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Mitä peruskoulun jälkeen? 
Infopäivät 9.-luokkalaisten vanhemmille
n  Näkövammaisten Keskusliitto ry järjestää kaksi saman-
sisältöistä tilaisuutta sokeiden/heikkonäköisten perus-
opetuksen 9. luokalla olevien nuorten vanhemmille: Hel-
singissä 26.-27.9.2014 Näkövammaisten palvelu- ja toi-
mintakeskus Iiriksessä ja Jyväskylässä 3.-4.10.2014 Kansa-
laistoiminnan keskus Matarassa.
n  Päivillä käsitellään ammatinvalintaa sekä jatko-opiske-
luvaihtoehtoja, opiskelun tukimuotoja, nuoren itsenäis-
tymisprosessia, työllistymistä ja apuvälineiden merkitys-
tä opiskelussa.  
n  Tilaisuus on maksuton. Osallistujat vastaavat itse majoi-
tus- ja matkakustannuksista. 
n  Pyydämme ilmoittautumaan 22.08.2014 mennessä. 
Tervetuloa!
Ville Ukkola
työllisyysneuvoja
Näkövammaisten Keskusliitto ry
09 3960 4483
050 378 3556
ville.ukkola@nkl.fi

Oikeus opiskella

Näkövammaisten Keskusliitto ry on valinnut vuoden 
2014 teemaksi näkövammaisten opiskelun. Liitto tiedot-
taa elinikäisen opiskelun mahdollisuuksista ja esteettö-
mästä opiskelusta. Opiskeluteema huipentuu marras-
kuussa Sokeain viikon tapahtumiin. Erityistä huomio-
ta tarvitsevat sellaiset näkövammaiset nuoret, jotka ovat 
vaarassa jäädä koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuo-
lelle.
Näkövammaisista 15–64-vuotiaista perusasteen jälkei-
nen tutkinto on 60,8 prosentilla. Koko väestössä sama lu-
ku on 74 prosenttia.  Näkövammaisista työikäisistä kor-
kea-asteen tutkinto on 5,5 prosentilla ja koko väestöstä 
30,3 prosentilla.

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkö-
vammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikunta-
välineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun 
sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövam-
maisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja 
niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 30.9.2014 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
saatio@sokeainlastentuki.com

Motoasemat-opas

Motoasemat on suunniteltu toimintakyvyiltään erilaisil-
le liikkujille. Niillä kannustetaan matalan kynnyksen har-
joitteluun. Motoasemat-opas sisältää kuvauksen ja oh-
jeet kuuden erilaisen liikunnallisen harjoitteluaseman ra-
kentamiseen sekä alkulämmittelyn ja loppuleikin ohjaa-
miseen.

Irtileikattavista tehtäväkorteista löytyvät ohjeet tehtä-
vien helpottamiseen, vaikeuttamiseen, soveltamiseen ja 
eriyttämiseen. Oppaan lopusta löytyy välinelista ja ideoi-
ta tee-se-itse -välineiden tekemiseksi. Ruotsinkielisen op-
paan nimi on Motostationer. 
n  Hinta: jäsenhinta 10 euroa + toimituskulut, 
muut 25 euroa + toimituskulut.
www.vammaisurheilu.fi
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Leena Honkanen 
toiminnanjohtaja

Elämäniloa

K
atselimme minusta otettuja vanhoja mustavalkoisia valokuvia vii-
sivuotiaan Millin kanssa. Olin kuvissa varmaan sellainen seitsen-
vuotias. ”Sä naurat aina noissa kuvissa, sä olit tosi iloinen lapsi”, to-
tesi Milli. Niinpä, lapsuus tuntui onnelliselta ajalta, vaikka useim-
mille meille viisi–kuusikymmenluvun tytöille ja pojille se oli köy-
hempää ja ankarampaa, kuin tämän päivän lapsuus näyttää olevan. 
Ja miksi elämä ei lapsuuden jälkeen enää naurata: kuvaa otettaes-

sakin täytyy sanoa ”muikku”? 
Meillä aikuisilla on kova taipumus huolenkantoon.  Riippumatta siitä, kuinka 

suuri tai pieni huoli ongelma tai murhe on, tuntuu se olevan aina päällimmäinen 
puheissa ja mielessä. Jos rikkaruohot ovat vallanneet kukkapenkin, sekin rassaa. 
Useimpien ihmisten elämään mahtuu huonoja aikoja: työttömyyttä, sairautta ja 
menetyksiä – ja tuskinpa kukaan aivan kolhuitta selviää. Vastoinkäymisten tuo-
man murheen hyvin ymmärtää, mutta kun toiveista ja unelmistakin tuppaa kas-
vamaan huolia: pitäisi hankkia auto, asunto tai eläketurva; nauttia lomasta, arjes-
ta ja perheestä. Se stressaa, kun kaikki tämä ei aina onnistu – joskus ei mikään.   

Moni huoli istutetaan meihin itsemme ulkopuolelta. Syyllistymme syömään 
väärin tai liikkumaan liian vähän. Olemme vanhempina epäonnistuneita, jos lap-
si saa huonoja arvosanoja koulussa. Vai onko syy sittenkin opettajassa tai järjes-
telmässä? Miten tässä sekavassa maailmassa löytää syyn, seurauksen ja syyllisen? 
Siinäpä huoli.

Oma elämäni on edennyt jo sen verran pitkälle, että sitä taaksepäin tarkastel-
len voisin sanoa, että huolehtiminen ja murehtiminen eivät asioita ole 
edistäneet. Asiat, jotka joskus tuntuivat tavoittelemisen arvoisel-
ta, menettävät vähitellen hohtoaan. Ruokkoamaton kukkapenk-
ki on villin kaunis. Ja jos huonoa todistusta kotiin kantaa on-
nellinen lapsi, niin voisivatko asiat oikeastaan olla paremmin.

Nyt taas kesän kuluessa olen katsellut valokuvia yhdistyk-
sen leireiltä. Ne hehkuvat lasten riemua – hymyt ovat huu-
lilla, vaikka monella näistä lapsista on vakava vam-
ma tai sairaus. Meillä aikuisilla on iso rooli lastem-
me hyvinvoinnissa, ilossa ja onnessa. Annetaan ti-
laa ilolle, silloinkin kun kaikki ei ole niin täydel-
lisen hyvin.   



J
oose Ojala on asunut omas-
sa vuokra-asunnossaan Hel-
singin Pengerkadulla vuo-
den verran ja opiskellut sa-
man ajan Pop-jazz -musiik-
kipedagogiikkaa Metropo-
lia ammattikorkeakoulussa. 

Tämä aika on opettanut hänelle elämäs-
tä paljon enemmän kuin kolme erityis-
oppilaitoksessa ja sen asuntolassa vietet-
tyä vuotta.

– Itsenäisen elämän esteet ovat yleen-
sä omien korvien välissä, Joose sanoo. 

Hän kulkee matkan Pengerkadul-
ta opiskelupaikkaansa Arabianrantaan 
yleensä raitiovaunulla. Ja liikkuu muu-
tenkin omin neuvoin niin paljon kuin 
mahdollista.

– Kun lähtee yksin liikkeelle pitää ol-

la henkisesti valmis siihen, että yllätyk-
siä voi tulla ja yleensä niitä tuleekin – en-
sin alkuun enemmän ja sitten pikkuhiljaa 
vähemmän. Jotkut näkövammaiset nuo-
ret viettävät turhankin rajoittunutta elä-
mää, kun pelkäävät ongelmia, joita väis-
tämättä tulee eteen asuessaan tai liikku-
essaan yksin. Mutta ongelmia kohdates-
saan ja niitä ratkaistessaan ihminen oppii. 

Verkostoituen selviytyy
Joose Ojala opiskeli erityisoppilaitokses-
sa kolmivuotisen musiikin perustutkin-
non ja kävi sitä ennen myös opintoihin 
valmistavan linjan. Nyt hän osaa vertailla 
erityisen ja integroidun opiskelun eroja.

– Jos haluaa integroitua yhteiskuntaan, 
pitää mennä normaaleihin oppilaitoksiin, 
hän kiteyttää.

– Normaalissa opiskelussa ja oppilai-
toksessa on mielestäni paljon enemmän 
mahdollisuuksia verkostoitua. Ja sitä ai-
nakin tässä muusikon ammatissa tarvi-
taan: meidän työpaikkamme eivät löy-
dy Molista, vaan nimenomaan verkos-
tojen kautta.

– Taitavat opiskelijakollegat lietsovat 
myös positiivista kilpailua ja oma moti-
vaatio kasvaa sen mukana. 

– Valmentautuessani Metropolian pää-
sykokeisiin, huomasin, että erityiskoulu 
ei ollut antanut samoja valmiuksia kuin 
muista oppilaitoksista tulevilla oli, jo-
ten otin yksityistunteja pärjätäkseni ko-
keissa. Ehkä erityisoppilaitoksen suurin 
ongelma on siinä, että ryhmät ovat niin 
monenkirjavia. Minulla oli esimerkiksi 
opiskelemaan mennessäni tavoitteenani 

Ota elämä

haltuun
Itsenäistä elämää oppii elämällä sitä, 
sanoo Joose Ojala (22).

Teksti Leena Honkanen
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parantaa englanninkielentaitoani, mutta 
ryhmässämme kaikille sopivia tavoittei-
ta oli mahdotonta asettaa. 

– Jos opiskelu ei anna oikeita valmiuk-
sia työelämään, koulutuksella ei saa työtä. 
Pettymys voi tässä tapauksessa olla suu-
ri: pahimmillaan nuoren tie johtaa kal-
joittelulinjalle.

Itse tehden oppii
Joose on yksin asuessaan opetellut mo-
nia arjessa tarvittavia taitoja aivan oma-
toimisesti.

– Keikkahommissa tarvitsen usein val-
koista paitaa ja sen pitäisi myös olla puh-
das ja sileä. Silittämisen opettelin netis-
tä etsimieni sanallisten ohjeiden avulla. 

Täällä kotona olen alkanut tehdä myös 
tavallista kotiruokaa: lasagnea, kanapas-
taa ja pizzaa. Koulussa väänsimme joulu-
laatikot ja lasimestarin sillit ihan alusta 
asti, mutta ne tuntuivat turhan työläiltä 
minun taidoilleni, nauraa Joose.

Ojala on myös sitä mieltä, että turhaa 
henkilökohtaisen avustajan käyttöä kan-
nattaa välttää. 

– Avustaja vain estää normaalien ver-
kostojen ja suhteiden luomista opiske-
lukuvioissa. Apua voi tarvitessaan pyy-
tää kollegoilta – ei kukaan sitä kieltäy-
dy antamasta. Tilanteisiin pitää mennä 
rohkeasti, aina löytyy joku ratkaisu, jos 
pulmia tulee. Olemme puhuneet tästä 
myös veljeni Tuukan kanssa, joka opis-

kelee Tampereella IT-alaa. Hän on pitkäl-
ti samaa mieltä ja luopunut myös avus-
tajan käytöstä. 

– Vapaa-ajan avustajaa olen kyllä tar-
vinnut, se helpottaa liikkumista vieraissa 
paikoissa. Avustajani on samalla hyvä ka-
verini; hänen kanssaan käymme uimas-
sa, festareilla ja konserteissa.  

Taiteen tiellä
Musiikkia Joose Ojala on harrastanut 
lapsesta asti. Hänen pääsoittimensa on 
haitari. Opintojen ohella mies keikkai-
lee ahkerasti.

– Pienestä pitäen olen soitellut aina 
jotakin: pianoa, urkuharmonia ja hai-
taria. Jo lapsena esiinnyimme Tuukka-

n  Joose Ojala ja Jani Kallunki 
Näkövammaisteatterin Mestari 
ja Margarita -näytelmän har-
joituksissa.
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veljeni kanssa ja vuosi sitten perustim-
me Tuukan ja kaverimme, Joona Viti-
kaisen, kanssa JJT-trion. Se on sellainen 
hää- ja tanssibändi. 

Joose soittaa myös ”Punavuoren var-
pusen”, Tia Cohenin, bändissä. 

– Tia Cohenin kanssa meillä on kol-
me–neljä ravintolakeikkaa kuussa Puna-
vuoren Ahvenessa ja Leijuvassa Lahnas-
sa. Hänen kanssaan esiinnymme myös fir-
mojen tilaisuuksissa ja syntymäpäivillä. 
Elokuussa olemme menossa konsertoi-
maan Tampereen teatterikesään. 

– Jos musiikki on intohimo, kannattaa 
lähteä rohkeasti opiskelemaan normaa-
leihin oppilaitoksiin. Integroidusti opis-
kellessa oppii enemmän niitä taitoja, joi-
ta työssä tarvitaan. Näissä hommissa 60 
% on soittamista ja loput 40 % koostuu 

sosiaalista taidoista ja esiintymistaidosta 
– pitää olla hyvä tyyppi, Joose kiteyttää.

Haastattelupäivämme osuu jännittä-
vään päivään: illalla on Näkövammaiste-
atterin Mestari ja Margarita -näytelmän 
ensi ilta. Joose esittää siinä Jeshuan osaa.

