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Joose Ojala toiseksi 
Kultainen Harmonikka 2015 -kilpailussa

S
ata-Häme Soi -festivaalilla Ikaalisissa kisattiin hei-
näkuun alussa Kultaisesta Harmonikasta. Voiton 
vei Sami Salonen. Tiukassa kilpailussa toiseksi si-
joittui helsinkiläinen Joose Ojala. Lue juttu Joose 

Ojalasta Silmäterä-arkistosta:
www.silmatera.fi –> Silmäterä –> arkisto  3/2014.

Apuväline-messut ja Liikuntamaa 
5.–7.11.2015

E
steettömyys on tärkeä teema marraskuun alun 
Apuväline-tapahtumassa. Joka toinen syksy järjes-
tettävässä Apuvälineessä on esillä ratkaisuja ko-
tiin, arjen apuvälineitä, kuntoutuspalveluja sekä 

alan uutuuksia. Messuosastoilla mm. kylpyhuoneet, ka-
lusteet, kodinhallintatekniikka, hissit, teknologian tuomat 
ratkaisut ja pienapuvälineet kotiin.

Näkövammaisten Keskusliiton messuosastolla on tavat-
tavissa mm. tietotekniikan esteettömyyden asiantunti-
joita. Myös Aviris-myymälä on mukana esittelemässä tuo-
tevalikoimaansa. Samalta messualueelta löytyvät myös 
mm. Celia-kirjasto, Visual Fokus, Optiikka Juurinen, Näkö-
piste Polarprint ja Suomen kuurosokeat.

Näkövammaisten järjestämässä suositussa Pimé 
Caféssa voi nauttia päiväkahvit täysin pimeässä tilassa. 
Avustajat ja omaiset ovat lämpimästi tervetulleita kahville 
näkövammaisten avustamana.

Lauantai 7.11. on perhepäivä. Silloin ohjelma-aree-
nalla on mm. opas- ja avustajakoirien esitys sekä vam-
maisurheilun lajiesittelyjä. Lauantaina ohjelma-aree-
nalla esitellään mielenkiintoinen uutuus, BlindSquare-
sovellus. Karttapalveluun yhdistetty mobiilisovellus ker-
too lähialueiden palvelutarjonnasta. Lauantain juontaa 
Jarppi Duudsoneista.

Tapahtumassa on mukana ainutlaatuinen Liikuntamaa, 
hallin täydeltä vammaisurheilun lajeja. Liikuntamaassa 
voi kokeilla useita kymmeniä eri harrastusmahdollisuuk-
sia. Näkövammaisten suosittuja lajeja ovat mm. maali-
pallo, sokkopingis ja keilailu.
n  Näkövammaiskortilla pääsee tapahtumaan veloituk-
setta. Myös avustajille on vapaa pääsy. 
Muutoin liput 10/12 €. 
n  Tarkemmat tiedot tapahtumasta ja ohjelmista: 
www.apuvaline.info
n  Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
Avoinna: 
to 5.7. klo 9–17 (ammattilaiset)
pe 6.11. klo 9–17 (yleisö)
la 7.11. klo 9–16 (yleisö)

Lasten ja nuorten 
kuukaudenkirjat

K
uukaudenkirja on kullekin ikäryhmälle sopiva kir-
jauutuus:
n  4–6-vuotiaiden satukirjoista
n  7–9-vuotiaille suunnatuista lastenkirjoista

n  10–14-vuotiaille sopivista nuortenkirjoista
n  yli 15-vuotiaille nuorille aikuisille tarkoitetuista kirjoista
Kuukaudenkirjat lainataan itse suoraan Celianetistä. 
Mikäli sinulla ei ole vielä Celianet-tunnuksia, ota yhteys 
Celian asiakaspalveluun.
Kuukaudenkirjojen esittelyt voit saada myös uutiskirjeenä 
sähköpostiisi joka kuukausi.
http://www.celia.fi/celian-kirjat/celianet/
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

Luova arki
P

ienet lapset ovat luovan hulluuden mestareita. Mikä tahansa arkinen 
asia on mielenkiintoinen ja tutkimisen arvoinen. Ja jokainen temp-
pu on yrittämisen väärtti. Vuodet syntymästä kouluikään näyttävät 
kuluvan jatkuvan innostuksen vallassa, jossa pienet kiukut ja mö-
kötykset vaihtuvat hulvattomaan riemuun muutamassa minuutis-
sa.  Kateeksi käy.

Aikuisten tehtävänä on pitää huolta siitä, että elämän järjestys ja 
päivärytmi säilyy. Lasta pitää tietenkin suojella vaaroilta ja haavereilta, mutta toi-
saalta ei saisi ylisuojellakaan. Liian tiukat rajat kahlitsevat uteliaan mielen ja vähi-
tellen ilo ja innostus sammuu. 

Kun pikkulapsen elämä muuttuu koululaisen elämäksi, ulkopuolelta asetettuja 
rajoja ja tavoitteita alkaa olla jo aika paljon. Monessa näkövammaisen lapsen per-
heessä koulunkäynti ja läksyt vievät todella paljon lapsen ja vanhempien aikaa. 
Päiviin ei jää kovin paljon vapaan leikin tai luovan joutilaisuuden hetkiä. Jos van-
hemmat ovat töissä, ilta-aikataulut ovat todella tiukat, etenkin jos lapsilla tai van-
hemmilla on harrastuksia. Ja mukavaahan on, jos niitä on. 

Arki ja rutiinit ovat monessa mielessä oikein hyviä asioita: ne antavat elämälle 
selkärangan ja struktuurin. Ei tarvitse koko ajan miettiä, että mitä nyt, kun kaik-
ki kulkee ohjelman mukaan. Mutta toisaalta se voi olla valtavan tylsää.  Päiviä ja 
viikkoja ei erota toisistaan. Syksyllä, viimeistään silloin kun marraskuun harma-
us alkaa masentaa, kannattaa arkea yrittää järjestää vähän mielenkiintoisemmak-
si ja luovemmaksi. Jokaisella on varmasti haaveita siitä, mitä tekisi ”sitten kun on 
aikaa”. Saattaa kuitenkin olla, että aikaa ei tule koskaan, tai sitä ei ole ainakaan 
luvassa ihan kohta, joten rimaa pitää alkajaisiksi laskea. Jos unelmoi ra-
kentavansa merikelpoisen veneen, voi ensin kokeilla, miten syntyisi lin-
nunpönttö. Torstaisen hernekeiton ja täydellisen gourmet-aterian vä-
liin mahtuu monta välimuotoa. Siis liikkeelle pienin askelin ja pik-
kuruisin muutoksin. Syksyn pimenevissä illoissa nämä uudet asiat 
ja kokeilut voivat olla koko perheen juttuja, yhdessä tekemistä ja 
puuhailua. Tee keittiöstä, autotallista tai olohuoneesta oma 
Strömsösi tai Muumitalosi ja anna luovuuden viedä: nikka-
roi, näprää ja leivo. Lapset nauttivat ja riemuitsevat kans-
sasi tekemisestä ja samalla oppivat: kotoilu kuntouttaa. 
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Rakennetaan 
             talo
Monen lapsiperheen unelma on omakotitalo. Ja moni haluaa 

talon, joka on suunniteltu juuri oman perheen tarpeiden mu-

kaiseksi. Kun perheessä on vammainen perheenjäsen, kan-

nattaa asumisen erityistarpeet – tulevatkin – ottaa huomioon 

jo suunnitteluvaiheessa, näin säästyy aikaa ja rahaa, kun jäl-

kikäteen ei enää tarvitse tehdä asunnon muutostöitä. 

Teksti Leena Honkanen

n (Alla) Pihatyöt Mainioiden talolla ovat 
vielä alullaan. Pihan keskellä seisoo pi-
havalo, joka on heikkonäköiselle aivan 
välttämätön apu liikuttaessa ja leikittä-
essä pihalla. Tontin piti olla myös maas-
toltaan tasainen, niin että Niklas pääsee 
liikkumaan siellä vaivatta myös pyörä-
tuolilla. Piha odottaa vielä pinnoitetta.
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U
nelma uudesta talosta lähti 
itämään Markus Mainion 
mielessä muutama vuo-
si sitten. Silloin Mainioi-
den nelilapsisen perheen 
vanhimman pojan Nik-
laksen näkö- ja liikunta-

vamma olivat alkaneet asettaa haasteita 
Mainioiden silloisessa kodissa, jossa oli 
kaksi kerrosta. – Kun sisarukset ja kaverit 
kirmaisivat yläkertaan, piti jonkun men-
nä auttamaan Niklasta portaissa, Markus 
Mainio kertoo. 

Perheen isän käydessä katselemassa 
Oulun kupeessa sijaitsevan Muhoksen 
kunnan myytäviä tontteja, äiti Anna oli 
vielä epäilevällä mielellä; ehkä muutto ei 

olisi ihan vielä ajankohtainen ja olisihan 
oman talon rakentaminen suuri ponnis-
tus töiden ja arjen pyörittämisen keskel-
lä. Mutta Annankin mieli muuttui, kun 
täydellinen tontti ilmestyi myyntiin. Se 
oli tasaisella maalla, niin kuin pitikin, 
ja vielä turvallinen kulmatontti metsän 
reunassa – tähän tilaisuuteen oli pakko 
tarttua. Tontti hankittiin ja alkoi talon 
suunnittelutyö.

Muutostyöt rakentaessa

Uutta taloa alettiin suunnitella kuusihen-
kisen perheen kodiksi niin, että Niklak-
sen erityistarpeet tulisivat huomioiduksi. 
Niklas joutuu käyttämään päivittäin pyö-
rätuolia, vaikka pystyykin liikkumaan ly-

hyitä matkoja kävellen. Uudessa talossa 
tulisi siis olla vain yksi kerros ja tilaa liik-
kua pyörätuolilla.  Myös Niklaksen heik-
konäköisyys asetti vaatimuksia värien, 
kontrastien ja valaistuksen suunnitteluun.

– Otimme yhteyttä ensin kunnan vam-
maispalvelujen johtajaan, joka neuvoi 
meitä pyytämään lausunnon tarvittavista 
muutostöistä Oulun yliopistollisesta sai-
raalasta.  Kuntoutusohjaajan kanssa kar-
toitimme Niklaksen tarpeita ja hän teki 
meille lausunnon, jotka sitten hyväksyt-
tiin kunnassa. 

– Uutta taloa rakennettaessa on järke-
vää suunnitella kaikki tarpeellinen myös 
tulevaisuutta silmällä pitäen, niin että tu-
levaisuudessa tarvittavat muutokset on ai-
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n (Ylhäällä) Niklas sai koulusta tietokoneen 
kesän ajaksi kotiin.

n Julius ja Ronja-koira.

n Tytöt Emmiina ja Elea jakavat huoneen, 
jossa on ihana naisellinen väritys.

n (Alla) Pojat ovat tarkkoja yksityisyydes-
tään. Kyltti poikien huoneen ovella. 

kanaan helppo tehdä. Näin säästyy pal-
jon rahaa, kun ei tarvitse purkaa ja ra-
kentaa uudelleen.  Meillä on varauduttu 
esimerkiksi kattorakenteiden kantavuu-
dessa myöhemmin asennettavien kanto-
nostimien käyttöön, ulko-oven sähköistä-
miseen ja akkupyörätuolin latauspisteen 
asentamiseen, Mainiot kertovat.

Kun kodissa liikutaan pyörätuolilla, 
tarvitaan tilaa hiukan tavallista enemmän.

– Suunnitteluvaiheessa piti mitoittaa 
oviaukot vähän normaalia leveämmiksi 
ja käytävät ja oleskelutilat niin, että pyö-
rätuoli mahtuu kääntymään. Yksi huo-
ne on suunniteltu apuvälinetilaksi, mut-
ta toistaiseksi se on vielä ollut lasten leik-
kitilana. Toinen kylpyhuoneista mitoitet-
tiin inva-käyttöön ja eteiseen varattiin 
tila pyörätuolin pesulle ja säilytykselle.

 – Kaikkiaan ylimääräisiä neliöitä tar-
vittiin kymmenen, jonka osalta kunta 
maksoi meille korvauksen vammaispal-
velulain mukaisista asunnon muutostöis-
tä. Muut tarvittavat muutostyöt yksilöitiin 
ja ne korvattiin kustannusten mukaan.  

Seinät kun saan valmihiksi…

Mainiot valitsivat pohjaratkaisultaan heil-
le sopivan talopaketin, joka muunnettiin 
mitoitukseltaan pyörätuolin käyttäjälle so-
pivaksi. Markus Mainio on käsistään kä-
tevä rakentaja, joten talon noustua har-
jaansa, hän aloitti sisätiloissa oman urak-
kansa. Sisällä riitti maalaamis- ja asennus-
hommia usein yön tunteihin asti. 

– On todella hyvä, että meillä on ol-
lut asiantuntevia ihmisiä mukana kaikis-
sa suunnitteluvaiheissa, kaikkea ei olisi 
osannut itse ajatella, Anna Mainio sanoo. 
– Lattiamateriaalit ovat liukumattomia ja 
kovaa käyttöä kestäviä. Myös seinien ja 
kaappien ovien pitää kestää pyörätuolin 
kolhuja. Tämän kyllä jo opin edellisessä 
asunnossa kantapään kautta.

– Oli mukava kun keittiökalustetoi-
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mittajamme osasi ehdottaa, että mikro-
aaltouuni sijoitettaisiin matalalle, niin 
että Niklas voisi sitä itsenäisesti käyttää.  
Ja kylpyhuoneeseen tuli OYS:n ehdotuk-
sen mukaan korkeussäädettävä pesuallas. 

