sen 
mukanaan.

– Kahvila on opettanut taitoja, joista 
on hyötyä työelämässäkin. Tiedottami-
nen on tietenkin yksi niistä. Aluksi pi-
ti laittaa tiedotteita vähän kaikkialle ja 
yrittää tehdä toimintaa tunnetuksi. Nyt 
homma pyörii jo paljon enemmän omal-
la painollaan. Alueyhdistykseltä olemme 

Meidän kuppila
Tampereella on toiminut viiden vuoden ajan näkövammais-

ten nuorten kahvila, joka on nuorten itsensä ideoima ja joh-

tama. Kahvilassa kokoontuu kymmenkunta nuorta noin 

kuukauden, parin välein. 

n  Nuorisokahvila kokoontuu Tampereen 
Seudun Näkövammaiset ry:n tiloissa. 
Kahvittelijoita saapuu joskus Turusta ja 
Helsingistä saakka. Kuvassa Tuukka Ojala 
ja Minja Survonen.
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tilojen lisäksi saaneet jonkin verran rahaa 
esimerkiksi keilaamiseen, ja raportointi 
pitää tietenkin hoitaa yhdistykseen päin.

– On ollut kiva, että alueyhdistys ei ole 
ottanut meihin nähden minkäänlaista hol-
hoojan roolia, vaan ollaan saatu itse tehdä 
omilla ehdoillamme ja omista lähtökoh-
distamme. Se opettaa ottamaan vastuuta.

Kokemusta ja vertaistukea

Porukka, joka käy Tampereen nuoriso-
kahvilassa, on hitsautunut yhteen vuo-
sien varrella. 

– Aina tulee mukaan uusia nuoria, niin 
kuin pitääkin. Alkuaikoina kokoonnuim-
me viikolla, mutta kuin osallistujamää-
rät alkoivat vähän hiipua, vaihdoimme 
kahvilapäivän lauantaiksi. Silloin saatiin 
mukaan nuoria kauempaakin. Nyt osal-
listujia tulee silloin tällöin Helsingistä ja 
Turusta asti, monesti 2–3 hengen poru-
koissa. Ulkopaikkakuntalaisista on kiva, 
kun on joku paikka ja kohde, johon läh-
teä ja samalla tulee tottumusta itsenäi-
seen liikkumiseen laajemmaltikin kuin 
omilla kotikulmilla.

Koska kahvittelijat ovat näkövammai-

sia, puhutaan tietenkin myös näkövam-
maisuuteen liittyvistä asioista. 

– Kävijöiden ikähaarukka on 13:sta 
25:een vuoteen. Nuoremmat osallistujat 
usein kyselevätkin vanhemmilta esimer-
kiksi Näkövammaisten liiton nuorisotoi-
minnasta tai lukio-opiskelusta. Meillä on 
ollut myös opaskoiravierailuja, joissa it-
se olemme voineet kokeilla koiran kanssa 
kulkemista. Opaskoirat kiinnostavat mei-
dän ikäluokkaamme, koska koiran han-
kinta alkaa olla monelle ajankohtaista. 
Ylipäätään yhteisistä kiinnostuksen koh-
teista, esimerkiksi apuvälineistä, vaihde-
taan kokemuksia. Vertaistuki kulkee sii-
nä mukana kuin huomaamatta.

Susanna Halme rohkaisee nuoria pe-
rustamaan kahviloita myös muualla Suo-
messa. Tarvitaan vain pari–kolme kaveria, 
jotka sitoutuvat toimintaan ja sopiva tila. 

– Luulen että alueyhdistykset ilolla 
antavat tiloja käyttöön nuorilleen. Kah-
vilatoiminnan myötä oppii kaikenlais-
ta hyödyllistä ryhmädynamiikasta vas-
tuunkantoon, ja siitä voi hyvin kertoa 
myös CV:ssään, kun hakee ensimmäisiä 
työpaikkoja.

Susanna Halme (20)
n  Kotoisin Akaasta
n  Asuu Espoossa
n  Viime kevään ylioppilas
n  Työpaikka Näkövammaisten liitto, 
järjestöpalvelujen assistentti
n  Pelaa Suomen naisten maalipallo-
joukkueessa
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Näkövammaisten alle kouluikäisten lasten 
perhekurssit

Kurssit on tarkoitettu kuntoutuksen alkuvaiheessa oleville 0–5 
-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsilla 
voi olla näkövamman lisäksi myös muita liitännäisvammoja. 
n  Kurssilla keskustellaan lapsen näkövammasta ja sen vaiku-
tuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä perheeseen. Kurs-
si antaa tietoa ja käytännön vinkkejä perheen arkeen sekä voi-
mavaroja vanhemmuuteen. Toiminnallisissa ryhmissä harjoi-
tellaan leikki-, liikunta-, liikkumis- ja omatoimisuustaitoja kehi-
tystason mukaisesti. Kurssin aikana on ohjelmaa näkövammai-
sille lapsille, vanhemmille ja sisaruksille. Ohjelmat toteutetaan 
ryhmissä, joissa tehdään toiminnallisia harjoitteita ja vaihde-
taan vertaisten kokemuksia. 