– Näyttelemistä harrastavat ystäväni, 
Ella ja Ronja, houkuttelivat minut mu-
kaan teatteriin. Ensin alkuun oli tarkoi-
tus, että teen siellä vain musiikkijuttuja, 
mutta sitten ohjaaja kysyi, voisinko ottaa 
muutaman repliikinkin. 

– Näyttelemisessä on hienoa, kun voi 
astua roolihahmonsa nahkoihin. Siinä 
avautuu uusi kanava itsensä ilmaisemi-
seen ja oppii paljon itsestään ja muista 
ihmisistä. Näytteleminen on antanut mi-
nulle korvaamattomia työkaluja omaan 
elämään.

n  Joose on tyytyväinen elämäänsä 
omassa kämpässä Pengerkadulla.
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n  Itsenäisen elämän esteet ovat yleensä 
omien korvien välissä, sanoo Joose Ojala. 
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Puheenjohtajalta:

Hanno Peuranen
puheenjohtaja

Kohti uutta
kouluvuotta

N
yt kesällä tätä kirjoittaessani huomaan kuinka 
paljon voi isää jännittää esikoisen siirtyessä 3. 
luokalle. Mitä kaikkea uutta uusi luokka tuo tul-
lessaan? Miten mahtaa uuden kielen opettelu 

lähteä liikkeelle? Mitenkä monet muut saavat kokea sa-
moja tuntemuksia lasten mennessä uusiin päiväkoteihin, 
eskareihin, luokkiin tai kouluihin?

Meidän tapauksessa voin olla erittäin huojentunut, että 
koulu ei vaihdu ja sitä myöten toimiva oppilashuoltoryh-
mä jatkaa loistavaa työtään. He aloittivat omalta osaltaan 
tulevan syksyn suunnittelun ja valmistelun hyvissä ajoin 
keväällä. Sen seurauksena luokkahuone pysyy samana 
kuin aiemmin, eikä tarvitse opetella uusia tiloja. Saatika 
miettiä valaistusta uusiksi tai montaa muuta pientä, mut-
ta merkityksellistä asiaa. Huone olisi varmasti vaihtunut 
ellei luokassa sattuisi olemaan heikkonäköistä.

Paras uutinen oli kuitenkin se, että sama opettaja jat-
kaa edelleen 3. luokalle. Äärimmäisen huojentava uuti-
nen. Varsinkin, kun kyseinen opettaja on erityisesti pa-
nostanut heikkonäköisyyden huomioimiseen opetuk-
sessaan ja tuntuu tietävän mitä tekee! Tuloksia ainakin 
on tullut. Kuinka monta kymmentä kertaa itse on joutu-
nut opettamaan hoitajille ja opettajille perusasioista läh-
tien mitä on syytä ottaa huomioon heikkonäköisen kans-
sa? Määrä on sen verran suuri, että parempi olla mietti-
mättä asiaa. 

Se mikä kuitenkin ihmetyttää luokan vaihtuessa on 
opetusviraston toiminta. Vaikka yleisellä tasolla mi-
kään ei ole muuttunut niin viraston suunnalta 
on kova hinku purkaa tarvittavia ja opetus-
lain mukaisia tukimuotoja. Koulu tekee 

parhaansa anoessaan avustajia virastolta, mutta saa vain 
osan niistä. Vanhempien tuntuu olevan aivan turha yrit-
tää puuttua tähän prosessiin. Mehän olemme vain asiak-
kaiden edustajia, jotka häiritsevät työntekoa. Toisaalta jos 
me emme asiaan puutu niin kuka sitten? Pahoin pelkään, 
että asia palaa jälleen kerran työlistalle koulujen alettua.

Emme taida olla avustajahaasteiden kanssa yksin. Mo-
net teistä ovat varmaan törmänneet adressiin ”Erityistu-
kea tarvitsevien lasten tasa-arvoinen oikeus oppimiseen 
turvattava”.  Taustalla adressissa on hallituksen kehysrii-
hessä hakema 10 miljoonan säästö ja sitä kautta pelko 
erityisluokkien, -opettajien ja avustajien vähentämises-
tä. Sittemmin adressista on siirrytty kansalaisaloitteeseen, 
jonka käyn allekirjoittamassa nyt heti. Käy sinäkin.
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Kesän muistot

Amerikan serkku kylässä

Kaksivuotias Ilona Haukioja kävi heinäkuussa äitinsä ja 
mumminsa kanssa vierailulla yhdistyksen toimistolla. Ka-
liforniassa asuva Ilona on tällä hetkellä kaukaisin jäsen-
lapsemme. Toki muitakin jäsenperheitä asuu ulkomailla 
ja toisaalta täällä Suomessa taas perheitä, joiden kotimaa 
on jossakin toisella syrjällä maailmaa. Näin me kansainvä-
listymme. Kiitos käynnistä Ilona!   

n  Pääkaupunkiseudun perheet retkeilivät toukokuussa 
Fallkullan kotieläintilalla.

Perhetapaamiset, leirit ja kurssit tarjoavat Näkövammai-
set lapset ry:n jäsenperheille tilaisuuden tavata toisiaan ja 
jakaa vertaistukea. Samalla oppii aina jotakin uutta näkö-

vammaisen lapsen asioista ja vanhempana olosta. Lapset 
ja sisarukset tarvitsevat myös vertaisten seuraa.

Kesä hauskoine retkineen ja leireineen alkaa olla taka-
na, mutta tämän lehden sivuilta 16, 35 ja 42 löydät tule-
van syksyn tapahtumia.
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Uusien jäsenten päivä
Kesän muistot

Näkövammaiset lapset ry vie-
tää vuosittain uusien jäsenper-
heiden päivää yhdessä Soke-
ain lasten tuki ry:n kanssa. Täl-
lä kertaa vierailtiin kauniilla ja 
historiakkaalla Yrjölän tilalla 
Pälkäneellä. 
Mukana olivat Liina, Minttu, Te-
resa ja Albert perheineen. Oli 
mukava tavata!
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Oo mun kaa! -leiriläiset Virroilla

Kesän muistot

Kavereita tarvitsee jokainen ja näkövammainen lapsi tarvit-
see myös vertaiskavereita. Oo mun kaa! -leiri ja -kerhotoi-
minnassa siihen on mahdollisuus. Kerhoja valitettavasti on 
vain kolmella paikkakunnalla, joten kesäisin 8–13-vuotiai-
den iloinen seurapiiri suuntaa Oo mun kaa! -leirille. Palaut-
teiden mukaan leirillä ”kaikki oli ihan älyttömän hauskaa”.
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Kesän muistot
Kouluikäisten 
sopeutumisvalmennuskurssi Meri-
Karinan kurssikeskuksessa Turussa

Paljon puuhaa, uusia tuttuja, keskusteluja, ajatuksia, oppi-
mista ja oivallusta: sellaista on sopeutumisvalmennus.
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Suomessa näkövammaisten koululais-

ten integroiminen yleisopetukseen al-

koi toden teolla 1970-luvulla. Vanhem-

mat halusivat lapsensa kouluun kodin 

lähelle, eikä internaattielämään soke-

ainkouluihin. 

S
eitsemänkymmenluvun vanhemmat tekivät pal-
jon työtä, jotta integraatio onnistuisi. He auttoi-
vat lapsiaan läksyissä ja saattoivat koulumatkal-
la. Vähitellen koulunkäynnin tuet ja palvelut ke-

hittyivät, saatiin äänikirjoja, apuvälineitä ja jopa avustajia. 
Näkövammainen oppilas saattoi kuitenkin tuntea itsensä 
erilaiseksi kuin muut. Huomattiin, että pelkästään oppi-
laan sijoittaminen kotikouluun ja tukien saatavuus eivät 
riittäneet, vaan tarvittiin vielä jotakin muuta. Alettiin pu-
hua inkluusiosta, sulauttamisesta. Ajateltiin, että jokainen 
lapsi on omanlaisensa yksilö ja kaikki hyviä omana itse-
nään. Koululta odotetaan vain joustavia, kaikkien oppilai-
den osallisuutta tukevia opiskelujärjestelyjä. Erilaisuus pi-
ti häivyttää ajatuksista ja asenteista. Ajatus oli oikea, mut-
ta toteutuiko se käytännössä?

Vielä tänäkin päivänä inkluusion tavoitteen onnistumis-
ta mitataan usein sillä, kuinka moni oppilas on saatu sijoi-
tettua ja pidettyä tavallisessa yleisopetuksen luokkayh-
teisössä. Ja onnistuneita ollaan, jos koulunkäynti sujuu, 
tuet ovat kohdallaan ja lapsi itse, hänen luokkatoverin-
sa ja opettajat ovat tyytyväisiä. Mutta entä, jos oppiminen 
ei suju tai on liian vaativaa, niin että lapsi stressaantuu 
ja kärsii? Tai jos kaveripiiri ei kuitenkaan ota häntä jouk-
koonsa? Voidaanko silloin puhua inkluusiosta, ainakaan 
kovin onnistuneesta sellaisesta?

Onnistumista mitattaessa pitää kysyä oppilaalta itseltään 
miltä hänestä tuntuu. Pitää kysyä myös opettajilta, luokka-
kavereilta, avustajilta ja vanhemmilta. Turhan usein jossa-
kin kohtaa hiertää ja rassaa. Kotona uuvutaan läksytaakas-
ta, josta selviytyminen voi viedä tunteja joka ilta. Toisten 
oppilaiden vanhemmat saattavat pelätä, että erityinen lap-
si syö opettajan aikaa muilta ja joskus myös niin käykin. Tu-
ki ei sittenkään riitä tai se ei ole tarkoituksenmukaista. Tai 
lapsi jää yksin, ryhmän ulkopuolelle. 

Helposti sanotaan, että pitää vaan muuttaa asenteita. 
Mutta mikä se asenne oikeastaan on? Inkluusiota tavoitel-
taessa sen periaatteisiin ainakin kuuluu, että jokaisella asi-
anosaisella ja osapuolella on myönteinen ja kunnioittava 
asenne toisiaan kohtaan. Vastaanottavuutta ja hyväksyn-
tää ei voi odottaa vain toiselta. Asenne voi myös muuttua 
ja vaihdella hyvin hienovaraisistakin syistä. Myönteisen il-
mapiirin luomiseksi myös lapsilta edellytetään paljon. Ehkä 
liiankin paljon iässä, jolloin sosiaaliset taidot ovat vielä har-
joitteluvaiheessa.     

Miten teillä menee?

Varmasti Silmäterän lukijakunnassa on monia, joilla on ko-
kemuksia ja painavaa sanottavaa siitä, mikä inkluusiossa on 
mennyt pieleen tai onnistunut oivallisesti. Nämä kokemuk-
set ovat kullan arvoisia monille: niin kouluille kuin perheil-
lekin, joita nämä kysymykset koskettavat. Haluatko sinä kir-
joittaa tai kertoa kokemuksistasi? Voit olla koululaisen tai 
päiväkotilapsen vanhempi, opettaja, avustaja tai muu asiaan 
tutustunut henkilö. Myös koululaiset itse voivat kirjoittaa. 
Lähetä kokemuksesi osoitteella: 
leena.honkanen@silmatera.fi tai kirjeitse Näkövammaiset 
lapset ry, Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki. 
Tyylillä ei ole väliä! Jaa kokemuksesi yhteiseksi opiksi meil-
le kaikille.

Silmäterä kysyy:
Millainen on inkluusion 
todellisuus?
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Syksyn 2014 Oo mun kaa! -kerhot

Helsinki

kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, 
Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15 A
2.9.
7.10.
4.11.
2.12.

Tampere

kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila 
Kuninkaankatu 8 A 4
8.9. 
6.10. 
10.11. 
8.12. 

Turku

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 1820, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n kerhotila 
Läntinen Pitkäkatu 37
10.9. 
8.10. 
12.11. 
10.12. 

Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin 22.8.2014 mennessä, 
www.silmatera.fi -> Toiminta
Lisätiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080. 

Sokkotreffit sunnuntaina 12.10. klo 16–18
n  Teemana arki, yhteistä keskustelua ja ajatuksia siitä, mi-
kä arjessa ehkä hiertää, mikä taas antaa puhtia ja sujuu 
hyvin.
n  Paikka: Jaatisen Maja Vellikellonpolku 1, 00410 Helsin-
ki. Perhetapaamisille löytyy mukavat puitteet tutussa pai-
kassa. 
n  Tapaamiset ovat perheille maksuttomia. 
n  Ilmoittautuminen to 9.10. mennessä vertaistukija Han-
na Mäkelälle, hannasofia.makela@gmail.com, p.040 709 
6410. Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista allergiois-
ta, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea. 

Sokkotreffit sunnuntaina 7.12. klo 16–18.30
n Perheiden pikkujoulunyyttärit Jaatisen majalla! Jouluis-
ta tunnelmaa yhdessä leikkien ja askarrellen.
n  Ilmoittautuminen to 4.12. mennessä vertaistukija Han-
na Mäkelälle (yhteystiedot yllä).

