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myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Tämä kunniamerkki oli huomionosoitus kasvattajana tehdystä työstä. Juttu Arjan elämästä
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netistä www.silmatera.fi –> Silmäterä –> Arkisto.
n

Sisukerho 3–7-vuotiaille jatkuu Iiriksessä
syksyllä 2016
Sisu-kerho on heikkonäköisille ja sokeille lapsille (noin
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Näkövammaisten liitto
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ennen ja jälkeen seminaarin.
n Seminaarin hinta on 95 euroa ja osallistumismaksuun
sisältyy seminaariohjelma sekä ruokailut. Majoittautuminen on mahdollista tarjoushintaan kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa.
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050 352 1945
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Mikä on tarpeeksi,
mikä riittää?

A

lkavan lukuvuoden ilot ja haasteet odottavat taas koululaisiamme.
Monelle lapselle koulu on kiva ja turvallinen paikka, josta löytyy innostavaa tekemistä sekä oppimisen ja oivaltamisen iloa. Mutta valitettavasti ei kaikille. Jollekin oppimistavoitteet ovat saavuttamattomissa tai tuskan takana, jollakin ei ole koulussa kavereita ja pahimmassa tapauksessa lapsi on koulukiusattu.
Perusopetuslaki takaa kaikille tarvitsijoille opetuksen ohella riittävän oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja sen saamisen heti, kun tuen tarve ilmenee.
Ja oppilashuoltolaki lupaa edistää oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntymistä. Selvää, tyhjentävää ja kattavaa. Miksi sitten
aina vain vuodesta toiseen ja päivästä toiseen ongelmia ilmenee? Jos laki on hyvä,
missä mättää? Ehkä pitäisi kysyä, mikä on riittävää ja kuka riittävyyden määrittelee.
Koulun tehtävä ei ole ainoastaan opettaa, vaan myös tukea lapsen sosiaalista ja
psyykkistä kehitystä niinä tunteina, päivinä ja vuosina, jotka hän on koulussa viettää. Oppiminen ei tapahdu erillään elämän kokonaisuudesta. Koulun tulee olla jokaiselle turvallinen ja esteetön paikka, joka ei sulje lasta ulos, vaan ottaa mukaan,
arvostaa ja auttaa. Sama kasvatusvelvollisuus ja vaatimukset ovat myös vanhemmilla.
Kesällä seurasin Oo mun kaa! -leiriläistemme ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas
Kurttilan vuoropuhelua. 8–13-vuotiaamme kertoivat valtuutetulle ongelmista, joita kouluissaan kohtaavat. Lapset osasivat selkeästi kuvata, mitä haittaa siitä syntyy, kun koulun portaiden reunoihin ei liimata kontrastiteippiä tai kun pihavalaistuksen taso ei talviaamuisin riitä itsenäiseen liikkumiseen. Tällaiset näkevästä vähäpätöisiltä tuntuvat epäkohdat saavat näkövammaisen lapsen näyttämään kavereiden silmissä – ja joskus myös omissaan – kömpelöltä ja kykenemättömältä. Se
syö itsetuntoa ja altistaa kiusaamiselle. Ovatko koulun toimet riittäviä, jos 95 prosenttia lapsista selviytyy pihalla ja portaissa vaivatta?
Kouluvuosien ja ihan vain yhden lukukaudenkin aikana lapsen tuentarpeet
saattavat muuttua. Siksi vanhempien pitää kertoa heti koululle, jos huomaavat lapsensa mielialassa tai oppimismotivaatiossa muutoksia. Ja
päinvastoin: myös koulun ja opettajan velvollisuus on ottaa yhteyttä
vanhempiin, kun havaitsee oppilaan jäävän tavoitteista, alisuoriutuvan tai tulleen suljetuksi kaveripiirin ulkopuolelle. Koulu ja koti ovat
kasvatuksen parivaljakko. Yhteinen tehtävä on päivä päivältä avata lapselle tietä mahdollisimman hyvään elämään.
Ja vielä: koulun portaisiin saatiin aikanaan kontrastiteipit – muutamat opettajatkin kun niissä olivat kuulemma
kompuroineet. Parempia pihavaloja odotellessa, toivotaan, että tästä kouluvuodesta tulee kaikille koululaisille riittävän hyvä, jos ei paras mahdollinen.
Leena Honkanen
päätoimittaja
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Aivan

		 erityinen 			
				 poika
Teksti Leena Honkanen Kuvat Leena Honkanen & Annariikka Sivonen

Annariikka Sivonen alkoi kirjoittaa erityislapsiperheen elämästä Silmäterä-lehdessä loppukesällä 2009. Lukijat seurasivat innolla ja myötäeläen äidin ja monivammaisen Reimapojan elämänkulkua kuuden ja puolen vuoden ajan aina viime joulukuuhun saakka. Siihen mennessä Reimakoita oli
kertynyt kaikkiaan kaksikymmentäkuusi elämänmakuista ja
koskettavaa tarinaa.

P

oikani Reima syntyi terveenoloisena marraskuussa 2007. Hän joutui sairaalaan valtavan itkuisuuden
takia viisiviikkoisena ja pian heräsi epäily aivoperäisistä ongelmista. Tällä hetkellä Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysviivästymä ja
epilepsia, mutta oireet selittävä diagnoosi
puuttuu vielä. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava: ei liiku, ei puhu, ei
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istu, ei tartu esineeseen. Reimalla on kuitenkin tärkeä taito olla ihana ja aurinkoinen, kuvaili Annariikka Sivonen poikaansa ensimmäisessä kirjoituksessaan
Reiman ollessa kaksivuotias.
Vuosien varrella Reiman diagnoosit
ovat täsmentyneet ja täydentyneet. Epäselvästä liikuntavammasta on tullut tetraplegia ja kehitysvammasta vähintään
vaikea-asteinen. Vammojen taustalta on
löytynyt aivojen valkean aineen puute ja
aivorungon ja aivokurkiaisen alikehit-

tyneisyys. Ja paljon muutakin on ehtinyt tapahtua. Joensuulaisesta opiskelijatytöstä on tullut pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja pullukkaposkisesta nappulasta on kasvanut 8-vuotias koulupoika.

Kesä toi hymyn
– Muistan kun jätin muutaman viikon
ikäisen Reiman sairaalaan ja menin hoitajien patistamana kotiin nukkumaan.
Silloin ajattelin, että en voi nauraa enää
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ikinä. Monivammaisen lapsen vanhemmuus näytti siltä, että elämästä jäävät naurun lisäksi myös urasuunnitelmat, ystävät
ja haaveet, kertoo Annariikka Sivonen.
– Koska olin opiskeleva yksinhuoltaja, ei minulla onneksi ollut mitään hattarakuvitelmia täydellisestä perhe-elämästä, joita sitten Reiman synnyttyä olisi pitänyt lähteä purkamaan. Joensuussa
tehtiin tuolloin aktiivista vauvaperhetyötä, johon pääsimme mukaan ja sain sitä
kautta uskoa selviytymiseen jo Reiman
ensikuukausina.
– Itselläni käänne parempaan oloon tapahtui Reiman ollessa puolivuotias. Oli
kesä ja Reimasta tuli iloinen ja hyväntuu-

linen – hän alkoi hymyillä ja oppi nauramaan ääneen. Ensin hän säikähti omaa
nauruaan ja alkoi itkeä, mutta kiljahti ja
nauroi taas. Minusta tuntui, että elämämme alkaa sujua.
– Ammattilaisilta sain tietoa ja tukea ja
vanhempani auttoivat meitä paljon, vaikka asuivatkin eri paikkakunnalla. Ystävät
ja kaveritkin pysyivät matkassa. Vaikka
olin yksin Reiman kanssa, en ollut yksinäinen. Se oli hyvä kesä.

Elämän käsikirjoitus
Annariikka Sivosen aika kului Reimaa ja
Reiman asioita hoitaen.
– Vuoden 2009 alussa Reima sai ke-

hitysvammadiagnoosin. Se vaati minulta
sulattelemista ja aloin muutenkin olla väsynyt. Päiväni olivat hyvin erilaisia kuin
muilla äideillä, jotka rupattelivat hiekkalaatikon reunalla lasten leikkiessä; siihen
joukkoon en kuulunut. Ehkä tuossa vaiheessa tuli jonkinlainen toinen aallonpohja. Päätin kuitenkin, että syksyllä on
aika palata opiskelujen pariin.
Palaan koulun penkille tyystin toisenlaisena ihmisenä kuin sieltä kaksi vuotta
sitten läksin. Reima on järjestänyt olemassaolollaan korkeakoulutusta, jollaista parhainkaan oppilaitos ei pysty tarjoamaan.
Koulun jatkamisen myötä Reiman ja
Annariikan arki muuttui paljon. Reima
vietti päivät hoitajansa kanssa ja joskus
viikonloppuja tilapäishoidossa. Annariikalle se toi mukanaan uusia ystäväpiirejä
ja vähän enemmän aikaa myös kodin ulkopuolella. Niinpä marraskuisena torstaiiltana Annariikka lähti viettämään pikkujoulua opiskelukavereidensa kanssa joensuulaiseen baariin. Samana iltana siellä oli
myös muuan Juha siskonsa kanssa. Juha
oli juuri päättänyt jättää taakseen Joensuun ja lähteä Helsinkiin uuteen työhön.
Reimakkaa lukeneet tietävät, että näihin
suunnitelmiin tuli muutos.

Mistä onni tulee
Nyt kesällä 2016, Reima köllöttelee toimistomme sohvalla ja ympärillä pyörii
pikkusisko Saini.
Annariikka ja Juha tuntuvat tyytyväisiltä elämäänsä.
– Juhan tavatessani olin muuttanut
Reiman kanssa opiskelijakaksiosta pihan poikki kolmioon. Ja aika pian sinne
muutti myös Juha.
Reilu vuosi sitten, kun perhetyöntekijä kävi meillä viimeistä kertaa, juttelimme vielä ovenraossa tulevaisuudesta. Hän
muistutti minua katselemaan ympärille-
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ni ja pitämään ovet avoinna kolmannelle perheenjäsenelle. Arki pyöri niin tiiviisti tutkimusten, terapioiden ja tulevaisuuden huolen ympärillä, että arvelin olevan
mahdotonta, että kukaan hyppäisi vapaaehtoisesti kuvioomme. ”Sen pitäisi olla joku erityislapsen yh-iskä eikä sellaisia ainakaan baarin nurkasta löydy”, tokaisin. Nyt,
vuosi myöhemmin, meillä viihtyy mies, jolla ei ole lapsia eikä kokemusta erityisistä.
Ja tarvitseeko sanoakaan missä tapasimme, kirjoitti Annariikka Sivonen Reimakassa keväällä 2010.
Annariikka ja Juha löytävät elämän hyvät asiat siitä mikä on lähellä ja ympärillä.
– Reima on tyytyväinen ja nauravainen. Hän itkee vain, jos on kipeä. On paljon asioita, joista hän nauttii. Saini suhtautuu Reimaan kolmivuotiaan tavoin:
on välillä mustasukkainen ja haluaa että
häntäkin syötetään niin kuin Reimaa ja
toisinaan taas leikkii Reiman hoitajaa. Ja
kyllä Reimakin osaa olla mustasukkainen
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syneet Reiman juuri sellaisena kuin hän
on, on ollut ilo ja voimavara.
– Aika paljon hyvän olon ja onnellisuuden säilyttämisessä on varmasti auttanut se, että olen kotona viihtyvää sorttia. Sitovuus ei tunnu niin rankalta kun en
ole suoranaisesti luopunut mistään. Tärkeää on ollut, että olen saanut kotioloissa irrottautua välillä toiseen maailmaan
lukemalla tai tekemällä käsitöitä. Muistan kun Reiman ollessa vauva yhtäkkiä
löysin lukemisen uudelleen. Olin lukenut viimeksi odotellessani synnytyksen
käynnistymistä ja taas alettuani lukea tuli tunne, että normaali elämä voi jatkua.