 – Jo edellisessä asunnossa meillä oli 
tehty valaistuksen muutostyöt ja sieltä on 
siirretty lamppuja tänne, tosin vielä lisää 
on tulossa. Olen jo itsekin tottunut niin 
hyvään valaistukseen, että kylään men-
nessä aina ihmettelen, miten isäntäväki 
siellä näkee.

– Värejä piti miettiä siten, että kont-
rastit olisivat kyllin selkeät helpottamaan 
Niklaksen itsenäistä liikkumista. Julius 
(9) ja Niklas (11) jakavat huoneen kes-
kenään ja he saivat valita mieleisensä vä-
rit seiniin, samoin tytöt Emmiina (12) ja 

Elea (6) omaan huoneeseensa. Tummat 
lattialistat vaaleiden lattioiden ja seini-
en yhtymäkohdassa selkiyttävät tilaa ja 
kulkureittejä.   

– Eteisen naulakoiden alla on penkki, 
jossa Niklas voi istua pukiessaan kenkiä 
jalkaan. Halusin jokaiselle lapselle etei-
seen oman lokeronsa ajatellen, että sillä 
lailla kaikki vaatteet pysyvät varmasti jär-
jestyksessä, mutta en tiedä mikä virhe sii-
hen ajatukseeni tuli, nauraa Anna Mainio.

Kotona on hyvä olla

Mainioiden koti on valoisa ja avaran oloi-
nen, mutta ylimääräisiä neliöitä ei lähdetty 
hakemaan muuta kuin tarvittava määrä. 

– Tässä on 150 neliötä asuinpinta-alaa 
ja meitä on kuusi henkeä, jolle määräl-

n Keittiön mikroaaltouuni asennettiin so-
pivaksi käyttää myös pyörätuolista käsin.

n Lattiamateriaalit ja kaappien ovet ovat 
kolhuja kestävää laminaattia. 

K
U

VA
T:

 L
EE

N
A

 H
O

N
K

A
N

EN

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 5 9



le laskennallinen tarve on 120–130 ne-
liötä. Kymmenen neliötä tarvittiin pyö-
rätuolille, mutta muuten halusin, että ei 
olisi kauheasti ylimääräistä tilaa. Entinen 
kahdensadan neliön kotimme oli aika 
epäkäytännöllinen ja turhan suuri, An-
na Mainio kuvailee. 

Perhe pääsi muuttamaan uuteen ko-
tiinsa kesällä 2014, mutta työ talossa jat-
kuu. 

– Pihamaa odottaa vielä päällystet-
tä, kuistin katos on tekeillä, pyörätuoli-
luiskaan tulee kaide ja autotallikin pitäisi 
saattaa valmiiksi, Mainiot luettelevat. He 
kiittelevät kotikuntaansa Muhosta siitä, 
että kaikki vammaisasiat hoituvat yleensä 
aika mutkattomasti. Niin oli myös asun-
non muutostöiden osalta. Muutenkin he 
ovat tyytyväisiä elämäänsä pienessä, alle 
10 000 asukkaan kunnassa. 

Haastattelupäivänä Niklas on ollut jo 
fysioterapeutin kanssa uimassa, mutta 
virtaa riittää edelleen ja mönkijän sel-
kään palaa mieli. Pian kesäisessä perjan-
tai-illassa surraa kypäräpäinen nuori-
mies vankan mönkijänsä selässä. Kuusi-
vuotias Elea-sisko keksii pyörätuoliluis-
kan sopivaksi liukumäeksi rullalaudalle. 
Markus kiipeää kuistin katonrajaan na-
kuttamaan kattotuoleja paikalleen. Em-
miina ja Julius ovat rientäneet omille teil-
leen kaveriensa luo. Kohta on aika laittaa 
sauna lämpiämään.   

n Leveät käytävät antavat tilaa pyörätuolille
ja lapsilaumalle. Selkeä, johdonmukainen ja 
riittävä valaistus on kaikkien etu.
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V
ammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on kor-
vattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon 
muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välinei-
den ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutu-

vat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sai-
rautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpitei-
tä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Asunnon muutostyöt ovat kunnan erityiseen järjestä-
misvelvollisuuteen kuuluva tukitoimi, johon vaikeavam-
maisella on subjektiivinen oikeus, kun hän täyttää vam-
maispalvelulaissa ja -asetuksessa määritetyt myöntä-
miskriteerit. Kunta ei voi näin ollen evätä asunnon muu-
tostöitä määrärahasyihin vedoten.

Vammaispalveluasetuksen 13 §:n mukaan suoritet-
taessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon 
kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henki-
löä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutumi-
nen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairau-
den vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kus-
tannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön 
riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimen-
pitein. Tällä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa henki-
lön hoito edellyttää pääasiassa sairaudenhoidon osaa-
mista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikai-
sesti. Henkilön hoito painottuu tällöin pääasiassa hoivaan 
ja huolenpitoon. Säännös pitää sisällään lähinnä ne tilan-
teet, jossa henkilö jo on palvelu- ja hoidontarpeensa kan-
nalta perustellusti laitoshoidossa.

Asunnon muutostöiden sisältö

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia 
asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairau-
den vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt 
kuten:
n  ovien leventäminen
n  luiskien rakentaminen
n  kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen
n  valaistusmuutostyöt ja kontrastien lisääminen
n  kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaa-

lien muuttaminen sekä 
n  vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suori-
tettavat rakennustyöt.

Korvattavat välineet ja laitteet

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n  mukaan korvattavia 
asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat:
n  nostolaitteet
n  hälytyslaitteet
n  vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat väli-
neet ja laitteet.

Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai 
laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käy-
tettäväksi. Asunnon muutostöinä on pidetty myös väli-
neitä ja laitteita, jotka kuuluvat kodin vakiolaitteistoihin. 
Oikeuskäytännössä esim. erillistä sähköuunia ja liesita-
soa on pidetty kokonaan korvattavana asunnon muutos-
työnä.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien 
välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutu-
neista kustannuksista korvataan puolet. Vakiomalliseen 
välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman 
edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kui-
tenkin kokonaan.

Harkittaessa asuntoon kuuluvien välineiden ja laittei-
den korvaamista, tulisi päätöksenteossa kiinnittää huomi-
ota hakijan vaikeavammaisuuteen asunnossa suoriutumi-
sen kannalta:
n  tosiasialliseen tarpeeseen eli voidaanko käyttää myös 
vaihtoehtoisia ratkaisuja, esimerkiksi asunnon muutos-
töitä
n  onko kyseessä vaikeavammaisen hakijan vakituinen 
asunto
n  voidaanko laitteilla/välineillä edesauttaa henkilön sel-
viytymistä tavanomaisista elämäntoiminnoista vai tarvit-
seeko henkilö esimerkiksi laitoshoidon palveluja
n  onko laite muutoin tarkoituksenmukainen
n  ovatko kustannukset kohtuullisia
Lähde: Vammaispalvelujen käsikirja
Lue teksti kokonaisuudessaan: www.thl.fi 
–> vammaispalvelujen käsikirja –> asunnon muutostyöt

Mitä laki sanoo
asunnon muutostöistä
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Veikko Hokkanen
23.10.1946–15.6.2015

Veikko ”Veke” Hokkanen 

toimi Näkövammaiset lap-

set ry:n puheenjohtajana 

vuosina 1980–1983. 

V
eikko ja Birgitta Hokkasen per-
he liittyi Näkövammaiset lapset 
ry:n, tuolloisen Näkövammais-
ten Lasten Vanhemmat r.y.:n, jä-

seneksi 1975, kun perheen Matti-poi-
ka syntyi sokeana.  Vuonna 1980 Hokka-
nen valittiin yhdistyksen puheenjohta-
jaksi, jossa tehtävässä hän toimi vuoden 
1983 loppuun. 

Tuohon aikaan yhdistyksellä ei ollut 
vielä palkattua työntekijää, joten 
puheenjohtajalla oli kädet täynnä töitä 
nopeasti jäsenmääräänsä kasvatta-
van yhdistyksen hoidossa. Kun vuonna 
1980 jäseniä oli tilastojen mukaan 285, 

vuonna 1985 määrä oli jo 475 – tarvetta 
ja innostusta näkövammaisten lasten asi-
oita ajavaan yhdistystoimintaan siis oli 
runsain määrin.  

Luonto ja liikunta olivat Veikko Hokka-
selle läheisiä ja se näkyi myös yhdistyk-
sen toiminnassa. Tuolloin aloitettiin las-
ten ja nuorten lasketteluleirit ja vuosit-
tainen näkövammaisten kouluikäisten 
liikunnallinen perhekurssi, jonka kustan-
tajaksi saatiin Kela. Hokkanen toimi vuo-
sia myös kurssin vastuullisena vetäjänä 
ja puheenjohtajakautensa jälkeen yhdis-
tyksen liikunta-asiamiehenä. 

Hokkasen kanssa samaan aikaan van-
hempainyhdistyksen hallituksessa toi-
minut ja Hokkasta puheenjohtajana seu-
rannut Leena Herranen muistelee yhdis-
tystoveriaan:

”Tapasimme Hokkasen perheen kanssa 
ensimmäisen kerran Marokon matkalla 
vuonna 1979 ja tuolloin meille syntyi halu 
alkaa kehittää yhdessä näkövammaisten 
lasten ja heidän perheidensä asioita.

Veke oli sosiaalisesti taitava ja hän sai 
aikaan hyvähenkistä yhteistyötä. Hänellä 
oli paljon tuttuja ja monenlaisia ideoita. 
Tuolloin teimme työtä leirien järjestämi-
seksi ja leireille osallistui paljon perheitä. 
Verkostojaan hyödyntäen Veikko sai meille 
järjestymään tutustumiskäyntejä kasar-
milla, kartanossa ja hevostilalla. Leireillä 
oli paljon yhteistä toimintaa, ratsastusta, 
kilpailuja ja keskusteluja. Vuonna 1982 
käynnistettiin myös Silmäterä-lehti, jonka 
ensimmäinen numero ilmestyi Leirilehti-
nimisenä.  

Teimme myös paljon matkoja ulko-
maille, joilla tutustuimme mm. Tanskan, 
Ruotsin, Norjan ja Venäjän käytäntöi-
hin näkövammaisten lasten kasvun tuke-

misessa ja ohjaamisessa. Meitä kiinnos-
tivat myös naapurimaissa tuotetut näkö-
vammaisten lasten oppimateriaalit. Vekeä 
muistan aina ystävällisenä, aktiivisena 
ja iloisena ihmisenä, jolla oli taito saada 
ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen.”

Veikko Hokkasen verkostojen kautta 
kanavoitui myös taloudellista tukea 
yhdistykseen. Vain sen tuen varassa pys-
tyttiin järjestämään niin laajamittaista 
leiritoimintaa yhdistyksessä, joka ei 
vielä tuolloin ollut päässyt RAY-tuen pii-
riin. Vuoden 1982 Leirilehdessä kerro-
taan, että leireille ja kursseille oli vuoden 
aikana osallistunut yhteensä peräti 150 
henkeä.  

Kun itse tulin tähän yhdistykseen töi-
hin 90-luvulla ymmärsin pian, miten val-
tavan työn nuo 70- ja 80-lukujen van-
hemmat olivat tehneet saadessaan 
aikaan niin voimakkaan ja toimivan 
yhdistyksen ja vieläpä oman lehden, joka 
monistetusta Leiri-lehdestä oli kasvanut 
painetuksi Silmäteräksi. Veikko Hokka-
nen on ollut yhdistyksellemme suunna-
ton tuki ja tien näyttäjä, jonka työn vai-
kutukset jatkuvat edelleen.

Leena Honkanen
Näkövammaiset lapset ry

toiminnanjohtaja

Diplomi-insinööri Veikko Hokkanen oli Hel-

singin Energian (nyk. Helen Oy) kaukoläm-

pöosaston johtaja 1991–2011. Hokkanen 

oli aikaansa edellä nykyisin niin tärkeän hii-

lijalanjäljen minimoimisessa. Pioneerityö 

tässä asiassa vei häntä esitelmöintimatkoille 

ympäri maailmaa vielä eläkepäivinäkin.  

Hän sai myös LVI-alan arvostetuimman tun-

nustuksen Pro LVI-mitalin. 
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Puheenjohtajalta:

Hanno Peuranen
puheenjohtaja

Kasvun aika

K
esä kasvattaa sanotaan. Luonnossa sitä ei 
voi olla huomaamatta, mutta ei kotona-
kaan. Murrosikää lähenevät pojat näyttä-
vät kurkottelevan taivasta liki sentti vii-
kossa tahtia. Nilkat pilkistävät housun lah-
keiden alta ja se on ihan ok jopa vaimon 
mielestä. Itse tosin saisin huutia, jos mois-

ta ”muotia” yrittäisin päälle pukea. Tai no tuskin sentään 
huutia, mutta ainakin pään pudistuksen huvittuneen tu-
hahduksen kera.