Näkövammaisten koulunsa aloittavien lasten 
perhekurssit

Kurssit on tarkoitettu 5–7 -vuotiaille näkövammaisille lapsille ja 
heidän perheilleen. Lapsilla voi olla näkövamman lisäksi myös 
muita liitännäisvammoja. 
n  Kurssi antaa lapselle sekä perheelle tietoa koulun aloitukseen 
liittyvistä asioista ja mahdollisuuden keskustella näkövamman 
vaikutuksesta oppimismenetelmiin. Kurssilla keskustellaan lap-
sen kasvuun, kehitykseen ja kaverisuhteisiin liittyvistä asiois-
ta. Toiminnallisissa ryhmissä harjoitellaan liikunta-, liikkumis- ja 
omatoimisuustaitoja kehitystason mukaisesti. Kurssin aikana 
on ohjelmaa näkövammaisille lapsille, vanhemmille ja sisaruk-
sille. Ohjelmat toteutetaan ryhmissä, joissa tehdään toiminnal-
lisia harjoitteita ja vaihdetaan vertaisten kokemuksia. 

Näkövammaisten alakoululaisten 
perhekurssit 

Kurssit on tarkoitettu 1.–6.-luokkalaisille näkövammaisille lapsille 
ja heidän perheilleen. Lapsilla voi olla näkövamman lisäksi myös 
muita liitännäisvammoja. 
n  Kurssi antaa tietoa ja käytännön vinkkejä lapsen koulunkäyn-
tiin, omatoimisuustaitoihin ja vapaa-ajan viettoon kavereiden 
ja perheiden kesken. Toiminnallisissa ryhmissä harjoitellaan lii-
kunta-, liikkumis- ja omatoimisuustaitoja kehitystason mukai-
sesti. Kurssin aikana on ohjelmaa näkövammaisille lapsille, van-

hemmille ja sisaruksille. Ohjelmat toteutetaan ryhmissä, joissa 
tehdään toiminnallisia harjoitteita ja vaihdetaan vertaisten ko-
kemuksia. 

Kurssille haetaan Kelan hakulomakkeella KU 132 (harkinnanva-
rainen kuntoutus) tai KU 104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Lii-
tä hakemukseesi kuntoutussuunnitelma tai B-lääkärin-lausunto, 
jossa näkyy lääkärin kurssisuositus. Kursseille on esivalinta. 
Lisätietoja kurssien ajankohdista ja hakuajoista: 
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/lastenkalenteri
Hakemukset liitteineen toimitetaan: 
Näkövammaisten liitto ry, Anne Tiljander, PL 41, 00030 Iiris. 
Lisätietoja:
Anne Tiljander
anne.tiljander@nkl.fi tai 09-3960 4571.

Yksilöllinen kuntoutus

Yksilöllinen kuntoutus on tarkoitettu näkövammaisille lapsille ja 
nuorille perheineen. Kuntoutujalla voi olla myös muita liitännäis-
vammoja, mutta ajankohtaisesti tarve on näkövammaan liittyväs-
sä kuntoutuksessa. 
n  Yksilöllisen kuntoutuksen tavoitteena on etsiä, harjoitella ja 
siirtää kotiin lapsen ja nuoren arkea helpottavia keinoja, edistää 
toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempia lapsen ja 
nuoren kasvatuksessa ja kuntoutuksessa.
n  Kuntoutuksen sisältönä on tarpeen mukaan: Toiminnallisen 
näönkäytön arviointi, näköä korvaavien aistien harjaannuttami-
nen, itsenäisen liikkumisen tukeminen ja liikkumistaito,
omatoimisuuteen ohjaaminen, lapsen ja nuoren vuorovaikutus-
taitojen sekä sosiaalisten taitojen tukeminen ja vahvistaminen.
Toiminnallisia harjoitteita ja yhdessä tekemistä koko perheelle. 
n  Yksilölliseen kuntoutukseen on käynnissä jatkuva haku, ja sitä 
haetaan Kelasta lomakkeilla KU 104 (vaikeavammaisen monia-
mmatillinen yksilökuntoutus) tai KU 132 (harkinnanvarainen yk-
silöllinen kuntoutus). Hakemuksen liitteeksi Kelaan tulee toimit-
taa voimassa oleva kuntoutussuunnitelma tai B-lääkärinlausun-
to, jossa suositellaan yksilöllistä kuntoutusta. 
Lisätietoja: 
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/lastenkalenteri
http://www.kela.fi/kuntoutus

