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Sokea lapsi -seminaari 
Ikaalisissa 3.–4.4.2014

Seminaarin päätavoite on koota yhteen ammattihenkilöi-
tä syventymään keskeisiin teemoihin sokean lapsen kas-
vussa ja kehityksessä. Lisäksi henkilöstön verkostoitumi-
nen on tärkeä tavoite. 
Seminaari on suunnattu sokeiden ja vaikeasti heikkonä-
köisten lasten kanssa työskenteleville ammattihenkilöille 
ensisijaisesti läntisen Suomen alueelle. 
Seminaarin suunnittelusta ja valmistelusta vastaa alueel-
linen työryhmä, jossa myös sokean lapsen vanhempia on 
mukana.
n Aloitamme torstaina 3.4.2014 klo 9.30 ja 
päätöskahvit juodaan perjantaina 4.4.2014 klo 15.00.
n Seminaaria organisoi Näkövammaisten Keskusliitto ry 
yhdessä Tays:n Silmäkeskuksen näönkuntoutuksen, Näkö-
vammaiset lapset ry:n ja Oppimis- ja ohjauskeskus Oner-
van – Onerva Mäen koulun kanssa. Sokeain Lasten Tuki-
säätiö on seminaarisarjojen mahdollistaja ja suurin rahoit-
taja. 
n Koulutuksen hinta on 200 € sisältäen seminaariohjel-
man, majoituksen, ruokailut ja osallistumisen kylpylään 
sekä tansseihin. 
n Tutustu monipuoliseen seminaariohjelmaan ja ilmoit-
taudu osoitteessa: www.sokealapsi.fi

n Tiedustelut:
Elina Helén
lasten aluesihteeri 
elina.helen@nkl.fi 
0500 595 431

Heidi Haapalehto
kuntoutusohjaaja
heidi.haapalehto(at)pshp.fi
(03) 31169014

Margit Östman
kuntoutusohjaaja 
margit.ostman(at)pshp.fi
(03) 31165645

Tanssikerho Ankkuri

Tanssikerho Ankkurin kevätkausi alkaa keskiviikkona 15.1. 
klo 17.30–18.30 Espoon Taidetalo Pikku Aurorassa. Kerho 
on suunnattu näkövammaisille lapsille. 
Lisätiedot: Hanna Mäkelä, p. 040 7096410, hannasofia.
makela@gmail.com.

Onetti verkkopalvelu on avattu

Onetti on Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ylläpitämä 
verkkopalvelu. Se antaa tukea ja ohjausta oppimiseen ja 
koulunkäyntiin eli yleisen, tehostetun ja erityisen tuen 
toteuttamiseen. Palvelu on suunnattu sekä opetus- että 
kuntoutushenkilöstölle, mutta myös oppimisessa tukea 
tarvitsevien lasten vanhemmille.

Onetti tarjoaa verkkomateriaaleja erityisesti näkemi-
seen, kuulemiseen, kieleen ja vuorovaikutukseen liitty-
vissä tuen tarpeissa. Palvelu sisältää sekä maksullisia että 
maksuttomia verkkojulkaisuja ja -luentoja. Useimmat jul-
kaisuista ovat myös tulostettavissa. Sivut täydentyvät sitä 
mukaa kun verkkotuotteita valmistuu.

Verkkosivuston tavoitteena on täydentää muita Oner-
van ohjauspalveluja sekä koulutuksia. Sivusto sisältää pe-
rustietoa opetuksen ja ohjauksen tueksi, mm. verkkovi-
deoita, julkaisuja ja tekstejä. Lisäksi sivuilta löytyy ohjaus-
ta (tekstejä ja videoleikkeitä) muutamien erityistaitojen 
opetteluun. 

Onetissa on mm. monipuolista materiaalia liikkumistai-
dosta ja sen harjoittelusta ja visuaalisista tehtävistä. Näis-
tä esimerkiksi Koritehtävät 1 -julkaisu on tarkoitettu lap-
sille ja nuorille, joilla on toiminnanohjauksen, oppimisen 
ja omatoimisuuden pulmia. Julkaisussa on teoriaosuus vi-
suaalisista tehtävistä ja runsaasti koritehtävien mallihar-
joituksia värikuvin.
n Onettiin pääset tutustumaan osoitteessa: www.onetti.fi
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Leena Honkanen 
toiminnanjohtaja

K
iirettä pukkaa? Vuodenvaihteen juhla-aika taitaa olla suurimmal-
le osalle meistä aika stressaavaa. Siivoukset, lahjat, ruuat, kortit  ja 
työssäkin pitäisi ehtiä olla ja keskittyä. Tuntuu vuoren kokoisel-
ta haasteelta.

Ja kyllä elämässä näitä haasteita on ilman jouluakin; isoja juttu-
ja, joiden edessä melkein lamautuu. 

Viime Silmäterässä Kirsti Hänninen puhui arkisten asioiden opet-
tamisesta lapselle. Pieni asia yhdellä kertaa riittää, sanoi Kirsti: minuutti tai pari 
silloin toinen tällöin. Vähitellen, toistojen kautta, opeteltava asia alkaa sujua ru-
tiinilla ja tehtävää voidaan laajentaa – kun banaani on opittu kuorimaan, aletaan 
harjoitella sen paloittelemista. 

Tämä pilkkomisen ja tehtävien paloittelemisen taito on hyvä taito muissakin as-
kareissa. Silloin kun laiskottaa tai liian monta asiaa pitää rajallista aivokapasiteet-
tia taistelukenttänään, pitää istahtaa ja suunnitella, mihin voimat riittävät, mikä 
tehdään ensin, ja paljonko aikaa voi käyttää: tämän teen nyt ja tuon kello kaksi – 
viisitoista minuuttia tuota, viisi tätä ja tuolle pitää varata kaksi tuntia. Kun suun-
nitelma on valmis, edetään sen mukaan ja energiaa ei tuhlaannu mielen vaappu-
miseen eri tehtävien välillä. Ja ennen kaikkea tekemättömien töiden painolasti ei 
kaiherra niin pahasti, kun tietää, että niille on varattu oma aikansa.

Vammaisen lapsen vanhemman arjen haastevuori voi kasvaa sekin korkeaksi: 
terapiat, päivähoito- ja kouluasiat ja ihan tavallinen arjessa selviytyminen vaativat 
energiaveronsa. Miten selvitellä kaikki etuudet ja oikeudet, mitä hakea ja mistä? 
Voimat kuluvat loppuun jo kaikkea tätä ajatellessa. Pilkkomisen taitoa kannattaa 
kokeilla näidenkin asioiden selvittelyssä ja aikatauluttamisessa. Ja sitten edetä as-
kel kerrallaan kohti päämäärää. 

Päämäärien saavuttamiseksi hyvä keino on myös lyöttäy-
tyä yhteen samaan suuntaan kulkevien kanssa. Näkövammai-
sen lapsen asioissa se samaan suuntaan kulkevien joukko löy-
tyy täältä vanhempainyhdistyksestä. Kun porukalla juttelee, 
suunnittelee ja käy haasteita kohti, matka tuntuu helpom-
malta ja kantamus keveämmältä.  

Millä keinon oman elämäsi haasteista selviätkin 
tai päämääriisi pyrit, muista myös iloita saavutuk-
sistasi ja palkita itseäsi vaikka pienellä lepohetkellä 
tai hyvällä kirjalla – ja kiittää kanssasi kulkeneita.

Pilko 
ja paloittele
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Teksti Leena Honkanen

Leirillä 
yli kolme 
vuosikymmentä

S
ari lähti leirille mukaan sisaruksena, kun 
pikkuveljen Pasin, näkövamma oli todet-
tu ja Karjalaisen perhe hakeutui vertaistu-
en piiriin. Kymmenvuotias tyttö rupesi he-
ti hommiin, auttelemaan muiden perhei-
den lasten hoidossa.

– Tuohon aikaan yhdistyksen leireil-
lä ei vielä ollut ulkopuolisia ohjaajia, vaan perheet hoi-
tivat leirin ohjelman itse. Vanhempien omia taitoja käy-
tettiin hyväksi; joku isä osasi pajupillin teon ja hän opet-
ti lapsille sen taidon. Oma äitini on hyvä leipoja ja niin-
pä hän esimerkiksi leipoi lasten kanssa. Vanhempien ak-
tiivisuus toi leireille aivan omanlaisensa ilmapiirin, Sari 
Karjalainen muistelee. 

– Ohjelma sinänsä ei tuolloin ollut leirin tärkein asia, 
vaan yhdessäolo. Leirillä perheillä oli aikaa puhua yhtei-
sistä asioista ja touhuta kaikenlaista lasten kanssa. Jokai-
nen otti pyytämättä vastuuta myös muiden lapsista. Tun-
tui kuin oltaisiin oltu yhtä perhettä.