Samalla kun lasten varret venyvät on jännä seurata 
mitä latvassa tapahtuu. Tai siis tapahtuuko siellä mitään? 
Väsymys painaa ja suoriin kysymyksiin tuntuu usein kuu-
luvan vastaus: ”emmä tiiä” tai vain olan kohautus. Toi-
saalta oma tahto nostaa koko ajan enemmän ja enem-
män päätään. Onneksi. Vaikka sitä niin toivoisi pystyvänsä 
suojelemaan isin pikku naaperoita elämän kolhuilta, niin 
aina ei voi olla sitä tekemässä. Monasti koetan suhteuttaa 
rajoja edes aavistuksen niihin rajoihin, joita itselleni nuo-
ruudessa oli asetettu. Onneksi isoveli ehti rajoja koetella 
oikein kunnolla ennen minua, joten pääsin mielestäni 
melko helpolla. Vanhemmat antoivat usein minun itse 
esittää missä rajat ja aikataulut menivät. Kunpa vaan oli-
sivat tienneet, mitä kaikkia kolttosia kavereiden kanssa 
tehtiin. Silloin rajat olisivat varmasti olleet tiukemmat, 
paljon tiukemmat. Tosin tarinat oman isäni nuoruudesta 
ovat olleet aika monta pykälää hurjempia ja rajat pääpiir-
teittäin huomattavasti löyhempiä.

Käsittääkseni rajat ovat viimeisten muutaman sukupol-
ven aika olleet tiukkenemassa rajusti. Mihin se johtaa? 
Kuinka monta sukupolvea mennään eteenpäin ja lap-
set kasvatetaan pumpulissa? Joidenkin mielestä 
varmasti jo nyt. Tosin luin pätkän artikkelista, 
jossa tätä ilmiötä pohdittiin. Lasten tapatur-

maiset kuolemat ovat Suomessa vähentyneet noin 95% 
sitten 60-luvun. Aika hurja pudotus, eikö totta? Suurim-
mat muutokset olivat uimataidon lisääntyminen ja liiken-
teen turvallisuuden parantuminen. Silti suurin osa kuole-
mista tapahtuvat edelleen uidessa ja liikenteessä.

Eiköhän pidetä huoli, että muksut oppivat uimaan ja 
muistetaan me vanhemmat keskittyä turvalliseen ajami-
seen.

Kirjoittaessani tätä artikkelia astronominen kesä alkoi 
noin 8 tuntia sitten ja tulee jatkumaan 94 päivää syyspäi-
vän tasaukseen 23.9. saakka, joten vielä tätä lukiessasi on 
kesää jäljellä ja vielä tulee paljon uusia kesämuistoja ja 
lämpimiä päiviä. Lämpöisempää kesän jatkoa!
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Helsinki
n  kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, 
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
n  8.9. Tutustuminen
n  6.10. Retki
Varaa omat eväät reppuun.
n 3.11. Halloween
Pukeudu mieluisaan naamiaisasuun.
n  8.12. Tutustumiskäynti Celia-kirjastoon
Ohjelmassa kirjavinkkausta.

Jyväskylä
n  kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
n  10.9. Meksikolainen ilta
Tutustumista, meksikolaista purtavaa, musiikkia
n  8.10. Kaverikoira vierailee ja mediaan tutustumista
n  12.11. Retki HopLopiin
Tapaaminen klo 18 HopLopissa (Seppälänkankaan liike-
keskus, Sorastajantie 1, 40320 Jyväskylä). 
Voit varata mukaan omaa rahaa pieneen purtavaan.
n  10.12. Pikkujoulut ja pelailua
Varaa mukaan mieluinen lautapeli ja tonttulakki.

Tampere
n  kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila (Kunin-
kaankatu 8 A 4)
n  14.9. Tutustuminen
n  5.10. HopLop 
Tapaaminen klo 18 HopLopissa 
(Onkiniemi, Haarlankatu 1, 33230 Tampere). 
Voit varata mukaan omaa rahaa pieneen purtavaan. Toi-
voisimme tälle kerralle henkilökohtaista avustajaa tai van-
hempaa mukaan.
n  9.11. Musiikkikerta 
Ota mukaan mieluinen cd-levy levyraatiin.
n  14.12. Pikkujoulut 
Jouluisia herkkuja ja askarteluja. 
Varaa mukaan tonttulakki.

Turku
n  kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
n  9.9., 7.10., 11.11., 9.12.

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

Oo mun kaa!
8–13-vuotiaiden 
näkövammaisten lasten kerhot
Syksy 2015
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Nuorten viikonloppu 
13.–15.11.2015

Torpan kurssikeskus, Siivikkala
n Pelailua, tuunausta, diskoilua ja saunomista
n 13–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille, jotka hake-
vat rohkeutta osallistua Näkövammaisten Keskusliiton 
nuorisotoimen leireille.
n Mukaan mahtuu 10 nuorta.
n Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja ensi-
sijalla ovat ensimmäistä kertaa nuorten leirille tulijat.
n Hinta: 40€
Hakemukset 9.10.2015 mennessä.

Syysviikonloppu 
17.–18.10.2015

Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
n Liikuntaa, kädentaitoja, rentoutumista näkövammaisten las-

ten perheille
n Hinnat: näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmainen, 

aikuinen 60€, 6–12-v. lapsi 30€, alle 5-vuotias ilmainen

Hakemukset 14.9.2015 mennessä.

Hakemukset: www.silmatera.fi/toiminta

Toimintaa syksyllä 2015

Katso omaisten kurssin 
ilmoitus sivulta 42.

Kokkikerho 
suunnitteilla

Helsinkiin on suunnitteilla syk-
syksi kokkikerho. Halukkaita 
kokkaajia on jo ilmoittautunut 
mukaan. Paikka, aika ja ohjelma 
ovat vielä avoimia, mutta niistä 
tiedotetaan ilmoittautuneille heti, 
kun tilanne varmentuu. 

Isien ja äitien 
viikonlopput

Peruutuspaikkoja voit 
kysellä toimistosta:
nlt@silmatera.fi
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Kesän muistoja
Kesän leirit täyttyivät mukavas-

ti. Tänä kesänä alle kouluikäiset 

viettivät viikonloppua Espoon Sii-

karannassa. Sopeutumisvalmen-

nuskurssit pidettiin Siuntion kul-

pylässä. Oo mun kaa! -ikäiset, eli 

8–13-vuotiaat, leireilivät Nuoriso-

keskus Marttisessa Virroilla.

n  Alakouluikäisten kurssilla oli kaikkiaan seitsemän per-
hettä, 31 henkeä plus kuusi ohjaajaa. 
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n  (Vas.) Pienten päivässä pelattiin muun muassa
Piikkisiiliä.
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Reimakka

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

annariikka.sivonen@gmail.com

Paluu ruuhka-arkeen

P
erheessämme on vähän aikaa harjoitel-
tu uudenlaista arkea. Vai olisiko tämä vain 
palaamista normaaliin arkeen kahden lap-
sille omistetun vuoden jälkeen? Palasin 
työelämään, kun äitiysneuvolassa tarvittiin 
nopealla aikataululla sijaista muutamak-
si kuukaudeksi. Seuraavalla viikolla siitä 

kun kävin esimiehen jututettavana, olin jo perehtymäs-
sä työhön ja Saini tutustumassa päiväkotielämään. Rei-
man avustajakuvioihinkin oli löytynyt väliaikainen, mut-
ta kelvollinen ratkaisu. Perheen pienimmälle muutos te-
ki tiukkaa, Reima taas suhtautui uusin ihmisiin ympäril-
lään tapansa mukaan hyvin lunkisti. Tunnen olevani työs-
sä perheiden kanssa vahvoilla. Onhan omalle taipaleel-
leni vanhempana mahtunut yksinhuoltajuus, opiskelu ja 
työssäkäynti, uusperheellisyys, tavislapsi ja erityinen Rei-
ma. Eläytyminen erilaisten perheiden tilanteisiin ei tuota 
hankaluuksia. Mielekäs työ on imaissut tekijänsä ja mel-
kein kaiken vapaa-ajan. Omaa aikaa mitataan nyt kirjan 
sivuissa. Yleensä kevyttä pokkaria jaksaa lukea lasten nu-
kahtamisen jälkeen noin kaksi sivua ennen kuin kirja ti-
pahtaa käsistä. Kappaleen viimeiset lauseet on jo sitä en-
nen luettu kolmeen kertaan kun aina tajunta on hämär-
tynyt salakavalasti kesken sanan. Kokopäiväisen työn, 
pienten lasten ja omaishoitajuuden yhdistäminen on vä-

hän arjen extremeä, mutta kokonaisuu-
dessaan uusi tilanne on sujunut var-
sin mallikkaasti. Vuorotyötä tekevä 
isäntä on siirtynyt enemmän soppa-

kauhan ja imurin varteen. Mi-

nä saan nauttia kaivatuista aikuiskontakteista päivällä ja 
suuremmalla antaumuksella ilta-ajasta lasten kanssa. Pri-
oriteeteissa ykkösenä ei ole nyt pyykkien lajittelu sävy-
kartan mukaan tai kaikki tv:stä tulevat muuttumisleikki- 
ja läskileiriohjelmat, vaan se että lapset saavat vähinä ilta-
tunteina mahdollisimman paljon halia ja syliä. Reima viet-
tää kesälomapäiviä kotona avustajan kanssa, joten illal-
la on vielä virtaa seurustella äidin kanssa enemmän kuin 
koulupäivinä.

Lukuvuoden ajan jatkuneen puheterapian tuotteena 
kokeilussa on nyt uusi kansio. Kun Reima vaikuttaa halu-
avan jotakin, esitetään vaihtoehtoja, kuten ”Haluan ulos. 
Haluan syödä. Haluan juoda.”  Vaihtoehdot luetellaan aina 
samassa järjestyksessä ja tarkkaillaan minkä vaihtoeh-
don kohdalla Reima äännähtää. ”Ahaa, otetaan siis juota-
vaa. Haluan piimää, haluan vettä, haluan mehua”. Ainakin 
koulussa on oltu tyytyväisiä siihen, miten nopeasti Reima 
on oppinut kansion käyttöä ja reagoinut vaihtoehtoihin 
uskottavalla tavalla. Eräällä puheterapiakerralla Reima 
kertoi kansion avulla, että olisi mieluummin jäänyt mak-
karanpaistoon kodalle kuin tullut terapiaan. Oma lukunsa 
kommunikaatiossa on miten taitavaksi tulkitsijaksi pik-
kusisko Saini on kehittynyt. Hän raportoi muille milloin 
Reima on röyhtäissyt, aivastanut tai nauranut. Reima sai 
keväällä pari säpsyä isompaa kohtausta ja epilepsialää-
kitystä piti lisätä. Siitä koitui pahoinvointia muutamaksi 
päiväksi. Vielä pitkään lääkenoston jälkeen Reiman pieni-
kin yökkäystä muistuttava äännähdys sai Sainin hypäh-
tämään viereen silittelemään Reiman päätä ja hokemaan 
”Voi voi lääkkeet”.

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 5 17



Sisaruuden 
tasapaino

n  Sisarukset: Matias, Emilia, Aleksi ja Oskari.
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Teksti Leena Honkanen Kuvat Lindforsien kotialbumi

J
ärvenpääläisessä Anne ja 
Hannu Lindforsin perheessä 
on neljän lasta: nyt 27-vuoti-
as sokea esikoispoika Alek-
si, häntä kolme vuotta nuo-
rempi sisko Emilia ja edel-
leen häntä kolme vuotta nuo-

remmat kaksospojat Matias ja Oskari. 
Aleksi syntyi 25-viikkoisena pikku-

keskosena. Ensimmäiset elinviikkon-

tännön neuvot siihen, mitä itse voimme 
tehdä tukeaksemme Aleksin kehitystä. 
Koska Aleksi oli ainoamme, meillä on-
neksi oli aikaa keskittyä häneen ja totta 
kai teimme kaiken voitavamme.

Kolmen vuoden kuluttua tilanne Lind-
forsien perheessä muuttui, kun Aleksi sai 
siskon, Emilian. Elettiin taas vauva-arkea 
ja aika täytyi jakaa kahden lapsen kesken.  
Ja siitä kolmen vuoden kuluttua syntyi-
vät kaksospojat Matias ja Oskari.  – Nel-
jä lasta jo opettaa tervettä priorisointia, 
nauraa Anne Lindfors.

Yksilöllisesti ja tasapuolisesti
– Meille on aina ollut selvää, että jokais-
ta lasta pitää kohdella omana yksilönään, 
mutta samalla se, että lasten välillä pitää 
vallita tasa-arvo. Lapsille ei saa tulla epä-
reiluuden tunnetta, että joku pääsee hel-
pommalla tai joutuu tekemään enemmän 
kuin muut. 

– Emilian synnyttyä minulla oli välillä 
huono omatunto siitä, että en enää ehtinyt 
antaa Aleksille yhtä paljon aikaa kuin en-
nen.  Oppiakseen asioita, sokea lapsi tar-
vitsee paljon ohjausta ja toistoja.  Muis-
tan miten ihmettelin, kuinka helposti ja 
nopeasti näkevä vauva oppi kaiken. Toi-
saalta Aleksin tarvitsema aika ei saanut 

Vammainen ja vammaton sisarus perheessä on yhtälö, joka tuo 

haasteita sekä sisaruussuhteisiin että vanhemmuuteen. Sisa-

rukset ovat parhaimmillaan toinen toisilleen voimavara ja elä-

män rikkaus. Pahimmillaan vammainen sisar koetaan rasitteek-

si, jonka tarpeet vanhemmat tuntuvat asettavan aina etusijalle. 

Vanhempien on mietittävä, miten aika ja tehtävät perheessä jae-

taan niin, että kaikki lapset tuntevat olevansa tasavertaisia. 

sa hän taisteli hengestään lasten teho-
osastolla.

– Huojennus oli suuri, kun aikanaan 
saimme hänet kotiin, muistelee Anne 
Lindfors.