Vuoden 2016

sopeutumisvalmennuskurssit

S i l m ä t e r ä  2 / 2 0 1 638



n  Elsi, Alisa ja Eliel Parpala Kaunispään huipulla Saariselällä.

Syksyllä Nuuksioon

Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry:n lomalle

Koko perheen luontoretki Nuuksion kansallispuistossa 
sunnuntaina 11.9. kello 13 alkaen noin 3–4 tuntia. 
Ohjelmassa patikointia helppokulkuisella (myös rattail-
la ja pyörätuolilla) luontopolulla, oppaiden tarinointia ja 
eväiden syöntiä nuotion äärellä. 
Tarjolla tikkupullaa, lättyjä ja nokipannukahvit. 
Ottakaa omat makkarat, mehut ja vaahtokarkit mukaan.
Kokoontumispaikka ilmoitetaan retkelle ilmoittautuneille.
Ilmoittautumiset 5.9. mennessä:
info@sokeainlastentuki.com
Retki on maksuton.
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S
okeain lasten tukiyhdistyksen lomat on tarkoitet-
tu näkövammaisille alle 12-vuotiaiden lasten per-
heille, joilla on tuetun loman tarve. Lomille pää-
see tavallisimmin kaksi perhettä ja yhdistyksen 

palkkaamana matkassa on pari aikuista hoitamassa käy-
tännön järjestelyjä ja helpottamassa perheen arkea vie-
raassa ympäristössä. 

Kevään 2016 aikana yhdistyksen lomille ja tapahtumiin 
on osallistunut 28 perhettä ja vielä useammalla perheellä 
on mahdollisuus päästä toimintaan mukaan kesän ja syk-
syn aikana. Toivon, että te perheet, joilla voimavarat ovat 
vähissä tai teillä muu erityinen tarve tuettuun lomaan, 
otatte minuun yhteyttä. Kerron lisää toiminnastamme ja 
teille ehkä mahdollistuu pieni hengähdys arjen keskelle. 

Lomahakemuksen pystyy täyttämään kotisivuillamme 
www.sokeainlastentuki.com, siellä myös lisätietoa yhdis-
tyksestämme. Mutta sitä ennenkin voit lähestyä minua 
sähköpostilla.

Odotan myös postia perheiltä, jotka olette jo hakeneet 
lomaa aiemmin, mutta se ei ole vielä toteutunut.
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n  Kurssilla saatte tietoa näkövammaisten nuorten tulevai-
suuden suunnittelun pohjaksi ja mahdollisuuden vaihtaa 
ajatuksia vanhempainryhmässä.
n  Tarjolla on kaksi samansisältöistä kurssia Jyväskylässä 
ja Helsingissä, joista voitte valita maantieteellisesti sopi-
vamman.
n  16.–17.9.2016  Näkövammaisten palvelu- ja toiminta-
keskus Iiris, Helsinki
n  30.9.–1.10.2016  Jyväskylä (paikka tarkentuu myöhemmin)
n  Kurssimaksua ei ole. 
n  Kurssiin sisältyy kurssimateriaali ja kahvit. Osallistujat 
vastaavat itse aterioistaan, majoitus- ja matkakustannuk-
sista. 
n  Helsingissä on mahdollisuus majoittua Iiriksessä. Jyväs-
kylän majoituspaikoista tarkempaa infoa ilmoittautuneille.
Olette lämpimästi tervetulleita!
n  Sitovat ilmoittautumiset 26.8.mennessä
Webropol-linkin kautta osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/1BA0655E20BDAF0B.par
n  Lisätietoja:
Annika Tyynysniemi
Lapsi- ja perhepoliittinen suunnittelija/Keski-Suomi
Näkövammaisten liitto ry
050 352 1945
annika.tyynysniemi@nkl.fi

Ohjelma (alustava)
n  Perjantai 16.9. (Helsinki) ja 30.9. (Jyväskylä) 
10.00 Saapuminen ja aamukahvi
10.30 Infopäivien avaus
Ohjelma ja teemat
Onervan 9. luokan jaksojen anti
Onervan 10. luokka
11.30 Lounas
12.15 Nuori ja näkövamma 
Nuoren itsenäistyminen ja omatoimisuuteen kasvaminen