Kirjoittamisen nautinto
ja ilmaista sen, jos Saini saa hänen mielestään liiaksi huomiota osakseen.
– Ajattelen, että koska Reiman kaltaisia lapsia syntyy, niin miksei sitten minulle. Sen olen hyväksynyt. Ja se, että kaikki
läheiset, vanhempani ja Juha ovat hyväk-

Ennen terveydenhoitajaopintojaan Annariikka Sivonen on kouluttautunut viestinnän ammattilaiseksi, käsikirjoittajaksi. Siksi Silmäterässäkin julkaistut tekstit ovat tarjonneet lukijalle paitsi aitoudessaan koskettavan myös kaunokirjal-
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”Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysviivästymä
ja epilepsia. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava. Reimalla on
kuitenkin tärkeä taito olla ihana ja aurinkoinen”
Annariikka Sivonen, terveydenhoitaja-sairaanhoitaja, Reiman äiti. Silmäterä 3/2009.

Kun Silmäterä-lehden lukijat pääsivät seuraamaan Reiman ja hänen
äitinsä Annariikan elämää vuonna 2009, Reima oli pieni 2-vuotias poika ja
Annariikka Sivonen opiskeleva yksinhuoltaja. Pian tämän jälkeen Reima sai
kehitysvammadiagnoosin.

REIMAKKA – AIVAN ERITYINEN POIKA

Reimakka
Aivan erityinen poika
Annariikka Sivonen

Reimakoita ilmestyi Silmäterässä kuuden ja puolen vuoden ajan. Tuona
aikana Reima kasvoi, ja Reiman perhe kasvoi. Kolmen kuukauden välein
Annariikka Sivonen päivitti pienen pojan elämäntaipaleen tapahtumia ja
omia äidinmietteitään lämpimällä elämänymmärryksellä ja huumorilla – ja
loistavalla taidolla kirjoittaa.

Reimakka on hyvä kirja kenen tahansa vammaisen lapsen vanhemman
käteen. Se antaa uskoa lapsen hyvään elämään vamman tuomista
rajoituksista huolimatta. Reimakka on paikallaan myös vammaisten lasten
parissa työtä tekevälle. Se avaa ovet arkeen, josta ei puutu vuorenkorkuisia
haasteita, ja näyttää miten ne ylitetään.
Kaiken kaikkiaan, Reimakka ei ole kirja pelkästään vammaisuudesta, vaan
se kertoo äitiydestä, rakkaudesta ja elämästä tavalla, joka koskettaa ihan
jokaista lukijaa.
Leena Honkanen, päätoimittaja Silmäterä-lehti

Reiman perhe: Juha-Pekka Mustonen, Annariikka Sivonen, Reima ja Saini..

NÄKÖVAMMAISET LAPSET RY

n

ti, että on tullut aika laittaa piste Reimakka-sarjalle, tuntui se täällä Silmäterän toimituksessa todella haikealta. Kuuden ja
puolen vuoden ajan olin neljästi vuodessa vastaanottanut Annariikan sähköpostin liitteenä uusimman Reimakan ja aina
lukenut sen heti innolla ja jännityksellä:
miten heillä menee, toivottavasti kaikki
on hyvin. Usein lukiessa kyynel tuli silmäkulmaan ja aivan yhtä usein nauratti. Reimakka oli joka kerta ilmestyessään
lahja meille lukijoille. Nyt kaikki Reimakat ilmestyvät Näkövammaiset lapset ry:n
kustantamana yksissä kansissa nimellä
Reimakka – aivan erityinen poika.

ANNARIIKKA SIVONEN

lisesti upean lukukokemuksen. Sivoselle
kirjoittaminen on myös tapa koota ja jäsentää ajatuksia.
– Reimakka on ollut minulle kuin välitilinpäätös neljä kertaa vuodessa. Aina kirjoittaessa on ollut hyvä hetki katsoa taaksepäin tai pohtia tulevaa. Minulle on tullut palautetta vertaisilta, toisilta
vammaisten lasten vanhemmilta, mutta
myös niiltä, jotka muuten ovat myötäeläneet perheemme vaiheissa, kun olemme valvoneet, turhautuneet ja iloinneet.
Se tuntuu tietenkin hyvältä ja siitä kiitän lukijoita.
Kun Annariikka viime syksynä ilmoit-

Reimakka-kirjan tilaukset: www.silmatera.fi

Puheenjohtajalta:

Keltanokkia
liikkeellä

T

aitaa olla jälleen aika, kun liuta keltanokkalippiksiä pelmahtaa katukuvaan. Koulun nurkan takana muutama äiti tirauttaa pikku itkut ja taitaa joillain isilläkin silmäkulma kostua, kun oma pikku sankari on mennyt ekaa
kertaa kouluun. Onko niistä kasvanut jo niin
isoja ihmetellään.
Niinpä, kasvaahan ne pienokaiset. Itse sain jo kokea
ensimmäiset rippijuhlat perheessä ja nuorimmainenkin on jo muutaman vuoden käynyt koulua. Tuntuu, että
koulujen alkamisesta olisi jo todella pitkä aika ja aika on
kuultanut muistoja. Taisi sitä itselläkin silmäkulma kostua
lasten ensimmäisinä koulupäivinä… kai.
Muistan miten oudolta yhteistyö koulun kanssa oli verrattuna päiväkotiin – tai ennemminkin yhteistyön puute.
Ihan kuin vanhemmille ei olisi tilaa osallistua lapsen koulun käyntiin. Sittemmin olen oppinut, että koulujen ja
opettajien välillä on yllättävänkin suuria eroja – samoin
meissä vanhemmissa. Puolin ja toisin löytyy innokkuutta
osallistua (ehkä vähän liikaakin?), mutta toistakin ääripäätä esiintyy.
Siinä missä toinen opettaja tai muu koulunhenkilökunta toimii aktiivisena yhteistyön edistäjänä saattaakin toinen henkilö kaivautua kuoreensa ja sulkea korvansa, jos yhtään koettaa udella koulunkäynnistä.
Onneksi tänä päivänä tekniikka ainakin edes
auttaa yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä
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– toisin kuin omana kouluaikana, jolloin reissuvihko saattoi olla kadoksissa useammankin viikon.
Toivottavasti kaikille sattuu kohdalle hyvä opettaja,
jonka kanssa yhteistyö sujuu! Sellainen, jolla on rohkeutta ottaa luokalleen heikkonäköinen tai sokko oppilas ja
tarpeeksi aktiivinen ottaakseen selvää miten lapsen rajoituksista ei tule este oppimiselle.
Peukut pystyyn, hyvin se menee! Ja oppimisen
iloa pienokaisille :)
P.S. varovasti sitten liikenteessä.

Hanno Peuranen
puheenjohtaja
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Silmäterä-päivä

ilmäterä-päivä on alle kouluikäisten lasten perheiden oma tieto-, virkistys- ja vertaistukitapahtuma. Tänä kesänä päivä pidettiin Tuorlan majatalossa Kaarinassa. Kaiken muun ohjelman lisäksi saimme päiväämme yllätysvieraaksi lehtemme kolumnistin Minja Survosen ja äitinsä, Minna Survosen. Näkövammaisen nuoren kokemukset koulusta ja elämäs-
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tä kiinnostivat aina vanhempia. On mukava nähdä, kuinka lapset kasvavat ja pärjäävät vammasta huolimatta. Samoin on hyvä kuulla aikuistuvan lapsen äidin kokemuksista ja tunteista, siis tietoa ja vertaistukea parhaimmillaan.
Silmäterä-päiviä ja -viikonloppuja vietetään yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.

S i l m ä t e r ä

3 / 2 0 1 6

KUVAT JANNE SUOMALAINEN

Sopeutumisvalmennuskurssit

S

opeutumiskurssit alle kouluikäisille ja kouluikäisille järjestettiin tänä kesänä Hotelli Nuuksiossa
Espoossa.
Alle kouluikäiset lapset ovat kurssilaisina elämän tutkimusmatkailijoita, joita innostetaan liikkumaan, tarinoimaan ja touhumaan yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Vanhemmat tarvitsevat tietoa,
jonka avulla tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä ideoita
arkeen ja voimavaroja vanhemmuuteen.
Sopeutumisvalmennuskursseilla on ohjelmaa lapsille,
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sisaruksille ja vanhemmille yhdessä ja erikseen. Vanhempien ryhmässä pohdittiin mm. rajoja ja rakkautta sekä
kartoitettiin ylisuojelun rajapintaa.
Kouluikäisten kurssin lasten ja nuorten ohjelmassa painottuvat omatoimisuustaidot ja arjen pienet niksit: välipalan valmistaminen, kotitöiden harjoittelua sekä omista
tavaroista huolehtiminen. Ohjelmassa ei unohdeta uusia
kavereita ja hauskaa puuhastelua ryhmässä sosiaalisia taitoja harjoitellen. Sopeutumisvalmennuskursseille osallistui kaikkiaan 10 perhettä.
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Lasten mielipiteellä
on merkitystä
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja ylitarkastaja

Teksti Leena Honkanen

Terhi Tuukkanen vierailivat Oo mun kaa! -leirillä Anjalankoskella 14.6. Leiriläiset ottivat vieraat ensin mukaan
ulkopeleihinsä ja sen jälkeen keskusteltiin yhdessä

KUVAT LEENA HONKANEN

lasten asioista.
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Meidän tärkeät asiat

L

eiriläiset ovat tarkkana kun Kurttila kertoo
työstään. ”Lapsiasiavaltuutettu ottaa selvää
lasten mielipiteistä ja kertoo niistä aikuisille – ihan ministereille saakka – ja vaikuttaa
päättäjiin, että lasten asiat olisivat paremmin. ”
”Tiedättekö nimeltä ketään ministeriä?”
Ensimmäiseksi jollekulle tulee mieleen Sauli Niinistö, ja
totta – kyllä Niinistökin on ollut ministerinä aikanaan. Ja
joku muukin nimi muistuu lasten mieleen.
Seuraavaksi puhutaan lasten oikeuksista. 8–14-vuotiaat

Seuraavaksi tehdään ryhmätehtävä. Keskustellaan siitä,
mitä halutaan kertoa aikuisille omasta elämästä, mitkä
asiat ovat mukavia ja mitä voisi parantaa.
”Hyviä asioita:
– Näkövammaisten leirit
– Hyvät apuvälineet
– Kivat harrastukset
– Nopea vaikutus yhteisössä – siis kunnassa
Parannettavia asioita:
– kiusaaminen
– kalliit hinnat
–enemmän sokkotreffejä”, kirjaa Eemi ryhmänsä mielipiteitä paperille.
Muidenkin ryhmien muistiinpanoissa tulee esille
samanlaisia asioita. Lapset osaavat hyvin selvittää lapsiasianvaltuutetulle millaisiin hankaluuksiin ja epäkohtiin
he näkövammaisina arjessaan törmäävät. Monet niistä
liittyivät kouluun ja apuvälineisiin: mm. kuuntelulaitteiden ja äänikirjojen käyttöön ei saa riittävästi, jos ollen-

Lapsen oikeuksista lapsille www.lastensivut.fi

leiriläiset hämmästyttivät aikuiset tiedoillaan ja mielipiteillään maailman lasten tilanteesta. Uutisia on kuunneltu
ja niistä on ilmiselvästi keskusteltu koulussa ja kotona.
”Afrikassa monet lapset eivät pääse kouluun, koska heidän on mentävä hakemaan juomavettä monien kilometrien päästä”, tietää Lotta. Se on leiriläisistä väärin. Kaikilla
pitäisi olla oikeus koulunkäyntiin, niin kuin meillä Suomessa. Jonkun sisko taas on vedonnut lapsen oikeuksiin,
kun äiti on pyytänyt siivoamaan oman huoneen. Yhdessä
pohditaan, sotiiko oman huoneen siivoaminen lapsen
oikeuksia vastaan ja todetaan että ei – kyllä lapsella on
myös velvollisuuksia.