– Tuohon aikaan sai etsiä tietoa so-
kean lapsen hoidosta ja kuntoutukses-
ta. Kun Aleksi oli reilun puolen vuoden 
ikäinen, lasten aluesihteeri kävi kotonam-
me ja häneltä saimme ensimmäiset käy-
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viedä Emilialta pois hänen lapsuuttaan.
Sisarusten välinen kateus vanhempi-

en ajasta ja huomiosta syntyy helposti. 
– Kun Emilia oli pieni, Aleksin lää-

kärikäynnit olivat Lastenlinnassa. Sinne 
lähdimme yleensä yhdessä Hannun kans-
sa ja joku tuli sillä välin hoitamaan Emi-
liaa.  Kerran Emilia kysyi, että äiti kos-
ka te viette minut sinne Lastenlinnaan. 
En ollut ymmärtänyt, että totta kai sana 
”Lastenlinna” kuulosti satumaisen iha-
nalta pikkutytön korvissa. Hän kadehti 
Aleksia, joka pääsi sellaiseen paikkaan 
meidän vanhempien kanssa, eikä häntä 
otettu mukaan.

 – Kun lapset kasvoivat ja heillä alkoi 
olla omia harrastuksia, meidän vanhem-
pien illat ja viikonloput kuluivat paljolti 
lasten kuskaamiseen. Kaikkia vietiin ja 
tuotiin yhtä lailla ja kaikkien esityksiä, 
konsertteja ja pelejä kävimme katsomas-
sa ja kuuntelemassa – usein niin, että si-
saruksetkin olivat mukana mikäli ehtivät. 

– Aleksin sokeuden tähden emme ole 
luopuneet mistään, vaan tehneet ihan sa-
moja asioita kuin kuka tahansa lapsiper-
he. Se täytyy myöntää, että eläintarhoissa 
olemme käyneet ehkä tavallista vähem-
män sen tähden, että niillä reissuilla ei 
Aleksille riittänyt juurikaan koettavaa. 
Toisaalta taas olemme oppineet sovelta-
maan esimerkiksi näkevien pelejä niin, 
että Aleksikin on voinut ottaa niihin osaa.

Sisko tai veli ei ole avustaja
 – Meillä kaikki ovat ottaneet osaa kodin 
töihin, jokainen ikänsä ja taitojensa mu-
kaan. Kaikkien on ajallaan pitänyt alkaa 

”Sokean lapsen kanssa joutuu taitoja opettelemaan 

monien toistojen kautta, mutta ei näkeväkään lapsi 

kaikkea kerralla opi. Jos on yhden kerran onnistunut itse 

jossakin, voi olla että sama asia tuottaa vaikeuksia vielä 

tuonnempana. Kaikkia pitää auttaa ja kaikkia velvoittaa 

samassa suhteessa iän ja osaamisen mukaan”, sanoo 

Anne Lindfors.

n  Anne Lindfors on lastentarhan opettaja
ja alle kouluikäisten erityisopettaja sekä
neljän lapsen äiti. Tuntumaa kasvatukseen 
on siis niin arjesta kuin ammatista.
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korjata lelunsa ja imuroida huoneensa. 
Myös Aleksin. Aleksille näiden asioiden 
opettaminen on vienyt vain enemmän ai-
kaa ja joskus on ollut pulmana se, mistä 
tämä aika otetaan.

– Siitä ei pääse mihinkään, että Alek-
si tarvitsee apua monissa toimissa. Liik-
kuminen kodin ulkopuolella tai ruokai-
lut on pitänyt järjestää tavalla tai toisel-
la silloinkin kun me vanhemmat emme 
ole olleet paikalla.

– Sisarusten velvoittamista Aleksin 
opastamiseen tai avustamiseen olemme 
välttäneet. Toki on normaalia, että lapset 
jossain määrin auttavat toinen toisiaan. 
Aleksikin on omalta osaltaan jelpannut 
pienempiä sisariaan soittoläksyssä tai tie-
totekniikan kanssa. 

 – Koulujen kesälomat tuottavat työssä 
käyville vanhemmille aina hankaluuksia. 
Siinä vaiheessa kun muut lapset olivat jo 
niin itsenäisiä, että heidät olisi voinut jät-
tää yksin kotiin meidän töissä ollessamme, 
Aleksi tarvitsi edelleen apua.  Yhtenä ke-
sänä palkkasimme Emilian muutamaksi 
lomaviikoksi Aleksin avuksi.  Hänen teh-
täviinsä kuului käydä Aleksin kanssa pyö-
räilemässä tandemilla ja avustaa ruokai-
lussa, mutta ei sen enempää. Pikkuveljet 
taas ovat alkaneet opastella Aleksia vas-
ta teini-iässä. Joskus kun olemme olleet 
häissä tai vaikka sukujuhlissa, on sovit-
tu etukäteen, kuka missäkin tilanteessa 
hoitaa opastamisen. 

Nosta lapsen vahvuudet esiin
– Jokaisella lapsella sisarusparvessa on 
oikeus päteä ja pärjätä omalla tavallaan. 
Myös vammaisella lapsella on taitoja, joita 
kannattaa arvostaa, Anne Lindfors sanoo.

– Aleksin ehdoton vahvuus on ollut 
musikaalisuus. Pienenä hän liidasi vel-
jesten bändiä. Koulussa hän soitti erilai-
sissa kokoonpanoissa ja esiintyi koulun 
juhlissa. Sitä kautta tulivat myös ne har-

vat kaverisuhteet, joita hänellä kouluai-
kana oli. Muuten poikien leikit ovat niin 
liikunnallisia ja toiminnallisia, ettei nä-
kövammaisella niihin ole osaa. 

– Kun pienemmät sisaret menivät sa-
maan kouluun, jota Aleksi kävi, toiset lap-
set kysyivät, onko se poika, joka on niin 
hyvä soittamaan, heidän veljensä. Soke-
us ei siis ollut se ainoa asia, johon kiin-
nitettiin huomiota ja sisaret saivat tun-
tea ylpeyttä taitavasta isosta veljestään.

– Isoveliasemassa pitää saada myös oi-
keuksia suhteessa pikkusisariin. Joskus 
kun jouduimme jättämään lapset keske-
nään, annoimme Aleksille valvontateh-
täviä.  Pienempien piti esimerkiksi ot-
taa iltapalaa, kun Aleksi sanoi, että nyt 
on sen aika. 

– Näkövammaiset lapset ry:n leirit ovat 
olleet aina loistojuttuja kaikille lapsillem-
me ja niillä kävimme aikanaan paljon. Nii-
tä muistellaan usein vieläkin. Nämä lei-
rit ovat olleet sellaista ylimääräistä haus-
kaa, johon koko perheemme on päässyt 
osalliseksi juuri Aleksin kautta. Leireil-
lä oli vertaisia paitsi Aleksille, myös sisa-
ruksille ja meille vanhemmille.

Sisarusten kesken
– Emilia huomasi ihan itse jo vuo-
den vanhana, että Aleksin kanssa kan-
nattaa kommunikoida ääntä käyttä-
en. Kun hän ei vielä osannut puuha, 
hän kiljahteli ja äänteli niin, että sai 
vedettyä Aleksin huomion puoleensa.  
– Kaksospojat touhusivat pienenä  enim-
mäkseen keskenään. Aleksin sokeuden 
tähden meillä on ollut tiettyjä sääntö-
jä, muun muassa se, että leikkejä ei saa 
perustaa kulkureiteille. No, kerran pojat 
olivat rakentaneet legonsa ihan Aleksin 
huoneen oviaukon suulle ja Aleksi astui 
suoraan niiden päälle. Tästä seurasi, et-
tä pojat syyttivät Aleksin rikkoneen lei-
kit tahallaan. Selvittelimme asiaa ja mie-

timme yhdessä, että kuinkahan Aleksi 
olisi voinut ne leikit oikein nähdä. Se oli 
ensimmäisiä kertoja, kun kävimme läpi 
heidän kanssaan, mitä oikeasti tarkoit-
taa, kun joku ei näe. Muuten lapset ovat 
kasvaneet siihen, että sokeudesta meillä 
on puhuttu ja he ovat kuulleet, kun olem-
me kertoneet muille Aleksin sokeudesta. 

– Suorinta mahdollista palautetta saa 
varmasti sisaruksiltaan ja se on hyvä.  Na-
histelu on normaalia ja näin näkövam-
mainenkin lapsi joutuu pitämään puo-
liaan. Aleksillakin oli omat jekkunsa ja 
hän osasi vetää höplästä pikkuveljiään. 
Kerran hän innosti poikia kiroilemaan 
ja puhumaan tuhmia ja nauhoitti hei-
dän juttujaan. 

 – Sisarukset ovat tuoneet mukanaan 
kotiin tuulahduksen nuorten elämästä, 
esimerkiksi muodista ja elokuvista, jo-
ta me vanhemmat emme niin tuoreesti 
olisi osanneet Aleksille välittää. Heidän 
kavereitaan on aina käynyt meillä, eikä 
koskaan ole salailtu sitä, että veli on so-
kea. Toisaalta emme ole velvoittaneet lap-
sia ottamaan Aleksia mukaan kodin ul-
kopuolisiin rientoihinsa eteenkään tei-
ni-iässä, kun tietää miten herkkää sil-
loin kaikki on.

– Nyt Aleksi on ammatiltaan pianonvi-
rittäjä ja asuu omassa kaksiossaan palve-
lutalossa, jossa on mahdollista saada sen 
verran apua kuin arkiaskareissaan tarvit-
see. Sisarukset tapaavat edelleen usein jo-
ko viikonloppuisin meillä kotona tai kun 
olemme yhdessä mökillä. 

– Vanhempina me tietenkin vielä jou-
dumme aika paljon miettimään Aleksin 
asioita ja täyttämään kaikenlaisia hake-
muksia kuten ennenkin. Matias kuunteli 
meitä kerran ja sanoi, että: ”kertokaa sit-
ten hyvissä ajoin, ennen kuin olette ihan 
seniilejä, että me osataan ottaa nuo hom-
mat hansakaan”. Hyvä tietää, että sisaruk-
set pitävät huolta toisistaan. 
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Isovanhemmuus on

seikkailu

n ”Nuorilla perheillä on kiirettä ja 
vammaisen lapsen kanssa saattaa 
olla paljon ylimääräistä tehtävää: 
on jaksettava ottaa asioista selvää, 
täytettävä papereita ja hakemuksia, 
käytävä kenties terapioissa ja kun-
toutuksissa. Kaiken keskellä on hyvä, 
jos perheellä on vankka tukiverkosto 
– isovanhempia ja muita läheisiä ih-
misiä – joilta voi ja uskaltaa pyytää 
apua, silloin kun itse ei jaksa”, sanoo 
Pirjo Somerkivi.
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Teksti Leena Honkanen

J
uuson vanhemmille ja mi-
nulle näkövammaisuus ei ol-
lut vieras asia, kertoo Pirjo 
Somerkivi. – Juuson äiti on 
näkövammainen ja isällä on 
kaksi näkövammaista sisarta 
(sisarusta). Toki sitä toivoo, 

että lapsi olisi näkevä, mutta kun olen 
nähnyt, kuinka hyvin oma tyttäreni on 
pärjännyt, en lapsenlapsenikaan puoles-
ta niin hirveästi pelännyt. 

Nyt 5-vuotias heikkonäköinen Juuso 
on vilkas poika ja sinut oman näkövam-
mansa kanssa.  ”Mä oon näkövammainen”, 
oli Juuso esittäytynyt naapurin tädille.

– Me isovanhemmat olemme joskus 
turhaankin huolissamme lastenlapsistam-
me ja näkövammaisen lapsen kyseessä ol-
lessa jopa ylisuojelevia. On helppo sor-
tua sääliin ja pumpulissa kasvattamiseen. 
Murehtiminen ei auta, vaan pitää kään-
tää positiivinen vaihde päälle. Vammai-
sen lapsen taitojen edistyminen saattaa 
välillä olla hidasta, mutta jokaisesta pie-
nestäkin edistysaskeleesta on syytä iloita.

– Kun lähtee uteliaana ja iloisena mu-
kaan näkövammaisen lapsen maailmaan, 
oppii varmasti paljon uutta.  

Yhdessäolo Juuson kanssa on seikkailu 
sinänsä; lapsi osaa löytää maailmasta ko-
ko ajan jotain kivaa ja jännittävää.  Juu-

solle maailma on täynnä mahdollisuuk-
sia, ei rajoitteita.

Mummiuden pelikirja

– Lasta ei pidä ajatella näkövamman kaut-
ta, vaan tukea häntä niin, että hän löy-
täisi omat vahvuutensa. Perheen kohta-
loa ei kannata kauhistella – ei sellainen 
asenne asioita eteenpäin vie. Näkövam-
ma ei ole häpeä, siitä voi puhua ystävil-
leen ja työtovereilleen.  Maailmassa vain 
on erilaisia sairauksia ja vammoja. Jos 
avaat oven kertomalla oman lapsenlap-
sesi vammaisuudesta, huomaat pian, et-
tä muillakin on asioita, joista he olisivat 
halunneet puhua ja purkaa sydäntään, 
Pirjo Somerkivi sanoo. 