Monelle Näkövammaiset lapset ry:n jä-

senperheistä ja ohjaajista on kertynyt 

leirikokemuksia monien vuosien ajal-

ta, mutta tuskin kukaan muu, kuin Sa-

ri Karjalainen on leireillyt joka kesä jo 

70-luvulta lähtien. 
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– Jo ennen kuin olin täysi-ikäinen aloin 
käydä auttelemassa leireillä myös ilman 
Pasia ja vanhempiani. Sitten tulivat oike-
at leiriohjaajan tehtävät. Samoihin aikoi-
hin yhdistyksen kurssien ja viikonloppu-
tapaamisten määrä alkoi lisääntyä, ja mi-
nun tehtäväni sitä mukaa.

”Liikunnallinen” päättyy, 
ikävä jää
Sari Karjalaista voisi nimittää vaikka lii-
kunnallisen kuntoutuksen sieluksi, koska 
Grand Old Lady hän ei vielä ikänsä puo-
lesta ole.  Sari on johtanut Näkövammai-
set lapset ry:n tuottamaa Kelan liikunnal-
lista kuntoutuskurssia peruskouluikäisil-
le yhdentoista vuoden ajan ja koonnut 
vuosien varrella kurssille ohjaajatiimin, 
jonka ammattitaito on huippuluokkaa.  

– Kahdeksankymmenluvulla yhdis-
tys alkoi järjestää vuosittaista Kelan kun-
toutuskurssia, jossa olin mukana mel-
kein alusta asti, aluksi sisaruksena, sit-
ten ohjaajana ja viimeiset kymmenisen 
vuotta kurssin johtajana. Minua edeltä-
neet kurssinjohtajat, sellaiset kuin Veik-
ko Hokkanen, Hannu Juutinen ja Esko 
Tynkkynen, olivat tehneet loistavaa työ-
tä ja siitä oli helppo jatkaa. 

– Viidentoista kuntoutujan kurssilla on 
ollut ainutlaatuinen mahdollisuus kokeil-
la hyvin monenlaisia näkövammaislajeja 
ja erityisesti joukkuelajeja, kuten esimer-
kiksi maalipalloa. Myös lasten vanhem-
mat ja sisarukset ovat päässeet hyvin si-
sälle soveltuvien lajien tarjontaan.  Lii-
kunnan apuvälineiden määrä on kasva-
nut vuosi vuodelta ja mahdollistanut nä-

kövammaisille monien aivan uusien laji-
en harrastamisen. 

– Meillä on ollut aivan loistavan osaava 
ja ammattitaitoinen työntekijäkaarti. On 
harmi, että nyt Kelan kuntoutusta koske-
van uuden standardin myötä tätä kurssia 
ei voida enää järjestää. Monen osaavan ih-
misen ammattitaitoresurssi jää nyt vaille 
käyttöä eikä tulevilla koululaispolvilla ole 

”Kun veljeni Pasi oli saanut näkö-

vammadiagnoosin, tuli lähiseudul-

la asuva Herrasen perhe näkövam-

maisten kaksostensa, Mikon ja Jo-

hannan, kanssa käymään koto-

namme. Siitä alkoi meidänkin per-

heen ymmärrys siihen, miten tär-

keää vertaistuki on meille kaikille. 

Minulle sisaruksena se on merkin-

nyt uuden oppimista ja erilaisuu-

den hyväksymistä.”
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enää mahdollisuutta päästä tämäntyyp-
piseen kuntoutukseen.  Kurssia, kurssi-
laisia ja ihania työtovereita tulee ikävä. 

Leirit tuovat ystäviä
– Jokainen leiri ja jokainen kurssi imai-
see mukaansa aivan ensi hetkestä lähti-
en, sanoo Sari Karjalainen.  – Ohjaajat 
työskentelevät aamusta iltaan ja vapaa-
aikakin vietetään perheiden kanssa yh-
dessä. Ohjaajapalaverien pito on jäänyt 
usein yön tunteihin, mutta kaikki ohjaa-
jat ovat olleet niin sitoutuneita ja innok-
kaita, että se ei ole ketään haitannut. Ko-
tiin tultua ehtii sitten nukkua.  

– Vuosien varrella pikkulapsina tapaa-
mani lapset ovat kasvaneet murkuiksi ja 
aikuisiksi. Monet perheet ovat pitäneet 
yhteyttä ja aika monen kotona olen käy-
nyt kylässäkin eri puolilla Suomea liik-
kuessani. 

– On ollut ihanaa nähdä kuinka nuo-
ret, joihin aikanaan tutustuin leireillä, ovat 
löytäneet paikkansa elämässä ja perusta-

neet perheitä. Heiltä tulee aika ajoin teks-
tiviestejä ja sähköposteja, joissa he kerto-
vat kuulumisiaan.  Näiden nuorten, nyt 
jo aikuisten, kanssa olemme joskus suun-
nitelleet, että pitäisimme ”entisten lasten” 
viikonlopputapaamisen, – vaikka jonkin 
vaelluksen tai maatilaloman.  Toivottavas-
ti se vielä jonain päivänä toteutuu.

Jokaisella pitää olla kaveri
Sari oli jo pikkutyttönä varma uravalin-
nastaan; hän halusi ”päiväkodin tädiksi”. 
Niinpä hänestä tuli lastentarhanopettaja. 
Työssään ja leireillä hän on nähnyt mi-
ten luontevasti kaverisuhteet lasten vä-
lillä syntyvät, mutta eivät ne aina help-
pojakaan ole.

– Päiväkotien ja koulujen henkilökun-
nan vastuulla on se, että jokainen lap-
si pääsee osaksi ryhmää hoito- tai kou-
luyhteisössä. Kotien mahdolliset kieltei-
set asenteet erilaisuutta kohtaan näkyvät 
lasten käytöksessä. Ketään ei voi pakottaa 
toisen kaveriksi, mutta pienillä ei ole en-

nakkoluuloja, jos niitä ei kotonakaan ole.
– Leireillä usein nekin näkövammaiset 

lapset, jotka eivät ole onnistuneet omassa 
hoitoyhteisössään luomaan kaverisuhtei-
ta löytävät oman vertaiskaverin. Tekno-
logian kehitys on tehnyt helpoksi yhtey-
den pitämisen, vaikka välimatkaa olisikin. 
Pienetkin jo skypettelevät toisilleen, kun-
han vanhemmat vaan avaavat yhteyden.

– Vanhempien aktiivisuus on tärkeää 
kaverisuhteissa. Jos lapset leirillä ovat tu-
tustuneet ja ystävystyneet, tulee vanhem-
pien nähdä vaivaa sen eteen, että lapsil-
la on mahdollisuus tavata toistekin. Ky-
läreissuja kannattaa järjestää ja kutsua 
kaveria kylään.

Lapset sydämessä
Sari on tehnyt päivätyötään espoolaises-
sa päiväkodissa jo reilut 18 vuotta ja nyt 
Mäntyharjun tytöstä on alkanut tuntua et-
tä maiseman/työn vaihto voisi olla ajan-
kohtaista.

Leirihommia hän ei jätä ihan lopulli-

n Leireillä on kautta vuosien tanssittu ja 
pidetty hauskaa.
Kuvat viereisellä sivulla:
ylhäällä Perheleiri 1992 
alhaalla Perheleiri, Huttula 1998 
Tämän sivun kuva 
Pääsiäisleiri Peurunka 1998. 

Pitkään Näkövammaiset lapset 

ry:n leiritoiminnassa mukana ol-

leena Sari Karjalaiselle on muodos-

tunut laaja ystävien ja tuttavien 

verkosto perheitä, lapsia ja nuoria 

ympäri Suomen.
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sesti, mutta kesiin mahtuu nyt muutakin.
– Ensi keväänä on varmaan hirveästi 

vapaata aikaa, kun ei olekaan tätä joka-
vuotista kurssin suunnittelua, Sari nauraa. 