Tanssikerho Ankkuri – luovaa liikettä ja 
uutta tanssia näkövammaisille lapsille
n  Tanssikerhon kausi alkaa ke 27.8. klo 17.30–18.30 Tai-
detalo Pikku Aurorassa Espoossa. Tervetuloa tanssimaan! 
Kerhoa ohjaa tanssitaiteilija Hanna Mäkelä.  
n  Lisätiedot: Hanna Mäkelä, p. 040 7096410, 
hannasofia.makela@gmail.com.

Retki Nuuksioon ja Kehosatuja
n  Katso tapahtumien tiedot ja ilmoittautumisohje 
sivulta 35.

Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset 
syksyllä 2014
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Reimakka

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

annariikka.sivonen@gmail.com

Oon voimissain

N
aapurustossamme asuu 
Reiman kaltainen, lähes 
aikuinen poika. Hänen 
äitinsä kanssa satuimme 
ensimmäistä kertaa kun-
nolla nokakkain muuta-
ma viikko sitten, vaikka 

olemme asuneet samalla kadulla vuoden. 
Molempien työ on ollut sisällä. Olin kai 
alitajuisesti vähän pelännytkin kohtaa-
mistamme. Salaa toivonut, että kun nä-
emme, saisin kuulla, että ”kyllä se siitä” 
ja ”vähitellen arki helpottuu” vaikka tie-
sinkin miten asia on. Ulkoilutin Reimaa, 
hän toi ulos roskapussia ja kärsi seistä 
vain hetken kipeän selän takia. Se on nii-
tä hetkiä kun puolikaskin sana on turha. 
Tulin kohtaamisesta iloiseksi, mutta sa-
malla olin maahan lyöty. Ei se helpotu. 
Ongelmat ovat pitkälti samat ja sen lisäk-
si aikuisen kokoista poikaa ei enää noin 
vain kopatakaan syliin lohdutettavaksi. 
Nyrkillä pöytään -meiningille on tarvetta 

edelleen ja äiti toimii 
usein lapsi-suomi-
lapsi-sanakirjana 
kun sairaalois-

sa ja terveys-

keskuksissa arvuutellaan mihin koskee ja 
miten kovasti. Totesimme yhteen ääneen, 
että moni voi sanoa ymmärtävänsä, mut-
ta vain toinen samanlainen lopulta ym-
märtää sitovuuden ja huolen. Kun tule-
vaisuutta ei voi juuri muuttaa, on muu-
tettava itseään kestävämpään muotoon. 
”Pidä huolta itsestäs ja niistä jotka kär-
sii.” Kun kukaan ei kärsi, silloin on ai-
ka keskittyä itseen, jotta jaksaa taas kes-
kittyä muihin. Talvella saatu ahaa-elä-
mys on voimistanut minua. Teetin per-
sonal trainerilla saliohjelman, ja toisen ja 
hups, olin hurahtanut. Kun ennen selkä 
anoi armoa viikonloppuisin, nyt pitkä-
kään hoitoputki ei tunnu juuri missään. 
Tästä hyötyy Reimakin, kun hoitaminen 
on tietysti mielekkäämpää hyvävoimai-
sena kuin rapakuntoisena. Ensimmäistä 
kertaa oman kuntoilun tähtäin ja maa-
li on vain ja ainoastaan hyvä olo. Ja kos-
ka maaliin pääsee joka kerta, aina on ki-
va lähteä uudestaan. Voin vain suositel-
la jokaiselle jolla lapsen hoitaminen käy 
kropan päälle ja vaikkei kävisikään. Jal-
kaprässissä voi samalla kuvitella puske-
vansa loitommalle tyhmiä flunssapöpö-
jä, ei-toivottuja päätöksiä ja poikaa hei-
kentäviä helteitä. Kun omaishoitajien ase-
maa ollaan muutenkin nostamassa esil-
le ja yhtenäistämässä, toivoisi omaishoi-

tajien käyttöön työpaikoilta tuttuja hy-
vinvointiseteleitä tai muuta tukea omas-
ta jaksamisesta huolehtimiseen. Laitos-
vuorokausi maksaa suurin piirtein saman 
kuin kuukauden omaishoidontuki tässä 
pitäjässä. Luulisi sillä kaupungille kerty-
vällä säästöllä maksavan muutaman sa-
likortin tai liikuntaohjauksen. Entä Rei-
man kunto? Jahkailun jälkeen otin kesä-
kuussa askeleen kohti uutta ja ihmeellis-
tä. Aloitimme ABR-kuntoutuksen, joka 
CP-perheiden parissa alkaa olla nousus-
sa. Kuntoutusmuodossa vahvistetaan ke-
hon sisäisiä rakenteita, jotta keholla oli-
si mahdollisimman hyvät edellytykset 
kehittyä terveemmäksi. Erittäin lyhyellä 
kokemuksella voin sanoa, että ei tässä ai-
nakaan pahasti vikaan olla menossa. Yli-
väsyneeksi ajautunut, pätkissä nukkunut 
poika rentoutui kurssilla palloilla painel-
taessa niin, että nukahti kesken kaiken. 
Samalla olen saanut uuden mukavan ta-
van viettää aikaa Reiman kanssa. Reima 
saa köllöttää, kuntoutua ja olla äidin lä-
hellä yhtä aikaa. Itselläni on hyvä olo kun 
Reiman kanssa ollessa tietää mitä voi ja 
kannattaa tehdä. Silmiinkin on satsattu. 
On hankittu uusia silmälaseja ja aurin-
kolaseja. Pieni mies pyöreissä rilleissään 
on kertakaikkisen söpö, skandinaavinen 
Harry Potter.
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Rilla Aura-Korpi johtaa ja 

koordinoi Sokeain lasten 

tuki ry:n lomatoimintaa. 

Usein hän on myös itse 

perheiden mukana lomil-

la, vuosittain parillakym-

menellä. 

Kun työnä on
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loma

Teksti Leena Honkanen

L
uonto hoitaa ihmistä ja hil-
jaisuus on etuoikeus, sanoo 
Rilla Aura-Korpi. Siksi hä-
nen luotsaamansa lomat 
suuntautuvat usein koti-
maisiin luontokohteisiin: 
metsiin ja merille.   

– Näkövammaiselle lapselle luonto, 
vaikkapa maatalon pihapiiri, antaa pait-
si aistielämyksiä, myös paljon apuja itse-
näiseen liikkumiseen: tuolla kuuluu ka-
nojen kotkotus häkistään ja tuolla humi-
see pihapuu. Lapsi oppii suunnistamaan 
äänten tuella aika pian. Kun lapsen oman 
kiinnostuksen saa heräämään, hän halu-
aa myös lisää näitä elämää rikastuttavia 
kokemuksia.   

– Vuosi vuodelta olen ymmärtänyt yhä 
selkeämmin, kuinka tärkeää on, että ko-
ko perhe voi viettää yhteistä kiireetön-
tä aikaa ja saada yhteisiä elämyksiä.  Jos 

jompikumpi vanhemmista ei vaikka työ-
kiireidensä takia ehtisi lomalle, kannattaa 
miettiä, voisiko loman ajankohtaa siir-
tää. Aikaa löytyy varmasti jossain välissä. 

Tartu tilaisuuteen

Sokeain lasten tuen lomat tarjoavat poik-
keuksellisen mahdollisuuden: tuskin on 
muuta vammais- tai sairausryhmää, jolle 
vastaavanlaisia, täysin ilmaisia lomia oli-
si tarjolla. Kaikella on kuitenkin myös ra-
jansa: raha ei kasva puussa, joten kukin 
perhe pääsee lomalle vain kerran ennen 
lapsen 12:ta ikävuotta.

– Lomalle pääsevät tällä hetkellä kaik-
ki halukkaat, jos vain sopivanlainen lo-
ma löytyy. Jonotusaika on noin puolesta 
vuodesta vuoteen, joten yhteyttä kannat-
taa ottaa hyvissä ajoin. Emme aseta per-
heille tulorajoja tai muita lomalle pää-
syn ehtoja. Tietynlainen sosiaalinen oi-

keudenmukaisuus silti ohjaa toimintaa. 
Perhe, jolla ei itsellään ole taloudellisia 
mahdollisuuksia lomailla tai jossa van-
hemmat ovat niin uupuneita, että eivät 
jaksa lomaa järjestää, vaikka sen tarpeessa 
olisivatkin, ovat luonnollisesti etusijalla. 

– Keskussairaaloiden kuntoutusohjaa-
jat tuntevat alueensa perheet ja osaavat 
kertoa perheelle lomasta, jos tunnistavat 
tarpeen. He myös voivat perheen luval-
la ottaa yhteyttä suoraan minuun loman 
järjestämiseksi. Moni lomalle halukkais-
ta ottaa yhteyttä suoraan minuun, kun on 
nähnyt Silmäterässä ilmoituksen tai ju-
tun jostain lomastamme. 

Rajoja hipoen

Työ vie Rilla Aura-Korven Suomen lai-
dalta toiselle: Ahvenanmaalta Ilomantsiin 
ja Nuuksiosta Inariin – melkein maam-
me rajoja viistäen.
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– Nykyisin teemme lomia pääsään-
töisesti kotimaan luontokohteisiin, jois-
sa saa elämyksiä, joita muuten olisi vai-
kea tavoittaa omin keinoin. Kaupunkei-
hin ja huvipuistoihin jokaisen on help-
po hakeutua itsekin. Luontolomilla tar-
vitaan usein välineitä ja varusteita, joi-

ta monellakaan ei ole omasta takaa. Tel-
tat, makuupussit, kajakit, pilkkihaalarit 
ja moottorikelkat sekä tarpeen mukaan 
erityisvälineet vammaisen lapsen liikku-
misen helpottamiseksi on järjestetty mei-
dän ja yhteistyökumppaniemme toimes-
ta. Toimintavälineitä vuokraamme Mali-

ke-keskuksesta. Se tekee lomasta perheel-
le helpon, vaikka muuten haasteita luon-
nossa liikkumisessa olisikin.  

– Jos lomalla on melontaa, koskenlas-
kua tai purjehdusta, se voi olla perheille 
aivan uusi kokemus, joten on tärkeää, että 
kaikki on ajateltu etukäteen ja sujuu tur-
vallisesti. Kun liikutaan ja yövytään met-
sässä, täytyy sinne otettavien varusteiden 
olla kunnossa, jokaiselle sopivia ja ruo-
kahuollon pelattava eräolosuhteissakin.

– Vaikka loma on kuinka tarkasti suun-
niteltu ja ohjelma mietitty, luonnossa liik-
kuessa täytyy kuitenkin aina muistaa, et-
tä luonto sanelee ehdot. Jos tuuli käy liian 
kovana ulapalta, melontareitti suunnitel-
laan uusiksi, eikä metsässä yövytä tulipa-
lopakkasilla. Turvallisuus on tärkeintä.

Suunnitellen onnistuu 

– Olen yhteydessä perheisiin jo hyvis-
sä ajoin ennen lomaa. Yhdessä voimme 
haarukoida millainen loma ja lomakoh-
de olisi kunkin perheen ja lapsen mie-
leen. Kun lomalla on useimmiten kak-
si perhettä, toiveiden ja aikataulujen on 
sovittava yhteen.  

– Meillä on pitkäaikaisia yhteistyö-
kumppaneita monissa vakituisissa koh-
teissamme, kuten Ilomantsissa ja Huit-
tisissa. Heidän harteillaan on majoituk-
sen, ruokailun ja ohjelmapalveluiden jär-
jestäminen. 

– Kun kuvioihin tulee uusi palvelun-
tarjoaja, työtä on tehtävä tietenkin enem-
män ja käytävä paikan päällä katsomas-
sa tilojen ja ympäristön sopivuus per-
heillemme ja sovittava muutenkin jär-
jestelyvastuusta. 

n  Vaikka suunnitelmat on tehty ja rei-
tit selvänä, luonto kuitenkin viime kädessä 
määrää ehdot. 

H
EN

R
IK

 S
A

LE
N

IU
S

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 420



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

– Loma, jolla on ohjelmaa ja työnte-
kijöitä kestää yleensä neljä–viisi päivää. 
Näillä lomilla olen itse mukana, jos se 
suinkin on mahdollista. Minun lisäkse-
ni on myös joku toinen ammattilainen – 
joko lasten aluesihteeri, kuntoutustyön-
tekijä tai vaikka eräopas. Meidän tehtä-
vänämme on mahdollistaa perheille toi-
miva lomakokemus.  

– Yhteistyökumppanimme, oli kysy-
mys sitten majoituksesta, ruokailusta erä-
olosuhteissa tai varusteiden hankinnas-
ta, tekevät tarkkaa ja vaativaa työtä. Ihai-
len sitä, millä ammattitaidolla majoitus- 
ja ohjelmakumppanimme ovat hoitaneet 
tämän osansa, Aura-Korpi kiittelee.

Ei vain lomaa

Vaikka Aura-Korven työnä onkin järjes-
tää perheille lomia, hän haluaa kuitenkin 
muistuttaa, että kuntoutus, sopeutumis-
valmennus ja jatkuva vertaistuki ovat se 

selkäranka, joihin vammaisen lapsen per-
heen pitää satsata lapsensa tulevaisuuden 
hyväksi. Hänellä on itsellään takana pit-
kä työura kuntoutuksen parissa, fysiote-
rapeuttina, liikkumistaidon ohjaajana ja 
lasten aluesihteerinä. 