– Viime joulukuussa muutin aivan Juu-
son perheen naapuriin, joten lapsen hoito 

ja vierailut molemmin päin sujuvat vai-
vatta. Itselleni olen tehnyt selväksi, että 
haluan olla mummi, joka tukee Juusoa ja 
hänen vanhempiaan, eikä sekaannu per-
heen sisäisiin asioihin jakamalla omia kas-
vatusneuvojaan. Haluan kunnioittaa hei-
dän perheensä sääntöjä, mutta niin pal-
jon kuin vain voin, yritän olla apuna lap-
sen hoidossa.

– Olen huolestunut siitä, kun aina vä-
lillä kuulee perheistä, joissa lastenlasten 
ja isovanhempien välinen side on katken-
nut aikuisten ristiriitojen takia. Taustalla 
on usein erilaiset kasvatusnäkemykset ja 
yksilöllistynyt, jopa itsekäs elämäntapam-
me. Tämä ei anna lapsille hyvää mallia 
vuorovaikutustaidoistamme. Siitä, miten 
osaamme sietää erimielisyyksiä ja ajatel-
la lapsen etua. Lapsilla pitäisi olla oikeus 
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Pirjo Somerkiven ensimmäi-

nen lapsenlapsi, Juuso, syn-

tyi vuonna 2009. Jo odotus-

aikana tiedettiin olevan vii-

denkymmenen prosentin 

mahdollisuus, että Juuso oli-

si näkövammainen.
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n  Pirjo-mummi ukin kanssa ostoksil-
la Juuson kioskilla. Sylissä Juuson viisi 
päivää vanha pikkuveli, jonka mummi 
oli saanut ostettua 440:llä eurolla.
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TEHDÄÄN YHDESSÄ
ESTEETÖN SUOMI

Messuilla esillä apuvälineet sujuvaan arkeen - Tuotteita, tietoa 
ja paljon kokeiltavaa! 

Ohjelma-areenalla mm. opas- ja avustajakoirat, vammais- 
urheilun lajiesittelyjä ja BlindSquare-sovelluksen esittely.

Liput: 10/12 €. Näkövammaiskortilla ja avustaja veloituksetta.
Tutustu ohjelmaan netissä!

www.apuvaline.info

5.-7.11.2015, TAMPERE
APUVÄLINE 2015

Menossa mukana:
LIIKUNTAMAA
Täynnä vammaisurheilun lajeja! Järjestäjä: VAU ry

Tervetuloa 

Apuväline-messuille!

Messut järjestää: 
Expomark Oy, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry ja Sailab ry

La 7.11. perhepäivä

isovanhempien rakkauteen kaikissa olosuhteissa ja per-
hemuodoissa. Aivan liian moni kokee nykyisin riipaise-
vaa ahdistusta siitä, että yhteys johonkin lähisukulaiseen 
on kerta kaikkiaan ja ehkä loppuiäksi poikki.

Isovanhemmuudesta kannattaa nauttia

 – Minulle mummius on suurenmoinen lahja, sanoo Pir-
jo Somerkivi. 

 – Lapset ovat yleensä halukkaita tekemään kaikenlai-
sia ihan arkisiakin asioita, kun vain jollakulla on aikaa 
puuhata yhdessä heidän kanssaan. Me kuljemme luon-
nossa ja kuuntelemme linnun lauluja ja haistelemme met-
sän tuoksuja. Samalla kun opettaa lapsenlapselleen asi-
oita huomaa itsekin oppivansa aika tavalla. Olen itse in-
nostunut maalaamisesta ja tanssista ja siksi olen houku-
tellut Juusonkin kanssani maalaamaan ja sambaamaan. 
Näistä hetkistä ja vuosista kannattaa nyt nauttia, voihan 
olla että murrosikään tultaessa mummin kanssa puuhai-
luun ei enää riitä niin paljon aikaa. 

 – Juusolla on selvästi myös teknisiä taipumuksia: hän 
haluaa selvittää, kuinka esimerkiksi kodinkoneet toimi-
vat. Usein minun luonani ollessamme kaivamme konei-
den käyttöohjekirjat esiin ja tutkimme niiden toimintape-
riaatteita. Voi sanoa, että Juuso sparraa minua valmenta-
ja-coachin työhöni mainiosti.  Hän opettaa positiivisuut-
ta ja pitää huolen, että olen sataprosenttisesti läsnä, Pir-
jo Somerkivi nauraa.

– En missään nimessä väheksy niitä rajoituksia, mitä 
näkövamma tuo tulessaan, mutta kyllä siitä rikkauttakin 
löytää. Isovanhemmalle ja muillekin perheen tukiverkos-
tossa oleville maailma voi avautua aivan uudella tavalla, 
kun sitä katselee yhdessä näkövammaisen lapsen kanssa. 

Merja Hyvönen & Sari Hyvönen
Ottis – tuleva opaskoira. ISBN 978-952-5934-71-7 
32 s. 25.00€ sis alv 10% .Kirjan listahinnasta kustan-
taja lahjoittaa opaskoirakoulutukselle 10 euroa jokai-
sesta hain nettikaupan kautta hankitusta kirjasta.
Tilaukset: www.kustannushai.fi
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Teksti Leena Honkanen

K
ouluun pääsy ei ole itses-
tään selvyys kaikille lapsil-
le köyhässä ja vaikeakul-
kuisessa Nepalissa. Ja nyt 
keväisten maanjäristysten 
jälkeen olot ovat vielä vai-
keutuneet. Kirsti Kirja-

vainen on työskennellyt Nepalissa yli kol-
mekymmentä vuotta kehitysyhteistyöteh-
tävissä ja jatkaa työtä edelleen eläkkeelle 
siirtymisensä jälkeen, nyt vapaaehtoise-
na. Vuosien varrella työ vammaisten oi-
keuksien ja elinolosuhteiden parantami-
seksi on noussut hänen omassa tärkeys-
järjestyksessään korkealle.

 – Vammaisten lasten piilottelu, häpei-
ly ja niin sanottu armokuolema ovat Ne-

n Sovimme Nepalista tammikuussa palan-
neen Kirsti Kirjavaisen kanssa, että haas-
tattelen häntä Silmäterään toukokuun 
alussa. Huhtikuun lopussa maailmalle le-
visivät järkyttävät uutiset Nepalin tu-
hoisasta maanjäristyksestä ja pian haas-
tattelun jälkeen 12.5. tuho iski uudelleen. 
Nepalin muutenkin vaikeissa olosuhteis-
sa kuolleiden, vammautuneiden ja kotinsa 
menettäneiden määristä ei kovin nopeas-
ti saatu tietoa. Kirsti Kirjavainen ei kuiten-
kaan ole epätoivoinen: työn on jatkuttava.  
Nyt nepalilaisilla on edessään valtava jäl-
leenrakennustyö.

Vuoristokylistä 
kouluun

palissa arkipäivää. Tämä julmuus ja täysi 
ihmisarvottomuus herättivät minut. Ul-
kopuolinen ei voi koskaan todella ym-
märtää, mitä kaikkea vammaiset ihmi-
set joutuvat kokemaan ja miten ympäris-
tön asenne vaikuttaa heihin, sanoo Kirs-
ti Kirjavainen.

– On sääli, että monet silmäsairaudet 
ja vammat olisivat vältettävissä. Pienet-
kin silmävammat saattavat johtaa soke-
uteen, kun hoitoon ei osata hakeutua tai 
sinne on liian pitkä matka. Kehno ravin-
to ja siitä johtuva A-vitamiinin puute pa-
hentaa vielä tilannetta. 

– Vammaistyön käynnistyminen on 
rohkaissut lapsia ja nuoria. Nyt he haavei-
levat paremmasta elämästä ja riemuitse-

Nepalin näkövammaiset 
lapset opintiellä 
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”Oma haaveeni on, ei vain 

edistää vammaisten kouluun 

pääsemistä, vaan myös 

ammattitaitoja, sosiaalista 

tasa-arvoa ja lopettaa 

syrjintä, sanalla sanoen: 

antaa heille toivoa. ”

vat pienestäkin muutoksesta parempaan. 
Nepalin vammaiset lapset haluavat kou-
luun. Ja jos lapsi pääsee kouluun, tietää 
se parempaa elämää myös koko perheel-
le. Oma haaveeni oli ja on edelleen, ei 
vain edistää vammaisten kouluun pää-
semistä, vaan myös ammattitaitoja, so-
siaalista tasa-arvoa ja lopettaa syrjintä, 
sanalla sanoen: antaa heille toivoa. Sik-
si vammaisista ihmisistä tuli työni yksi 
tärkeimmistä kohteista.

Rohkeasti tulevaisuuteen

– Suomen Lähetysseura on yhdessä pai-
kallisten järjestöjen kanssa luonut verkos-
ton, jonka toimintakeskuksissa ja kou-
luissa pidetään tietokone-, radiotyön ja 
viittomakielen kursseja. Siellä on tarjolla 
myös musiikkikoulutusta ja ylläpidetään 
kirjastoa. Lähetysseuran kummioppilaat 
tapaavat keskuksissa toisiaan, saavat ver-
taistukea ja ystävystyvät keskenään. On 
hienoa, että suomalaiset kummikoulut 
ovat lahjoittaneet kouluille leikki- ja ur-
heiluvälineitä. Leikki ja liikunta antavat 
lapsille iloa ja riemua muuten vaikeiden 
olosuhteiden keskellä.

– Ryhmätuki on avannut mahdolli-
suudet myös sokeiden ja kuurojen eri-
tyisopettajien koulutukseen ja opetusma-
teriaalien kehittämiselle. Työharjoittelua 
kehitetään ja monet ovat saaneet työpai-
kan toimistoissa, ravintoloissa, kouluis-
sa ja työpajoissa. Useat toimivat vapaa-

ehtoisina vammaisjärjestöissä ja seura-
kunnassa. Nuoret perustavat perheitä ja 
katsovat rohkeasti tulevaisuuteen. Enää 
ei odoteta hyväntekeväisyyttä tai sääliä, 
vaan toimitaan aktiivisesti lakien uudis-
tamiseksi ja asennemuutoksen aikaan-
saamiseksi. Monilla vammaisilla nuoril-
la on hyvä itsetunto, he uskovat mahdol-
lisuuksiinsa. Nepalin vammaiset ovat tul-
leet näkyviin ja saaneet äänen. Ajatus ja 
usko yhdenvertaisista oikeuksista kan-
taa eteenpäin, iloitsee Kirsti Kirjavainen.  

”Nepalin vammaiset lapset 

haluavat kouluun. Ja jos 

lapsi pääsee kouluun, tietää 

se parempaa elämää myös 

koko perheelle. ”
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Minulla on isoveli Bal Bahadur ja iso-
sisko Hom Kumari, jotka myös ovat 
sokeita. Pienenä en tiennyt mitä sokea 
tai näkevä tarkoittaa, emme paljoa liik-
kuneet kodin ulkopuolella jyrkkien kuk-
kuloiden ja kapeiden polkujen vuoksi. 
Isä ja äiti rakastivat meitä valtavasti; isä 
suojeli, ettei meitä kukaan sortaisi. Vilje-
lemme vehnää, maissia ja hirssiä. Osaan 
tehdä kaikenlaisia kodin töitä: tiskaan, 
siivoan ja pesen pyykkiä. Osaan kaiken, 
vaan en näe. Rakastan linnunlaulua, tun-

Maailman
onnellisin tyttö

nen monta lintua.  Rakastan radiota, 
sieltä kuulee niin paljon uutta.

Kotoa koulutielle

Eräänä päivänä kuusi vuotta sitten äiti 
vei meidät kolme sisarusta salaa isältä 
juuri alkaneeseen sokeitten asunto-
laan Dhadingin keskustaan. Asunto-
lan oli perustanut Katse eteenpäin -jär-
jestö Suomen Lähetysseuran tuella. Pää-
simme kouluun seitsemän muun sokean 
kanssa. Ensimmäiset kuusi kuukautta 

Nimeni on Sita Magar, olen 

13-vuotias. Olen syntymäs-

täni sokea. Asun Himalajal-

la Dhadingin läänissä, vih-

reillä vuorilla 2000 metrin 

korkeudessa.  Matka kotii-

ni olisi sinulle vähän hanka-

la: ensin Kathmandusta kol-

me tuntia bussila, sitten kak-

si tuntia pikkutietä ja sitten 

vielä kävellen tunti. Kyläm-

me asukkaat kuuluvat Gu-

rung- ja Magar-vuoristohei-

moihin. Meillä on omat kie-

let ja omat kulttuurit.

n  Ystävykset Sita Magar vasemmalla ja Sita Gurung oikealla.
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opettelimme pistekirjoitusta ja sosi-
aalisia taitoja koulun asuntolassa, lau-
loimme paljon yhdessä ja opimme val-
koisen kepin käyttöä. Saimme yhtenä 
päivänä myös pehmolelut Suomen lap-
silta. En ole koskaan omistanut mitään 
ja siksi ensin pelkäsinkin karvaista lelua. 