NKL:n nuorisotoiminta ja harrastusmahdollisuudet
Yhdistystoiminnasta, Annika Tyynysniemi ja Teemu Ruo-
honen
14.00 Tauko
14.30 Vaihtoehdot ammatinvalinnan vaiheessa
2. asteen oppilaitokset, lukio, Keskuspuiston ammatti-
opiston Arlan toimipaikka
16.15–17.00 Keskustelua ja kertausta päivän aikana nous-
seista kysymyksistä
18.00 Yhteinen päivällinen kaupungilla / omakustantei-
nen 
 
n  Lauantai 17.9. (Helsinki) ja 1.10. (Jyväskylä)
8.30 Nuori ja näkövamma 
 Nuoren itsenäistyminen ja omatoimisuuteen kasvami-
nen
Teema jatkuu edelliseltä päivältä, Annika Tyynysniemi ja 
Sari Kokko
10.00 Kahvitauko
10.15 Nuoren ammatinvalinta ja sitä tukevat tahot sekä 
yhteishaku ja erityisjärjestelyt
Opiskelun tukimuodot ja toisen asteen opiskelu- ja kun-
toutumissuunnitelma, Sari Kokko 
12.30 Lounas
13.15 Apuvälineet ja niiden merkitys opiskelussa
Työllistymisen näköaloista ja työelämän haasteista
Oppisopimuskoulutus, Ville Ukkola ja Sari Kokko
14.15-15.30 Keskustelua ja kertausta infopäivien annista, 
loppukahvit ja kotimatkalle

Sari Kokko
koulutuspoliittinen suunnittelija, KM
Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 Iiris
050 401 5802, 09 3960 4574
www.nkl.fi

Tukea opiskeluun ja itsenäistymiseen 
-kurssi vanhemmille
Näkövammaisten liitto ry järjestää näkövammaisten 7.–9. luokkalaisten nuor-

ten vanhemmille Tukea opiskeluun ja itsenäistymiseen -kurssin. 
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P
ääministeri Juha Sipilän hallitus on hallitusohjel-
massa määritellyt toiminnalleen viisi painopiste-
aluetta. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purka-
minen on nimetty yhdeksi näistä alueista. Muut 

alueet ovat työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulu-
tus, hyvinvointi ja terveys sekä biotalous ja puhtaat rat-
kaisut. Ensin mainitun alta löytyy edelleen viisi kärkihan-
ketta, jotka keskittyvät julkisten palvelujen digitalisoin-
tiin, digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön raken-
tamiseen, säädöksien sujuvoittamiseen, kokeilukulttuu-
rin käyttöönottoon sekä johtamisen ja toimeenpanon pa-
rantamiseen. 

Työelämä, työ ja opiskelu ovat jo pidemmän aikaa digi-
talisoituneet harppauksin ja digitalisaation tulevien muo-
tojen arviointi on vaikeaa, ellei mahdotonta. Se kuiten-
kin tiedetään, että maamme hallitus näkee ja haluaa näh-
dä digitalisaation ennen kaikkea mahdollisuutena, jon-
ka avulla kilpailukykyä pystytään parantamaan ja se kuu-
luisa tuottavuusloikka loikkaamaan. Digitalisaation edis-
täminen ja säädöksien purku on hallitusohjelmassa nipu-
tettu saman painopistealueen alaisuuteen ja hallitus aset-
taakin tavoitteeksi yhden luukun digitaaliset julkiset pal-
velut, jotka ovat sekä käyttäjälähtöiset että nostavat tuot-
tavuutta ja tuloksellisuutta. 

Valmiudet käyttää tietokonetta tai muuta vastaavaa lai-
tetta ja siihen asennettuja ohjelmia tai ohjelmistoja ovat 
nykyään työelämään sijoittumisen kannalta elintärkeitä. 
Kaikki ohjelmat ja ohjelmistot eivät kuitenkaan ole näkö-
vammaiselle saavutettavia. Niiden käyttö näkövammai-
sen apuvälinein on joko mahdotonta tai vaikeaa ja aikaa-
vievää. Esteelliset ohjelmat sulkevatkin tehokkaasti näkö-
vammaisia työmarkkinoilta. 