”Suurkiitokset ohjaajille tosi onnistuneesta leiristä. Meille ainakin palasi
kotiin niin iloinen ja pirteä tyttö, jolla oli
myös omatoimisuus lisääntynyt. Lapsi
tykkäsi leiristä tosi paljon.”
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kaan, opastusta. Koulupihojen valaistukset tuntuvat olevan monessa paikassa huonolla tolalla ja kontrastiteippien saaminen portaiden reunoihin on useissa kouluissa
työn takana. Näin lapset joutuvat kokemaan turhaan erilaisuutta ympäristöissä, joissa muuten selviäisivät mainiosti. Puhelin on hyvä apuväline esimerkiksi tekstien
suurentamiseen tai paikannukseen, mutta tarvittavien
sovellusten ja ohjelmien kalleus hirvittää.
Vaikka keskustelutilaisuus on kestänyt melkein kolme
tuntia – välissä lapsiasiavaltuutettu tosin haki kanttiinista
tikkarit – lasten kädet nousevat edelleen ahkerasti ylös;
puheenvuoroja pyydetään ja jaetaan. Nyt kun on tilaisuus
tulla kuulluksi, se käytetään tarkasti.
”Te ootte upeita lapsia jokainen”, kiittää Tuomas Kurttila
keskustelun päätteeksi. ”Niin ollaan”, kuuluu penkkirivistä.
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112 ja Ahaa!
eli mitä leirillä opittiin
Oo mun kaa! -leiriläisten touhukkaat päivät Anjalankoskella aloitettiin aina leiriolympialaisilla, joissa lapset tekivät tehtäviä ryhmissä. Lajeina olivat mm. linnunpöntön
kokoaminen ja biojätepussin teko sanomalehdestä. Hyödyllisiä taitoja molemmat. Valmistuneet pöntöt kiinnitettiin viimeisenä leiripäivänä Nuorisokeskus Anjalan puihin ja käytiin rekisteröimässä Ylen miljoonan linnunpöntön rekisteriin.
Joka aamupäivä oli myös kaksi taitoharjoitusryhmää.
112-ryhmässä käytiin läpi ensiavun perusasioita mm.
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mukaan aivan loistavasti. Yövaatteet päälle, hampaiden
pesu ja petiin; kaikki viidessätoista minuutissa.
Mutta kaikkien parasta leirillä kuitenkin olivat kaverit. Yhdessä tekeminen yhdistää ja kavereita tältä leiriltä löytyi paljon. Vaikka puolet leiriläisiä oli ensikertalaisia ja ennestään toisille tuntemattomia, lasten välille syntyi hyvin pian loistava yhteishenki. Kavereita autettiin ja
opasteltiin luontevasti. Leirin lopussa lapset sopivat, että
ollaan mukana myös ensi kesänä – kaikki yhdessä!

KUVAT LEENA HONKANEN

nyrjähtäneen nilkan sitomista ja haavan puhdistamista.
112:ssa keskusteltiin myös siitä, milloin pitää tai voi soittaa hätänumeroon ja harjoiteltiin soittamista ja asioiden
kertomista hätäkeskuspäivystäjälle.
Ahaa! eli ”arkielämän haasteet” -ryhmässä puhuttiin mm. sosiaalisen median käytöstä; mitä kuvia voi laittaa nettiin ja mitä ei, ja pitääkö kaverilta pyytää lupa, jos
haluaa julkaista yhteiskuvan. Ahaa:ssa pyyhittiin myös
pöydät ja viikattiin lakanat. Tiedoksi kotiväelle, että nämä
taidot ovat nyt hallussa.
Iltapäivät kuluivat pihaleikeissä ja retkeillen. Iltaisin katsottiin jaksoissa kuvailutulkattua elokuvaa Risto Räppääjä
ja Liukas Lennart. Ja toki leirillä oli myös disco-ilta ja iltanuotio. Ja hirveän paljon kaikkea muuta kivaa.
Illan tullen iltatoimet sujuivat ohjaajien kertoman
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Oo mun kaa! -kerhojen
8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa!
-kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kerhoja ohjaavat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.
Ohjelmassa mm. leikkejä, pelejä, kädentaitoja, liikuntaa ja
leivontaa. Tarkempi ohjelma syksyllä: www.silmatera.fi

Helsinki
n kerran

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

Jyväskylä
n kerran

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

Tampere
n kerran

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

Turku
n kerran

kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.
Ilmoittautuminen www.silmatera.fi -> Toiminta
Tiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080
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iloinen syksy
Oo mun kaa! -kokkikerhoillat

Oo mun kaa! -puutyökerhoillat

Syksyllä kokataan kaksi kertaa. Mukaan mahtuu kuusi
lasta/kerta. Kerhoon on toivottavaa osallistua yhdessä
vanhemman tai henkilökohtaisen avustajan kanssa.
Kerho on lapsille ilmainen.
Voit ilmoittautua joko yhteen tai kahteen kerhokertaan,
joilla molemmilla on eri teema.
Paikka: Leikkipuisto Traktori, Tyynelänkujanpää, Malmi

Syksyllä nikkaroidaan kaksi kertaa. Mukaan mahtuu neljä
lasta/kerta. Kerhoon on toivottavaa osallistua yhdessä
vanhemman tai henkilökohtaisen avustajan kanssa.
Kerho on lapsille ilmainen. Voit ilmoittautua joko yhteen
tai kahteen kerhokertaan, joilla molemmilla on eri teema.

Tiistaina 11.10. kello 18.00–20.00
Syksyn sato
n Juuresdippi ja uuniperunalastut
erilaisten juuresten lohkoja raakana kermaviilistä valmistettujen dippien kanssa.
n Uuniomena-kaurapaistos
Ilmoittautuminen 30.9. mennessä.
Tiistaina 15.11. kello 18.00–20.00
Hampurilaiskestit
n Sämpylät, pihvit ja erilaiset lisukkeet
leivotaan sämpylät ja paistetaan pihvit sekä valmistetaan
vihanneslisukkeita
Ilmoittautuminen 4.11. mennessä.

Paikka: Siltamäen palvelukeskus, Peltokyläntie 4-8,
00740 Helsinki
Tiistaina 27.9. kello 17.00–19.30
Talvimajoja linnuille ja hyönteisille
n Tehdään linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja.
Ilmoittautuminen 16.9. mennessä.
Tiistaina 25.10. kello 17.00–19.30
Risti-nolla -peli
n Kiva peli itselle tai lahjaksi. Poraamista, sahaamista ja
naulaamista.
Ilmoittautuminen 14.10. mennessä.
Puutyökerhossa oma avustava aikuinen on välttämätön.

Kokkausillat järjestetään yhteistyössä Näkövammaiset
lapset ry:n ja Malmin Marttojen kanssa.
Ilmoittaudu kokki- ja puutyökerhoihin: www.silmatera.fi -> Toiminta
Huom! Jokaiseen kerhokertaan ilmoittaudutaan erikseen. Koska paikkoja on rajallisesti,
pyrimme täyttämään paikat siten, että jokainen hakija pääsisi mukaan ainakin kerran toivomiinsa kerhoihin.
Tiedustelut:
aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola, anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080.
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Alakouluikäisten kurssilla oli kaikkiaan seitsemän perhettä, 31 henkeä plus kuusi ohjaajaa.

https://minjanmietteita.wordpress.com

n
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Minja
Avun
pyytäminen
kuuluu
elämään

n

Minja Survonen on piikkiöläinen syntymäsokea nuori.

”Apua!” Miten jokin sana voi olla niin
vaikea? Se on helppo kirjoittaa kolumniin, mutta sen sanominen tarpeen tullen ei aina luonnistukaan yhtä helposti. Esimerkiksi eksyessäni voisin joko hakea oikeaa suuntaa mahdollisesti turvallisuusriskin kera tai pyytää apua, mikäli ihmisiä on lähellä. Kuitenkaan turvallisuusriski ei saisi olla ainoa syy avunpyyntöön.

A

iemmin avun pyytäminen oli minulle vielä vaikeampaa. Halusin näyttää, että pärjään. Toisinaan
pärjäämisen osoittaminen meni itsepäisyyden ja
jopa tyhmyyden puolelle. Etsin esimerkiksi WC:tä
käyttäen siihen paljonkin aikaa. Sen sijaan olisin voinut kysyä lähellä olevilta ihmisiltä, missä WC on. Nykyään ajattelen, että annan itsestäni toisinaan oudomman vaikutelman, mikäli en pyydä apua. Voisin esimerkiksi kysyä sipsipussin sijaintia enkä vain haroa käsikopelolla pitkin pöytää.
Lähipiirini tietää avun tarpeeni. Vieraat ihmiset eivät

tiedä, ellen ole valmis avaamaan suutani. Toisinaan avun
pyytäminen on hankalaa tai vaivaannuttavaa tilanteissa,
joissa näkevät eivät sitä tarvitse. Niinä hetkinä kasvatan itseäni sisäisellä monologilla: ”Avun pyytäminen ei
ole noloa, sillä jokainen tarvitsee apua jossakin. Minä tarvitsen apua tässä ja hän tuossa”. Näin tulen tuhonneeksi
omat avunpyynnönvastaiset perusteluni.
Olen pyrkinyt tekemään asioita mahdollisimman paljon omin avuin. Sen takia olen toisinaan käyttänyt liiankin paljon aikaani yrittäen tehdä asioita itsenäisesti. Avun
pyytäminen ei kuitenkaan tarkoita, etten olisi itsenäinen.
Jos haluan pärjätä itse, minun on myös kyettävä tarvittaessa turvautumaan muiden apuun eikä odottaa muiden
huomaavan avun tarvettani. Sanan apua sanominen ei
ole syy hävetä tai pelätä oman itsenäisyyden puolesta.
Ihmiset pyytävät apua vammaisuudesta tai muistakaan
tekijöistä riippumatta. Usein se osoittautuu vaikeaksi rastiksi. Sokeana eläminen on opettanut minulle, että yleisesti ihmiset ovat avuliaita. Onneksi jokaisella on vahvuuksia, jotka voivat hyödyttää muita apua tarvitsevia.
Samalla saamme muistutuksen siitä, että avun pyytäminen kuuluu elämään. Jokaisen kerran jälkeen olemme jälleen parempia avunpyytäjiä.
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Selkeällä
pihalla ei eksy

Teksti Leena Honkanen
Oman pihamaan tai mökkipihan kunnostaminen
näkövammaiselle selkeäksi ja turvalliseksi ei ole
niin työlästä kuin voisi kuvitella. Jukka Jokiniemi
rakensi haasteelliselle merenrantatontille kesäpaikan, jonka pihalla on helppo liikkua sokeanakin.