Nyt minulla oli peltilaatikko missä säily-
tän omat tavarani, bambukamman, saip-
puan, hammasharjan ja vaatteet. Minulla 
on ihana sininen koulupuku, solmio, vyö, 
laukku ja mustat kengät. Yhteiset kou-
lukirjamme ovat hyllyssä. Nukumme 
tytöt samassa huoneessa ja pojat toi-

sessa. Sänky oli minulle uusi asia samoin 
kuin WC. Kotona nukuimme olkimatoilla 
ja kävimme talon takana tarpeillamme. 
Hirveästi onkin oppimista. Vaikeata oli 
aluksi, itkin usein ison siskon ja veljeni 
kanssa koti-ikävää. Pääsemme kotiin vain 
kerran kuussa. Veljeni soitti rumpuja ja 
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urheilla hetken asuntolan tasakatolla. 
Nukkumaan käymme yhdeksän aikaan. 
Vain lauantai on vapaapäivä. Silloin 
onkin paljon tehtävää kuten koulupu-
vun pesu ja harrastuksia. Kerran kuussa 
perjantai-iltana pääsemme kotikylään. 
Kotona pitää kertoa kaikki asiat isälle 
ja äidille. Joskus hoidan vuohia, annan 
ruohoa ja vettä, kannan karitsoita sylis-
säni, joskus jopa ratsastan vesipuhvelilla. 
Kivaa on myös tehdä ruokaa, vaikka kau-
lita ohuita tsapattileipiä tai pilkkoa okraa, 
munakoisoja ja perunaa äidin avuksi. 
Sunnuntai-aamuna palaamme taas asun-
tolaan paikallisella bussilla.

Sydämessä kukkamaailma

Haaveilen että minustakin tulee isona 
opettaja sokeitten kouluun. On varmaan 
paljon sokeita lapsia jotka eivät pääse 
kouluun, olisi hyvä alkaa koulu omassa-
kin kylässämme. Olen aika hyvä myös 
tietokoneessa ja musiikissa, teen runoja 
ja tarinoita. Jospa niitä voisi lukea vaikka 
radiossa, että joku syrjäkylillä kuulisi 
kuinka ihmeellisesti minä pääsin kou-
luun – se antaisi toivoa kuulijoille. Onhan 

halasi minua. Mutta kyllä koulussa on 
niin hauskaa, että surutkin unohtuvat. 
On seikkailua asua asuntolassa isossa 
perheessä.

Ei täällä ketään kiusata

Dhadingin yhteisökoulu on hurjan iso. 
Oppilaita on kuulemma lähes tuhat. Mel-
kein puolet tulee kivenhakkaaja joelta, 
toinen puoli ympäri lähikyliä. Meitä 
sokeita on nyt jo 27. Minä olen 6. luo-
kalla, ja olen luokkani parhaita. 

Kehitysyhteistyövaroilla valmistui juuri 
uusi asuntola. Asuntola on ihan kou-
lun vieressä ja sisällä on helppo liikkua ja 
kaikki tarpeellinen on merkitty pistekir-
joituksella. Meillä on nyt sitten siellä soit-
toluokka ja tietokonehuone ja aamuin ja 
illoin on sokean opetusharjoittelijan apu-
opetusta. Muuten olemme koululla luo-
kassa muiden oppilaiden kanssa. Näke-
vät lapset auttavat meitä jos on ongel-
mia. Ei täällä ketään kiusata. Jokaisella-
han on omat huolensa.

Päivä alkaa kuudelta, peseydymme, 
juomme lasin makeaa kardemummalla 
maustettua teetä, luemme kirjastossa, 
syömme aamuriisin ja pukeudumme 
koulupukuun ja menemme urheiluken-
tän yli kouluun kymmeneltä. Koulu kes-
tää kolme–neljä tuntia. Sitten palaamme 
asuntolaan välipalalle ja läksyjentekoon. 
Ennen iltariisiä – kerran viikossa on lihaa 
tai kananmuna – ehdimme leikkiä tai 

oikeus päästä kouluun ja kelvata vaikka 
on sokea. Kaikki eivät kyllä selviä niin 
hyvin kuin minä. Isä rakasti meitä suo-
jelemalla, äiti rakasti viemällä kouluun. 
Kaverit ovat kertoneet kuinka heitä pii-
loteltiin ja hävettiin kylissä ja jopa hakat-
tiin. 

Minun paras kaverini on Sita Gurung. 
Olemme samalla luokalla ja istumme vie-
rekkäin. Hän on parempi matematiikassa 
kuin minä, minä taas päihitän hänet eng-
lannissa ja nepalin kielessä. Pidän eniten 
mangoista ja tulisesta vihannescurrysta.  
Lempikukkani on tuoksuva alppiruusu – 
me syömme ne kukkaset. Olen Suomen 
Lähetysseuran kummioppilas ja saan 
opiskella sen tuella ammattiin asti. Lem-
pilauluni kertosäe sanoo: Kukan sydä-
messä on kukkamaailma, ruusun piikissä 
vain piikkimaailma, minulla on kukka. 
Minulla on kolmas silmä sormissani, sel-
viämme aina yhdessä. 

Sita Magarin kertomuksen kirjasi ylös ja 
käänsi suomen kielelle Kirsti Kirjavainen 
tammikuussa 2015.

n  Vanha asuntola 
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P
olku kirjojen maailmaan pitää tehdä mu-
kavaksi kulkea. Lapsen kanssa aloitetaan 
lyhyistä tarinoista, jotka hän ymmärtää ja 
jaksaa kuunnella. Vähitellen voidaan siir-
tyä pidempiin kertomuksiin ja monimut-
kaisempiin juoniin. Sama koskee ihan kaik-
kia lukijoita, iästä riippumatta. Jos ei aiem-

min ole juurikaan ehtinyt lukea ja aloittaa ensimmäis-
tä romaaniaan ei kannata valita jotain vaikeaa nobelis-
tia, vaan pitää lähteä ensin yksinkertaisten kertomustan 
kautta tutustumaan kirjoihin ja kirjallisuuteen, opastaa 
Irmeli Holstein.

– Celia-kirjastossa lainaajaksi pääsee kaksivuotiaana, 
mutta kyllä näkövammaiselle lapselle pitää toki lukea jo 
ennen kaksivuotispäivää, kuten kaikille lapsille. Usein 
vanhempia harmittaa se, että koskettelukirjoja ei anne-
ta lainaksi ennen tuota kasivuotisikärajaa, vaikka pitäi-

sihän näkövammaisen lapsen saada omia kuvakirjoja sa-
moin kuin näkevien. 

– Tähän on tietenkin syynsä, Irmeli Holstein sanoo. 
– Aiemmin kun kirjoja vielä vauvaikäisillekin lainattiin, 
huomattiin, että niiden huolto vei aikaa enemmän kuin 
oli resursseja: pienet olivat pulautelleet kirjojen sivuille 
ja puhdistamista oli paljon. Siksi siis säädettiin tuo ikä-
raja. Oma haaveeni on, että jonakin päivänä jokainen nä-
kövammainen lapsi voisi saada ikioman ensikirjansa ai-
van ikiomaksi.  

Lue lapsellesi

– Äänikirjojen käytön aloittamista suosittelemme vasta 
nelivuotiaana, vaikka toki niitä voi lainata jo aiemmin-
kin. Pienelle lapselle kuitenkin äiti, isä tai muu läheinen 
on paras sadunkertoja ja -lukija. Satuhetki on myös tur-
vallinen ja lämmin yhdessäolon hetki. Yhdessä lukemi-

Tarinoiden
poluilla
”Se joka valitsee lapselle ensimmäi-

sen kirjan, on todella vastuullisessa ase-

massa. Jos tuo valinta osuu nappiin, lap-

sen innostus kirjoihin syntyy ja hänelle 

avautuu valtavasti teitä tarinoiden, satu-

jen ja mielikuvituksen maailmaan”, sa-

noo Celia-kirjaston suunnittelija ja kos-

kettelukirja-asiantuntija Irmeli Holstein.

Teksti Leena Honkanen
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Koskettelukirjoista on 

kasvanut Irmeli Holsteinille 

intohimo sekä työssä että 

työn ulkopuolella. 
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sen tapaa kannattaa jatkaa vielä sittenkin, kun lapsi jo lu-
kee itsenäisesti. 

– Viime vuosina meillä kirjastossa on tehty äänitteiksi 
myös lyhyitä 10–15 minuutin tarinoita. Pieni lapsi ei jak-
sa kuunnella kovin pitkään, mutta lapselle tuottaa valta-
vaa onnistumisen iloa, kun hän lukee ensimmäisen ko-
konaisen kirjansa, siksi on hyvä, että näitä ensi tarinoi-
ta on saatavana. 

– Kirjan tai kertomuksen valitseminen on tärkeää. 
Vanhempi tuntee lapsensa parhaiten ja osaa arvioida hä-
nen vastaanottokykynsä. Lapsen kannalta olisi onnellis-
ta, jos vanhemmat lukisivat tai kuuntelisivat tarinan it-
se, ennen kuin antavat sen lapselle luettavaksi. Silloin 
he tietävät, ettei se sisällä liian pelottavia tai vaikkapa 
oman perheen arvomaailman kanssa ristiriitaisia asioi-
ta ja he osaavat vastata kertomuksen esiin nostattamiin 
lapsen kysymyksiin.

Satujen viisaat opetukset

Monet perheet tuntevat Irmeli Holsteinin Celian ihas-
tuttavana satutätinä, jonka luona kirjastossa on käyty 

kuuntelemassa loruja tai kertomuksia. Irmelillä on ker-
tojan lahja ja aito rakkaus satuihin, mikä sytyttää aikui-
senkin kuulijan.

– Koskettelukirjoissa korostuu usein opettavainen puo-
li: esimerkiksi niin, että niiden avulla opetellaan nimeä-
mään esineitä ja asioita. Kaikki tämä on hyväksi opiksi 
lapselle, mutta myös satujen ja tarinoiden kautta voi op-
pia paljon.  Sadun mielikuvitusmaailman avulla lapsi voi 
käsitellä tunteitaan.  Sadut antavat tilaa myös menetyk-
sen, pelon, surun tai vaikkapa sisarkateuden käsittelemi-
seen symbolisella tasolla. Oikeassa sadussa on kuitenkin 
aina onnellinen loppu – satu lohduttaa: vaikka vaikeuk-
sia on, ne voitetaan.  

Kun lapselle luetaan satuja ja tarinoita, hänen sanava-
rastonsa karttuu ja ympäröivän maailmaan syy-seuraus-
suhteet hahmottuvat. Toki satua valittaessa on otettava 
huomioon kunkin lapsen kehitysvaihe ja vastaanottokyky. 

– Grimmin satuja pidetään julmina ja niinhän ne osin 
ovatkin, mutta lapsi kyllä oivaltaa, että tämä ei ole totta ar-
kitodellisuuden tasolla.  Tuhkimon varhaisissa käännök-
sissä oli vielä kohta, jossa äiti käskee tyttäriään, Tuhki-

”Lapselle 
luettavan sadun 
sanoman tulee 
olla positiivinen: 
hyvä ja eettisesti 
oikea voittaa. 
Sadussa täytyy 
olla onnellinen 
loppu. Hyvä ja 
paha taistelevat 
ja hyvä voittaa 
aina.”
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mon sisarpuolia, leikkaamaan varpaansa irti, jotta prins-
sin löytämä kenkä mahtuisi jalkaan. Se on julmaa, mut-
ta kyllä lapsi ymmärtää, että ei meidän äiti näin tee, vaan 
satu opettaa, mihin ahneus voi johtaa. Tuhkimoa ja muita 
opettavaisia satuja tarvitaan mielestäni tässä meidän ko-
vassa maailmassamme edelleen.

Kirjoissa on elämän suola

Irmeli Holsteinilla  käynnistyy syksyllä viimeinen työ-
vuosi Celia-kirjastossa ennen eläkkeelle siirtymistä. Vuo-
si kuluu nopeasti.  

– Kyllä tämä on ollut minulle kutsumusammatti ja 
ihana työ. Vaikka kaikkialla on omat vaikeutensa ja pai-
neensa, ei ole montaa päivää urani aikana, että olisi tun-
tunut vaikealta lähteä töihin. Tärkeintä on muistaa, ke-

Kotona Irmeli Holsteinilla on 

koskettelukirja-ateljee sekä 

kanatarha.

tä varten tätä työtä teemme. Kyllä olen tätä täydellä sy-
dämellä tehnyt.

Koskettelukirjoista on kasvanut Irmeli Holsteinille in-
tohimo sekä työssä että työn ulkopuolella. Kotona, hä-
nen omassa kirjapajassaan, on valmistunut neljä kirjaa, 
ja monta suunnitelmaa uusiksi kirjoiksi on tehtynä kir-
jaston pienimmille lainaajille.

– Koskettelukirjoilla on valtavaa kysyntää ja ne ovat eh-
dottoman tärkeitä käyttäjilleen. Kyllä minä luultavasti jat-
kan niiden tekemistä myös eläkepäivinäni. Joskus haavei-
lemme ystäväni, oululaisen koskettelukirjataiturin Vuok-
ko Keräsen kanssa, että sitten kun aikaa on, voisimme vie-
dä kirjatyöpajoja vaikka muuallekin maailmaan. Meillä 
Suomessa on korkeatasoinen koskettelukirjaosaaminen, 
josta kannattaa olla ylpeä.
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Vammaisetuuksien
myöntämisperusteet yhtenäistyvät

L
ainmuutoksella pyritään siihen, että tukien saami-
sen perusteet ovat aiempaa selkeämmät ja että 
tuet kohdentuisivat nykyistä oikeudenmukaisem-
min. Tukien hakeminen helpottuu, kun hakemuk-

sen liitteeksi tarvittavien kustannusselvitysten määrä vä-
henee.  Kelassa uudistus nopeuttaa hakemusten käsitte-
lyä, joten asiakas saanee päätöksen nykyistä nopeammin. 
Uudistuksen ansiosta vammaisetuuksia voidaan jatkos-
sa myöntää pidemmäksi aikaa määräaikaisesti tai entistä 
useammin toistaiseksi.

Mikä muuttuu?