– Vanhemmat tarvitsevat ammattilais-
ten osaamista tukeakseen lastaan ja he 
tarvitsevat vertaisten tukea ja esimerk-
kiä arjen vaatimusten keskellä. Loma on 
vain yksittäinen tapahtuma, jonka muis-
tot toivottavasti säilyvät pitkään, mutta 
vertaistuki kantaa läpi elämän. Siksi ke-
hotan aina perheitä menemään mukaan 
vanhempainyhdistyksen toimintaan ja 
tapahtumiin.  Myös omien lomiemme 
kannalta olisi suotavaa, että perhe olisi 
ollut jo ennen lomalle tuloa esimerkiksi 
sopeutumisvalmennuskurssilla ja tavan-
nut muita näkövammaisen lapsen perhei-
tä. On hienoa, jos perhekurssilla alkanut 
tuttavuus voi aikanaan jatkua yhteisellä 
lomalla, kun lapset ovat sen ikäisiä, että 
itsekin osaavat nauttia lomasta ja vertais-
kaverin seurasta.  

Ihanassa hommassa

Rilla Aura-Korpi kokee olevansa unel-
matyössään. – Vaikka niin olen aina ol-
lut, hän nauraa.

– Olen aina jaksanut innostua työstä, 
jota teen ja niin on edelleen. Perheet ovat 
ihania ja lasten ilo antaa voimaa. Ja nykyi-
sin teen vain 60 %:n työviikkoa, joka ryt-
mittyy suurin piirtein niin, että joka kol-

Sokeain lasten tuki ry on perustettu 
1964 ja se on toiminut nykyisellä ni-
mellä vuodesta 1969. Yhdistys on kes-
kittynyt lomatoiminnan järjestämiseen 
vuodesta 1983. Vuosittain lomille osal-
listuu nelisenkymmentä perhettä. So-
keain lasten tuki ry:n toiminnan rahoit-
taa Sokeain Lasten Tukisäätiö.

mas viikko olen reissussa perheiden kans-
sa, ja väliajalla teen sitten toimistotyöt, 
laskujen maksut, yhteydenpidot lomalle 
tuleviin perheisiin ja yhteistyökumppa-
neihin ja ne hallinnolliset työt, jotka tä-
hän tehtävääni Sokeain lasten tuki ry:n 
toiminnanjohtajana kuuluvat.

– Oma kiireetön aika on jokaiselle tär-
keää. Itse rentoudun, kun saan liikkua koi-
rien kanssa luonnossa, kerätä marjoja ja 
sieniä tai vaikka hoitaa pitkillä junamat-
koilla kipeytyvää selkääni vesijuoksussa. 

– Uskon ehdottomasti luonnon pa-
rantavaan voimaan.  Kaikki eivät halua 
lähteä villiin erämaahan, mutta maata-
lon puistomainen pihapiiri on aivan yh-
tä hyvä luontokohde. Jos kaupunkilaise-
na ei pääse maalle, kannattaa mennä sil-
loin tällöin puistoon kuuntelemaan tuu-
len suhinaa. Teimme kerran kyselyn per-
heille siitä, mitä he haluaisivat lomaltaan. 
Vastauksia tuli varmaan satakunta. Niis-
tä suurimmassa osassa nousivat esille ai-
na samat asiat: kiireettömyys, luonto, yh-
dessäolo ja veden läheisyys.

– Omat lapseni ovat jo aikuisia, mut-
ta tiedän hyvin, kuinka kortilla vapaa-ai-
ka lapsiperheessä on etenkin silloin, jos 
joku perheenjäsenistä tarvitsee erityistä 
hoivaa. Siksi on hienoa voida järjestää 
lomia, jossa koko perhe voi olla yhdes-
sä, vanhemmat nauttia lastensa seurasta 
ilman arjen paineita, ja myös puolisoille 
järjestyy hiukan yhteistä aikaa, kun lapset 
voi jättää turvallisen aikuisen huostaan. 

n  ”Jos voimia riittää, voisin jatkaa täs-
sä työssä yhtä kauan kuin edeltäjäni Jyrki 
Immonen. Hän ”lomaili” perheiden kanssa 
yli 70-vuotiaana ja toimi vielä sen jälkeen 
seitsemän vuotta Sokeain Lasten Tukisää-
tiön asiamiehenä.”
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R
innekoti-Säätiön Norio-
keskuksessa järjestettiin 
ensimmäinen sisarusten 
ihan oma tapaaminen 
harvinaista sairautta sai-
rastavien lasten ja nuor-
ten sisaruksille noin kak-

si vuotta sitten. Kokemus ja lapsilta tul-
lut palaute oli niin hyvää, että 1–2 vuoro-
kauden mittaisia tapaamisia alettiin jär-
jestää säännöllisesti, tällä hetkellä noin 
kaksi kertaa vuodessa. Idea sisarusten 
ihan omaan toimintaan tuli alun perin 
vanhemmilta. 

Norio-keskuksessa (vuoden 2012 lop-
puun asti Lasten kuntoutuskodissa) on 
järjestetty sopeutumisvalmennuskursse-
ja harvinaista sairautta sairastavien las-
ten ja nuorten perheille jo kymmenien 
vuosien ajan ja perheiden vertaistapaa-
misia joitakin vuosia. Sisarukset ovat ai-
na olleet näissä mukana ja kursseilla heil-
lä on omia ryhmiä, joissa vertaisten kes-
ken jutellaan sisaruksen erityisyydestä ja 
sen herättämistä ajatuksista. Niin sanottu-

Tämän tyyppiset lausahdukset ovat tuttuja Rinnekoti-Sää-

tiön Norio-keskuksen sisarusten ihan omissa tapaamisissa, 

joissa pidetään hauskaa ja tutustutaan vertaissisaruksiin. 

ja päähenkilöitä sopeutumisvalmennus-
kursseilla ovat kuitenkin erityistä tukea 
tarvitsevat lapset. Tämä on toisin sisarus-
ten ihan omissa tapaamisissa.

Vertaisuus innostaa ja 
rauhoittaa

Toukokuussa 2014 Norio-keskuksessa 
järjestettiin jälleen vuorokauden mit-
tainen sisarusten ihan oma tapaaminen 
8–12-vuotiaille lapsille ja kesäkuussa en-
simmäistä kertaa kahden vuorokauden 
mittainen tapaaminen 12–16-vuotiail-
le nuorille. Lasten kanssa viikonloppua 
vietettiin seikkailuteemalla, johon kuu-
lui erilaisten kinkkisten tehtävien rat-
kaisemista ja niiden kautta aarrearkun 
sisällön kasvattamista. Viimeisen teh-
tävän, valokuvasuunnistuksen, jälkeen 
aarrearkku kera seikkailijoiden löysi au-
rinkoiselle piknikpaikalle, jossa seikkai-
lijoita odottivat ihanat herkut. Herkkuja 
oli täynnä myös kesäloman alkuun sijoit-
tunut nuorten tapaaminen, johon mah-
tui myös purjehdusta ja paljon puhetta. 

Sisarustapaamisissa työskentelee ym-
päri vuorokauden Norio-keskuksen mo-
niammatillisen tiimin jäseniä. Tällä ker-
taa tapaamisen ohjelmaa veti jo vakiin-
tunut sisaruustiimimme, johon kuuluu 
lisäkseni psykologi Lotta, toimintatera-
peutti Katri ja lähihoitaja Noora. Kaik-
kiin tapaamisiin kuuluu ohjatun leikin ja 
hauskanpidon lisäksi ryhmiä, joissa pien-
ryhmissä keskitytään ohjatusti sisaruksen 
erityisyyteen ja sen herättämiin ajatuksiin. 

Vertaisuus löytyy usein helposti ja ta-
paamisiin kuuluva innostunut sähellys 
rauhoittuu luonnostaan, kun on mah-
dollisuus kuulla muiden tarinoita. Kaik-
kien sisaruksilla saattaa olla ihan erilai-
nen sairaus tai vamma, mutta joitakin 
yhtymäkohtia löytyy silti aina. Erilais-
ten mukavien menetelmien avulla jutel-
laan muun muassa siitä, mitä sairaudesta 
tai vammasta tietää, mitä haluaisi tietää, 
miten kavereille voisi kertoa, mikä har-
mittaa ja mikä silloin auttaa. Varsinkin 
harvinaisten sairauksien kohdalla diag-
noosien nimet ovat vaikeita muistaa, ei-

Hei munkin veli 
tekee just silleen!

Teksti Sanna Kalmari
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kä kukaan kavereista ole välttämättä kos-
kaan kuullut sellaisesta. 

Yhdessä mietitään kysymyksiin vas-
tauksia sekä ihmisiä, joilta voisi kysyä li-
sää. Lapsilla ja nuorilla on yleensä mie-
lessä paljon erilaisia kysymyksiä, joita ei 
vanhempien kertoman mukaan kuiten-
kaan arjessa välttämättä kuule. Yleisim-
min ne liittyvät huoleen siskon tai veljen 
tulevaisuudesta sekä siihen mistä sairaus 
tai vamma johtuu. 

Lasten ja nuorten kanssa käytävät kes-
kustelut ovat luottamuksellisia, mutta kä-
sitellyistä teemoista keskustellaan yleisesti 
lapsia hakemaan tuleville huoltajille jär-
jestetyssä omassa tilaisuudessa, kahvikup-
posen äärellä. Myös vanhempien toiveita 
kunnioitetaan, kun ne ovat etukäteen tie-
dossa. Tapaamisissa ei esimerkiksi puhu-
ta sellaisista sairauteen liittyvistä asiois-
ta, joista vanhemmat eivät ole vielä lap-
sen kanssa keskustelleet.

Älä jää miettimään yksin

Rehellisen, mutta kuitenkin ikätasoisen, 
tiedon puute on usein se, joka saattaa saa-
da sisarukset murehtimaan ja luomaan 
vääriä tulkintoja. Tulkinnat taas voivat 
johtaa muun muassa itsensä syyllistämi-
seen. Lapsi tai nuori ei aina välttämättä 
kysy, mutta todennäköisesti hän silti miet-
tii asioita ja tunnistaa sisaruksen erityi-
syyden jo hyvin nuorena. Asioiden pu-

heeksi ottaminen kotona arjen tohinassa 
ei aina ole helppoa. Sisarusten ihan omat 
tapaamiset toivottavasti herättelevät lap-
sia kysymään ja ihmettelemään myös ko-
tona. Vanhempia rohkaisemme nosta-
maan asioita keskusteluun säännöllisin 
väliajoin, sillä eri ikävaiheissa lasta kiin-
nostavat vähän erilaiset asiat. Myös koto-
na voi yhdessä lapsen kansa miettiä, mi-
tä nyt jo tiedetään ja mitä olisi kiva tie-
tää. Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä 
aina ole vastauksia, mutta sekin on hyvä 
yhdessä todeta.

Sisaruus on usein elämän pisin ihmis-
suhde ja usein hyvin tärkeä sellainen. Eri-
tyistä tukea tarvitsevan lapsen sisaruk-
sena elämisellä voi olla paljon positiivi-
sia vaikutuksia. Lapset oppivat pienes-
tä pitäen erilaisuutta ja toisen auttamis-
ta ja huomioimista suuremmassa mää-
rin kuin muut. Toisaalta sisarukset jää-
vät usein väistämättä hieman vähemmälle 
vanhemman huomiolle, he saattavat vält-
tää rasittamasta vanhempia omalla käy-
töksellään ja itsenäistyä vähän turhan-
kin varhain. Myös kaikkiin sisarussuh-
teisiin kuuluvat normaalit tunteet: rak-
kaus, viha ja kateus saattavat korostua 
silloin, kun sisarus onkin erityisen eri-
tyinen. Sisarusten on hyvä saada välillä 
vanhempien aikaa ihan vain itselleen ja 
saada kuulla ja kokea myös se, missä asi-
oissa hän on erityinen.

Norio-keskuksessa järjeste-

tään sisarusten ihan omia ta-

paamisia säännöllisin vä-

liajoin RAY:n tuella. Tapaa-

miset on suunnattu ensisi-

jaisesti harvinaista sairautta 

sairastavien lasten ja nuor-

ten sisaruksille, mutta mu-

kaan voidaan usein ottaa 

myös muita pitkäaikaissairai-

den tai vammaisten lasten ja 

nuorten sisaruksia. 

Kysy seuraavista tapaamisis-

ta osoitteesta:

sanna.kalmari@rinnekoti.fi. 