KUVAT LEENA HONKANEN

T

ie Sipoon kaakkoiskulmalla mutkittelee läpi metsien
ja ohi vanhojen, idyllisten
mökkien. Jukka Jokiniemi
kertoilee alueen historiasta ja
merkkihenkilöistä. Käännytään viimeiselle hiekkatietaipaleelle, ja pian edessä seisoo Jukan kesätalo. Maasto talon ympärillä on kumpuilevaa, korkeuserot suuria ja rantaan johta-

va rinne jyrkkä. Ei aivan esteetön paikka.
– Neljä vuotta sitten olin vierailulla
ystävien luona saaressa ja siellä, intohimoisena purjehtijana, tulin ajatelleeksi,
että oma kesäpaikka meren rannalla olisi
kätevä. Veneen voisi laskea vesille ja lähteä merelle omasta laiturista. Samaisessa
saaressa olisi ollut tontti myytävänä, mutta minun on päästävä kulkemaan autolla, koska veneileviä kavereita ei aina ole

seuraksi, kertoo Jokiniemi.
– Sopiva tontti löytyi aika pian ja vielä
kuljetuspalvelun piiristä, naapurikunnasta Sipoosta. Näin lähellä Helsinkiä tontit
menevät kaupaksi nopeasti, mutta tällä
tontilla ryteikköinen metsä oli kasvanut
umpeen ja perikunnan hoidotta jättämä
mökki lahonnut käyttökelvottomaksi. Masentava ensivaikutelma oli ehkä karkottanut enimmät ostajat. Rannassa oli kui-

Talon värit sekä ulkona että sisustuksessa
on Jukan itsensä valitsemia. –Niissä olen
halunnut noudattaa ympäröivän luonnon sävyjä – graniitinharmaata ja hongiston ruskeaa – niin että rakennus sulautuu
osaksi maisemaa. Rakennusmiehet aluksi
epäilivät, että ei sokea voi määrittää värejä, mutta olivat lopulta oikein tyytyväisiä
lopputulokseen.
Terassin valaistus on piilotettu kaiteiden
alle. ”Muutenkin täällä on pyritty satsaamaan valaistukseen, onhan se minulle leipätyö”, sanoo Jokiniemi, jonka johtama
Innojok Oy valmistaa ja myy valaisimia.
n
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Ensimmäinen asia, joka pitää pitää mielessä suunniteltaessa pihaympäristöä näkövammaiselle soveltuvaksi, on turvallisuus. Sitä saadaan selkeillä kulkureiteillä,
jossa ei ole putoamisen tai kompastumisen vaaraa, ja jossa on riittävästi merkkejä,
joiden avulla voi oman sijaintinsa paikantaa. Esteettömyyttä ja turvallisuutta saatiin pienin keinoin. Kaiteet, köydet ja pinnoitteet kertovat, missä kuljetaan ja mitä on edessä.
n

tenkin mukava sauna, joka viehätti minua. Ehkä oli parempi, etten omin silmin
nähnyt koko haasteen suuruutta.

Ulkotilat ovat kesäkodin sydän
Talossa on tilaa toistasataa neliötä. Siellä
mahtuvat majoittumaan Jukan lapset ja
ystävät, mutta kesällä aikaa vietetään ulkona niin paljon kuin mahdollista. Pihal-
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la on savustuspönttö, grillipaikka, palju
ja aurinkoterassi, jossa suurempikin porukka mahtuu syömään. Laituri rantasaunan edustalla on veneiden ja kanoottien
satama ja saunojien uimapaikka. Talvella sitten siirrytään sisätiloihin ja saunotaan talon sähkösaunassa.
Heti autosta noustuamme opaskoira
Fanni on kadonnut omille teilleen, ja pi-
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an se nousee rinnettä ylös turkkiaan ravistellen. Ensimmäinen ihana pulahdus
mereen on tehty. Kohta se jo kaivaa puuliiteristä keppiä leikkeihinsä. Kiertelemme Jukan kanssa talon ympäri johtavilla
käytävillä ja terasseilla.
– Pihalla on käytetty liuskekiveä ja soraa. Materiaalit ja niiden vaihtumisen
tuntee helposti jalalla, ilman valkoista
keppiäkin. Puustoa harvennettiin satoja
kuutioita, ja luonnonvarainen alue on nyt
pääosin varvikkoa. Rakentaessa vaurioituneet osat korjattiin siirrettävällä kuntalla. Näiden kolmen elementin, soran,
kiven ja varvikon avulla pihalla on helppo orientoitua.
– Venemessuilta ostin ison valtamerilaivan ankkurin pihan koristukseksi ja
se on tarkoitus vielä tervata, jolloin tervan tuoksu toimii myös pihan suunnanantajana.

Turvalliset reitit
Kolmella sivulla taloa kiertää laudoitettu terassialue, jossa kulkeminen on turvallista ja helppoa.
– Pihalta pääovelle johtaa luiska, jota pitkin talolle pääsee myös pyörätuolilla. Kaiteet ja köysijohteet lisäävät tur-

vallisuutta ja liikkumisvarmuutta. Kulkureitti ei koskaan jatku suoraan portaisiin eli putoamisvaaraa ei ole, Jukka Jokiniemi kuvailee.
– Rantaan vievä rinne on niin jyrkkä
ja korkeuserot niin suuria, että luiskan
rakentaminen rinteeseen ei ole mahdollista; sinne pääsee siis vain portaita pitkin. Toisella puolella portaikossa kulkee
kaide, jonka alle tulee valaistus ja toisella puolella, vielä vasta osittain valmiina,
köysijohde. Askelmien reunoissa on metallinen vahvike, joka tuntuu jalan alla ja
toimii näkevälle myös kontrastiraitana.
Portaikon tasanteet on kivetty, niin että
tietää koska porras muuttuu tasanteeksi
ja tasanteen reunassa lauta ilmoittamassa askelmien taas jatkuvan. Kaikki tällaiset pienet asiat lisäävät liikkumisvarmuutta ja luottamusta. Täällä liikkuessani en tarvitse opasta, ja Fanni saa juoksennella vapaana.
Hauska tuulikello on lahja ystäviltä. Sen
helinä on hyvä maamerkki aurinkoterassin kulmassa.
n

Kotisatama
Kun talossa asuu purjehtija, pitää rannassa olla kunnon laituri. Sen Jukka on rakentanut suurelta osin itse.
– Aloin rakentaa laituria talvella jään
päällä. Eräs pariskunta naapurustosta oli

Jukka keräilee vanhaa purjelaivajäämistöä, ja siksi talon pihalla köllöttää valtava ankkuri, löytö venemessuilla, jonka hän
aikoo tervata. –Tuoksutkin toimivat maamerkkinä. Niiden käyttöä voisi miettiä
enemmänkin, sanoo Jokiniemi.
Taustalla autotalli, venevaja ja puuliiteri yhdessä ja samassa rakennuksessa. Klapien teko on vapaa-ajalla yksi Jukan lempipuuhista.
n

24

S i l m ä t e r ä

3 / 2 0 1 6

Jukka Jokiniemi on 54-vuotias tekniikan
tohtori ja Innojok Oy:n toimitusjohtaja.
Hän on tottunut toteuttamaan suuria
projekteja, joten talon rakentaminen ja
tontin muuttaminen helppokulkuisemmaksi ei tuntunut ylikäymättömältä haasteelta. Alusta asti suunnitelmissa pidettiin
mielessä, että täällä pitää pystyä liikkumaan täysin itsenäisesti myös sokeana.
n

jäällä kävelemässä ja he tulivat tervehtimään. Esittelin itseni, että olen uusi naapuri ja olen sokea. ”Et sinä ole sokea”, he
sanoivat. ”Itse asiassa olen”, varmisti Jukka. ”Joo, et ole, ollaan me nähty, kun sinä
täällä touhuilet, et kyllä ole sokea.” No
mikäpäs siinä, en ryhtynyt sen enempää
asiasta kinastelemaan.
Laiturista tuli hyvä ja käyttökelpoinen.
– Näkövammaisen käyttäjän tarpeisiin ei tarvinnut tehdä muuta kuin asentaa köysikaide noin puolen metrin etäisyydelle laiturin reunasta. Sen alta pää-

Laituriin asennettiin köysikaide noin
puolen metrin etäisyydelle laiturin reunasta. Sen alta pääsee helposti laiturin ulkolaidalle, jota kiertää vielä matala lauta,
jonka tuntee jalalla.
n

see helposti laiturin ulkolaidalle, jota kiertää vielä matala lauta, jonka tuntee jalalla. Tästä on helppo laskea kanootit vesille ja vetää ne ylös. Ja tästä kuljetaan
myös veneeseen.

– Tämän tontin ratkaisut eivät ole
asunnonmuutostöitä, eikä niihin ole
tarvittu mitään kalliita erityisvälineitä,
mutta kaikki toimii minun kannaltani
mainiosti.

Kun talossa asuu purjehtija, pitää rannassa olla kunnon laituri.
n
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Teksti Jaana Engblom, oikeuksienvalvonnan asiantuntija, liikkumistaidonohjaaja

Koulureitti

tutuksi

Koulun alku on aina jännittävää. Koulureittiin tutustuminen
ja liikkumistaidon harjoittelu uudessa koulussa kannattaa
aloittaa riittävän ajoissa ennen varsinaisen koulunkäynnin alkua ja jaksottaa useammalle harjoittelukerralle. Ihanteellisin
tilanne on, kun ohjauksen antaa liikkumistaidon ohjaaja.

TIIA IMMONEN

L
Leon ensimmäinen koulupäivä. Leo meni
kouluun kävellen ja otti mukaansa kohokartan koulureitistä, jota oli harjoitellut
etukäteen.
n
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apsen on hyvä saada käsitys koulureitistä, koulurakennuksesta ja pihaalueesta kokonaisuutena.
Kohokartta on oivallinen
tapa kuvata ympäristöä.
Kartassa ympäristön eri
kohteet paikantuvat toisiinsa nähden.
Kartanlukua täydentää aikuisen sanallinen kuvailu. Kohokartan voi tehdä
kollaasimenetelmällä käyttämällä eri
tuntuisia materiaaleja, kuten askarteluhuopaa, solumuovia, pahvia, teippejä ja vahanyöriä. Askarteluliima on
helppo ja edullinen keino saada ääriviivat koholle.
Koulureitin opettelu on tärkeää kaikille pienille koululaisille, niin myös näkövammaiselle lapselle. Toisinaan koulureitti on niin pitkä, että joudutaan käyttämään koulukuljetusta. Jos koulumatka

on mahdollista kävellä, olisi tärkeää, että
edes muutamana päivänä viikossa lapsi
voisi mennä kouluun tai tulla kotiin kävellen. Jos lapsen ei ole turvallista kulkea
yksin, niin avustajan kanssa se onnistuu.
Liikkumistaito kehittyy ainoastaan liikkumalla. Samalla lapsi voi tutkia mitä kaikkea matkan varrelta löytyy.

Maamerkit
Lapselle tärkeät tilat, kuten oma luokka,
ruokasali, liikuntasali ja pukuhuone kannattaa ottaa haltuun kiertämällä ja tutkimalla kukin tila seiniä pitkin ja paikantamalla kulkureitit ja maamerkit. Maamerkkinä toimii helposti tunnistettava pysyvä
kohde. Maamerkki voi olla tunnistettavissa tuoksuna, äänenä, tuntoaistin avulla
tai nähtynä riippuen lapsen näkökyvystä.
Maamerkit auttavat suunnistautumisessa
ja oman sijainnin määrittelyssä.
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SAARA HONKANEN

Myös tärkeimmät sisäreitit on hyvä
opetella. Maamerkkien lisäksi voi apuna käyttää lattiaan kiinnitettävää opastusnauhaa, jonka tuntee kepillä. Sellaista löytyy rautakaupasta, eikä se ole edes
kallista. Myös koulun piha-alue toimintavälineineen tulee ottaa haltuun.

Kartta keholle
Kohokartan, tilan ja reitin tutkimisen lisäksi voi hyödyntää kartan piirtämistä
keholle, esimerkiksi selkään. Piirtämisvälineenä toimivat parhaiten molempi-
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en käsien etusormet. Ensin piirretään tilan muoto ja osoitetaan paikka jossa ollaan. Sen jälkeen osoitetaan yksityiskohdat, kuten ovi, ikkunat, huonekalujen paikat ja kulkureitit. Myös reitti ja sen varrella olevat kiintopisteet on helppo piirtää selkään. Keholle piirtämistä täydentää aina sanallinen kuvailu. Keholle piirtämisen etuna on, että se on nopea tapa
kuvailla eikä vaadi ennakkovalmisteluja.
Siinä kohteen eri osat paikantuvat toisiinsa nähden oikein ja siihen on helppo palata uudelleen.