– Elokuussa olen jälleen yhden vii-
konlopun yhdistyksen leirillä. Silloin on 
omaisten ja leikki-ikäisten viikonloppu, 
samanlainen kuin yhdistys järjesti vuosi 

sitten syksyllä. Se oli onnistunut ja tar-
peellinen tapahtuma, joten on hienoa, et-
tä sille tulee jatkoa. Tällä kurssilla, vaik-
ka se onkin vain vuorokauden mittainen, 
isovanhemmilla on mahdollisuus tavata 
omaa vertaisryhmäänsä ja myös muita 
näkövammaisia lapsia kuin oman lapsen-
lapsensa. Asiat, joista keskustellaan voivat 

olla kipeitäkin, mutta vertaisuus ja yhdes-
sä jakaminen luovat arvostavan ja luot-
tamuksellisen ilmapiirin. Viime vuonna 
kurssilla oli myös yksi kummitäti kum-
milapsensa kanssa. On hienoa kun per-
heen läheiset ihmiset haluavat olla lapsen 
tukena ja tutustua hänen elämänpiiriin-
sä. Se auttaa perheitä jaksamaan.

n Pikkuväkeä leireillä:
ylhäällä vasemmalla 
Isovanhempien viikonloppu Hopeaniemes-
sä 2003
ylhäällä oikealla 
Perheleiri Summassaaressa 1998
alhaalla 
Perheleiri Summassaari 1997.
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Puheenjohtajalta:

Hanno Peuranen
puheenjohtaja

K
esällä järjestettiin yhdistyksemme toimesta ai-
nakin toistaiseksi viimeinen Kelan liikunnallinen 
kurssi. Syynä tähän on Kelan uudet kilpailutus-
säännöt, jotka suosivat suuria kuntoutuslaitok-

sia, eikä meidän yhdistyksellä ole mahdollisuutta kilpailla 
heidän kanssaan. Vielä suuret kiitokset kaikille ohjaajille!

Joinakin vuosina yhdistyksemme leireille on mahtunut 
kaikki halukkaat mukaan ja vapaita paikkoja on jäänyt yli-
kin. Viimeisenä parina vuotena on kuitenkin käynyt mo-
nen kurssin kohdalla niin, että kaikki halukkaat eivät ole 
mahtuneet mukaan – näin on käynyt myös omalle per-
heelleni. Hienoa, että innostusta riittää ja porukat lähte-
vät rohkeasti mukaan! Itse luovun mielelläni paikastani 
vähemmän mukana olleelle ja sitä luultavasti enemmän 
tarvitsevalle. Onneksi kuitenkin tällä kertaa mahduimme 
ensikertalaisina mukaan liikunnalliselle kurssille.

Toivonkin tässä tilanteessa, kun tarjonta ei välttämät-
tä riitä vastaamaan kysyntää, että leireille ja tapahtumiin 
osallistuvat ottavat tilaisuuksista kaiken irti. Kannattaa 
hyödyntää parhaansa mukaan ohjelmaa ja tutustua uu-
siin ihmisiin. Kavereita löytävät niin lapset kuin aikuiset-
kin.

Me ainakin olemme nauttineet yhteisestä tekemises-
tä. Niin lapset kuin aikuisetkin ovat saaneet vertaistensa 
seuraa. Juuri sitä jokaisen miehen unelmoimaa vertais-
tukea, piirissä istuen ja sydänverta vuodattaen. Saat-
taa kuulostaa pelottavalta, mutta yleensä keskus-
telut ovatkin melko kannustavia ja jopa haus-

Kysyntää vai tarjontaa

koja. Saattoivat aikuiset kohdata illan hämärtyessä baa-
rissa muutaman juomankin kera. Se ei liene kuulostakaan 
niin pahalta?

Kotiin viemisinä käteen jäi lapselle uusi harrastus ja 
kaikille jonkin asteinen (terapia)koirakuume. Tietenkin 
myös roima annos uutta tietoa, uusia kavereita ja muka-
via muistoja.

Suosittelen osallistumaan tapahtumiin jatkossakin!

Oikein lämmintä joulunaikaa! Kiitos kuluneesta vuodesta 
ja massiivisesti iloa vuodelle 2014!

Viimeksi kirjoitin esteettömyydestä. Kävin sen jälkeen työmatkalla 

Indokiinassa... Eipä sitten sen enempää aiheesta.
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Oo mun kaa! 
-kerhot 
Helsinki

kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, 
Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15 A
7.1. Hop Lop Helsinki, yhdistys maksaa sisään 
pääsyn.
4.2.
4.3.
1.4.
6.5.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerho-
tila, Kuninkaankatu 8A 4
13.1. 
17.2. 
17.3. 
14.4. 
12.5. 

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20
8.1. Leaf-Areena, yhdistys maksaa sisäänpääsyn. 
Tapaaminen Leaf-Areenan pääovella, alakerras-
sa, Kärsämäentie 35.
12.2. Touhua kerhotiloissa,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 
Läntinen Pitkäkatu 37, Turku
12.3. Tutustuminen paloasemalle/poliisilaitok-
selle. Lisätietoja myöhemmin.
9.4. Laivastoasema ja sotku-munkille (varaa mu-
kaan rahaa). Tapaamispaikka selviää myöhem-
min.
14.5. Retki
Tiedustelut: nlt@silamtera.fi, 09-752 2540 
Ilmoittautumiset: 
www.silmatera.fi -> toiminta

Sokkotreffit järjestetään Jaatisella, 

Pitäjänmäellä osoitteessa Kornetintie 10, 

00380 Helsinki.

Jaatisella on tapaamisille mukavat puitteet: lap-
sille löytyy kiinnostavaa tekemistä erilaisten le-
lujen, pelien ja peuhaamishuoneen välineiden 
kanssa, lastenohjaajien ollessa menossa muka-
na. Aikuisille on oma yhteinen juttuhetki kahvi-
kupposen ääressä aikuisten puolella. Jaatisella 
on hyvät puitteet myös perheen pienimpiä var-
ten, mm. mahdollisuus lämmittää oma ruoka 
mikroaaltouunissa. 

Tulevat sokkotreffiajat ovat:
n Sunnuntai 2.2. klo 16–18, 
Katse tulevaisuuteen
Vieraana työllisyysneuvoja Ville Ukkola, 
Näkövammaisten Keskusliitto
Ilmoittautuminen torstaihin 30.1. mennessä.
n Sunnuntai 16.3. klo 16–18 
Ilmoittautuminen torstaihin 13.3. mennessä.
n Sunnuntai 11.5. klo 16–18, Nyyttikestit
Tuo mukanasi pientä purtavaa yhteiseen pöy-
tään.
Ilmoittautuminen torstaihin 8.5. mennessä.
n Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista al-
lergioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikko-
näköinen vai sokea. Tapaamiset ovat perheille 
maksuttomia. 
n Ilmoittautumiset:
vertaistukija Hanna Mäkelälle,
sähköpostitse hannasofia.makela@gmail.com
tai puhelimella 040 7096410. 

Pääkaupunkiseudun
sokkotreffit
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Vanhempien viikonloppu 
22.–23.3.2014
n Vanhempien viikonloppu pidetään Kylpylä-
hotelli Rantasipi Aulangolla, Hämeenlinnassa. 
Lauantaina 22.3. klo 10.30 on yhdistyksen vuo-
sikokous. Kokouksen jälkeen Näkövammaisten 
Keskusliiton työllisyyspalvelut esittelee toimin-
taansa.
n Vanhempien viikonloppuna aikuiset juttele-
vat ja rentoutuvat keskenään, joten lastenhoi-
toa kannattaa alkaa jo kysellä mummeilta ja 
kummeilta. Mikäli osallistutte pelkästään yhdis-
tyksen vuosikokoukseen, ilmoittakaa siitä erik-
seen. Kokoukseen osallistujille yhdistys tarjoaa 
lounaan.
n Viikonlopun omavastuu on 70 euroa / henki-
lö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). 
Hinnat sisältävät yöpymisen ja ateriat tulopäi-
vän tervetulokahvista lähtöpäivän aamiaiseen, 
sekä kylpylän allasosaston ja kuntosalin vapaan 
käytön.
n Vuosikokoukseen osallistujien matkat korva-
taan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti. 
n Ilmoittautumiset 7.2.2014 mennessä www.
silmatera.fi / Toiminta
n Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraus-
hinta joka edellyttää ilmoittautumista viimei-
seen ilmoittautumispäivään mennessä. Myö-
hemmin ilmoittautuneiden hinta on kahden 
hengen huoneessa 139 euroa / henkilö ja yhden 
hengen huoneessa 174 euroa / henkilö.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihtee-
ri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja ti-
lintarkastajien lausunto vuodelta 2013
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
selle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
vuodelle 2015
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille vara-
tilintarkastajat vuodelle 2015
10. Käsitellään muut kokouskutsussa maini-
tut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähin-
tään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 
tekemät esitykset, joista hallituksen on esi-
tettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus

Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille 
Näkövammaiset lapset ry:n 
vuosikokoukseen
22.3. klo 10.30 Rantasipi Aulangolla
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Kevät 2014 on tulossa!
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Kevätviikonloppu Oulussa
Näkövammaisten lasten perheiden kevätviikon-

loppu 12.–13.4.2014 Virpiniemen liikuntaopistos-

sa, Kiviniemellä. Paikkoja rajoitetusti, ilmoittau-

duthan ajoissa mukaan.
n Viikonlopun ohjelmassa on liikuntaa, kädentaitoja ja ul-
koilua. 
n Majoittuminen retkeilyhotellihuoneissa, joissa on majoi-
tus kahdelle hengelle sekä mahdollisuus lisäpatjaan. 
n Viikonlopun omavastuu on aikuiselta ja yli 13-vuotiaal-
ta lapselta 60 euroa, alle 12-vuotiaalta lapselta 30 euroa. 
Hinnat sisältävät yöpymisen ja ateriat tulopäivän tervetu-
lokahvista lähtöpäivän lounaaseen, sekä saunan käytön.
n Ilmoittautumiset 28.2.2014 mennessä 
www.silmatera.fi / Toiminta