Digitalisaatio voi joko auttaa näkövammaisia mukaan 
yhteiskuntaan, opiskeluun, työhön ja vaikuttamiseen tai 
se voi sulkea heidät pois sieltä. Hallituksella on tilaisuus 
vaikuttaa siihen, millä tavalla digitalisaatio etenee. Halli-
tus voi asettaa julkisten palvelujen digitalisoinnin kulma-

kiveksi saavutettavuuden ja aidosti sitoutua esimerkik-
si siihen, että kaikki julkisen sektorin käyttämät ohjelmat, 
ohjelmistot, käyttöliittymät tai muut sellaiset ovat esteet-
tömiä. Tietty digitaalinen palvelu saattaa nimittäin olla 
täysin esteetön näkövammaiselle loppukäyttäjälle, mutta 
todellinen haaste piilee siinä, miten saada ne ohjelmistot, 
joilla digitaaliset palvelut tuotetaan, esteettömiksi. 

Esteettömyydessä ei ole kyse vain loppukäyttäjästä, 
vaan myös työntekijöistä. Julkinen sektori on Suomes-
sa suuri työnantaja ja olisi surullista, mikäli digitalisaation 
tohinassa julkisen sektorin työntekijän digitaalinen työ-
ympäristö muuttuisi näkövammaiselle esteelliseksi. Val-
tion ja kuntien palveluksessa työskentelee paljon näkö-
vammaisia ja näkövammaiset usein kouluttautuvat aloil-
le, joilla julkinen sektori on tärkeä työnantaja. On tärkeää, 
että digitalisaatiota toteutetaan myös näkövammaisten 
työelämätarpeet huomioiden. 

Digitalisaation uhka?

ville.ukkola@nkl.fi

Teksti Ville Ukkola
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Tulossa syksyllä
Värikylpyyn

V
auvojen värikylpy –ryhmä näkö- 
ja näkömonivammaisten lasten 
perheille Porissa!
Porin lastenkulttuurikeskus - Sa-

takunnan lasten kulttuuriverkosto aloit-
taa uuden moniaistisen värikylpy-työ-
ryhmän pienten näkö- ja näkömonivam-
maisten lasten perheille syksyllä. Myös 
perheen muut sisarukset voivat osal-
listua. Mukaan mahtuu kuusi perhettä. 
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. Alusta-
vasti työpajat ovat joka toinen torstai klo 
17 – 17.45 Porin taidemuseon työpajati-
lassa [Eteläranta 6, Pori]. Tilaan on estee-
tön pääsy. Työpajajakson hinta on 70 € / 
perhe. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset oikeuk-
sienvalvonnan asiantuntija 
Jaana Engblom, 050 591 8167 
jaana.engblom@nkl.fi

20.8.–21.8.2016
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
Haku päättyy: 22.7.2016
Hinta: 60€ 
(sisältää majoituksen ja ruokailut)

10.9.–11.9.2016
Inkalan Kartano, Hämeenlinna
Haku päättyy: 5.8.2016
Hinta: 80€ 
(sisältää majoituksen ja ruokailut)

Isien viikonloppu Äitien viikonloppu

Näkövammaisten lasten äitien vir-
kistävä viikonloppu idyllisessä karta-
nomiljöössä. Luonnonrauhaa, omaa 
aikaa, äitien juttuja ja vertaistukea. 
Vapaamuotoisessa ohjelmassa ren-
touttava sauna kylpytynnyrin kera 

sekä maittavaa ruokaa.
Ilmoittaudu: 

www.silmatera.fi ->toiminta

Näkövammaisten lasten isien 
oma viikonloppu. 

Saunomista, kylpytynnyri 
ja jutustelua järven rannalla. 
Omaehtoista liikuntaa tai 
rentoa oleskelua – ohjelma 

on vapaamuotoinen. 
Ilmoittaudu: 

www.silmatera.fi ->toiminta

Näkövammaisille lapsille suunnattu ku-
vailutulkattu lastenteatteriesitys Teatteri 
Hevosenkengässä näytelmästä Pippuri-
dino sunnuntaina 3.11. kello 15.
Esitys kestää noin 45 minuuttia ja sopii 
kaikille kolmesta vuodesta ylöspäin.
Tietoa esityksestä:
www.hevosenkenkä.fi

Pippuridino
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Tervetuloa vertaistuen maailmaan!

Palvelulomake
 LIITYN JÄSENEKSI

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

1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja 

syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Osoite ja postitoimipaikka

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

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

 TILAAN  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

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



Kesän 2016 leiriohjaajat Reet, 
Sumppi, Jutta, Elina, Alma 
ja Antti (alarivissä) valmiina 
vauhdikkaaseen kesään.
Magee staili!
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