Koulunkäynnin ohjaaja kannattaa pyytää mukaan muutamiin
harjoittelukertoihin, jolloin hän
saa samalla perehdytystä liikkumistaitoasioihin ja pystyy jatkossa tukemaan koululaisen omatoimista liikkumista. Omatoiminen selviytyminen koulussa
lisää lapsen itseluottamusta ja
tukee myös toimimista koulukavereiden kanssa.

27

Elämän treenikirja
Minulla on oma personal trainer, joka juoksuttaa minua ulkona, opettaa uusia asioita ja avaa uusia näkökulmia. Hänen nimensä on Juho ja hän on 8-vuotias.

J

PIA JÄT TÖMÄKI

uho rakastaa ulkoilua, mutta ei oikein näe metriä pidemmälle tai syvyyseroja, joten ulkoilemme
usein yhdessä. Pyörätuolilla kelaillen Juho saattaa
tehdä tunninkin lenkin pitkin Malmin lentokentän
laitamia, eikä haluaisi kääntyä kotiinpäin vaikka kuinka
anelen. Talvella lenkit ovat erityisen haastavia, pyörätuoli kun juuttuu milloin mihinkin. Välillä hän taas kruisailee
kadunreunassa esteen yli yhä uudelleen ja laskee tuolilla
loivia alamäkiä. Vauhti kiehtoo.
Pyöräilyssä Juholla on kolmipyöräinen erikoispyörä,
jolla hän polkee kuin sähköjänis, ja niin lujaa, että juoksen perässä käsi 20 sentin päässä pyörän työntökahvasta.
Juho on tarkka siitä, että hän saa pyöräillä itse, ohjasi
hän sitten esteeseen tai mihin tahansa. Meillä kahva toimiikin hätäjarruna, tarraan siitä kiinni viime hetkellä, jos
Juho meinaa ohjata ojaan tai nokkosiin. Tai meinaa kaatua kyljelleen kun tekee äkkinäisen käännöksen – sekin
on koettu pari kertaa. Seuraavaksi Juho saakin isomman
vaihteellisen kolmipyörän, jotta polkemiseen saadaan
enemmän vastusta.
Hyvä kunto onkin tärkeää sekä Juholle että myös meille
vanhemmille, koska Juhon avustaminen on fyysisesti vaativaa ja sitä meidän tavallista arkea. Joskus nousee hiki
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aamutoimissa kun aikataulu aamiaisesta tukikenkien ja
ulkovaatteiden pukemiseen on tiukka ennen koulutaksin saapumista. Syksyllä Juho aloittaa toisen Valteri-koulu
Ruskiksen koululla ja nauttii joka hetkestään siellä.
Juho syntyi kiireellisellä sektiolla kahdeksan vuotta sitten, päivän ennen ystävänpäivää ja onneksi leikkauksella,
koska hän ei kuulemma olisi ollut enää elossa ystävänpäivänä. Odottavan aika oli todella pitkä loppuvaiheessa, ja
kaikki sukulaiseni ja ystäväni soittelivat kilvan ystävänpäivänä että missä mennään. Onneksi sain delegoitua tiedotuksen Juhon lähimummille ja veljelleni, koska tilanne oli
vuorokaudessa kääntynyt hyvin kriittiseksi, ja lapsi taisteli
vastasyntyneiden teho-osastolla hengestään.
Jo tässä vaiheessa oli tiedossa, että hänellä on ollut vaikea syntymäasfyksia eli hapenpuutetta aivoissa. Teholla
hän makasi lämpölampun alla pelkkä vaippa päällään ja
aivotoiminta oli epileptistä monta päivää. Hän oli käytännössä silmät kiinni melkein viikon. Lastenneurologi sanoi,
että Juhoon tulee olemaan vaikeaa saada katsekontaktia.
Kun siirto Lastenklinikan teholta Kätilöopiston valvontaosastolle lähestyi, ehdottivat lääkärit kuljetuksen ajaksi
elvytyskieltoa. Jos jotain matkalla siis tapahtuisi, se tarkoittaisi, että lapsen aivorungossakin olisi vikaa.
Jännittyneenä lähdimme sitten katsomaan Juhoa siirron jälkeen. Kuljetus teholta pois oli mennyt hyvin. Myöhemmin Kätilöopiston yöhoitaja pyysi toistakin hoitajaa
katsomaan, kun papereissa luki, että lapseen ei saa katsekontaktia, ja sieltä sängystään vauva kuitenkin tapitti
tummilla silmillään.
Kun sain hänet ensimmäisen kerran viikon ikäisenä
syliini valvontaosastolla, nousi päällimmäiseksi tunteeksi
rakkaus ja syvä onnentunne siitä, että Juho oli selviytynyt.
Hän jaksoi jopa aamuisin hieman imeä rinnasta maitoa,
vaikka meille sanottiin että Juho ei välttämättä cp-vammansa takia pysty imemään. Tuttipullosta meni hienosti
maitoa. Ja mikä parasta, kun lapsi toipui vahvasta lääkityksestään, hän avasi silmänsä ja katseli niillä ihanilla siniharmailla silmillään suoraan silmiin ja hymyili. Me olimme
voittajia!
Pia Jättömäki
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Väinö Rihti pääsi kesätyössään kirjoittaJAANA ENGBLOM

maan tiedotteita ja artikkeleja sekä
toimimaan apuohjaajana näkövammaisten atk-kursseilla ja atk-kotikäynnillä.

Kesätöissä
Teksti Väinö Rihti

T

äytin viime vuonna 15 vuotta ja pääsin tänä keväänä 9.
luokalta, joten minulle alkoi
olla ajankohtaista kesätyön
hakeminen. Turussa järjestettiin kevään aikana koulutus- ja työnhakutaitojen kurssi, jolle osallistuin. Kurssilla kävimme läpi mm. työpaikan etsimistä, työhakemuk-
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sen kirjoittamista, työhaastatteluun liittyviä asioita sekä sosiaalisia taitoja ja sanatonta viestintää. Saimme kurssilla paljon
hyödyllistä tietoa ja teimme myös käytännön harjoituksia.
Varsinais-Suomen Näkövammaiset
ry:ssä oli tänä keväänä avoinna kesätyöntekijän paikka kesäkuun kahden ensimmäisen viikon ajaksi. Siihen haettiin

15–17-vuotiasta näkövammaista nuorta.
Päätin hakea työpaikkaa, koska se vaikutti mielenkiintoiselta ja siihen sisältyi monipuolisesti useita erilaisia tehtäviä. Koska koulutus- ja työnhakutaitojen kurssi
oli järjestetty juuri ennen työpaikan hakuaikaa, pystyin hyödyntämään kurssilla oppimiani asioita työnhaussa.
Työhakemuksella on suuri merkitys
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via. Mielestäni tärkeintä kuitenkin on hakemuksen sisältö.
Lähetettyäni työhakemuksen sain
muutaman viikon kuluttua tiedon, että
olin saanut työpaikan. Paikan vastaanottaminen onnistui sähköpostilla.
Jos työpaikkaan olisi järjestetty haastattelu, olisivat siinä olleet erityisen tärkeitä sosiaaliset taidot.
Ne ovat tärkeitä myös varsinaisessa kesätyössä, kuten missä tahansa muussakin
työssä. Suurimmassa osassa työpaikoista
kesätyöntekijät tekevät yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa ja siinä tarvitaan sosiaalisia taitoja. Joihinkin kesätöihin voi kuulua myös asiakaspalvelua, jossa
myös tarvitaan sosiaalisia taitoja. Näkövammaiselle myös liikkumistaito ja omatoimisuustaidot ovat kesätyössä tärkeitä,
koska ilman niitä näkövammainen kesätyöntekijä ei pysty toimimaan työpaikalla
itsenäisesti. Joihinkin työtehtäviin näkövammainen saattaa tarvita avustajaa. Mi-

JAANA ENGBLOM

työpaikan haussa, mutta tässä paikassa
hakemus oli erityisen tärkeä, koska hakijoita ei haastateltu, vaan valinta tehtiin ainoastaan hakemusten perusteella.
Työhakemuksessa kannattaa kertoa perustietoa itsestä sekä omasta osaamisesta. Moniin työpaikkoihin hakija lähettää
hakemuksen lisäksi myös ansioluettelon
eli CV:n. Hakemaani työpaikkaan ei kuitenkaan välttämättä tarvittu cv:tä, joten
kerroin hakemuksessa myös mm. aikaisemmasta työkokemuksestani.
Myös työhakemuksen muotoilusta on
tarkat ohjeet. Oikeanlaisen muotoilun eli
esim. kappalejakojen ja tekstin asettelun
toteuttaminen saattaa olla hankalaa varsinkin täysin sokealle tietokonetta ruudunlukuohjelman ja pistenäytön avulla
käyttävälle. Kaikki muotoilut eivät erotu mitenkään pistenäytöllä tai ruudunlukuohjelman puhumina ja tekstinkäsittelyohjelmien kaikki ominaisuudet eivät
välttämättä ole apuvälineillä saavutetta-
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nulla ei ollut kesätyössä avustajaa, koska
työskentelin näkövammaisten yhdistyksessä ja kaikki tehtävät olivat sellaisia, jotka pystyin tekemään itsenäisesti.
Myös atk-taidot ovat monilla työpaikoilla tärkeitä, koska nykyään lähes kaikilla työpaikoilla käytetään jossakin työtehtävässä apuna tietokonetta.
Tarvitsin itse kesätyössä kaikkia edellä mainittuja taitoja. Kaksi viikkoa kestäneen kesätyöjakson aikana mm. kirjoitin
erilaisia tiedotteita, artikkeleita ja muita
tekstejä sekä toimin apuohjaajana näkövammaisten atk-kursseilla ja atk-kotikäynnillä. Lisäksi ohjasin sokkopingistä näkövammaisten lasten perhetapaamisessa sekä tein Turussa järjestetyistä Sokkopingiksen kesäkisoista nettiradiolähetyksen.
Kesätyöjakso oli mielestäni erittäin
mielenkiintoinen ja monipuolinen. Opin
kesätyön aikana monia uusia asioita ja
sain lisää työkokemusta.

Väinö Rihtin kesätyöhön kuului myös
sokkopingiksen ohjaus.
n
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Ohjauksessa näkövammainen nuori
Infotilaisuus opinto-ohjaajille ja koulujen henkilökunnalle
Näkövammaisten liitto ry järjestää yhteistyössä Oppimisja ohjauskeskus Valterin Onervan yksikön kanssa syksyn
2016 aikana opinto-ohjaajille ja muille näkövammaisten
koululaisten kanssa työskenteleville viisi samansisältöistä
infotilaisuutta. Infotilaisuudessa käsitellään näkövammaisen nuoren opinpolun tukiverkostoja, ammatinvalintaa ja
työllistymistä.
Tilaisuudessa saat tietoa
n tukitoimista yläkouluun saatettaessa, yläkoulun aikana
ja jatko-opintoihin hakeuduttaessa sekä Ohjauskeskus
Onervan / Valterin tuesta näkövammaisille oppijoille.
n näkövamman huomioimisesta ammatinvalinnan vaiheessa.
n näkövamman vaikutuksesta opiskeluun ja työllistymiseen.
n työn mukauttamisesta ja apuvälineistä.
n Näkövammaisten liiton palveluista.
Alustukset
n Näkövammaisten oppilaiden ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan yksikkö
n Koulutuspoliittinen suunnittelija, Näkövammaisten liitto ry
n Työllisyysneuvoja, Näkövammaisten liitto ry
Tilaisuudet
n Oulu 6.9.2016 kello 12.30–16.00
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Linnankatu 32, 90100 Oulu
Ilmoittaudu 23.8. mennessä
n Helsinki 16.9.2016 kello 12.30–16.00
Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Ilmoittaudu 2.9. mennessä
n Turku 20.9.2016 kello 12.30–16.00
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Läntinen Pitkäkatu 37, 20100 Turku
Ilmoittaudu 6.9. mennessä
n Jyväskylä 30.9.2016 kello 12.30–16.00
Keski-Suomen Näkövammaiset ry,
Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jyväskylä
Ilmoittaudu 16.9. mennessä
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n Seinäjoki 11.10.2016 kello 12.30–16.00

Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Matti Visannin kuja 10 A 11, 60100 Seinäjoki
Ilmoittaudu 27.9. mennessä
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Ville Ukkola, ville.ukkola@nkl.fi, 050 378 3556
Taru Tammi, taru.tammi@nkl.fi, 050 596 5023
Linkit ilmoittautumisiin löytyvät osoitteesta
www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/tyo/tapahtumat

Tukea opiskeluun ja
itsenäistymiseen -kurssi
n 16.–17.9.2016

Helsinki, Näkövammaisten palvelu- ja
toimintakeskus Iiris
n 30.9.–1.10.2016 Jyväskylä, Nikolainsali
Näkövammaisten liitto ry järjestää näkövammaisten 7.–9.
-luokkalaisten nuorten vanhemmille Tukea opiskeluun ja
itsenäistymiseen -kurssin. Kurssilla saa tietoa näkövammaisten nuorten tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi ja
mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia vanhempain ryhmässä.
Tarjolla on kaksi samansisältöistä kurssia Jyväskylässä ja
Helsingissä, joista voi valita maantieteellisesti sopivamman.
n Kurssimaksua ei ole. Kurssiin sisältyy kurssimateriaali ja
kahvit. Osallistujat vastaavat itse aterioistaan, majoitus- ja
matkakustannuksista sekä majoitusvarauksestaan.
n Helsingissä on mahdollisuus majoittua Iiriksessä, hintaan 60 €/1hh ja 78 €/2hh. Lisävuode 25€ yö. Halutessa
voi yöpyä myös la–su yön. Aamiaisen hinta Iiriksessä on
4,88 €. Varaukset: p. 09 3960 4431, seija.viitanen@nkl.fi.
n Jyväskylässä on mahdollisuus majoittua sopimushintaan Hotelli Miltonissa, 65€/1hh ja 85€/2hh. Hinta sisältää aamiaisen. Varauksen yhteydessä sopimushinta on
nimellä "Näkövammaisten liitto", p. 014 337 7900.
Hinta voimassa 30.8. saakka.
Sitovat ilmoittautumiset 26.8. mennessä: https://www.
webropolsurveys.com/S/1BA0655E20BDAF0B.par
Lisätietoja:
Annika Tyynysniemi
p. 050 352 1945, annika.tyynysniemi@nkl.fi
Lapsi- ja perhepoliittinen suunnittelija/Keski-Suomi
Näkövammaisten liitto ry
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Avoimuus ja läpinäkyvyys niin
omassa joukossa kuin yhteistyö-

LEENA HONKANEN

kumppaneiden ja rahoittajien
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suuntaan on kaiken A ja O, sanoo
Näkövammaisten liiton uusi puheenjohtaja Sari Loijas.
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Uuden liiton

nainen
Vuodenvaihteessa Näkövammaisten Keskus-

Teksti Leena Honkanen

liitto uusi nimensä Näkövammaisten liitoksi ja
toukokuussa liiton puheenjohtajaksi valittiin
sen 88-vuotisen historian ensimmäinen nainen,
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sari Loijas (54).

S

ari Loijas on maalaistalon tyttö Ilomantsista. Hänen kolmevuotiaana sairastamansa reumakuume jätti jälkeensä näkövamman, joka johti sokeutumiseen aikuisuuden kynnyksellä.
– Kotonamme käynyt kuntoutusneuvoja arveli aikanaan, että minusta voisi tulla
hyvä kanankasvattaja, Sari kertoo.
Ei hänestä kuitenkaan tullut kanalan emäntää, vaan
tie vei Joensuun yliopistoon ja sieltä Helsinkiin Sosiaali- ja terveysministeriöön neuvottelevaksi virkamieheksi ja Valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeriksi.
– Ministeriössä vierähti 20 vuotta, jonka jälkeen minusta tuntui, että kaikki sillä saralla annettava oli jo annettu. Jäin virkavapaalle pohtimaan tulevaisuuden suuntaa.
– Kun näkövammaisjärjestöissä tuli tietoon, että en
enää palaisi ministeriöön, alkoi minulle tulla soittoja ja
kyselyjä, josko asettuisin ehdolle Näkövammaisten liiton
hallituksen puheenjohtajaksi. Pohdin asiaa useamman
kerran ennen kuin suostuin. Vaikka olenkin koko ikäni
tehnyt vaikuttamistyötä, olisivat järjestötehtävät minulle, julkishallinnon puolella uran tehneelle, jotain uutta.
Ajattelin, että jos tulisin valituksi, olisi minulla kyllä an-
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nettavaa näkövammaistyölle.
Näkövammaisten liittoon siirtyessään Sari Loijas tuo
mukanaan paitsi kokemuksensa, myös kahdenkymmenen vuoden aikana syntyneet yhteistyöverkostot, joista
varmasti on hyötyä koko näkövammaisyhteisön asioita
ajettaessa – ja asioitahan on paljon, mutta nyt, koska Silmäterässä ollaan, puhutaan lapsista ja nuorista.

Missä nuoret ovat?
Näkövammaisten liitolla on ikää 88 ja lähes yhtä iäkästä
on sen jäsenjärjestöjen, alueellisten näkövammaisyhdistysten väki. Viimeisten kahden vuoden aikana näkövammarekisteriin vietyjen keski-ikä on 82 vuotta; suurin näkövammaisuuden syy kun on iän mukanaan tuoma näön heikkeneminen.
– Perinteinen järjestötoiminta ei oikein kiinnosta nuoria. Ja ymmärtäähän sen, että nuoret eivät koe toimintaa
omakseen, kun alueyhdistysten jäsenten keski-ikä on niin
korkea, sanoo Sari Loijas.
– Mutta missä ne nuoret ovat, jos eivät ole mukana järjestöjen toiminnassa. Ovatko he integroituneet niin hyvin, että eivät tarvitse näkövammaisyhteisöä vai ovatko
he syrjäytyneet ja istuvat kotona omissa oloissaan. Har-
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vaan asutuilla alueilla samanikäinen näkövammainen voi asua sadan kilometrin
päässä, eikä näkövamma sinällään ole ihmisiä yhdistävä tekijä, pitäisi löytyä jotain muutakin yhteistä kosketuspintaa.
– Hyvä olisi, jos nuorten itsensä taholta tulisi kysyntää ja haastetta alueyhdistyksille ja liitolle. Ei järjestötoimiminen ole arvo sinänsä, mutta esimerkiksi
Näkövammaisten liiton päätöksenteossa soisin myös nuorten äänen kuuluvan.

Integraatio ja itsenäinen elämä
Sari Loijas on itse hyvä esimerkki siitä,
kuinka hyvin näkövammaisena voi pärjätä elämässä ja työuralla. Mutta pärjääväksi kasvaminen vaatii hänen mukaansa hyvän pohjatyön.
– Minä olen kiitollinen vanhemmilleni siitä, että he rohkaisivat ja yllyttivät minua tekemään ihan kaikkea samaa
kuin sisarukseni. Näkövammaisena sain
kiipeillä ja pyöräillä muiden mukana ja
siksi olinkin aina mustelmilla. Muutenkin yhdeksänlapsisen sisarusparven nuorimpana kasvaminen oli hyvää elämänkoulua; eivät vanhemmat sisarukset armoa antaneet.
– Vanhemmat ja muut lapsen parasta
ajattelevat sortuvat helposti puolesta tekemiseen ja ylisuojeluun. Se on ihan ymmärrettävää, mutta kääntyy kyllä itsenäisen elämän tavoitetta vastaan.
– Myös avustaja voi olla este itsenäistymiselle. Tein lisensiaattityöni nuorten
vammaisten elämänhallinnasta. Henkilökohtaisia avustajia ei tuolloin, 90-luvulla, ollut niin monilla kuin nyt. Silloin
tutkimuksessa nousi esiin se, että avustaja
voi nousta muuriksi vammaisen nuoren
ja muun luokkayhteisön välille. Luokka-
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toverit eivät lähesty lasta, jolla aikuinen
avustaja seisoo vieressä. Saman olen huomannut itse näin aikuisenakin. Jos olen
avustajan kanssa jossakin tilaisuudessa,
ihmiset ilmeisesti ajattelevat, että hänellähän on jo seuraa, eivätkä tule juttelemaan.
– Nykyisin kun nuorilla ja lapsilla on
myös vapaa-ajan avustajia, voi käydä niin,
että avustajasta tulee ikään kuin kaveri
tai paremminkin kaverin korvike. Hänen kanssaan käydään uimassa tai leffassa, sen sijaan, että hän olisi se, joka mahdollistaa uimassa ja leffassa käynnin oikeiden kavereiden kanssa.

Katkaise erityisyyden putki
– Erityislapsi joutuu usein jo pienenä erityisyyden putkeen, josta on vaikea päästä pois, sanoo Sari Loijas.
– Saadakseen tarvitsemansa tuet ja palvelut, vammaiset ihmiset tavallaan pakotetaan ei-pärjääjiksi. Ei riitä, että vain kertoisi tarpeesta, vaan perheiden täytyy todistella kuinka huonosti lapsen asiat ovat,
jotta tukea tulisi. Jonkun apuvälineen tai
palvelun tarpeen sinällään pitäisi olla peruste sen saamiselle. Ja jos perhe ei saa
riittävää tukea arjesta selviytymiseen, voi
se johtaa siihen, että lapsi joutuu syntipukiksi perheen vaikeuksiin.
– Erityisyyden sijaan painopisteen pitäisi olla pärjäämisessä ja selviytymisessä. Erityisyyden putkeen joutuminen jo
pienestä pitäen muodostaa kierteen, jota on vaikea katkaista, siksi jokaisen lapsen kohdalla ratkaisuja pitäisi miettiä tarkasti ja yksilöllisesti. Ei siis liian helposti
erityisryhmiin ja erityiskoululuihin, vaan
niin paljon tavallista elämää integroituneena yhteiskuntaan kuin mahdollista,
Loijas kiteyttää.

Ensimmäinen näkövammaisten
itsensä muodostama yhdistys
syntyi Helsingissä jo vuonna 1907.
Sokeain Keskusliitto perustettiin
17 yhdistyksen yhteistyökokouksessa niiden kattojärjestöksi Säätytalolla Helsingissä vuonna 1928.
Nimensä liitto muutti Näkövammaisten Keskusliitoksi vuonna
1980. Vuoden 2016 alusta alkaen
liiton nimi on ollut Näkövammaisten liitto ry.
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto ja toimeenpaneva
elin on liiton hallitus. Liitossa työskentelee noin 150 työntekijää. Liitolla on 14 alueyhdistystä ja 10
toimialayhdistystä. Alueyhdistysten jäsenmäärä on vajaat 10 000
jäsentä.
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Haluan avustajan, joka vie
mut sinne sun tänne

Mitä kuuluu
lapsiperheeseen?

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun
Vammais- ja lapsitoimijoiden tekemän katsauksen perusteella vammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja osallisuus etenkään vapaa-ajalla ei toteudu riittävästi, sillä henkilökohtaisen avun ja muiden avustushenkilöiden saamisessa
on puutteita.
Katsauksessa tarkastellaan sekä perusopetuslain mukaisten henkilökohtaisten kouluavustajien että vammaispalvelulain nojalla muun muassa vapaa-ajan toimintoihin myönnettävien henkilökohtaisten avustajien saatavuutta.
– Ongelmallista on, että eri kunnissa käytännöt vaihtelevat
vammaispalvelulain ja perusopetuslain tulkinnassa. Tämä luo
alueellista epätasa-arvoa myönnettävän henkilökohtaisen
avun saatavuuteen, sanoo erityisasiantuntija Sanna Ahola
THL:stä.
Lasten ja nuorten henkilökohtaisen avun palvelu ei ole
lisääntynyt juuri lainkaan uuden vammaispalvelulain tultua
voimaan syyskuussa 2009, vaikka muilla kohderyhmillä henkilökohtaisen avun määrä on noussut huomattavasti.