Liikunnallinen pääsiäisleiri 
Pajulahdessa
Pääsiäisleiri järjestetään 18.–20.4.2014 Liikun-

takeskus Pajulahdessa Nastolassa yhteistyös-

sä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 

kanssa. Viikonlopun ohjelma on liikuntapainot-

teinen, tarjolla on monenlaista lajikokeilua. 

n Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä. 
Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä eli va-
raathan paikkasi nopeasti!

n Hinnat:
Aikuinen 168,30€
Lapsi 6–16v. 146,40€
Lapsi 0–5-vuotias ilmaiseksi
n  Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (2 vuoro-
kautta) sekä aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan. 
Perjantaina aloitetaan klo 14.00 ja sunnuntaina päätetään 
lounaaseen. 
n Ilmoittautumiset 28.2.2014 mennessä
www.silmatera.fi -> Toiminta 
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Reimakka

n  Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkömoni-
vammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluu myös aviomies Juha 
ja vuonna 2013 syntynyt Saini.

Koulutien alussa

R
eimasta on tullut esikoululainen. Ensim-
mäisenä koulupäivänä katsoin ikkunas-
ta kun poika nostettiin taksiin. Se tun-
tui suurin piirtein siltä kuin olisi lähettä-
nyt lapsensa maailmanympärysmatkalle. 
Ensi kertaa ollaan tilanteessa, jossa Reima 
on päivät poissa kotoa. Koulun aloitus ja 

Saini-siskon syntymä, vaikka ihania asioita ovatkin, on 
myös sopeutumista vaativa yhdistelmä. Tiivis pikku tiimi 
on hajonnut. Reimalle omistautunutta aikaa on vähem-
män. On hyväksyttävä se, että Reimalla on elämässään 
osa-alue, josta äiti tietää vain sen mitä avustaja ja reissu-
vihko kertovat. Surin tätä ja pidin tilanteena, jonka vain 
toinen erityisen lapsen äiti voi ymmärtää, kunnes tajusin, 
että samankaltaisessa tilanteessa ollaan missä tahansa per-
heessä, jossa lapsi on aloittanut koulun tai hoidon kodin 
ulkopuolella. Tilannetta helpottaa, että koulun ja kodin 
välisessä tiedonkulussa ei ole moittimista. Sama avustaja 
on Reiman kanssa koko päivän aamutoimista kotiin tu-
loon asti ja Reiman mukana kulkee reissuvihkon lisäksi 
kamera, johon on tallentunut koulupäivien tapahtumia 
aina puutöistä herkkuhetkiin.

Reiman arkipäivät kuluvat erityiskoulun pienessä ryh-
mässä, jossa kaikilla on liikuntarajoitteita ja näkövam-
ma. Papan ennustus piti paikkansa eli Reima on ruoka-
tuntien priimus, mutta niin kuuluu olevan muidenkin 
tuntien. Reima ottaa koulupäivistä irti kaiken mahdolli-
sen. Iltapäivisin kotiin palaa väsynyt, mutta iloinen poi-
ka. Aamuisin nahoissa pysyminen tekee tiukkaa, kun poi-
ka lähtee intoa puhkuen kouluun. Paitsi kun kouluun piti 
lähteä eräänä lauantaina. Reima oli kai laskeskellut, että 
viikko alkaa olla täysi ja on pakko olla vapaapäivän vuo-
ro. Ulkovaatteisiin tälläytyminen ei olisi voinut vähem-
pää kiinnostaa ja muutenkin kanta kuusipäiväiseen kou-
luviikkoon tuli hyvin selväksi. Sain taas herätellä itseäni 

uskomaan, että Reima ymmärtää enemmän kuin minä 
ymmärrän uskoa.

Luulin olleeni sinut Reiman erityisyyden kanssa jo vuo-
sia. Terveen pikkusisaruksen myötä sitä on kuitenkin jou-
tunut käsittelemään uudelleen. Kontrasti lapseen, joka il-
man ponnisteluja nappaa tavaroita käsiinsä ja katsoo sil-
miin metrien päästä, on niin valtava. En muista koskaan 
kysyneeni, miksi vammainen lapsi osui minulle, mut-
ta nyt kysyn usein, miksi juuri Reima on saanut sellaiset 
palikat elämälleen kuin on. En sure mitään, mitä itselle-
ni on koitunut, olenhan saanut niin paljon. Suren niitä 
asioita joihin Reimalla ei ole mahdollisuutta. Uskon, että 
Reima on onnellinen, mutta yhä useammin minua vaivaa 
se, ettei elinpiiri koskaan laajene täyteen mittaansa. Aina 
enemmän tulee eteen tilanteita, joissa pienetkin reissut 
tekee mieli jättää niille kerroille, kun Reima on tilapäis-
hoidossa. Reiman ollessa vauvaikäinen, ihmettelin miksei 
isompia vaikeavammaisia lapsia näy juuri missään. Kyl-
lä minä vaan sitten… Kunnes totuus on hiljalleen valjen-
nut. Missä voi hoitaa hygienia-asiat 120-senttiseltä lapsel-
ta joka ei seiso tai istu, kun vessoissa on hoitotasoja vain 
vauvoille? Mihin voi laskea lapsen oikomaan selkäänsä? 
Oma lukunsa on sekin, miten kauan kauppakeskuksissa 
saa jonottaa hisseihin pääsyä, kun niistä purkautuu yleen-
sä hemmoja, joiden liikuntarajoite on polvissa lököttävät 
housut. Ja joskus on pakko ottaa itsensä irti. Luottaa sii-
hen, että yhtä suuri rakkauden teko kuin työntää pyörä-
tuolia sinnekin mihin sillä ei pitäisi päästä, on levätä pa-
ri päivää ja työntää sitä tuolia sen jälkeen vaikka vain lä-
hikauppaan, mutta kevyemmin.

annariikka.sivonen@
gmail.com
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Eemi kaipaa

kuntoutusta
Teksti Jenni Sironen

Meidän kertomuksemme alkaa 22.3.2013, kun perheeseemme 

syntyy kolmas lapsi, Eemi-poika. 
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askausaika sujui oikein hy-
vin, ja synnytyskin, kun-
nes loppumetreillä vau-
va joutui ahdinkoon, kun 
napanuora kuristi kaulaa 
niin pahasti, että se pi-
ti katkaista ennen aiko-

jaan. Sinisenä syntynyt poika kiidätettiin 
vastasyntyneiden teho-osastolle. 

Eemi sai ensimmäisenä elinvuorokau-
tenaan syviä apneakohtauksia, ilmeisesti 
johtuen syntymässä koetusta hapenpuut-
teesta. Hänet tutkittiin varmuuden vuok-
si päästä varpaisiin, mutta koetuloksista 
ei löytynyt mitään poikkeavaa. Pikkuisen 
vointi parani hiljalleen, lääkitykset puret-
tiin ja Eemi pääsi kotiin viikon ikäisenä.  
Sovittiin, että kolmen kuukauden pääs-
tä kävisimme Eemin kanssa neurologin 
kontrollissa.

Huoli nostaa päätään
Eemin ollessa reilun kuukauden ikäinen 
kiinnitin ensimmäistä kertaa huomiota 
pojan vaelteleviin silmiin. Odottelin jo ko-
vasti ensimmäisiä hymyjä, mutta Eemiin 
oli vaikea saada katsekontaktia. Hän vai-
kutti tuijottelevat kauempana olevia va-
loja ja ikkunoita. Tämähän on kovin ta-
vallista pienille vauvoille, joten en vielä 
pahasti huolestunut. 

Kun Eemi täytti kaksi kuukautta, aloin 
olla melko varma, että kaikki ei ole ihan 
kohdallaan. Eemin silmät olivat edelleen 

levottomat ja toisinaan hän ikään kuin 
laittoi näytönsäästäjän päälle, eikä ha-
lunnut tai jaksanut katsella mitään. Ee-
mi kyllä jokelteli kovasti ja otti kontak-
tia, mutta katsekontaktin ja vastavuoroi-
sen hymyn sai vain harvakseltaan. Hän 
ei myöskään vaikuttanut näkevän lähel-
lään olevia esineitä. Huolestuneena ky-
syin neuvoa neuvolasta ja lastenneuro-
logilta. Kukaan ei oikein reagoinut mi-
tenkään, ja meidän piti vain jäädä odot-
telemaan, koska ei nähty tarpeelliseksi ai-
kaistaa neurologin kontrolliaikaa tai oh-
jata meitä silmälääkärille.