Uudistus vaikuttaa niin, että sekä hoitotuessa että aikui-
sen vammaistuessa erityiskustannukset voivat ainoastaan 
korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Hoitotuessa asiakkaalla on oikeus perushoitotukeen 
avun tai ohjauksen ja valvonnan perusteella. Kustannus-
ten perusteella hoitotuki voidaan korottaa korotetuksi 
tueksi. Kustannuksia tulee olla kuukausitasolla vähintään 
korotetun tuen verran.  Perushoitotukea ja ylintä hoitotu-
kea ei voi saada pelkästään kustannusten perusteella.

16 vuotta täyttänyt voi saada perusvammaistukea pel-
kästään sairauden tai vamman perusteella. Enää ei edel-
lytetä, että sairaudesta aiheutuisi myös kustannuksia.  
Perusvammaistukeen onkin jatkossa oikeus 16 vuotta 
täyttäneellä henkilöllä, joka ei saa hoitotukeen oikeutta-

vaa eläkettä ja jonka toimintakyky on sairauden tai vam-
man vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuo-
den ajan ja jolle aiheutuu sairaudesta tai vammasta olen-
naista haittaa. Erityiskustannukset voivat korottaa perus-
tuen korotetuksi tueksi. Ylintä vammaistukea ei enää saa 
kustannusten perusteella.

Mitkä erityiskustannukset huomioidaan?

Lakimuutos vaikuttaa myös siihen, mitä kustannuksia 
huomioidaan erityiskustannuksina. Uudistetussa laissa on 
erityiskustannuksille oma pykälänsä, jossa kerrotaan, mitä 
ja millä perustein vammaisetuuksissa voidaan kustannuk-
sia huomioida. Yleiset huomioimisen edellytykset säilyvät 
ennallaan: Kustannusten tulee aina aiheutua toimintaky-
kyä heikentävästä sairaudesta, ja niiden tulee olla tarpeel-
lisia, ylimääräisiä ja jatkuvia. Lisäksi asiakkaan tulee itse 
vastata kustannuksista.  Huomioitavat kustannukset har-
kitaan aina tapauskohtaisesti. 

Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä erityiskus-
tannuksina voidaan lain mukaan huomioida
1. kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta 
aiheutuvat kustannukset
2. palveluasumisen tai tuetun asumisen yhteydessä 
aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset
3. laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustan-
nukset pl. pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu

Laki vammaisetuuksista muuttui 1.6.2015. Muutokset koskevat lähinnä eläkettä 

saavan hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Alle 16-vuotiaan vam-

maistuessa muutos koskee vain sitä, mitä huomioidaan sairaudesta aiheutuvina eri-

tyiskustannuksina.
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4. lääkärin tai hammaslääkärin antamasta tai määrää-
mästä hoidosta aiheutuvat kustannukset
5. lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kus-
tannukset
6. sellaiset hoitoon tai kuntoutukseen liittyvät matkakus-
tannukset, jotka ovat aiheutuneet kohdissa 4 tai 5 tarkoi-
tetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuk-
sesta
7. lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä 
annetuissa säännöksissä tarkoitetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kus-
tannukset

Kustannukset, joita ei huomioida

Muutoksen jälkeen mm. seuraavia kustannuksia ei voida 
huomioida erityiskustannuksina:
n apuvälineiden hankkimiseen ja käyttämiseen liittyvät 
kustannukset ml. turvapuhelin
n luontaistuotteiden ja homeopaattisten valmisteiden 
käytöstä aiheutuvat kustannukset
n kunnan järjestämien kuljetuspalveluiden omavastuu-
osuudet
n ulkomaanmatkojen ja lomamatkojen kustannukset
n puutarhanhoitoon, pihatöihin ja remontteihin liittyvät 
kustannukset
n harrastusluonteisesta toiminnasta perittävät maksut
n auton hankinta- ja ylläpitokustannukset, ansionmenetys 
(esim. sairauden tai lapsen hoitamisen
vuoksi saamatta jäänyt palkka tai sijaisen palkkakulut)
n edunvalvojan palkkio
n palkatulle hoitajalle tai henkilökohtaiselle avustajalle 
maksettu matkakorvaus
n vammaispalvelulain nojalla myönnetyn henkilökohtai-
sen avustajan palkka
n sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
lain (734/1992) 7 c §:ssä tarkoitettua pitkäaikaisesta lai-
toshoidosta perittävää maksua.
n omaiselle tai muulle läheiselle tai tuttavalle maksetta-
vat palkkiot 
n päivätoimintamaksut
n muut kuin lääkärin määräämään hoitoon ja kuntoutuk-

seen liittyvät matkakustannukset
n hoitotarvikkeet ja välineet
n omaishoitajan vapaapäivästä aiheutuvat kustannukset
n hygieniaan liittyvät kustannukset
n erityisvaatteet ja ylimääräiset vaatekulut
n erityisruokavalio

Muutosten voimaantulo

Kun asiakas hakee vammaisetuutta ensimmäistä kertaa:
n Asiakas saa uuden lain mukaisen päätöksen silloin, kun 
hänen oikeutensa vammaisetuuteen alkaa 1.6.2015 tai 
sen jälkeen. Vammaisetuudet voidaan myöntää pääsään-
töisesti enintään 6  kuukautta takautuvasti. Takautuvuus 
harkitaan edelleen tapauskohtaisesti. Tämän johdosta 
vanhan lain mukaisen päätöksen voi saada vielä marras-
kuussa 2015 haettuihin vammaisetuuksiin. 
n Ennen lainmuutosta maksussa olevia vammaisetuuksia 
ei tarkisteta lainmuutoksen vuoksi. Vanhan lain mukaan 
myönnetyt etuudet jatkuvat sellaisina kuin ne on myön-
netty, kunnes ne asiakkaan tilanteen muutoksen vuoksi 
tai asiakkaan hakemuksesta tarkistetaan taikka kunnes ne 
määräaikaisuuden tai muun syyn vuoksi lakkaavat.

Mitä asiakkaan tulee tehdä 
lainmuutoksen vuoksi?

Vammaisetuutta saavan asiakkaan ei tarvitse toimia lain-
muutoksen vuoksi.  Hän saa myönnetyt vammaisetuu-
det nykyisenlaisina seuraavaan tarkistukseen tai lakkaa-
miseen saakka. Jos asiakkaan tilanteessa on tapahtunut 
olennaista muutosta sen jälkeen, kun hänelle on myön-
netty vammaisetuus, hänen tulee kuitenkin ilmoittaa 
muutoksista Kelaan. 

Jos henkilö on saanut hylkäävän päätöksen 16 vuotta 
täyttäneen vammaistuesta sillä perusteella, että sairau-
desta ei aiheudu hänelle perusvammaistuen verran eri-
tyiskustannuksia, hänen kannattaa hakea etuutta uudes-
taan.  Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä se, että henki-
lön sairaudesta tai vammasta aiheutuu hänelle olennaista 
haittaa. Tällöin asiakkaalla saattaa olla uuden lain mukaan 
oikeus vammaistukeen. 

www.kela.fi
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Minja

n  Minja Survonen on piikkiöläinen syntymäsokea nuori.

N
äkevien kanssa toimiessani voin jou-
tua soveltamaan asioita, mutta näkö-
vammaisille suunnatussa toiminnas-
sa sokea pärjää hyvin. Lisäksi näkevi-
en kanssa keskustellessa esille voi tulla 
asioita, joista sokeana en tiedä yhtään 
mitään. Puheenaiheena voi olla joku 

netissä kiertänyt kuva tai juuri ilmestynyt elokuva. Sik-
si onkin helpottavaa viettää aikaa muiden näkövam-
maisten kanssa. 

Vertaistuki sanana kalskahtaa viralliselta, mutta sitä 
sen ei tarvitse olla. Jos pelaan korttia muiden näkövam-
maisten kanssa, vertaistuki ajatuksena ei todellakaan päl-
kähdä päähäni ensimmäisenä. Vertaistuki on mielestäni 
parhaimmillaan muun tekemisen lomassa esitettyinä 
kysymyksinä tai neuvojen kysymisenä tarpeen tullen. Toki 
minulle syntymäsokeana vertaistuella on eri merkitys 
kuin äskettäin näkövammautuneelle.

Mielestäni on tärkeää, että näkövammaisilla on halutes-
saan mahdollisuus toimia yhdessä ja jakaa kokemuksia. 
Leireiltä, kursseilta ja viikonlopputapaamisista minulla on 
monia mukavia muistoja.

Pisimpään jatkunut ystävyyssuhteeni sai alkunsa 
sopeutumisvalmennuskurssilla, kun olin 5-vuotias. Mui-
takin ihmissuhteita olen toki näkövammaispiireissä sol-
minut. 

Toimivien ihmissuhteiden myötä syntyy avointa kes-
kustelua. Toisen näkövammaisen kanssa on helppo puida 
näkövammaan liittyviä ajatuksia. Silloin vaihtuvat koke-
mukset erilaisista sokean koulunkäyntiä helpottavista 
opiskelutekniikoista tai vaikkapa vinkit iPhonen käytöstä. 
Toki kursseilta olen saanut asiantuntijoiden neuvoja, 
mutta toiselta näkövammaiselta saatuja neuvoja sävyt-
tää kokemus ja joissakin tapauksissa myös sama elämän-
tilanne. 

On hienoa, että näkövammaisilla sekä heidän läheisil-
lään on mahdollisuus vertaistukeen. Olen myös kiitollinen 
itseäni vanhemmille näkövammaisille, jotka ovat omalla 
esimerkillään näyttäneet, mitä kaikkea voi tehdä näkö-
vammasta huolimatta. Yläasteen aikana aloin konkreetti-
sesti ymmärtää vertaistuen merkityksen. Olen kiitollinen 
kaikesta saamastani vertaistuesta ja toivon, että muutkin 
saavat vertaistukea sitä tarvitessaan. Koskaan ei tarvitse 
jäädä yksin kysymysten kanssa.

Mahdollisuus 
vertaistukeen

Näkevälle päivänselvä asia voi aiheuttaa 

näkövammaiselle enemmänkin päänvai-

vaa. Ja näkevän korvissa oudolta kuulos-

tava kysymys voi olla näkövammaiselle 

täysin selkeä. 
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Sokeain lasten tuki ry 

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

Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia näkövam-
maisten ja näkö-monivammaisten lasten per-
heille. Lomat on tarkoitettu perheille, joiden nä-
kövammainen lapsi on alle 12-vuotias. Lomia on 

ympäri vuoden, eri puolilla Suomea, Pohjoismaissa ja Bal-
tian maissa.

Loman tarkoitus on voimaannuttaa ja tuoda iloa ja vir-
kistystä koko perheelle. Pyrimme tarjoamaan lomia aina 
uusille perheille, joten lomalle osallistuminen on ker-
taluonteista ja perheille maksutonta. Lomia on eri tee-
moilla ja niiden pituus vaihtelee. Tarjolla on kolmesta vii-
teen päivän pituisia liikuntalomia, luontolomia, kaupun-
kilomia, kulttuurilomia ja kylpylälomia. Tavallisimmin 
lomilla on yksi ohjaaja tai avustaja perhettä kohti, lukuun-
ottamatta omatoimilomia, jotka ovat hieman pidempiä ja 
yhdistys kustantaa mökin viikkovuokran ja matkat loma-
kohteeseen.

Jos kaipaat perheellesi tuettua lomaa, täytä hake-
mus Sokeain lasten tuki ry:n sivuilla. Voit myös soittaa tai 
lähettää sähköpostia Rilla Aura-Korvelle. Yhteystiedot alla.

Lomia keväällä hakeneet!

Sokeain lasten tukiyhdistyksen kotisivujen kautta tehdyt 
lomahakemukset 1.4. –15.6.2014 välisenä aikana eivät tul-
leet perille. Palvelimen muutosten takia lomahakemukset 
ovat kadonneet. Pahoittelen tilannetta. Jos ette ole saa-
neet vahvistusta lomasta, olkaa ystävällisiä ja tehkää uusi 
lomahakemus netissä tai lähettäkää sähköpostia.

Syksyn aikana valmistelen vuoden 2016 lomat. Myös te, 
jotka olette jo lomajonossa, laittakaa viestiä alkusyksystä, 
jos toivotte, että lomanne toteutuu 2016 vuoden aikana.

Rilla Aura-Korpi
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Näkövammaisten lasten 
perheiden luontoretki 

Nuuksioon 
sunnuntaina 13.9.2015 

Osoite: Nuuksiontie 84, Espoo
Kokoontuminen Haltian luontokeskuksen edessä kello 
13.00. Retken kesto kokonaisuudessaan 3–4-tuntia.

Nuuksion kansallispuiston upeat maastot kutsuvat 
luontoretkelle kesäiseen metsään turvallisesti oppai-
demme johdolla. 

Valittavana on kaksi reittiä, joista lyhyemmän voi kulkea 
myös pyörätuolilla avustajan kanssa. Hieman pidempi 
retkikään ei ole liian vaativa, mutta osa matkasta taite-
taan polkuja pitkin mäkisessä maastossa. 