Norio-keskuksessa on RAY:n 

tuella tarjolla myös ohjausta 

ja neuvontaa lapsille ja nuo-

rille, joiden sisaruksella on 

perinnöllinen sairaus. Kah-

denkeskisissä keskusteluis-

sa perinnöllisyyshoitaja Ulla 

Parisaaren kanssa keskustel-

laan lapsen tai nuoren ikä-

tasoon sopivalla tavalla siitä, 

mistä sairaudet johtuvat.

n Sisarusten ihan omissa tapaamisissa 
riehutaan, puhutaan ja herkutellaan.
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C
elian lastenkirjastonhoitaja Ir-
meli Holstein sadutti satutunti-
ryhmää ensimmäisen kerran jo 
vuonna 2005. Satujen keräämi-

nen kansioon alkoi, kun Näkövammais-
ten Keskusliiton kuntoutusjaksolle osal-
listuneet perheet halusivat lasten kerto-
mat sadut itselleen muistoksi paperille 
painettuna. Vuosien mittaan lasten omia 
satuja alkoi karttua niin, että vuoden 
2013 lopulla Celian satutädit Irmeli Hol-
stein ja Tuija Keituri alkoivat pohtia, sai-
siko niistä koottua kirjan.  Pohdinnan tu-
loksena syntyi 14 satua käsittävä äänikir-
ja Satutuuli puhaltaa. Se koostuu Celiassa 
vuosien 2005 ja 2013 välillä sadutettujen 
satutuntiryhmäläisten itse kertomista sa-
duista. Holstein ja Keituri toimivat ääni-
kirjassa satujen lukijoina. 

– Ensimmäinen sadutuskerta oli niin 
mukava kokemus, että saduttamista teki 
mieli jatkaa. Lapset pitivät tarinan kerto-
misesta ja valmiille sadulle hihiteltiin on-
nellisina, Holstein muistelee. 

– Sadutusta voi kuitenkin harjoittaa 
ainoastaan silloin, kun ryhmä on sopi-
va. On tarkoitus, että kaikki pääsevät ää-
neen. Itse kerrotut sadut ovat lapselle 
tärkeitä. Aina ei tarvita edes lausetta, sillä 

Satutuuli puhaltaa

Celiassa
Satutuuli puhaltaa on Celia-kirjaston julkaisema uusi ääni-

kirja, joka koostuu lasten omista saduista. Kirjan tarinat on 

koottu Celiassa järjestettyjen satutuntien aikana sadutettu-

jen lapsiryhmien tarinoista. Satutuuli puhaltaa oli Celian Sa-

tu-kerhon kesäkuun kerhokirja, ja se on kaikkien Celian asi-

akkaiden lainattavissa. 

ujoimmat lapset ovat voineet osallistua 
yhteiseen satuun lisäämällä vain sanan 
tai kaksi. Kerran kohdalle osui lapsi, jo-
ka ei sanonut aluksi mitään. Kuitenkin tä-
mä lapsi halusi sanoa lopuksi ”sen pitui-
nen se”. Se oli hänelle tärkeää, ja oli hie-
noa, että hän siten pääsi osallistumaan 

tarinan kertomiseen toisten lasten kans-
sa, Holstein kertoo. 

Retkeilyä ja pupuvauvoja

Celian satutunnilla sadutukseen osallis-
tuvat lapset saavat kukin vuorollaan sa-
noa lauseen tai sanoja, joista toinen lapsi 

Teksti Marjo Kauttonen

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 424



jatkaa tarinaa, ja näistä lauseista sadutta-
ja kokoaa valmiin tarinan.  
– Saduttaja osallistuu sadunkertomiseen 
lisäämällä ainoastaan tarinaa koossa pi-
täviä apusanoja. Joskus on tullut pattiti-
lanteita, joissa on tarvittu aikuisen apua 
sanottavan keksimiseen, mutta muuten 
saduttajan ei tule ohjata eikä johdatel-
la tarinaa mihinkään suuntaan, Holstein 
kertoo.

Lapsen elämään liittyvät ilot ja surut 
tulevat tarinoissa usein esille. 

– Kerran eräs lapsi kertoi sadun, jossa 
kaniperheeseen syntyi paljon uusia poi-
kasia. Kävi ilmi, että lapselle oli juuri syn-
tynyt pikkusisarus, 

Keiturin mukaan lasten saduissa ta-
pahtuu paljon. 

– Niissä tullaan, mennään, retkeillään, 
syödään, tutkitaan ja mennään nukku-
maan. Niissä on myös usein eläimiä ja 
muita hahmoja sekä paljon huumoria, 

– Sadutus on vapauttavaa, sillä siinä 
voi kertoa juuri niistä ajatuksista ja tun-
teista, jotka juuri silloin ovat pinnalla. 
Lasta helpottaa, kun hän saa turvallisesti 
sanoa hankalan asian ääneen. 

Mikä ihmeen sadutus?

Kasvatustieteen tohtori Liisa Karlsson on 
tutkinut ja kehittänyt sadutusta toista-
kymmentä vuotta.  Sadutus on menetel-
mä, jonka tarkoitus on johdattaa vasta-
vuoroiseen toimintakulttuuriin ja kuun-
nella lasta. Siinä lapsi saa päättää itse, 
millainen hänen tarinansa on. Sadutuk-
sessa tärkeitä ovat yhdessä tekeminen 
ja toisten ajatusten vakavasti ottaminen. 
Sadutuksen avulla lapset voivat muoka-
ta ajatuksiaan tarinaksi, ja sen avulla voi-
daan jakaa ajatuksia ja kokemuksia. 

Sadutuksen välineenä käytetään ker-
rontaa ja kuuntelua, sadutettavien aja-
tusten kirjaamista sekä lukemista. Sadu-
tusta voidaan käyttää missä vain: koto-
na, päiväkodissa, koulussa sekä vaikkapa 
kirjastossa. Sadutusta voi harjoittaa mel-
kein minkä ikäisen kanssa tahansa. Ylei-
simmin sadututetaan lapsia ja nuoria, 
mutta myös vanhuksia voi saduttaa. Sa-
dutusta on käytetty myös aikuisten kes-
ken yhteisöllisyyden luomiseen ja tutus-
tumiseen. Esimerkiksi työyhteisöissä voi 
sadutusta käyttää keinona jakaa erilai-

sia tunteita. Myös esimerkiksi eri-ikäisten 
lasten kohtaamiseen sadutus sopii hyvin. 
Sadutus on myös keino, jolla maahan-
muuttajalapset ovat päässeet kertomaan 
tarinaansa muille lapsille ja aikuisille.

– Sadutus on yksi keino lisätä lasten 
osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Eri-
tyisen tärkeää on saada lasten ääni kuu-
luville etenkin Celian asiakaskunnassa, 
Holstein ja Keituri pohtivat.

Lähteenä käytetty Liisa Karlssonin teosta 

Sadutus: Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. 

PS-kustannus, 2003

Satutuuli puhaltaa : lasten omat tarinat

Lukijat Irmeli Holstein ja Tuija Keituri

kesto 38 minuuttia. 
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Teksti Leena Honkanen

A
ija Hyvärisen asiakas-
kuntaan on kuulunut nä-
kövammaisia lapsia kah-
deksankymmenluvun lo-
pulta lähtien.

– Sokean lapsen toi-
mintaterapeutiksi ei ole 

olemassa oikein minkäänlaista koulu-
tusta.  Itse olen kehittänyt työmenetel-
miä käytännössä kokeillen. Seuratessani 
lapsia oivallan uusia asioita edelleenkin 

kaivettua esiin lapsen kyvyt selviytyä ar-
jessa ja elämässä.

Tule tänne, ole mukana

– Aikuinen mieltää helposti vain leikkika-
lujen kanssa touhuamisen leikiksi, mutta 
pienelle lapselle kaikki arkisetkin puuhat 
ovat leikkiä. Hänelle riittää riemua keit-
tiön alalaatikon tutkimisessa ja tyhjentä-
misessä tai vaikka perunoiden laittami-
sessa kattilaan. 

Hellän
rautaisella
kädellä
”Lapset yllättävät kyvyillään; aikuisen 
tehtävä on houkutella heidän kykynsä 
esiin”, sanoo toimintaterapeutti 
Aija Hyvärinen.

lähes päivittäin.
– Toimintaterapian lähtökohtana on 

auttaa asiakasta selviämään arjessa niin 
hyvin kuin se on mahdollista. Ensin on 
selvitettävä, mitkä asiat tuottavat ongel-
mia ja mietittävä niihin ratkaisut.  Pi-
tää myös ajatella sitä, millaista elämää 
lapsi tulee elämään sitten kun on kaksi-
kymmenvuotias; mitä hänen silloin tu-
lisi osata. Näistä lähtökohdista voidaan 
asettaa terapian tavoitteet – miten saada 
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– Aikuisesta on hauska ostaa lapselle 
leluja, joista kuuluu ääniä, kun painetaan 
nappia tai vedetään nupista, mutta niil-
lä ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen 
todellisen maailman kanssa, johon lap-
sen tulisi kasvaa. Lapsi oppii parhaiten, 
kun hän voi itse tutkia erilaisia esineitä ja 
niiden ominaisuuksia. Silloin aivot teke-
vät työtä, syntyy oivalluksia ja oppimis-
ta, Hyvärinen sanoo.  

– Näkevä lapsi seuraa vanhempien ja 
sisarusten puuhia ja haluaa mennä mu-
kaan. Sokea lapsi pitää ottaa tai houku-
tella askareisiin. Hänelle voi antaa muu-
taman perunan ja kulhoja, jonne hän nii-
tä kokoaa ja kaataa pois. Lapsi havainnoi 
erilaisia ääniä, eri tuntuisia pintoja, mi-
ten tavarat putoavat kun ne päästää käsis-
tään tai vierivät, kun ne laittaa kaltevalle 
pinnalle. Arjessa on valtavan paljon hyö-
dynnettävää, kaikkea mitä lapsi voi tehdä 
ja mitä hänen kanssaan voi tehdä. Tutki-
vassa leikissä syyn ja seurauksen suhde 
kirkastuu näkevälle lapselle näön kaut-

ta. Sokea lapsi taas oppii itse tuotettujen 
äänien, itse tehtyjen liikkeiden ja oman 
tuntoaistin kautta.

Sparrausta vanhemmille

–Yllättävän usein näkövammaisen lap-
sen arjen taitojen oppimisen hidasteena 

on liian hyvää tarkoittava, avulias van-
hempi, joka tekee asiat lapsen puolesta.  

– Vanhemmat tarvitsisivat tukea ko-
tiin. Jonkun joka tulisi perheen arkeen, 
seuraisi miten siellä toimitaan ja neuvoisi, 
mitä lapsen kanssa voi ja kannattaa teh-
dä ja miten saadaan lapsen oma-aloittei-
suus esille. Terapeutin pitää mennä per-
heeseen ihmisenä, luoda suhde lapseen ja 
vanhempiin – olla rinnallakulkija.

– Vanhempien on monesti vaikea miel-
tää arjen hyödyllisyys. Kun lapsi otetaan 
mukaan kodin pieniin askareisiin, kehit-

n  Hyviä välineitä tuntoaistia herättelemään 
löytyy vaikka remonttikomerosta. (ylh.)

n  Painavat lelut tai esineet ovat hyödyl-
lisiä. Painopeitto rauhoittaa rauhatonta 
lasta ja painava lelu antaa hyvää vastusta 
lihaksille ja nivelille. (vas.)
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tyy sosiaalisuus ja samalla hän voi ko-
kea olevansa hyödyksi. Se on tärkeää jo-
kaiselle. 

– Olen tavannut aika isojakin lapsia, 
jotka eivät ole koskaan avanneet sham-
poopulloa tai ovea. Kun lapsi tekee täl-
laisia aivan tavallisia asioita itse omin kä-
sin, hän oppii samalla syy–seuraus -suh-
teita. Jos asiat tapahtuvat itsestään, ruo-
ka ja lelut ilmestyvät eteen kun tyhjäs-

tä, ei hänelle hahmotu kuvaa siitä, mi-
ten asiat liittyvät toisiinsa. Monet aikuis-
tuvat nuoret eivät tiedä, mitä kodin keit-
tiön kaapeissa on. 

Käsillä käsittää

– Lapsi oppii käyttämään käsiään taita-
vasti, kun siihen tarjotaan tilaisuus. Hän-
tä on autettava tutkimaan esineitä käsil-
lään.  Silmä ei ohjaa sokeaa lasta tarkoi-

tuksenmukaisiin käden liikkeisiin kuten 
näkevää. Liikkeet jäävät yksipuolisiksi ja 
köyhiksi. Siksi on tarpeen ohjata lapsen 
käden liikkeitä oikeisiin liikemalleihin ai-
kuisen käsi lapsen käden päällä. Aikui-
sella itsellään on jo tieto, miten kädet toi-
mivat ohjattavassa asiassa.

– Kun seuraa pienen lapsen touhuja, 
voi vaikuttaa siltä, ettei toiminnassa ole 
mitään järkeä: hän ei yritäkään laittaa 
palapelin palasia kohdalleen tai Jukka-
laatikon palikoita oikeisiin reikiin. Mut-
ta pian huomaa, että hän kokeilee ja ih-
mettelee, kokeilee uudelleen ja oivaltaa. 
Käsien merkitys näkövammaisen lapsen 
kehityksessä on suuri. Käsi ei ole tarkoi-
tettu vain pistekirjoituksen lukemiseen, 
kädet ovat avain koko maailmaan, sanoo 
Aija Hyvärinen. 