Kelan tutkimuksen julkaisema Laulu 573 566 perheestä –
Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla -kirja käsittelee lapsiperheiden hyvinvointia, niiden kohtaamia haasteita
ja perhepolitiikan onnistumista 2000-luvulla. Kirjassa avataan myös lastenhoitoratkaisuja sekä lapsiperheiden kohtaamia vaikeita elämäntilanteita, kuten eroja, yksinhuoltajuutta ja omaishoitoa.
Erityislapsiperheiden kannalta kiintoisia artikkeleita kirjassa ovat mm. Heikki Hiilamon ja Elina Aholan Onko vammaisen lapsen syntymä eroriski? sekä Laura KalliomaaPuhan ja Päivi Tillmanin Äiti on aina äiti – Lasten omaishoitajien haasteet.
Omaishoidossa on yhä enemmän alaikäisiä: kun vuonna
2000 heitä oli vain 2900, vuonna 2014 alle 18-vuotiaita omaishoidettavia oli jo 6700. Artikkelissa pohditaan
omaishoitoa mm. tasa-arvon näkökulmasta. Onko oman
sairaan tai vammaisen lapsen hoitaminen itsestään selvää juuri äideille? Ja niin se näyttää olevan. Kelan omaishoitajakyselyssä alaikäisten lasten omaishoitajista naisia oli
peräti 91 prosenttia. Myös viranomaiset tuntuvat tarjoavan
omaishoitajan roolia automaattisesti äideille.
Eroriskiä vammaisen lapsen perheessä tutkineet Hiilamo
ja Ahola toteavat, että syntymästään saakka vammaisten
lasten vanhemmat erosivat selvästi yleisemmin kuin muut.
Heidän mukaansa tulosta ei kuitenkaan voida tulkita siten,
että vammainen lapsi olisi sinänsä syy eroon. Sen sijaan voidaan todeta että vanhempiin, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät kuormittavat vammaisen lapsen perheitä ja lisäävät eron riskiä.
Kirjan artikkelit perustuvat poikkeuksellisen laajaan rekisteriaineistoon, joka edustaa 50–60 prosenttia kaikista vuosina 1999–2009 synnyttäneistä äideistä ja heidän perheistään. Lisäksi artikkelit hyödyntävät kyselyaineistoja.

Avustaja tukee perheen jaksamista
Vammaisten lasten vanhemmille tehdyssä kyselyssä enemmistö kyselyyn vastanneista vanhemmista ei ollut hakenut tai
edes harkinnut hakevansa vapaa-ajan avustajaa lapselleen.
– Vaikutti siltä, että vanhemmat eivät aina tienneet, miten
henkilökohtaista avustajaa tai koulunkäyntiavustajaa tai
muuta tukihenkilöä voisi hakea. Mahdollisesti apua ei haeta
siitä syystä, että hakeminen koetaan työlääksi tai vaikeaksi,
toteaa toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä Vamlasista.
Avustajan saaneet perheet kokivat avun lisänneen lapsen osallisuutta ja itsenäisyyttä sekä antaneen vanhemmille
lepoa ja liikkumavapautta.
– Lisäämällä avun tarjoamista
ehkä vältyttäisiin perheiden uupumiselta ja raskaampien tukipalveluiden käytöltä, toteaa projektipäällikkö Larissa Franz-Koivisto Vamlasista.

Haataja A, Airio I, Saarikallio-Torp M ja Valaste M.
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla.

Lue raportti kokonaisuudessaan:

Helsinki: Kela, Teemakirja 15, 2016.

Vamlas –> Katsaus lasten ja nuorten hen

Hinta: 35 euroa.

kilökohtaiseen apuun.

Tilaukset: julkaisut@kela.fi
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Missä on Möhkö
ja missä liikkuu ilo?

Lähde Sokeain lasten tuki ry:n lomille

K

esäkuun puoleen väliin mennessä Sokeain lasten
tukiyhdistyksen lomille ja tapahtumiin on osallistunut jo 37 perhettä, yhteensä 154 lasta, vanhempaa tai isovanhempaa. Osallistujien määrä ei
kuitenkaan ole tärkeintä, vaan se, että jokainen osallistuva perhe ja perheenjäsen pääsee rentoutumaan, nauttimaan luonnosta ja liikunnasta sekä kokemaan oman perheen kesken jotain uutta hauskaa.
Lomalla teemme jotain arjesta poikkeavaa ja koemme
uusia asioita yhdessä. Vaikka lomalle osallistuisi vain yksi
tai kaksi perhettä, niin siihenkin voi mahtua hyvin erilaisia
toiveita ja odotuksia, kuten millä tahansa perhelomalla.
Jotta voimme tehdä etukäteen juuri teidän perhettänne
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varten tarvittavia suunnitelmia, varata ohjaajaresursseja
tai toimintavälineitä, siihen tarvitsen teidän aktiivisuuttanne ja yhteistä keskustelua.
Rilla Aura-Korpi

Syksyn lomat
Syksyllä on tilaa luontoseikkailulomalla 7.–11.9. Ilomantsin Möhkön kylässä ja Jänissaaressa. Koitajoen
ja Nuorajärven alueella voi kerätä voimavaroja kiireettömästä ja kauniista syksyisestä luonnosta. Loman aikana
oloudutaan viettämään leppoisaa eräelämää luonnon
keskellä turvallisessa Jänissaaressa. Tukikohtana on Mantan majatalo Möhkössä. Mukaan pääsee kaksi perhettä.
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Lomille ja retkille ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Majoitus sekä lautta, jolla matkataan saareen, on esteetön ja loma sopii hyvin myös pyörätuolin käyttäjälle.
Ilo liikkuu -loma 3.–6.11. Kaisan kodissa Espoossa
Ilo liikkuu – tanssiva perheloma tarjoilee kokemuksia
koko perheelle tanssin maailmasta. Kukin liikkuja saa
nauttia tanssista omista lähtökohdistaan, muun porukan
kanssa yhdessä. Tanssitehtävät houkuttelevat osallistujat
olemaan yhdessä eri tavalla kuin arjessa ehkä muuten on
tapana. Kuka johtaa ja kuka seuraa? Osaako isikin kieriä?
Tai äiti pomppia? Iso voi mahdollistaa pienemmän liikkeelliset elämykset ja myös toisinpäin.
Käytämme tanssin innoittajina myös eri aistivälineitä,
kuten lakanoita, ilmapalloja, twistnaruja tai matonkuderullia. Aikuisille varataan lomalla myös oma rentouttava
kehonhuolto- ja venyttelyhetki. Illalla päivä päätetään
kehosatujen maailmassa. Tanssituokioiden lisäksi lomalla
on aikaa nauttia ulkoilusta, kylpylässä pulikoimisesta,
hyvästä ruoasta ja muiden vertaisperheiden seurasta.
Leirin johtajana toimii ja tanssia ohjaa tanssitaiteilija
Hanna Mäkelä. Ohjaajina mukana myös Kirsti Hänninen ja
Heidi Hilden. Ottakaa yhteyttä, mukaan pääsevät eskarilaiset ja alakouluikäiset lapset perheineen.
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä.

Syksyn luontoretket
Luontoretki Nuuksion kansallispuistoon 11.9. klo 13
Retken kesto on noin 3–4 tuntia. Nuuksiossa pärjää myös
pyörätuolilla. Ilmoittaudu retkelle Nuuksioon hyvissä
ajoin – viimeistään 5.9.
Luontoretki Isojärven kansallispuistossa 8.10.
Isojärvi on majavien, retkeilijöiden ja melojien puisto.
Ilmoittautumiset 19.9. mennessä.
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Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja
mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövammaisten lasten
ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden
parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 30.9.2016 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
saatio@sokeainlastentuki.com
http://www.sokeainlastentuki.com/saatio.html
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Suomen vammaisten lasten
oikeudet on tunnustettu

K

esäkuun kymmenes päivä oli meillä aihetta juhlaan. Kymmenen vuoden vitkastelun jälkeen Suomi sai ratifioiduksi vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen. Nyt täälläkin on tunnustettu,
että yleiset ihmisoikeudet koskevat myös
vammaisia. Vammaisten aseman pitää olla
yhdenvertainen muihin verrattuna ja ketään ei saa vammaisuuden perusteella syrjiä.
Yksi syy Suomen hidasteluun oli halu saada oma lainsäädäntö yhdenmukaiseksi YK-sopimuksen periaatteiden
kanssa. Meillä onkin hyvä, mm. vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän kieltävä yhdenvertaisuuslaki
ja muutkin lait suurimmalta osin myötäilevät sopimusta.
Sopimuksen seitsemäs artikla takaa, että periaatteet
koskevat myös vammaisia lapsia ja heidän perheitään.
Lisäksi sopimus korostaa lasten oman äänen kuulemista.
Vammaisten lasten on saatava ilmaista omat käsityksensä
ottaen huomioon ikä ja kypsyys.
Monista yhdenvertaisuutta korostavista artikloista erityisesti numero 24. on lapsille ja nuorille tärkeä. Siinä
puhutaan koulutuksesta. Oppimisolosuhteet pitää järjestää niin, että vammaisen lapsen omanarvontunto kasvaa
ja että lapsi voi kehittää kykyjään mahdollisimman pitkälle. Vammaista lasta ei saa sulkea yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vamman perusteella. Jotta opiskelu
onnistuu, pitää oppimisolosuhteita voida mukauttaa tarvittaessa.
Yhteydenpito ympäristön kanssa ja hyvät sosiaaliset
taidot ovat tärkeitä. Sokealle lapselle pitää tarjota mah-
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dollisuus hankkia lukutaito pistekirjoituksen avulla. Opiskelussa tarvittavan aineiston pitää olla käytettävissä
sopivassa muodossa. Tarvittavaa tukea on järjestettävä
ja opettajien riittävä tietotaito taattava. Itse vammaiset
opettajat ovat voimavara, sopimus muistuttaa.
Ympäristön esteettömyys, ei vain liikuntavammaisten,
vaan myös näkövammaisten kannalta on hyvin kirjattu
sopimukseen. Koulun pitäisi olla rakennettu niin, että
kaikkien on helppo siellä liikkua ja toimia.
Sopimuksen lisäksi Suomi ratifioi YK-sopimuksen Valinnaiseksi pöytäkirjaksi kutsutun asiakirjan. Se takaa vammaisille ja heidän edustajilleen mahdollisuuden nostaa esille syrjinnäksi kokemaansa kohtelua. Valtioiden on
lisäksi aika ajoin kerrottava YK:lle, miten heidän mielestään sopimuksen periaatteet ovat maassa toteutuneet.
Yksi sopimuksen johtavia periaatteita on ”ei mitään
meistä ilman meitä”. Vammaisten ihmisten ja heitä edustavien järjestöjen ääni pitää kuulua kaikessa vammaisille
ihmisille keskeisten asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja käytännön toteutuksessa. Vammaisjärjestöillä paikallisyhdistyksistä valtakunnan liittoihin asti on nyt terävä
työkalu vaikuttamistyöhön, mutta sen käyttöä pitää opetella ja vammaisia ihmisiä opastaa sen hyödyntämiseen.