Patikkaretkillä kuulette tarinaa Nuuksiosta, sen histo-
riasta sekä suomalaisesta eläin- ja kasvikunnasta. Retken 
päätteeksi nautiskellaan yhdessäolosta ja eväistä nuotion 
äärellä. Tarjolla mehua, kahvia ja makkaraa/maissia.  Otta-
kaa omat vesipullot ja säänmukainen varustus. 
Ohjaajana toimii eräopas Markku Marila. Sokeain Lasten 
tuki ry:n puolesta vetäjänä on Senja Ilola. 
Lopuksi voi tutustua Haltian luontokeskukseen omatoi-
misesti.  
Ilmoittautumiset ja erityistoiveet 4.9.2015 mennessä 
lasten aluesihteeri Riitta Laaksolle, 
p. 050 352 1645,   
riitta.laakso@nkl.fi
Retken järjestää Sokeain lasten tuki ry ja NKL:n Lasten 
kuntoutus RAY:n tukemana 
Tietoa ja ajo-ohjeet:
http://www.haltia.com/vieraile-haltiassa/kulkuyhteydet/
Perheet voivat vuokrata maastorattaat Kenguru-vuokraa-
mosta:
http://www.jaatinen.info/
http://varaus.malike.fi/

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 30.9.2015 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
saatio@sokeainlastentuki.com
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Näkövammaisten lasten 
perheiden luontoretki 

Repoveden
kansallispuistoon 
lauantaina 5.9.2015 
Kokoontuminen kello 13 Lapinsalmen pysäköintialueella. 
Ohjelman kesto 3–4-tuntia.
Osoite Riippusillantie 55, Kouvola
http://www.luontoon.fi/repovesi/kartatjakulkuyhteydet

Kansallispuiston upeat maastot kutsuvat luontoretkelle 
kesäiseen metsään turvallisesti oppaan johdolla. 

Patikkaretkillä kuulette tarinaa Repoveden kansallis-
puistosta, sen historiasta sekä suomalaisesta eläin- ja kas-
vikunnasta.  

Reitti on helppokulkuinen, mutta rattaille polut eivät 
sovellu. Opastetun retken pituus on noin 5 kilometriä ja 
siihen sisältyy mm. lossikyyti ja riippusillan ylitys. Retken 
aikana pysähdytään paistamaan makkaraa ja nauttimaan 
yhdessäolosta. Myös lyhyempiä reittejä ja oikopolkuja on 
mahdollista kulkea. 

Ottakaa omat vesipullot, retkieväät, makkarat ja sään-
mukainen varustus. Nokipannukahvit keitellään nuotiolla. 
Lisätietoa Repovedestä löytyy:
http://www.luontoon.fi/repovesi
Oppaana toimii Repoveden opas Paula Niskala.
Lisää Paulasta: http://repojotos.fi/paula.htm
Mukaan on kutsuttu myös sairaaloiden kuntoutusoh-
jaajat, erityistyöntekijä Maria-Liisa Punkari  sekä NKL:n 
Kaakkois-Suomen aluesihteeri Vuokko Jantunen.
Ilmoittautumiset (myös lasten iät!) ja erityistoiveet 
28.8.2015 mennessä:
lasten aluesihteeri Riitta Laaksolle, 
p. 050 352 1645, 
riitta.laakso@nkl.fi, 
Tilaisuuden järjestää NKL:n Lasten kuntoutus RAY:n ja 
Sokeain Lasten Tukisäätiön tuella.
http://www.luontoon.fi/repovesi/kartatjakulkuyhteydet
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Näkövammaisten alle 
kouluikäisten lasten 

Perhekurssit
n 19. –23.10.2015, hakemukset viimeistään19.8. 
Kurssinumero 55260.
n 16. –20.11.2015, hakemukset viimeistään 16.9. 
Kurssinumero 55261.
n 30.11. –4.12.2015, hakemukset viimeistään 30.9. 
Kurssinumero 55262.
n Kurssit on tarkoitettu kuntoutuksen alkuvaiheessa ole-
ville näkövammaisille 0–5-vuotiaille lapsille ja heidän per-
heilleen. Lapsilla voi olla näkövamman lisäksi myös muita 
liitännäisvammoja. 
n Tavoitteena on antaa tietoa näkövammaiskuntoutuksen 
eri mahdollisuuksista ja tukitoimista sekä keskustella lap-
sen näkövammasta ja sen vaikutuksesta perheeseen.
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Lasten kuntoutus
PL 41
00030 Iiris
Lisätietoja:
n  www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/lastenkalenteri
n www.kela.fi/kuntoutus
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Muutoksia 
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, 
Päijät-Hämeen, Etelä-
Pohjanmaan ja Vaasan 
aluesihteerityössä
Näkövammaisten Keskusliitossa käytyjen yt-neuvot-
telut tuloksena 26 työsuhdetta päättyy ja 10 työ-
suhdetta osa-aikaistetaan. Neuvottelujen tuloksena 
TAYS:n piirin lasten aluesihteerin työsuhde päättyi 
kesäkuussa 2015.
n 12.6.2015 alkaen lasten ja aikuisten sosiaaliturvaan liit-
tyvät asiat hoidetaan seuraavasti:
Aluesihteeri Olli-Pekka Rättäri Pirkanmaan ja Kanta-
Hämeen alue, aluesihteeri Jukka Kyttälä Päijät-Hämeen 
alue ja aluesihteeri Eija Matintupa Etelä-Pohjanmaan sekä 
Vaasan alue.

Aluesihteerien yhteystiedot:
n Aluesihteeri Olli-Pekka Rättäri
Kuninkaankatu 8 A 7
33210 Tampere
p. 050 526 3895
op.rattari@nkl.fi
n Aluesihteeri Jukka Kyttälä
Puistokatu 9
15100 Lahti
p. 050 526 3779 
jukka.kyttala@nkl.fi
n Aluesihteeri Eija Matintupa
Vaasanpuistikko 17
65100 Vaasa
p. 050 526 3916
eija.matintupa@nkl.fi

Muutoksia 
Näkövammaisten Keskusliiton 
lasten aluesihteeri- ja NCL-työssä

Näkövammaisten Keskusliitossa on käyty yt-neuvottelut 
keväällä 2015. Muutosten myötä lasten ja aikuisten alue-
sihteerityö yhdentyy aluesihteerityöksi.  Asiakastyö kui-
tenkin jatkuu kattavasti koko maassa.  Muutosten suun-
nittelu on vielä osittain kesken ja henkilöstössä vaihdok-
set tapahtuvat alueilla eri aikaan, joten kannattaa seurata 
alueellista tiedottelua. Aluesihteerityön muutoksista tie-
dotetaan tarkemmin syksyn aikana.
n  Näkövammaisten Keskusliitossa käytyjen yt -neuvotte-
lujen tuloksena myös NCL -työ nykyisen kaltaisessa muo-
dossaan päättyy syksyn 2015 aikana Raha-automaattiyh-
distyksen rahoituksen vähentyessä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että NCL -erityistyöntekijä 
Maria Liisa Punkarin työ päättyy syyskuussa 2015.
Lisätietoja: 
sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa, 
p. 09 3960 4660
virpi.peltomaa@nkl.fi .

Näkövammaisten koulunsa 
aloittavien lasten 

”Eskarikurssi”
n 2. –6.11.2015, hakemukset viimeistään 2.9. 
Kurssinumero 55268.

n Kurssi on tarkoitettu 5–7-vuotiaille näkövammaisille lap-
sille ja heidän perheilleen. Lapsilla voi olla näkövamman 
lisäksi myös muita liitännäisvammoja.
n Tavoitteena on tarjota lapselle ja perheelle tietoa lapsen 
koulun aloitukseen liittyvissä asioissa, keskustella lapsen 
näkövamman vaikutuksesta oppimismenetelmiin sekä 
antaa tukea kasvuun, kehitykseen ja kaverisuhteisiin liit-
tyvissä asioissa.
Lisätietoja:
n  www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/lastenkalenteri
n www.kela.fi/kuntoutus
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Apua 
apuvälineistä?
Teksti Ville Ukkola

ville.ukkola@nkl.fi

N
äkövammaisen tietotekniset apuvälineet ja nii-
den käyttötaito saattavat työllistymisvaiheessa 
olla kriittisen tärkeässä asemassa. Jos työnteko ei 
onnistu ilman apuvälineitä, on työntekijä ilman 

niitä työkyvytön. Työkyvyn voi menettää niinkin helpos-
ti kuin kaatamalla kupin kahvia kannettavan tietokoneen 
päälle. Aamukahvivahinkoja suuremmat uhat työkyvylle 
löytyvät kuitenkin lähempää. 

Apuvälineiden käyttö koulussa on aiheena hankala. 
Osa oppilaista käyttää apuvälineitä, kokee ne hyödyllisiksi 
ja niiden käytön miellyttäväksi (tai ainakin vain vähän häi-
ritseväksi). Toiset eivät tarvitse apuvälineitä. Jotkut tar-
vitsisivat apuvälineitä, mutta sellaisia, joista oikeasti olisi 
hyötyä, ei löydy. Toisilla taas on apuvälineitä, jotka lojuvat 
käyttämättömänä kotona tai repussa. Toiset eivät halua 
apuvälineitä, vaikka niistä olisi hyötyä. Toiset haluaisivat 
apuvälineitä, mutta eivät saa niitä. Sokeille apuvälineet 
ovat välttämättömiä, heikkonäköiset saattavat pärjätä 
ilman. Tilanteet ovat yksilöllisiä.

Jos henkilö kuitenkin aidosti tarvitsee apuvälineitä, eikä 
hän ole niiden käyttöön harjaantunut opintojen aikana, 
on työllistymisen aikana odotettavissa ongelmia. Kou-
lussa saattaa vielä olla mahdollista pärjätä ilman apuväli-
neitä, mutta työelämässä se tuskin enää onnistuu. Opin-
tojen päätyttyä edessä voi olla epäonnistumisia työelä-
mään siirtymisessä ja pitkittynyttä työttömyyttä. 

Ohjelmistoilla ja tietoteknisillä laitteilla on taipumus 
lakata toimimasta - yleensä silloin, kun niitä eniten tar-
vitaan. Tämä pätee myös näkövammaisten tietotekni-
siin apuvälineisiin. Mitä enemmän pystyy itse selvittele-
mään ja ratkomaan ongelmia apuvälineidensä kanssa, 
sen parempi. Kelan tahoon kääntyminen on aikaa vievä 
ja hankala prosessi. Apuvälineitä käyttävän ei tulisi jou-
tua tulemaan toimeen puutteellisilla ja/tai huonosti toi-
mivilla tai kokonaan toimimattomilla apuvälineillä, mutta 

näin kuitenkin usein on. Kaikkia IT-ongelmia ei voi itse 
ratkaista, mutta jos käyttäjän tietotekninen osaaminen 
mahdollistaa ongelmien määrittelyn ja jopa korjaamisen, 
vältytään tilanteilta, joissa apuväline on pitkiä aikoja pois 
käytöstä ulkopuolisen korjattavana. Omien apuvälineiden 
syväosaaminen on eduksi työelämään siirryttäessä.

Työelämässä ympärillä ei ole koulun tukiverkostoa 
osaavine opettajineen ja avustajineen. Työpaikan IT-tuella 
saattaa olla ongelmia harvinaisten apuvälineohjelmisto-
jen kanssa. Samanaikaisesti työpaikalla pitäisi tehdä töitä 
ja näyttää työnantajalle, että on hyvä työntekijä ja palkan 
arvoinen. Työelämässä ei oikein enää ole mahdollista ryh-
tyä opettelemaan apuvälineiden käyttöä, harjaantumaan 
siinä ja tulemaan sinuiksi omien apuvälineiden kanssa. 
Kaiken tämän olisi pitänyt tapahtua ennen työelämään 
siirtymistä opintojen ja koulun aikana. Työelämään siirty-
minen saattaa sellaisenaankin olla kuormittava hetki elä-
mässä, eikä sen kuormittavuutta ole syytä lisätä apuväli-
neongelmilla. 
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Tutustu minun maailmaani!

Ukki aikoo mennä iso-
vanhempien kurssille, 
mitäs siihen sanot?

l Paikka: Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
l Aika: 20.–22.11.2015
l Alan työntekijöiden johdolla keskusteluja ja opastusta 
aiheista:
n vuorovaikutus näkövammaisen lapsen kanssa
n näkövammaisen lapsen leikki, liikunta ja kehitys 
n näkövammaisuuteen liittyviä erityispiirteitä
n tietoa näkövammaisen lapsen kuntoutuksesta, harrastus-
toiminnasta ja koulunkäynnistä.

Eri jännää!

Näkövammaisen lapsen syntymä hämmentää ja koskettaa 

perhettä, sukua ja ystäväpiiriä. Läheiset ovat tärkeä tu-

ki perheen arjessa. Omaisten kurssilla on tilaisuus vaihtaa 

kokemuksia toisten perheiden läheisten kanssa ja kuulla 

alan ammattilaisilta, mitä kaikkea kivaa voitte tehdä yh-

dessä lapsen kanssa.

l Ohjelmassa lisäksi leppoisaa rentoutumista 
ulkoillen ja saunoen.
l Omavastuu 50€/henkilö
l Hinta sisältää viikonlopun (2 vrk): 
majoituksen kahden hengen huoneissa
ruokailut (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen 
ja iltapala), ohjelman.
l Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokahvilla ja 
päättyy sunnuntaina klo 12.00 lounaaseen. 
l Ilmoittautumiset kurssille 16.10.2015 mennessä:
www.silmatera.fi/toiminta
l Mukaan mahtuu 16 henkeä
l Tiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry
nlt@silmatera.fi
Anne Latva- Nikkola 050 403 9080

Olipa mielenkiintoinen kes-
kustelu, mennäänkö jatka-

maan juttua kylpytynnyriin?

Ka, män-
nään vuan!

Oletko isovanhempi, kummi tai muu pienen näkövammaisen lapsen läheinen? 

Lähde omaisten kurssille 20.–22.11.2015 



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.
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