Nyt täytyy toimia
Kun Eemi oli lähemmäs kolmekuinen, 
hän ei edelleenkään tuntunut näkevän 
lähelle, eikä esimerkiksi lähtenyt seuraa-
maan katseellaan lelua. Joskus hän kyl-
lä katseli kauempana olevia katseluku-
via, mutta hyvin usein silmät vain sei-
lasivat edestakaisin. Päätin lähettää säh-
köpostia silmälääkäri Lea Hyväriselle ja 
kerroin hänelle tilanteestamme. Yllätyin 
iloisesti, kun Lea vastasi välittömästi vies-
tiini. Huoleni oli kuultu ja se tuntui hur-
jan helpottavalta siinä epätietoisessa tilan-
teessa. Lea Hyvärinen järjesti meille sil-
mälääkäriajan ja toden totta: Eemin nä-
önkehitys oli viivästynyt. Silmissä ja sil-
mänpohjissa ei löytynyt vikaa. 

Kuten oli sovittu, kävimme neurologil-
la Eemin ollessa reilun kolmen kuukau-

den ikäinen. Tämän käynnin jälkeen tu-
tustuimme myös lasten näönkäytön kun-
toutusohjaajaan ja häneltä saimme hyviä 
vinkkejä Eemin näön aktivoimiseksi. Kun-
totusohjaaja jäi kuitenkin pian tuon jäl-
keen kesälomalle, joten varhaiskuntou-
tus ei lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla 
ja fysioterapiaakaan Eemille ei määrätty. 

Olisimme varmasti vain tyytyneet ko-
tona itse Eemin kanssa puuhastelemaan, 
jollei Lea Hyvärinen taas olisi puuttunut 
asiaan. Hänen mukaansa tarvitsisimme 
apua muun muassa varhaisen kommu-
nikaation tukemiseen. Heikkonäköinen 
lapsi tarvitsee aina fysioterapiaa kehon-
kuvan ja tilakäsitteen määrittämiseen. 
Myös liikunnallista kehitystä on tuettava.

Fysioterapia järjestyi, kun lähdin sitä 
itse kyselemään. Hyvä niin, sillä Eemil-
lä on sittemmin havaittu jäykkyyttä har-
tiaseudulla, joka osaltaan vaikeuttaa kä-
sien käyttämistä. Lea Hyvärisen ansios-
ta hoksasimme myös hakea myös Näkö-
vammaisten Keskusliittoon perhekurssil-
le, jonne osallistuimme lokakuussa. Jän-
nitimme etukäteen hieman, miten saam-
me aikamme kulumaan koko viisipäiväi-
sen jakson ajan, mutta siitä ei todellakaan 
ollut pelkoa. Kurssi oli antoisa ja viih-
dyimme hurjan hyvin. Lapsille oli omaa 
tekemistä ja mahtavat hoitajat, joten me 
vanhemmat saatoimme rauhassa keskit-
tyä meille varattuun ohjelmaan. Saimme 
kaipaamaamme tukea ja tietoa, kiitos sii-
tä Iiriksen osaaville ja mukaville työnte-
kijöille. Kurssin tunnelma oli leppoisa ja 
muut perheet aivan ihania.

Mistä saadaan silmälasit?
Silmälasit ovatkin sitten asia erikseen, nii-
den määrääminen ja hankkiminen Eemin 

n Vauvakurssilaiset lokakuussa 2013. Eemi 
äitinsä sylissä keskellä.
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n  Eemi uusissa laseissaan, vierellään sisa-
rukset.

ikäiselle on todella hankalaa. Tässäkin 
asiassa avuksi tuli Lea Hyvärinen. Mat-
kustimme siis Helsinkiin näöntutkimuk-
seen. Ennen tutkimusta Eemi sai köllö-
tellä sängyn päällä ja rauhassa tutustua 
uuteen paikkaan ja tilanteeseen. Eemin 
vähän kotiuduttua, Lea Hyvärinen tutki 
ja havaitsi, että pojan akkommodaation 
kehitys on viivästynyt. Eemi ei näe kun-
nolla lähelle ja hän tarvitsee ”lukulasit”! 

Saimme keskussairaalalta maksusi-
toumuksen laseja varten, mutta ongel-
maksi muodostui se, että sopivia kehyk-
siä tuntui olevan lähes mahdotonta löy-
tää. Pienten vauvojen lasit loistavat vähäi-
sen menekin vuoksi poissaolollaan ketju-
liikkeiden valikoimissa. Olen monta ker-
taa kuullut silmälasiliikkeessä lauseen: ”Ai 
jaa, en edes tiennyt, että noin pieni vau-
va voi pitää laseja.” Puhumattakaan siitä, 
että optikko osaisi sovittaa vauvalle lase-
ja, vaatimuksia kun on paljon: kehyksien 
on oltava vauvan kasvoille sopivat, linssi-
en sopivat kokoiset, eivätkä ne eivät saisi 
valua, olla epämukavat tai liian raskaat. 

Eemi ennätti saada silmälasit viikkoa 
ennen Näkövammaisten Keskusliiton vau-

vakurssin alkua. Lasit löytyivät lopulta 
Saarijärven Silmäasemalta, jonka myy-
jä oli ystävällisesti ottanut yhteyttä ket-
jun sisäänostajaan ja sitä kautta saanut 
liikkeeseen sovitettavaksi CentroStyle-
merkkisiä kehyksiä. Nämä eivät varsi-
naisesti kuuluneet liikkeen valikoimiin, 
joten olimme onnekkaita, että neuvokas 
myyjä oli saanut tilattua sovituskehykset. 
Kehyksistä löytyi yksi sopiva malli ja Ee-
mi sai hyvät ja istuvat lähilasit.

Eemi pitää laseja mielellään ja niitä 
käytetään leikki- ja vuorovaikutustilan-
teissa. Silmälasien myö-
tä Eemi on alkanut käyt-
tää käsiään paremmin ja 
osaa jo hyvin tavoitella le-
luja. Hän myös alkoi viih-
tyä paremmin vatsallaan 
lasien myötä. 

Eemi on nyt kahdek-
san kuukauden ikäinen 
ja liikkuu tätä nykyä kie-
rimällä, tutkien samalla 
matkan varrelta löytyviä 
tavaroita. Eemin toimin-
nallinen näkö arvioitiin 

Iiriksessä aika hyväksi ja hänen todet-
tiin olevan näönvaraisesti utelias. Kehi-
tystä näkemisessä on siis todella tapah-
tunut paljon. Me vanhemmat olemme-
kin varovaisen toiveikkaita Eemin tule-
vaisuuden suhteen ja iloitsemme suures-
ti jokaisesta uudesta opitusta asiasta. Kyl-
lä siinä äidin sydän sulaa, kun Eemi seu-
raa hymyillen isojen sisarusten touhuja 
ja toivoo jo varmasti kovasti, että pääsisi 
osallistumaan yhteisiin leikkeihin. Las-
tenneurologin ja silmälääkärin seuran-
nat jatkuvat. Samoin fysioterapia.

Meidän kuntoutusasiat ovat edenneet hie-
man nahkeasti ja itse on joutunut olemaan 
aktiivinen tilanteessa, jossa vanhemmalta 
muutenkin vaaditaan voimavaroja. Ei se 
aina ilmeisesti menekään niin, että lap-
selle tarjotaan automaattisesti parasta hä-
nelle kuuluvaa hoitoa. Mutta paljon posi-
tiivista on myös ollut. Kuntoutusohjaaja 
on hurjan työllistetty, mutta aina olemme 
häneltä apua saaneet. Myös fysioterapeut-
ti on aivan huipputapaus. Lea Hyvärisel-
le olemme kiitollisuuden velassa, hän on 
uskomattoman suurisydäminen ihminen.
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Minja

n  Minja Survonen on 14-vuotias synty-
mäsokea piikkiöläinen koululainen.

ten keskustelufoorumeiden kautta löytää samanhenki-
siä ihmisiä ja lisäksi on olemassa myös erilaisia sivusto-
ja, joihin voi jättää nettikaverin etsintäilmoituksen. Itse 
olen erilaisten sivustojen kautta löytänyt uusia kavereita.

Netistä löytää helposti juttuseuraa, mutta huono puoli 
on se, että harvoja tapaa koskaan reaalielämässä. Itse olen 
kuitenkin tavannut muutamia, kuten entisen poikaystä-
väni. Tiedän, että netissä on helppo valehdella olevansa 
joku muu, joten siksi olen netissä varovainen ja kriitti-
nen. Nettitutut siis kannattaakin tavata julkisella paikal-
la ja ei missään nimessä yksin. Itse tapasin yhden netti-
tuttuni ABC:llä, jonne menin äidin kanssa. Tuttuni ta-
vattuaan, äiti jätti minut kahdestaan juttelemaan uuden 
kaverini kanssa. 