– Tieto lisääntyy paitsi käsien, myös 
koko kehon kautta. Siksi painavat lelut 
tai esineet ovat hyödyllisiä. Painopeit-
to rauhoittaa rauhatonta lasta ja painava 
lelu antaa hyvää vastusta lihaksille ja ni-
velille.  Sokealle lapselle avataan helpos-
ti ovi ja kannetaan tavarat hänen puoles-
taan. Näin voimat ja kehon tuntemus ei-
vät kehity. Koululaisen pitää antaa kantaa 
oma reppunsa ja kaupasta tullessa hänel-
lä voi olla oma kassi, jossa on ostoksia. 

– Kun lapsi kiipeää tuolille, laskeutuu 
alas ja kiipeää jälleen vähän toisenlaises-
sa kulmassa, hänen aivonsa työskentele-
vät koko ajan. Aivot tarvitsevat tätä te-
kemisen ja kokeilemisen kautta tulevaa 
ravintoa – ellei niillä ole tarpeeksi työtä, 
turhat maneerit vain lisääntyvät. 

– Arjen rutiineiden muuttaminen voi 
olla työlästä, jos lapsi on oppinut siihen, 
että asiat tapahtuvat, kun hän pyytää. Pie-
nikin lapsi oppii avaamaan margariinira-
sian kannen ja shampoopullon korkin, 
kun vain vanhempi jaksaa häntä ohjata 
ja vaatia omatoimisuutta – hellän rautai-
sella kädellä.
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Teksti Leena Honkanen

Tue nuoren
itsenäisyyttä

Ote on Meikäläistä metsästämässä -kuntoutushankkeeseen 
osallistuneen näkövammaisen nuoren haastattelusta. Vuo-
den pituinen hanke toteutettiin vuosina 2011–2012 ja sii-
hen osallistui viisitoista 16–22-vuotiasta nuorta. Tavoittee-
na oli harjoitella alkavassa aikuisuudessa tarvittavia taitoja. 

Kelan tutkimusosaston johtava tutkija, Anna-Liisa Sal-
minen, julkaisi raportin tästä Kelan ja Näkövammaisten 
Keskusliitto ry:n yhteisestä kuntoutushankkeesta. Ohei-
nen artikkeli perustuu Salmisen tutkimusraporttiin, ”Kun-
toutus näkövammaisen nuoren itsenäistymisen tukena”, jo-
ka on kokonaisuudessaan luettavissa Kelan nettisivuilta: 
https://helda.helsinki.fi/hanle/10138/40182

”Onhan se vähän haasteellisempaa kuin näkevil-
lä, kun pitää opetella ihan erikseen kaikki. Näke-
vät pystyy seuraamaan pienestä pitäen, kun van-
hemmat tekee kotihommia. Ne oppii kattomalla, 
me ei voida käyttää sitä ollenkaan, vaan kaikki 
pitää opettaa. Se vaatii aika paljon, että itsellä on 
motivaatiota opetella kaikki liikkumiset, kaupas-
sa käymiset, ruonlaitot ja siivoomiset jne.”

N
äkövammainen nuori on vaarassa jäädä 
tavallisen elämän reunalle, elleivät sosi-
aaliset ja omatoimisuustaidot ole ikäto-
vereiden tasolla. Kodista irtautuminen-
kin voi tuottaa tuskaa paitsi nuorelle it-
selleen myös vanhemmalle.

Vanhemmille nuoren itsenäistyminen 
luonnollisesti aiheuttaa huolta. Vanhempia mietityttä-
vät nuorten mahdollisuudet uran valintaan ja opiske-
lumahdollisuuksien löytyminen sekä nuorten itsenäi-
nen pärjääminen. 

Jotkut vanhemmista kertoivat, kuinka näkövammai-
sen nuoren itsenäistymisen tukeminen edellyttää van-
hemmalta paljon työtä. Yksittäisen asian opettaminen 
voi viedä aikaa: 

”Kotona on niin paljon hommaa kuitenkin. Vaikka 
haluaisi, niin siihen menee niin paljon aikaa. Niin pal-
jon on asiaa, mitä pitää kädestä pitäen opettaa, monet 
uudet asiat menee siihen, että katsotaan illalla tai vii-
konloppuna. Sitten se meni huomiseen, ja on kulunut 
viikko ja kuukausi ja se on vieläkin se asia siinä.” Ajan 
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puutteen takia vanhemmat tekevät asioita liian helpos-
ti nuoren puolesta.  ”Huomaan sen että olisi pitänyt ai-
kaisemmin edellyttää häneltä kotona asioita”, sanoi eräs 
vanhemmista.

Vaikka suurin osa perheistä on osallistunut näkövam-
maisten lasten ja nuorten perheille tarkoitetuille kursseil-
le, jää vanhemmille paljon selvitettävää erilaisista nuoren 
opiskelu- ja muista mahdollisuuksista sekä etuuksista. Li-
säksi etuuksien hakeminen on monille voimia vievä pro-
sessi, 16 vuotta täyttäneen nuoren vanhemmat tuntevat 
jäävänsä nuoren asioiden hoitamisessa yksin. Joidenkin 
nuorten koulunkäyntikin edellyttää paljon vanhempien 
tukea ja avustamista. 

Eräs vanhemmista kertoi vaikeudesta löytää taso, jossa 
osaisi vaatia nuorelta riittävästi, muttei liikaa, mikä saat-
taisi tuottaa pettymyksen nuorelle itselleen. Lisäksi van-
hempien on pidettävä huolta siitä, että koulussa muiste-
taan näkövammaisen nuoren erityistarpeet.  Moni van-
hemmista kuvasi käyvänsä itse läpi irti päästämisen pro-
sessia ja tasapainottelevansa sen kanssa, kuinka paljon 
nuorelle voi siirtää vastuuta ja kuinka paljon nuorta on 
vielä autettava. Kuten yksi vanhempi sanoi: ”Sit mä ajat-
telen, että nyt mä taas liikaa sitä paapon.”

Itsenäisesti liikkumaan
Monet arjen asiat ovat näkövammaiselle nuorelle haasteel-
lisia ja itsenäistyminen on hitaampaa kuin näkevän nuo-
ren. Itsenäinen liikkuminen on yksi suurimmista haas-
teista. ”Nuori on 17 v ja reviiri ulkona on 100 metriä”, ku-
vasi eräs kuntoutujan vanhempi nuorensa liikkumista.  

Moni sokeista ja vaikeasti näkövammaisista nuorista 
käyttää taksia kaikkeen liikkumiseensa. Puolet kurssille 
osallistuneista nuorista ilmoittikin ulkona liikkumisen ja 
julkisten liikennevälineiden käyttämisen asiaksi, johon 
he toivoivat ohjausta.

Kurssin ohjaajat kiinnittivät huomiota siihen, että osa 
nuorista ei ollut koskaan matkustanut yksin. Erityisesti 
isoissa kaupungeissa liikkuminen koettiin vaikeaksi. Rei-
tit on opeteltava moneen kertaan, ennen kuin voi ajatella 
liikkumista ilman avustajaa:  ”En opi reittejä, pitää käydä 
läpi oikein kunnolla ennen kuin ne opin, jos on joku yk-
sinkertainen reitti sen oppii helposti, nyt kun olen kävel-
lyt koululle neljä kertaa, en silti vieläkään osaa reittiä, en 

selviytyisi vieläkään yksin.”
Ulkona liikkumiseen vaikuttaa myös sää. Pimeä aika 

ja lumi vaikeuttavat entisestään nuorten näkemistä ja ul-
kona liikkumista.

Apua ja apuvälineitä 
tarvitaan
Avun pyytäminen vierailta ihmisiltä erilaisissa arjen ti-
lanteissa on näkövammaiselle joskus välttämätöntä, mut-
ta osalle nuorista vaikeaa.  Kaikki eivät pyydä apua, vaik-
ka sitä tarvitsisivat. 

Joillekin nuorille avun pyytäminen ei ole ongelma: ”Se 
ei ole ongelma. Jos on sellanen tilanne, jossa on ihmisiä saa-

tan kysyä tai sitten ootan, että joku tulee ja kysyy tarttet-
ko apua. Ei  ole tullut usein tilanteita, mutta on sattunut, 
että olin yksin ja en uskaltanut mennä tien yli.” 

Yksi sokeista nuorista kertoi, että kauppaan meno jän-
nittää, kun ei tiedä, saako apua ja kuinka hänen pitää kuu-
lon avulla yrittää löytää kassa, jolta voi pyytää apua häi-
ritsemättä muita asiakkaita.

Valkoisen kepin käyttö on vaikeaa useimmille heikko-

n  Moni sokeista ja vaikeasti näkövammaisista nuorista 
käyttää taksia kaikkeen liikkumiseensa. 
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näköisistä nuorista. Vaikka se helpottaisi liikkumista, se 
on myös näkyvä merkki näkövammasta eikä sitä haluta 
käyttää. Muidenkin apuvälineiden käyttöä helposti vas-
tustetaan ja yritetään pärjätä mahdollisimman vähällä.

Kavereita on harvassa
Useaa kurssille osallistunutta nuorta oli kiusattu koulus-
sa. Yksi vanhemmista kertoi : ”Tällä hetkellä kun noi toi-
set lapset on niin julmia toisia kohtaan, ja kun sitä itsetun-
too ei ole yhtään, se on ollut tosi haastavaa, kun koulussa 
haukuttiin, kun sulla on tätä ja sulla on avustaja, niin se 
saa tommosen herkemmän poljettua jalkoihin.” 

Ryhmän ulkopuolelle jättäminen oli sekin tavallista 
ja yhtälailla haavoittavaa kuin varsinainen kiusaaminen.

Moni näkövammainen nuori onkin yksinäinen. Läheiset 
ystävät puuttuvat, eikä monellakaan ole sisarusten lisäksi 
näkeviä kavereita. Näkövammaiset kaverit, jos heitä on, 
ovat kaukana ja heitä tapaa harvoin. ”Ei meillä käy kukaan 
hänen kaveri, ei se jos on 500 Facebook-kaveria, ei se tar-
koita että olisi yhtään ystävää”, kertoi eräs vanhemmista.

Näkövammainen nuori voi kokea olonsa epävarmak-
si näkevien ikäistensä seurassa:  ”Ehkä oon vähän ujo, ei-

kä oikeen tiedä mitä ne ajattelee. Ajattelee, että ne ei kui-
tenkaan halua olla mun kanssa.”
Näkövammaisten ikätovereiden kanssa on helpompi olla.

Heikkonäköisen haasteet
Erityisesti heikkonäköisillä nuorilla vaikuttaa olevan vai-
keuksia hyväksyä näkövammaansa. Nuoret mielellään ko-
rostavat omaa pärjäämistään: ”Kyl se ihan hyvin sujuu ko-
keisiin lukeminen ja liikkuminen koulussa”. 

Muutama vanhemmista kuvasi sitä, että nuori helpos-
ti antaa ymmärtää selviytyvänsä hyvin, kun ei tunnista 
ongelmiaan. Kurssin ohjaajat korostivat heikkonäköis-
ten nuorten taipumusta peitellä heikkonäköisyyttään ja 
pärjätä koulussa vammasta kertomatta siitä huolimatta, 
että he alisuoriutuvat koulussa. Ohjaajien kokemuksen 
mukaan heikkonäköisten nuorten sosiaaliset taidot ovat 
usein heikot, eivätkä he käytä apuvälineitä, koska koke-
vat ne noloiksi. Ohjaajien mukaan:  ”Heidän selviytymi-
sensä hidastuu monissa toiminnoissa verrattuna ikätove-
reihin. Alisuoriutuja ei käytä apuvälineitä, esittää vaan.” 

Kuntoutuksen tuloksia
Kuntoutujakohtaisen arvioinnin perusteella näyttää sil-
tä, että kaikilla nuorilla oli tapahtunut kurssin aikana ja 
kurssin ansiosta yksilöllisiin tavoitteisiin ja itsenäistymi-
seen liittyvää muutosta ja kehitystä. Tulokset olivat yksi-
löllisiä ja erot yksilöiden välillä suuria. Joidenkin nuor-
ten kohdalla muutos tarkoittaa ensisijaisesti lisääntynyttä 
tietoa tai näkövammatietoisuuteen liittyviä asioita. Suu-
rimmalla osalla nuorista jokin opittu taito siirtyi arkeen. 

Kurssin ohjaajat kuvasivat haastattelussa kuntoutumi-
sen prosessimaisuutta: ”Vaikka tuntuu ettei interventio 
nuoren kanssa johda mihinkään, se silti johtaa, myöhem-
min voi tapahtua jotakin.” Kurssilla nuoret saivat ajatuk-
sia ja keinoja sellaisiin arjen asioihin, jotka eivät toistai-
seksi toteudu heidän arjessaan, mutta joihin he mahdol-
lisesti myöhemmin tarttuvat.

n  Ajan puutteen takia vanhemmat tekevät asioita liian hel-
posti nuoren puolesta. ”Huomaan sen että olisi pitänyt ai-
kaisemmin edellyttää häneltä kotona asioita”, sanoi eräs 
vanhemmista.
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K
esäkuun toinen viikko alkoi mukavasti Helsin-
gissä, kun ”Kutoset on kunkkuja” -niminen kurs-
si pyörähti käyntiin Iiriksessä tavallista suurilu-
kuisemman ryhmän voimin. Iso joukko ei kui-

tenkaan menoa hiljentänyt, päinvastoin. Alkuviikko ku-
lui uusiin ihmisiin sekä itse rakennukseen tutustuessa ja 
pikkuhiljaa nimet ja paikat alkoivat hahmottua.