Timo Kuoppala
ts. järjestöjohtaja
Näkövammaisten liitto
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Koulusta eväät elämään

K

oulutuksen merkitys näkövammaisen työllistymiselle on suuri. Yliopistokoulutuksen hankkineet
työllistyvät tilastollisesti paremmin kuin muut.
Kaikille nuorille lukioon hakeutuminen ei tietenkään ole realistinen vaihtoehto eikä kaikkia lukio edes
kiinnosta. Kuitenkin on kysyttävä, kuinka moni nuori hiljaa itsekseen rajaa lukiokoulutuksen pois omista vaihtoehdoistaan ajatellen opiskelun näkövammaisena olevan
lukiossa liian vaikeaa ja liian raskasta. Kuinka moni näkövammainen nuori ajattelee ammatillisen erityisoppilaitoksen olevan vammaiselle ainoa vaihtoehto? Sanotaan,
että nuorena ihminen ajattelee kaiken olevan mahdollista, joten edelleen voidaan kysyä, miten tällainen omatoiminen unelmista luopuminen vaikuttaa ihmiseen? Kuinka motivoitunut ihminen on aikuisiällä työllistymään tiettyyn ammattiin tai tietylle alalle, jos tuo ammatti tai ala
on tullut valittua lähinnä sen takia, että sen on fatalistisesti mieltänyt ainoaksi vaihtoehdoksi?
Toivottomuus on aina vaarallista ja olisi erittäin tärkeää, että näkövammaiset nuoret tekisivät ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin liittyviä päätöksiä toiveikkaina
ja innostuneina. Tärkeää olisi myös, että päätökset heijastelisivat nuoren omia unelmia ja toiveita eivätkä ympärillä pyörivien aikuisten pelkoja ja arvioita. Kaikkien ei tarvitse mennä lukioon, mutta kaikkien pitäisi löytää sellainen oikeasti omalta tuntuva opiskelupaikka, josta voisi
olla innostunut. Koulujen rooli nuorten ohjauksessa kohti
perusopetuksen jälkeisiä jatko-opintoja on suuri. Opintoohjaajat, opettajat ja avustajat ovat kaikki merkittävässä
osassa. Yhtäältä koulujen tulisi taata jokaiselle oppilaalle
yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja toisaalta niiden
tulisi myös osata ohjata jokaista oppilasta tämän omista
ainutlaatuisista lähtökohdista käsin. Vammaisjärjestöt
voivat tukea kouluja tarjoamalla niille omaa asiantuntemustaan.
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Näkövammaisten liitto järjestää jälleen syksyllä 2016
koulujen henkilökunnalle suunnattuja Ohjauksessa näkövammainen nuori -infotilaisuuksia. Tänä vuonna infoja
järjestetään syys- ja lokakuussa viidellä paikkakunnalla:
Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Oulussa.
Tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan yksikön kanssa. Infot tarjoavat koulujen henkilökunnalle mahdollisuuden saada tietoa näkövammaisen oppilaan opiskelua tukevista verkostoista ja Onervan sekä Näkövammaisten liiton palveluista.
Tietoa on tarjolla myös näkövamman huomioimisesta
ammattia ja jatko-opintoja pohdittaessa. Infojen kautta
oppilaitosten, Onervan ja Näkövammaisten liiton välinen
yhteistyö paranee ja Näkövammaisten liiton sekä Onervan palvelut tulevat kouluille tutuiksi. Olisi tärkeää, että
yksittäiset koulut ja opettajat eivät jäisi yksin pohtimaan
näkövammaisen oppilaan opetuksen järjestämisen kysymyksiä, vaan osaisivat ottaa yhteyttä joko Näkövammaisten liittoon tai Onervaan.
Lisää tietoa infotilaisuuksista löytyy Näkövammaisten liiton verkkosivuilta: nkl.fi/opoinfot
ville.ukkola@nkl.fi
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Näkövammaisten
koululaisten
yleisurheilukilpailut
6.9.2016
Jyväskylässä

Näkövammaisten koululaisten yleisurheilukilpailut järjestetään tiistaina 6. syyskuuta 2016
klo 12.00–15.00 Harjun kentällä Jyväskylässä.
Sarja ja lajit
T ja P 9-v S/HN (2007 ja sitä myöhemmin syntyneet)
T ja P 12-v S/HN (2004–2006 syntyneet)
– 3-ottelu: 60 m juoksu, pituus ja pallonheitto
– 300 m juoksu
T ja P 15v-v S/HN (2001–2003 syntyneet)
T ja P 18-v S/HN (1998–2000 syntyneet)
– 3-ottelu: 100 m juoksu, pituus ja kuula
– 400 m juoksu
Ilmoittautumiset 29.8. mennessä ja lisätiedot: Nina Peltonen, puh. 050 400 1532,
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi.
Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan nimi ja yhteystiedot, syntymävuosi, valitsemanne lajit, saapumisaika Jyväskylään ja mahdollinen opastarve.
Järjestäjät: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Ohjaus- ja oppimiskeskus Valteri
Onerva (entinen Jyväskylän näkövammaisten koulu), Jyväskylän eri oppilaitosten opiskelijat.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry | Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki |
puh. 044 752 9360 | fax (09) 4257 9825 | www.vammaisurheilu.fi
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Pippuridinoa katsomaan

PIPPURIDINO kuvailutulkattuna
Aika: Sunnuntai 13.11.2016 klo 15.00.
Paikka: Teatteri Hevosenkenkä
Juhannusmäki 2, Mankkaa, Espoo.
Liput: 13 euroa.
Tiedustelut ja lippuvaraukset
arkisin klo 8.00-16.00
Puh (09) 439 1220
www.hevosenkenka.fi

K

uvailutulkatut teatteriesitykset
ovat vielä melko harvinaisia Suomessa. Tulevana syksynä Teatteri Hevosenkenkä valmistautuu
vastaanottamaan näkövammaisia lapsikatsojia PIPPURIDINO -esitykseen. Esityspäivä on sunnuntai marraskuun 13., valtakunnallisen Sokeain viikon avajaispäivänä kello 15.
Ennen esityksen alkua yleisö pääsee
tunnustelemaan näyttämön lavasteita,
roolihenkilöiden vaatetusta, hahmojen
olemusta ja esityksen mielenkiintoista

tarpeistoa.
– Näytelmän henkilöt esittäytyvät ja
voivat keskustella yleisön kanssa, jolloin
esiintyjien äänet tulevat varmasti tutuiksi,
sanoo näytelmän ohjannut Eero Ahre.
– PIPPURIDINO -näytelmässä on huumoria, kommelluksia ja vähän lempeää
jännitystäkin. Teatterin katsomossa muiden ihmisten läsnäolo ja ympärillä istuvien katsojien aistiminen luovat ainutlaatuisen tunnelman. Lapset voivat elää
teatteriesityksen luomassa maailmassa
kokonaisvaltaisesti. Mahdollinen jännitys

pysyy lapselle turvallisella tasolla. Kun
lapsi ja aikuinen kokevat yhdessä saman
esityksen on näytelmää hauska muistella
jälkeenpäin.
Teatteri Hevosenkengällä on aiempaakin kokemusta kuvailutulkatusta lastenteatterista. Syksyllä 2012 esitettiin näytelmä Kummituskekkerit näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen ja se
oli suuri menestys. Kummituskekkerien kuvailukäsikirjoituksen laatinut Eero
Ahre vastaa tälläkin kertaa käsikirjoituksesta ja toimii nyt myös kuvailutulkkina.

Teatteri Hevosenkenkä toimii vuonna 1899 rakennetussa idyllisessä kansakoulussa, joka on kunnostettu ja laajennettu lapsia ajatelleen. Teatterin piha-alueella on runsaasti pysäköintitilaa.
n

Eero Ahrella on pitkä historia nukketeatterin parissa: tänä
syksynä tulee kuluneeksi 35 vuotta siitä kun hän aloitti näyttelijänä helsinkiläisessä Nukketeatteri Sampossa.
n
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Toimintaa syksyllä 2016
Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset

Syysviikonloppu

Paikka: Jaatisen Maja, Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki.
Vanhemmat juttelevat ja saavat tietoa kahvikupposen
äärellä, kun lapset pelaavat ja leikkivät ohjaajien kanssa
Jaatisen leppoisissa tiloissa.
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.

Ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaiskavereita
15.10.–16.10.2016
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Haku päättyy: 9.9.2016
Hinnat:
näkövammainen lapsi ilmainen
saattaja 50€
Muut perheenjäsenet:
aikuinen 108€
4–14-v. lapsi 40€
alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut, kylpylän ja kuntosalien vapaankäytön sekä järjestetyn ohjelman.

Syksyn sunnuntait klo 16–18
2.10. Parisuhde ja vammaisen lapsen vanhemmuus, alustajana psykoterapeutti Ritva Salminen
27.11. Pikkujoulut
Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi(at)gmail.com, p. 044 532 1085.
Ilmoittautuessasi kerro mahdollisista allergioista, lapsen
ikä sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.

Omaisten kurssi (RAY-sopeutumisvalmennus)
Näkövammaisten lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.)
18.11.–20.11.2016
Hotelli Siikaranta, Espoo
Haku päättyy: 7.10.2016
Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen erityispiirteistä, leikistä ja liikkumisesta.
Vertaisten kokemuksia, keskustelua ja syksyistä luontoa
Hinta: 80€
Hinta sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman.

Nuorten viikonloppu
Eväitä itsenäiseen elämään ja kivaa yhdessäoloa teinien
kesken 1.11.–13.11.2016
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
Haku päättyy: 30.9.2016
Leiri on 13–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille.
Mukaan mahtuu 10 nuorta.
Hinta: 60€ sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman.

Näkövammaiset lapset ry:n uutiskirje ilmestyy taas lokakuussa. Kirjeen voit käydä tilaamassa yhdistyksen nettisivuilta www.silmatera.fi -> Tilaa uutiskirje.

Hakemukset: www.silmatera.fi/toiminta
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Tervetuloa vertaistuen maailmaan!
Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä

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

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

LIITYN K ANNATUS JÄSENEKSI
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

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

REIMAKKA – AIVAN ERITYINEN POIKA

a
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Reimakka
Aivan erityinen poika
ANNARIIKKA SIVONEN

mä

Reiman tarina nyt kirjana!

Reimakka
Aivan erityinen poika
Annariikka Sivonen

”Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysviivästymä ja epilepsia. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava.
Reimalla on kuitenkin tärkeä taito olla ihana ja aurinkoinen”
Annariikka Sivonen, Reiman äiti. Silmäterä 3/2009.
Kun Silmäterä-lehden lukijat pääsivät seuraamaan Reiman ja hänen
äitinsä Annariikan elämää vuonna 2009, Reima oli pieni 2-vuotias
poika ja Annariikka Sivonen opiskeleva yksinhuoltaja. Pian tämän
jälkeen Reima sai kehitysvammadiagnoosin.

ja

Silmäterässä Reimakka -kolumni ilmestyi kuuden ja puolen vuoden
ajan. Tuona aikana Reima kasvoi, ja Reiman perhe kasvoi. Kolmen
kuukauden välein Annariikka Sivonen päivitti pienen pojan elämäntaipaleen tapahtumia ja omia äidinmietteitään lämpimällä elämänymmärryksellä ja huumorilla – ja loistavalla taidolla kirjoittaa.
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NÄKÖVAMMAISET LAPSET RY

Reimakka on hyvä kirja kenen tahansa vammaisen lapsen vanhemman käteen. Se antaa uskoa lapsen hyvään elämään vamman tuomista rajoituksista huolimatta.
Reimakka – Aivan erityinen poika
Teksti ja valokuvat: Annariikka Sivonen
Sivumäärä: 68 s.
Julkaisija: Näkövammaiset lapset ry 2016

Reimakka on paikallaan myös vammaisten lasten parissa työtä tekevälle. Se avaa ovet arkeen, josta ei puutu vuorenkorkuisia haasteita,
ja näyttää miten ne ylitetään.

ISBN 978-952-93-7392-5
Tilaukset: www.silmatera.fi -> Silmäterä-lehti –> muut julkaisut
Hinta: 18 euroa; yhdistyksen jäsenille 12 euroa
(sisältää postimaksun)

Kaiken kaikkiaan, Reimakka ei ole kirja pelkästään vammaisuudesta,
vaan se kertoo äitiydestä, rakkaudesta ja elämästä tavalla, joka koskettaa ihan jokaista lukijaa.

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