Olen tavannut nettituttuja myös erään keskustelufoo-
rumin fanitapahtumassa eli miitissä. En halunnut mennä 
miittiin äidin tai isän kanssa, joten otin mukaani vapaa-
ajan avustajan, joka sopi porukkaankin paremmin ikän-
sä puolesta. Nyt on jo toinen miitti takana ja viimeksi yk-
si miittiin tulijoista opasti minua.

Ennen nettituttujen tapaamista kerron sokeudestani, 
sillä mielestäni se on helpompaa kertoa siinä vaiheessa 
ja valkoisen kepin avulla minut tunnistaa ensimmäisellä 
tapaamiskerralla. Joskus netissä on hankalaa kertoa so-
keudesta, koska ei voi tietää, miten toinen asiaan suhtau-
tuu. Kun tutustun uuteen ihmiseen, kerron yleensä mel-
kein heti sokeudesta, sillä se on helpointa kertoa heti. 
Yleensä ihmiset suhtautuvat asiaan melko hyvin. Myös 
poikkeuksia löytyy. On niitä, jotka lopettavat viestittelyn 
kuultuaan sokeudestani tai on niitäkin, joita kiinnostaa 
pelkkä sokeus. On myös sellaisia, jotka luulevat sokeut-
tani vertauskuvaksi tai vitsiksi. Kaikkea löytyy, mutta sil-
ti olen sitä mieltä, että nettitutut ovat hyvä keino laajen-
taa tuttavapiiriä. 

Netti – uusia tuttuja ja yhteydenpitoa
Tiedän, että internet on hyvä väline tie-

donhaussa. Lisäksi netti on kätevä ta-

pa pitää yhteyttä tuttuihin ja saada uu-

sia kavereita jopa ympäri maailmaa. Itse 

käytän nettiä suurimmaksi osaksi yhtey-

denpitoon. 

M
ielestäni netti on kätevä yhteydenpi-
toväline, koska viestittely tietokoneen 
avulla on nopeaa. Lisäksi uusien tut-
tujen kanssa viestittely on mukavam-
paa kuin suoraan puhelimessa puhu-
minen, jos ei tunne keskustelukaveria 
entuudestaan.

Netissä on helppo tutustua uusiin ihmisiin. Erilais-
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Ensimmäinen suomen-
kielinen sokeiden las-
ten kasvatusopas, Neuwo-
ja sokeitten lasten kotoi-
seen hoitoon, kaswatuk-
seen ja opetukseen, ilmes-
tyi vuonna 1880. Sen oli 
kirjoittanut Porvoon piispa 
Carl Henrik Alopaeus, jo-
ka tunnettiin innokkaasta 
toiminnastaan ”aistivial-
listen” hyväksi. 
Alopaeuksen opit kuvasi-
vat aikaansa ja olivat an-
karia ja suorasukaisia. Ne 
muodostivat eräänlaisen 
esiopetuksen ohjekirjan, 
joka palveli pitkälti koulun 
tarpeita.

Kirsti Hänninen on näkö-
vammaisten lasten kun-
toutusohjaaja, fysiotera-
peutti ja näönkäytönoh-
jaaja. Hän on myös sokean 
Riikan äiti, joka kantapään 
kautta on omassa arjes-
saan kokenut ja kokeillut 
monet konstit. 
Tässä Silmäterän 4-osai-
sessa juttusarjassa Kirs-
ti Hänninen antaa tämän 
ajan ”neuvoja sokeitten 
lasten kotoiseen hoitoon”.  
Alopaeukseen verrattuna 
nämä neuvot on höystetty 
aimo annoksella rakkaut-

ta ja ymmärrystä. 

Minä ja muut

Kirsti Hänninen:

Osa 4
Teksti Leena Honkanen ja Kirsti Hänninen

Arkisia 
LE

EN
A

 H
O

N
K

A
N
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S
osiaalisesti taitavaksi kas-
vetaan vuorovaikutuksessa 
muiden ihmisten kanssa. 
Tässä asiassa mikään kun-
toutus tai terapia ei korvaa 
niitä kokemuksia, mitä ta-
vallinen arkielämä voi an-

taa jo lapsen ensi kuukausista lähtien. Sii-
hen elämään kuuluvat vanhempien lisäksi 
perheen omaiset ja läheiset, mahdolliset 
sisarukset ja vanhempien oma ystäväpiiri. 

Vanhempien kanssakäyminen oman 

kaveripiirin kanssa antaa jo vauvaikäi-
selle elämyksiä ja kokemuksia joita hän 
tarvitsee.

– Jo pienenä vauva nauttii myös mui-
den lasten seurasta.  Kun vauvaperheet 
tapaavat toisiaan, vauvat ähisevät, itke-
vät, köllöttelevät ja potkiskelevat rinna-
tusten; kaikki tämä on sokealle lapselle 
yhtä  jännittävää ja mielenkiintoista kuin 
näkevällekin. Siksi vanhempien olisi hy-
vä ylläpitää suhteita muihin lapsiperhei-
siin. Jos äitiysneuvolassa on ollut van-

”Ystävilleen kannattaa 

olla armollinen. Joskus 

vaan on niin, että 

lapsen vammaisuus on 

joillekin liian vaikea asia 

käsiteltäväksi, eivätkä he 

halua tai osaa puhua siitä. 

Anna heille aikaa ja ole itse 

avoin.”
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”Raitista ilmaa älköön sokealta
puuttuko milloinkaan; sitä hän 

alati saakoon kamarissaan tahi
tuvassaan useasti tapahtuvilla 

ilmanvaihdoilla, kuitenkin vetoa 
eli hönkää karttamalla, sekä joka 

päivä ulkona taivas-alla.”
C.H. Alopaeus

asioita
  rakkaudella

hempainryhmä, joka kokoontuu synny-
tyksen jälkeenkin, kannattaa siinä pysyä 
mukana. Varmasti tuntuu vaikealta, kun 
muilla tutuilla on terveet vauvat, mut-
ta siihenkin kannattaa sopeutua, sanoo 
Kirsti Hänninen.

– Kun perheeseen syntyy vammainen 
lapsi, voi tuntua siltä, että ystävät hylkää-
vät, jos he eivät ota yhteyttä yhtä usein 
kuin ennen. Monesti on kuitenkin niin, 
että lapsen vammaisuus on vaikea asia 
myös muille ihmisille, ja he eivät ehkä 

löydä sanoja, joilla puhua asiasta. Ystä-
vistä voi tuntua helpommalta jättää soit-
tamiset ja tapaamiset väliin. Avoimesti 
asioista puhuminen ja kertominen, voi 
avata taas yhteyden. Kannattaa kutsua 
ystäviä kylään tai kysyä josko itse voisi 
piipahtaa kahville. Toki aina on ihmisiä, 
jotka eivät kykene tai halua käsitellä vai-
keita asioita ja he jäävät syrjään ja tilalle 
tulee uusia ihmisiä – elämä on sellaista.  
Tästä ei kannata katkeroitua, katkeruus 
vain pilaa oman, läheisten ja lapsen elä-

män. Siitä on tietoisesti pyrittävä pois ja 
haettava apua, jos omat voimat eivät riitä.

Läheisten huoli
Isovanhemmat ja muut lähisukulaiset tun-
tevat surua ja huolta vammaisen lapsen 
selviytymisestä ja koko perheen selviyty-
misestä. Joskus puntit kääntyvät niin, et-
tä vauvan vanhemmat kokevat, että hei-
dän pitää lohduttaa omaisiaan heidän 
surussaan.  

– Isovanhemmat miettivät paljon si-
tä, miten oma lapsi selviää erityislapsen 
vanhemmuudesta. Heidänkin pitää so-
peutua tilanteeseen, jotta he voisivat tu-
kea lapsiaan, Hänninen sanoo. 

– Isovanhempien omaa asian käsittelyä 
auttaa, jos he saavat tietoa ja vertaistukea. 
Näkövammaisten Keskusliiton Omais-
ten kurssi tai Näkövammaiset lapset ry:n 
Leikki-ikäisen ja läheisen kurssi tarjoavat 
mahdollisuuden tutustua näkövammai-
sen lapsen maailmaan ja mahdollisuuk-
siin. Näillä kursseilla tapaa muita omai-
sia, mikä auttaa omien huolten ja tuntei-
den selvittelyssä.

– Isovanhemmat ja muut omaiset, jot-
ka asuvat lähellä perhettä, voivat auttaa 
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paljon ottamalla lasta tai sisaruksia hoi-
toonsa ja näin antaa vanhemmille tilai-
suuden levähtää; sitä tarvitsevat kaikki 
pienen lapsen vanhemmat.  