Sää suosi meitä alkuviikosta. Ulkoilimme kauniissa au-
ringonpaisteessa ja nautimme viikon lomasta arjen kes-
kellä. Pääsimme kokeilemaan monenlaisia eri aktiviteet-
teja ja opimme uusia asioita aina silmän rakenteesta nä-
kövammoja helpottavien apuvälineiden käyttöön. 

Vanhemmat ja kurssinuoret keskustelivat yläkouluun 
siirtymisestä ja siellä toimimisesta. Meidän sisarusten 

Kutosten kurssi sisaren silmin
päivät kuluivat leppoisasti erilaisten harrasteiden parissa. 
Saimme myös kokeilla pistekirjoitusta ja valkoisen kepin 
käyttöä. Kurssinuoret pääsivät kokeilemaan taitojaan keit-
tiössä, kun he valmistivat koko porukalle hedelmäisen ja 
värikkään iltapalan. Viimeisenä iltana herkuttelimme jää-
telöbaarissa vanhempien viettäessä omaa vapaa-iltaansa. 

Nyt juttua kirjoittaessani ympärilläni vilisee iloisia, in-
nokkaita ja nauravaisia lapsia ja nuoria. Heidän hymyile-
vistä kasvoistaan voi helposti aistia kurssin olleen kaik-
kien mielestä onnistunut. Se antoi kaikille irtioton arjen 
kotihommista ja erityisesti kutosille hyvät valmiudet syk-
syllä alkavaan seiska-luokkaan. Kurssi oli kaiken kaikki-
aan hieno kokemus.

Emilia Lager 13.6.2014
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Luontoretki Nuuksiossa
n  Sunnuntaina 14.9.2014 klo 13–16
n  Paikka Solvalla, Haltin luontokeskus
n  Kohderyhmä: näkövammaisten ja moni-näkövammais-
ten lasten perheet
n  Ohjaajana eräopas Markku Marila
n  Lopuksi tutustuminen Haltin luontokeskukseen oma-
toimisesti.
n  Lisätietoja 
Lasten aluesihteeri Riitta Laakso puh. 050 3521645
n  Sokeain lasten tuki ry:n tuella

Hakeutuminen Näkövammaisten lasten 
perhekursseille muuttuu syksystä 2014 
alkaen. 

Kela on myöntänyt kursseillemme esivalinnan, millä hel-
potetaan perheiden pääsyä juuri sopivalle kurssille. Esi-
valinnan avulla voimme kohdentaa alle kouluikäisten ja 
koulun alkamisvaiheen kurssit tarkemmin; vauva- ja taa-
peroikäisten kursseihin, leikki-ikäisten kursseihin, kou-
lunsa aloittavien kursseihin. Lisäksi voimme tarjota ikä-
ryhmiin sidottuja kursseja perheille, joiden lapsilla on nä-
kövamman lisäksi myös muita liitännäisvammoja. Esiva-
linnat koskevat myös alakouluikäisten kursseja, mutta ei 
nuorten osittaisia perhekursseja.

Perheen kannalta tämä uusi käytäntö tarkoittaa sitä, 
että kursseille hakeutumiseen on varattava riittävästi ai-
kaa. Hakemusten, joissa kuvataan kurssin tarvetta ja ta-
voitteita, on oltava Iiriksessä viimeistään 3 kuukautta en-
nen kurssin alkua. Iiriksessä teemme ehdotuksen Kelalle, 
mille kurssille hakemuksen mukaan perhe parhaiten so-

Esivalinta 
näkövammaisten lasten 
sopeutumisvalmennuskursseihin

pisi. Ehdotus toimitetaan Kelaan ja Kela tekee lopullisen 
päätöksen ja ilmoittaa päätöksestä perheelle.

Esivalintasääntöjen mukaan kurssilla tulee olla vähin-
tään kolme asiakasperhettä.

Syksyn aikana tulee Kelasta tieto vuoden 2015 hyväk-
sytyistä kursseista, joista ilmoitamme WWW-sivuillam-
me heti tiedon saatuamme.

Hakemuslomakkeet:

KU 132, harkinnanvarainen kuntoutus
KU104 vaikeavammaisten kuntoutus 
Hakemukset liitteineen (kuntoutussuunnitelma ja/tai 
lääkärinlausunto B) toimitetaan Kelaan tai suoraan 
Näkövammaisten Keskusliittoon/Riikka Mäyränen,
PL 41,00030 IIRIS. 
Lisätietoja: 
Riikka Mäyränen, 
09 39604531, riikka.mayranen@nkl.fi
Marja-Liisa Korpela, 09 39604530. ml.korpela@nkl.fi

Kehotarinoita
n Perheiden tapaaminen 4.10.2014 klo 11.00–15.00
n Paikka Jaatisen Maja, 
Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki (Malminkartano)
n  Opastusta monivammaisten lasten vanhemmille työpa-
ja, jossa tutustutaan keholle annettuihin kosketus- ja lii-
keviesteihin tarinankerronnassa.
n Kouluttajana Riitta Lahtinen.
n Lapsille omaa ohjelmaa. 
n Sokeain Lasten Tukisäätiön tuella.
n Lisätietoja 
Lasten aluesihteeri Riitta Laakso puh.050 3521645
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U
innista ja vesiharjoittelusta 
voi löytää näkövammai-
selle lapselle ja koko per-
heelle mieluisan harras-
tuksen. Näkövammaisten 
uinnin ja uimaopetuksen 
osalta aluksi suurin haas-

te on turvallisuus. Näkövammaisen lap-
sen kohdalla uiminen ja uinninopetus 
alkaa puku-, pesu- ja allastiloihin tutus-
tumisella ja totuttautumisella sekä tur-
vallisten kulkureittien opettelulla. Uin-
tihetkiä suunniteltaessa on hyvä huomi-
oida lapsen vireystila ja se, että perustar-
peet on tyydytetty. 

Näkövammainen lapsi tarvitsee erit-
täin paljon ohjausta ja harjoitusta oppiak-
seen niitä taitoja, joita näkevä lapsi oppii 
havainnoimalla ja jäljittelemällä, mallis-
ta. Uimaopetus etenee yksilöllisesti, oh-
jauksessa käytetään paljon kuuloaistia, 
kosketusaistia ja manuaalista ohjausta.

Veteen totuttelu ja 
kastautuminen

Vesielementtiin totuttelu alkaa peseyty-
misen kautta jo aivan pienenä. Suihkut-
telut ja kylvyssä käynnit luovat pohjaa 
veteen totutteluun, joka on uimaan op-
pimisen ensimmäisiä asioita. Mieluisan 

ja rauhallisesti etenevän totuttelun myötä 
vesi alkaa kiinnostaa ja lapsen rohkeus li-
sääntyy. Näkövammaisen lapsen kohdalla 
veteen totutteluvaihe korostuu ja siihen 
tulee varata riittävästi aikaa. Näkövam-
maisella lapsella voi olla enemmän pelko-
ja vettä kohtaan kuin näkevällä lapsella, 
vedessä edetään lapsen tahdissa. Tärkeää 
on, että ensimmäisestä uintikerrasta saa-
daan turvallinen kokemus. Aikuisen laa-
jat ja tukevat otteet sekä rauhallisuus aut-
tavat turvallisuuden tunteen luomisessa. 
Näköaistin ja näkövirikkeen puuttuessa 
lapsella ei ole tarvetta nostaa päätään ja 
pitää sitä pystyssä. Tämä tulee huomioi-

Näkövammaisen lapsen kanssa 

uimassa
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto juhlii tänä 

vuonna 30-vuotista erityisuintitaivaltaan. Juhlavuoden tou-

kokuussa julkaistiin erityisuinnista kirja nimeltä ”Monien 

mahdollisuuksien erityisuinti”. Kirjasta löytyy paljon käytän-

nön vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien uintiin,  tähän ar-

tikkeliin on kirjasta poimittu näkövammaisen lapsen uintiin 

liittyviä asioita.
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da uintiasennoissa ja avustusotteissa, jotta uinnin opette-
lun alkuvaiheessa lapsen kasvot eivät joudu yllättäen ve-
teen ja lapsi pelästy. Veteen totuttautumisessa käytetään 
apuna vesileikkejä ja motivoivia leluja sekä välineitä, joil-
la houkutellaan ja rohkaistaan lasta liikkumaan vedessä.

Veteen totutteluvaiheesta siirrytään vähitellen kastau-
tumisharjoituksiin. Kastautumisharjoituksissa käytetään 
apuna erilaisia suihkuja ja kannuja, joilla vettä lorotel-
laan ja kaadetaan eri puolelle lapsen kehoa. Lapsen an-
netaan kuunnella veden lorinaa ja tunnustella omilla kä-
sillään vesivirtaa. Lasta rohkaistaan myös itse kastamaan 
kasvojaan veteen erilaisten harjoitusten, kuten hengitys-
kontrolliharjoitusten ja matalassa vedessä pohjassa ole-
vien esineiden etsimisen kautta. Lasta ohjataan etsimään 
erilaisia leluja pohjasta aluksi käsi-käden-päällä-tekniik-
kaa käyttäen. Heikkonäköisen lapsen kanssa on huomioi-
tava, että esineet näkyvät hyvin veden alta sekä ovat riit-
tävän suuria. Syvästi heikkonäköisten ja sokeiden lasten 
kanssa lelujen etsimisessä käytetään apuna käsien viuh-
kamaisia liikkeitä pohjassa.

Sukelluttaminen ja itsenäinen 
sukeltaminen

Aikuisen tekemät sukelluttamiset voidaan aloittaa kun 
lapsi on vedessä rento, sietää vesivirran kasvoillaan ja kun 
lapsi tuntuu olevan siihen valmis. Uimaopettajat osaavat 
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Uintiliikkeet

Osalla näkövammaisista lapsista on kehonhahmottami-
sen, asennon ja liikkeen hallinnan vaikeuksien lisäksi 
koordinaatio- ja tasapainovaikeuksia. Sanoittamisen eli 
sanallisten ohjeiden lisäksi tarvitaan usein manuaalis-
ta liikkeen ohjaamista, jotta lapsi pystyy hahmottamaan 
kehonsa ja raajojensa asennon, tehtävän liikkeen ja sen 
suunnan. Vuorotahtiset liikkeet sekä liikkeet, jotka ylit-
tävät vartalon keskilinjan, voivat olla näkövammaisil-
le uimareille haasteellisia. Uintiliikkeiden (käsiliikkeet, 
hengitys ja potkut) yhdistäminen sujuvaksi suorituksek-
si saattaa olla vaikeaa. Näiden asioiden harjoittelemises-
sa tarvitaan sanoittamista, manuaalista ohjausta ja liik-
keiden rytmittämistä. 

Uimataidon opettelussa tärkeä osa on aikuisen aktiivi-
sella ja rohkaisevalla tuella. On tärkeää olla lapsen kans-
sa vedessä  ja samalla tasolla. Kun aikuinen nauttii teke-
mästään, tunne välittyy myös lapseen.

Minna Nevalainen
fysioterapeutti, SUH:n erityisuinnin kouluttaja ja valiokunnan jäsen
Anneli Toivonen
SUH:n erityisuinnin koulutussuunnittelija

auttaa ja neuvoa sukelluttamiseen liittyvissä asioissa, ja 
ensimmäiset sukelluttamiset kannattaakin tehdä koulute-
tun ohjaajan tai uimaopettajan kanssa. Lapsen sukellutta-
misessa on tärkeää sanallinen ja tarvittaessa fyysinen su-
kellusmerkki ennen sukellukseen lähtöä. Aikuisen teke-
mien sukelluttamisten ollessa tuttuja, pyritään pikkuhil-
jaa siihen, että lapsi itse tekee aloitteen sukeltamiseen ja 
aikuinen avustaa vain tarvittaessa. Sukellusten harjoitte-
luvaiheessa lapsesta ei irroteta otetta turvallisuuden tun-
teen ylläpitämiseksi. Sukellusten ollessa tuttuja voidaan 
sukellusten suuntaa ohjata käyttämällä apuna sukellusren-
gasta tai köydenpätkää, josta lapsi pitää kiinni sekä käyt-
tämällä ääntä (veden roiskutus, puhe) suunnan antami-
seksi. Sukelluksen suunnan hahmottamisessa helpottaa 
selkeä lähtö- ja lopetuskohta. Syvyyssukelluksen suuntaa 
hahmottamaan voidaan käyttää köyttä, joka on ankku-
roitu pohjaan painoilla.