Laihaa lohtua
– Isovanhemmille voi olla vaikeaa asettaa 
rajoja ja sääntöjä lapsenlapsilleen. Usein 
se on kaksin verroin vaikeampaa, kun lap-
si on vammainen. Lapsen etu kuitenkin 
on, että häntä kohdellaan samalla taval-
la kuin jos hän olisi näkevä. Sokea lapsi 
hakee mielellään aikuisen seuraa, koska 
se on turvallista. Aikuinen sopeuttaa käy-
töstään ja antaa myöten.  Näin hän ei to-
tu tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja se 
vaikeuttaa suhteita ikätovereihin. Hän ei 
ymmärrä, että lapsiryhmässä muut eivät 
sopeuta omaa käyttäytymistään häneen 
toiveitaan vastaavaksi, jos aikuiset kerran 
niin tekevät. Sokeaa lasta ei siis kanna-
ta lelliä, eikä kohdella toisin kuin muita 
hänen ikäisiään lapsia.

– Ihmiset haluavat lohduttaa myös van-
hempia ja ehkä itseäänkin. Lohdutus,  jo-

ta ei kannattaisi missään nimessä käyttää 
,on monen vanhemman kuulema: ”Kyllä  
lääketiede vielä keksii tähän keinon.” Tur-
hat lupaukset ja lohdutukset vievät vain 
vanhempien voimia. Hyvä on, jos keino-
ja näön palauttamiseksi löytyy, mutta mi-
kä juuri tänään ei ole mahdollista, täytyy 
vähäksi aikaa unohtaa ja elää täysillä tä-
tä päivää, Hänninen sanoo.

Ikätovereiden seurassa
Päivähoitovaihe viimeistään tuo muka-
naan lasten keskinäiset suhteet ja leikit. 
Niihin näkövammainen lapsi ei pääse 
mukaan ilman auttavaa aikuista. 

– Lapsiryhmän äänimaailma voi olla 
aika kaoottinen, eikä sokea lapsi tiedä, 
mitä ympärillä tapahtuu, jos joku ei sitä 
kerro. Aikuisen tulee antaa selityksiä ym-
päröiville äänille: miksi joku alkaa itkeä 
tai mikä rymähdys tuolla kuului. Voikin 
sanoa, että kuvailutulkkaus kuuluu luon-
nollisena osana arkeen.

– Leikeissä viisas tuki on hienovarais-
ta. Aikuinen voi ottaa roolin ikään kuin 

ollen mukana leikissä ja samalla antaa sa-
nallisia ohjeita näkövammaiselle lapselle. 
Esimerkiksi leikittäessä junaleikkiä, voi 
sanoa, että ”no nyt se konduktööri tulee, 
pitääpä kaivaa liput esiin”, näin lapsi tie-
tää, mitä tapahtuu, Hänninen kuvailee. 

– Ennen kouluun menoa ikäryhmän 
mukaisten omatoimisuustaitojen pitää 
olla mahdollisimman hyvin hallussa. Jos 
syöminen tai pukeminen ei onnistu, jou-
tuu helposti silmätikuksi. Kouluun lähte-
vän lapsen pitää myös osata sellaisia pe-
rustaitoja kuten sääntöjen noudattami-
nen, oman vuoron odottaminen ja avun 
pyytäminen.

Kavereiden saaminen vaatii oma-aloit-
teisuutta ja uskallusta.

– Kontaktin ottaminen on usein vai-
keaa sokealle lapselle. Lasta pitäisi roh-
kaista kysymään toisilta lapsilta, ”missä te 
olette” ja ”voinko mä tulla teidän kanssa”.  
Aikuisten tulee näissä asioissa auttaa las-
ta. Avustajan tehtävä lapsen sosiaalisten 
kontaktien luomisessa on tärkeä.  
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K
uopion Sporttiksen lähtökohtana on sen perus-
tamisesta lähtien ollut laaja-alainen yhteistyö. 
Sporttiksen perustajatahoina olivat VAU ry, TATU 
ry, Kuopion kaupunki ja Mäntykankaan koulu. Li-

säksi Savonian ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiske-
lijat toimivat kerhossa ohjaajina.

Varsinainen kuningasajatus oli kuitenkin ottaa mukaan 
myös paikalliset urheiluseurat, oli niissä entuudestaan eri-
tyisryhmätoimintaa tai ei. Sporttis-kerhossa vammaiset ja 
erityistä tukea tarvitsevat lapset pääsevät kokeilemaan eri 
lajeja seurojen osaavien henkilöiden avustuksella.

– Periaate on se, että seuroista tulee ohjaus, me tuom-
me lapset ja opiskelijat ovat apuna ohjaamisessa, ker-
too VAU:n Anu Hämäläinen, joka on toiminut alusta asti 
Sporttis-kerhon taustahahmona.

Kerholaiset ovat lajien erikoisseurojen avustuksella tu-
tustuneet mm. taekwondoon, yleisurheiluun, saliban-
dyyn, voimisteluun, uintiin, potkunyrkkeilyyn, melontaan 
ja tennikseen. Lokakuussa vuorossa oli pyörätuolirug-
by Kuopion Rugby Clubin ja paikallisen pyörätuolirugbyn 
pelaajan Sami Perälän ohjauksessa.

Maine kiirii
Sporttis-kerho antaa urheiluseuroille turvallisen koke-
muksen erityislasten liikunnan järjestämisestä ja tarvitta-
van tuen sekä koulutuksen. Tarkoituksena on luoda ker-
hossa oleville lapsille väylä urheiluseuratoiminnan pariin.

– Jokaisessa seurassa käydään aina kaksi kertaa. En-
simmäisen kerran jälkeen seuran ohjaajat saattavat vielä 
miettiä, että menikö tämä nyt lainkaan hyvin ja epäröidä 
sen suhteen, voisivatko he ottaa erityislapsia mukaan toi-
mintaansa. Toisen kerran jälkeen innostus on jo kasvanut, 
Hämäläinen sanoo.

Tärkeintä on luonnollisesti, että lapset itse pitävät 
Sporttis-kerhon toiminnasta, ja sen suhteen ei ole ollut 

epäilystäkään. Syksyllä 2012 aloittanut kerho on kasvanut 
jo 30 hengen kokoiseksi ja tullut jaetuksi kahdeksi pie-
nemmäksi ryhmäksi.

– Kun jollekin perheelle aloin kertoa kerhosta, niin he 
olivat että: Ai se supersuosittu Sporttiskerho? Tämä alkaa 
olla jo tunnettu Kuopiossa, Hämäläinen myhäilee.

Syksystä 2013 lähtien Sporttis-kerho on toiminut Kuo-
pion kaupungin alaisuudessa, kun ensimmäisellä toimin-
takaudellaan se oli vielä eri yhteistyötahojen hallinnoima 
”kuka milloinkin ehtii” -periaatteella. Seuraava askel on 
laajentaa hyväksi havaittua mallia koko Suomeen. 

Lista tämän hetken Sporttiskerhoista löytyy VAU:n 
verkkopalvelusta osoitteesta www.vammaisurheilu.fi 
Lapset ja nuoret -> Sporttiklubi -> Sporttiskerhot. Tie-
dot kerhojen kohderyhmästä ja tarjonnasta saa kysy-
mällä sen vastuuohjaajalta.

Sporttiskerhot ovat paikallisia liikuntakerhoja lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai muu 

erityisen tuen tarve. Kerhot voivat toimia monella nimellä. Osa kerhoista voi olla tarkoitettu vain 

tietylle vammaryhmälle, kuten esimerkiksi kehitysvammaisille lapsille. Toiset puolestaan pyrki-

vät tarjoamaan monipuolista leikkiliikuntaa kaikille sellaisille, jotka tarvitsevat tehostettua mo-

toristen taitojen harjoittelua. Kerhon taustatahot määrittelevät kohderyhmän itse.

Sporttis on Kuopiossa suosittu
Teksti Lauri Jaakkola

n Kuopion lasten ja nuorten Sporttis-kerho sai lauantaina 4. lokakuuta 
2013 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) mitalin. Pe-
rusteluissa todettiin Sporttis-kerhon kehittäneen uraauurtavan toimin-
tatavan yhdistääkseen kaikki lapset yhteisen urheiluharrastuksen pariin.
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Nollasta
        sataan

n ”Taustaltani olen fysioterapeutti. Tähän työhön hyp-
päsin sijaiseksi vuonna 2005 suoraan kirurgiselta vuo-
deosastolta. Suoritin Arlainstituutissa näkövammaisten 
kuntoutusohjaajan opinnot ja valmistuin sieltä näön-
käytön ohjaajaksi ja liikkumistaidon ohjaajaksi. ”

LE
EN

A
 H

O
N

K
A

N
EN
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Teksti Leena Honkanen

L
eeni Koskinen työskentelee näkövammais-
ten kuntoutusohjaajana Kymenlaakson sai-
raanhoitopiirin alueella. Alue ulottuu Pyh-
täältä Virolahdelle ja Kotkasta Kouvolaan. 
Hänellä, kuten monella hänen kollegallaan 
eri puolilla Suomea, asiakaspiiriin eivät kuu-
lu ainoastaan lapset, vaan kaikki alueen nä-

kövammaiset iästä riippumatta. 
– Nuorin asiakkastani on tällä hetkellä puolivuotias ja 

vanhin 97. Eläkkeellä olevat ovat suurin ryhmä ja iso osa 
heistäkin yli 80-vuotiaita. Asiakasmäärät kasvavat koko 
ajan ja ikääntyneiden näkövammaisten osuus lisääntyy, 
Leeni Koskinen kuvailee.