Kelluminen ja asennosta toiseen 
vaihtaminen  

Kelluminen on yksi uinnin osataidoista, jonka harjoittelu 
aloitetaan veteen totuttelu- ja kastautumisvaiheen jälkeen. 
Selinkellunta-asento saattaa olla näkövammaiselle lapsel-
le aluksi haasteellinen, koska rennossa asennossa korvat 
ovat veden alla ja näin on näköaistin lisäksi myös kuulo-
aistin kautta saatava informaatio heikentynyt. Kellumis-
harjoituksissa on turvallisuussyistä tärkeää opettaa lapsel-
le mahdollisimman itsenäinen asennosta toiseen vaihta-
minen, eli vaaka-asennosta pystyyn ja toisin päin. Erilai-
set asennot ja asennon vaihtamiset lisäävät myös lapsen 
oman kehon hahmottamista ja kehonhallintaa.

Liukuminen

Kellumisharjoittelun myötä siirrytään etsimään virtavii-
vaista uintiasentoa liukumisen kautta. Näkövammaisen 
uimarin kanssa liukumisharjoituksissa korostuu asennon, 
liikkeen ja suunnan ohjaus. Usein apuvälineet esim. su-
kellusrengas, auttavat näissä harjoituksissa manuaalisen 
ohjauksen lisäksi.
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Minja

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

Joskus elämä on

         draamaa

K
oulussa yksi valinnaisai-
neeni on draama. Siellä 
teemme erilaisia harjoi-
tuksia, jotka kehittävät il-
maisua. Joskus harjoituk-
set kehittävät puheilmai-
sua, joka on minulle mie-

luisaa. On selvää, että mukana on myös 
liikeilmaisua, joka tarjoaa erilaisia haas-
teita. Joissakin harjoituksissa ääni-ilmai-
sua ei sallita, vaan panostetaan liikeil-
maisuun. Silloin avustajan kuvailutulk-
kaus on tarpeen.

Liikeilmaisussa avustajani kuvailee, 
kuinka muut toimivat. Joskus on han-
kalaa ymmärtää tarkalleen, miltä jokin 
ilme tai ele näyttää. Aina kuitenkin teen 
asiat niin hyvin kuin osaan. Myös erilai-
sista mielikuvista on hyötyä. Avustajan 
kuvailun ja oman mielikuvituksen poh-
jalta voi kehittää hyödyllisiä mielikuvia.

Joskus väkisinkin miettii liikaa, että 
näyttää samalta kuin muut, sillä muiden 
tekemistä ei näe ja on pelkän kuvailun va-
rassa. Olen asiasta tarkka, koska tiedän, 
että näkevien liikeilmaisu on luontevam-

paa ja siitä voi ottaa mallia. 
Draamatuntien sujuvuuteen vaikut-

tavat myös muut oppilaat sekä opettaja. 
Kun harjoittelimme näytelmää, en tar-
vinnut avustajaa ensimmäisten harjoi-
tusten jälkeen. Pärjäsin hyvin mukana. 
Aina löytyi joku, joka opasti. Liikeilmai-
sustani kysyin avustajalta ja opettajalta ja 
sain hyviä vinkkejä, jotta sain rooleistani 
luontevia. Näytelmä sujui hyvin. Kahden 
roolin lisäksi tehtäviini kuuluivat huuli-
harpunsoitto ja kerran myös verhojen 
sulkeminen.  

Draama on opettanut minulle muuta-
kin kuin kissamaista elekieltä ja verhojen 
sulkemista. Käytän elekieltä arjessani ja 
uskon, että draamasta on hyötyä, jos ha-
luaa elehtiä luontevasti. Lisäksi nykyään 
voin kuvitella ihmisten eleet ja ilmeet pa-
remmin. Äänen sävyjä olen tulkinnut ai-
na, sillä ne ovat hyviä tunnetilan kertojia. 
Siitä taas on ollut hyötyä draamassa, sil-
lä erilaiset ääni-ilmaisuharjoitukset ovat 
minulle luontevia. Tämän kaiken lisäksi 
näytteleminen on rentouttavaa ja piris-
tää koulupäivää. 

Näytänköhän nyt tarpeeksi 

sfinksimäiseltä? Mihin kat-

seen voisi suunnata, kos-

ka sfinksin katsettahan ei 

kestä? Vastaavia asioita saa 

miettiä draamatunneilla 

koulussa. Se tarjoaa haastei-

ta, mutta draama ja näytte-

leminen on joka tapauksessa 

hauskaa.
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T
yöhönvalmentajan tehtävänä on auttaa työnhaun 
ja työllistymisen eri vaiheissa. Avusta hyötyvät var-
sinkin sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat erityis-
tä tukea. Työhönvalmentajan työnkuva on laaja 

ja työhönvalmentajat tekevät yhteistyötä asiakkaidensa 
kanssa yleensä kaikissa työnhaun vaiheissa asiakkaiden 
yksilölliset tilanteet huomioiden. 

Työhönvalmentajat auttavat asiakkaitaan kartoitta-
maan mahdollisia työpaikkoja. Usein työhön käydään 
työkokeilun kautta ja tämä on otettava huomioon työ-
mahdollisuuksia etsittäessä. Työhönvalmennuksen asiak-
kailla saattaa olla puutteellinen tai jopa vääristynyt kuva 
omasta ammattitaidosta ja osaamisesta, joten ohjauspro-
sessi on usein aloitettava keskustelemalla asiakkaan kans-
sa tämän omista vahvuuksista ja heikkouksista. Kun oma 
työnhakijaminä on selvitetty, on työnhaun dokument-
tien kirjoittaminen tai ajan tasalle saattaminen myös hel-
pompaa. 

Monella työllistymisen polulla seinä tulee siinä vaihees-
sa vastaan, kun pitäisi päästä työhaastatteluun. Henkilö-
kohtainen yhteydenotto puhelimen välityksellä työnan-
tajaan ei onnistu tai ainakaan se ei johda haastatteluun. 
Tällaisissa tilanteissa työhönvalmentaja voi ottaa yhteyt-
tä työnantajaan ja keskustella työnhakijan tilanteesta se-
kä tukea niin työnhakijaa kuin työnantajaakin haastatte-
lutilanteessa. Työhönvalmentajilla on usein vankka tie-
tämys omien alueidensa työmarkkinoista ja he tuntevat 
myös välityömarkkinoiden toimijoita. Lisäksi työhönval-
mentajat pystyvät hyödyntämään omia verkostojaan etsi-
essään paikkoja. 

Moni tarvitsee erityisesti apua työsuhteen alussa, kun 
työpaikan rutiinit ja työtehtävät pitää ottaa haltuun. Työ-
hönvalmentaja voi työkokeilun aikana tai työsuhteen al-
kumetreillä käydä työpaikalla, aluksi useammin ja sitten 

harvemmin, varmistamassa, että työt sujuvat sovitulla ta-
valla ja työntekijän integraatio työyhteisöön etenee. Työ-
hönvalmentaja voi myös tukea työnantajaa perehdytyk-
sessä. Työhönvalmentaja toimii yhteyshenkilönä työnte-
kijän ja työnantajan välillä ja varmistaa, etteivät mahdolli-
set ongelmat työssä johdu ainakaan kommunikaatiokat-
koksista.

Työhönvalmentajan voi hankkia ostopalveluna työ- ja 
elinkeinotoimisto tai se voi tulla kunnan sosiaalipalvelu-
jen kautta. Palvelun laajuus vaihtelee järjestävän tahon 
mukaan. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää sekä työpai-
kan etsimistä tukevaa työhönvalmennusta että työsuh-
teen vakiinnuttamista tai työpaikalla suoritettavaa koulu-
tusta tukevaa työhönvalmennusta. Lähtökohtana työ- ja 
elinkeinotoimiston järjestämässä työhönvalmennuspal-
velussa on kuitenkin se, ettei työntekijä tarvitse työsuh-
teen alettua enää muutamaa tarkistuskäyntiä suurempaa 
tukea. Pitkäaikaista seurantaa, erityistä tukea työtehtäviin 
perehdytyksessä tai työyhteisöön integroitumisessa tar-
vitsevat henkilöt saattavat hyötyä enemmän kunnan sosi-
aali- ja terveyspalvelujen tuottamasta palvelusta. 

ville.ukkola@nkl.fi

Mikä ihmeen 
työhönvalmentaja?
Teksti Ville Ukkola
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Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 

(1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Uu-

si laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuol-

lon palvelut esiopetuksessa, perusope-

tuksessa sekä lukiossa ja ammatillises-

sa koulutuksessa. Oppilas- ja opiskeli-

jahuoltolain säätäminen on ollut pitkä 

prosessi. Toivottavaa on, että uudistus 

näkyy koulujen ja opiskelijoiden arjessa. 

Pääpaino ennaltaehkäisyssä

Lain tavoitteena on mm. edistää opiskelijoiden oppimis-
ta, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä 
ongelmien syntymistä. Lisäksi lailla halutaan edistää op-
pilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, ter-
veellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä 
toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. 
Painotus on ennaltaehkäisevässä ja yhteisöllisessä opis-
keluhuollossa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois opiskelijan 
oikeutta yksilölliseen opiskeluhuoltoon. 

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Laissa säädetään aikarajasta, jonka sisällä opiskelijan on 
päästävä henkilökohtaisesti keskustelemaan oppilaitok-
sen psykologin tai kuraattorin kanssa. Tämän on tapah-
duttava viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäi-
vänä sen jälkeen, kun opiskelija on pyytänyt tapaamista. 
Jos asialla on kiire, tapaaminen on järjestettävä samana 
tai seuraavana työpäivänä. Psykologin tai kuraattorin ta-
paamista voi pyytää myös esim. opiskelijan huoltaja. 

Terveydenhoitajan ja lääkärin 
tavoittaminen

Oppilas- ja opiskeluhuollossa työskentelevän terveyden-
hoitajan työajan on uuden lain mukaan oltava sellainen, 
että opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan 
vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Lisäksi arkipäivi-
sin virka-aikana opiskelijalla on oltava mahdollisuus saa-
da yhteys opiskeluterveydenhuoltoon välittömästi. 

Yhteistyö

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja 
hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomuk-
set ja mielipiteet on otettava huomioon hänen ikänsä, ke-
hitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytysten-
sä mukaisesti.

Joissain tilanteissa alaikäinen voi kieltää huoltajaansa 
osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian kä-
sittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettä-
viä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen, ellei se ole sel-
västi alaikäisen opiskelijan etujen vastaista. Tässä on otet-
tava huomioon myös mm. lapsen tai nuoren ikä, kehitys-
taso ja käsiteltävänä oleva asia. Arvion alaikäisen edun to-
teutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuulu-
va sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yksittäistä opiskelijaa koskevan 
opiskeluhuoltoasian käsittely

Jos yksittäisen opiskelijan tueksi kootaan moniammatilli-
nen asiantuntijaryhmä, siinä käsiteltävät asiat perustuvat 
opiskelijan suostumukseen. Ellei lapsella tai nuorella ole 
edellytyksiä arvioida tätä, käsittely perustuu huoltajan an-
tamaan suostumukseen. 

Opiskelijan kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn 
voi osallistua myös tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyö-
tahoja tai opiskelijan läheisiä. Tällöinkin suostumuksen 
voi esim. alaikäisen kohdalla antaa hänen huoltajansa. 

Teksti Sari Kokko

Uusi laki oppilas- ja 
opiskelijahuollosta
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Vanhempien 
mökkiviikonloppu

3.–5.10.2014 
Viiangin mökki, Suomussalmi
Vanhempien oma viikonloppu vanhassa 
rajavartiolaitoksen mökissä. Viikonlopun 
aikana tehdään yhdessä ruuat, lämmite-
tään sauna ja turistaan vertaisryhmässä.
Hinta: 20 euroa/vanhempi (sis. majoi-
tuksen)
Hakemukset 1.9.2014 mennessä.

Äitien viikonloppu

18.–19.10.2014 
Hokajärven eräkämppä, Hämeenlinna
Hyvää seuraa, yhdessä tehtyä ruokaa ja saunomista itse 
lämmitetyssä saunassa. Viikonlopun ohjelma ja aikataulu 
päätetään osallistujien kesken.
Eräkämppä on varattu vain äitien käyttöön.
Käy tutustumassa: 
http://www.lomarengas.fi/mokit/10656
Hinta: 10 euroa (sis. majoituksen)
Hakemukset 15.9.2014 mennessä.

Tulossa syksyllä
Hakulomakkeet löydät www.silmatera.fi-> Toiminta
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Isien viikonloppu

4–5.10.2014 
Hokajärven eräkämppä, Hämeenlinna
Äijämeininkiä, saunomista ja jutustelua 
järven rannalla. Viikonlopun aikana teh-
dään itse ruuat ja lämmitetään sauna. 
Ohjelma ja aikataulu päätetään osallistu-
jien kesken.
Eräkämppä on varattu vain isien käyt-
töön.
Käy tutustumassa: http://www.lomaren-
gas.fi/mokit/10656
Hinta: 10 euroa (sis. majoituksen)
Hakemukset 1.9.2014 mennessä.

Syysviikonloppu

20.–21.9.2014 
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Ohjelmassa on liikuntaa, kädentaitoja ja muuta puuhaa 
lasten ja perheiden kesken.
Hinta:
näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmainen
aikuinen 92 euroa
2–12-vuotias lapsi 46 euroa
alle 2-vuotiaat veloituksetta (täysihoito)
Hakemukset 18.8.2014 mennessä.
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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.