– Lapsiperheet tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta ja 
väistämättä tulee riittämättömyyden tunne, kun aikaa 
on liian vähän. Viidestäsadasta alueemme rekisteröidys-
tä näkövammaisesta lapsia on viitisen kymmentä.  Har-
ras toiveeni on, että saisin joskus työparin, jonka kanssa 
voisimme tämän kentän jakaa.

Arki sujuvaksi
– Minun työni painottuu sairaalan seinien ulkopuolel-
le ja pääpaino on asiakkaan ohjauksessa ja neuvonnas-
sa. Tavoitteena on arjen sujumisen tukeminen ja sopivi-
en ja tarpeellisten tukimuotojen löytäminen. Lähdem-
me liikkeelle asiakkaan omista tarpeista, jotka voivat ol-
la hyvinkin erilaisia.  Kuntoutusohjaaja toimii sairaalan, 
asiakkaan, erilaisten viranomaisten ja kuntoutuslaitos-
ten välillä, joten lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät tu-
lee tuntea todella hyvin.

– Asiakkaita minulle tulee yksityisiltä silmälääkäreil-
tä, silmäpoliklinikan ja muitten osastojen ja poliklinikoi-
den kautta sekä joko asiakkaan, hänen omaisensa tai ko-
tipalvelun yhteydenotolla. Koska lähetettä ei tarvita, yh-
teydenottaja voi olla kuka vain. 

– Usein lääkärin vastaanotolla ei ole aikaa paneutua 
muuhun kuin hoitoon ja diagnoosin tekemiseen. Ohja-

Näkövammaisten kuntoutusohjaaja

Leeni Koskinen tapaa työssään vauvoja 

ja vaareja – asiakaskunnan ikähaitari on 

melkein sata vuotta.
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maispalvelun kautta haettava kuljetus-
palvelu ja Kelan kautta tuleva vammais- 
tai hoitotuki.

–Käynnin aikana katson myös vähän 
miten arki pyörii ja mitä siellä kotiarjessa 
voisi tehdä, jotta elämä sujuisi mahdolli-
simman hyvin. Jutteleminen ja kuuntele-
minenkin on tärkeää. Olen sellainen ih-
minen, että tykkään tehdä työtä ihmisten 
kanssa, olla lähellä, kuunnella ja päästä 
kosketukseen. Tässä työssä myös psyko-
logiset taidot ovat tarpeen, koska tapaa-
misissa on usein läsnä sairauden aiheut-
tama pelko, suru ja ahdistus, Leeni Kos-
kinen sanoo.

Tietoa päiväkotiin ja kouluun
– Kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai kou-
lussa käyn usein kartoittamassa tilannetta 
paikan päällä ja osallistun erilaisiin lasta 
koskeviin palavereihin, joskus olen niis-
sä myös koollekutsujana. Kouluilla osal-
listun mahdollisuuksien mukaan myös 
Hojks-palavereihin ja päiväkodeilla päi-
väkotineuvotteluihin.

– Päiväkoti- ja koulukäynneillä katson 
miten näkövammainen lapsi siellä pystyy 
toimimaan. Liikkumisen pitää olla tur-
vallista ja valaistuksen tarkoituksenmu-
kaista. Pienillä muutoksilla saadaan usein 
aikaan paljon parannusta. Esimerkiksi 
voidaan liimata huomioteippejä lattiaan 
ja tehdä valaistuksen muutoksia. Koulu-
käynneillä varmistan, että oppilaalla on 
tarvittavat apuvälineet käytössä ja niitä 
käytetään oikein. 

– Myös se on tärkeää, että opettajat ja 
avustajat tietävät, mistä juuri tämän lap-
sen kohdalla on kysymys: miten lapsi nä-
kee ja mitä apua hän tarvitsee. Näkövam-
maisella lapsella on yleensä oma avusta-
ja koulussa, mutta hänen tehtävänsä oli-
si tehdä itsensä tarpeettomaksi, niin et-
tä lapsi oppisi mahdollisimman itsenäi-
seksi. Kouluissa käydessäni kerron myös 
muille oppilaille näkövammaisuudesta, 
jotta vältyttäisiin kiusaamiselta ja he ym-
märtäisivät paremmin erilaisuutta, Leeni 
Koskinen sanoo.

n ”Aina riippuu asiakkaan ti-
lanteesta, mikä on se ykkös-
juttu ohjauksessa ja neu-
vonnassa. Joskus riittää yk-
sinkertaisesti apuvälineen 
hankinta ja käytön ohjaus 
ja toisaalta asiakas saattaa 
tarvita hyvinkin paljon eri-
laista tukea ja neuvoja. Per-
heen ja asiakkaan etu on 
etusijalla ja yksi iso tehtävä 
onkin saada perhe tietoisek-
si siitä, mitä ovat oikeutet-
tuja hakemaan ja mistä. Jos-
kus asiakas tai perhe tarvit-
see konkreettista apua ha-
kemiseen lomakkeiden täyt-
tämisestä lähtien.”, Leeni 
Koskinen sanoo.

us ja neuvonta jäävät kuntoutusohjaajan 
tehtäväksi; asiakkaalla saattaa olla paljon 
kysymyksiä näkövammaisuudesta ja sen 
kanssa selviytymisestä. 

Kotikäynnillä selvitellään tarpeet
– Kotikäynnit, puhelintyö ja erilaisten 
suositusten kirjoittaminen muodostavat 
pääosan työtehtävistäni.  Kun menee jon-
kun kotiin, lapsiperheeseen tai vaikka yk-
sinäisen vanhuksen luokse, tilanne ja tar-
peet avautuvat aivan toisella tavalla kun 
toimistossa puhelimen päässä.

– Se, että pääsee ihmisen kotiin, hä-
nen omaan elinympäristöönsä on hieno 
juttu ja kunnia-asia, mutta siinä on myös 
omat haasteensa. Joskus on tilanteita, että 
menemme yhdessä kollegan kanssa ko-
tikäynnille tai voin tavata asiakkaan jos-
sakin neutraalimmassa paikassa, esimer-
kiksi sairaalan kahviossa.  

– Kotikäynnillä kartoitan asiakkaan 
apuvälinetilanteen ja tarkistamme yh-
dessä hänelle kuuluvia ja tarvittavia sosi-
aalisia etuja. Näitä ovat esimerkiksi vam-
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N
äkövammarekisterin tietojen 
mukaan vähintään kandidaatin 
tutkinnon suorittanut näkövam-
mainen on kymmenen kertaa 

todennäköisemmin täysipainoisesti työ-
elämässä kuin pelkän perusasteen suo-
rittanut. Keskiasteen tutkinnon suoritta-
neista vain hieman yli 20 prosenttia on 
täysin työllistyneitä, kun vähintään alem-
man korkeakoulututkinnon suorittanei-
den joukosta heitä on jo joka toinen. 
Korkean koulutusasteen ja hyvien työl-
listymisnäkymien välinen yhteys on erit-
täin selkeä. Näkövammaisten Keskusliit-
to hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen näkövammarekisteriä, jonka avul-
la pystytään seuraamaan muun muas-
sa näkövammaisten sosiaalisen aseman 
kehittymistä, muutoksia koulutusastees-
sa ja työllistymistä. Näkövammarekisteri 
tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa 
väestötason vertailuja. 

Kun vielä 2005 16,8 prosenttia työ-
ikäisistä näkövammaisista oli suoritta-
nut korkea-asteen tutkinnon, 2010 tuo 
luku oli enää 5,2. Äkillinen, yli kymme-
nen prosenttiasteen pudotus on herättä-
nyt kysymyksiä. Tutkimuspäällikkö Mat-

ti Ojamo Näkövammaisten Keskusliitos-
ta on muutoksesta hämmästynyt ja poh-
tii, saattaisivatko näkövammaisten lasten 
huonot kokemukset peruskoulusta joh-
taa kielteiseen suhtautumiseen opiske-
luun. Ojamo ei uskalla sulkea pois tilas-
tollisen virheen mahdollisuutta, mutta 
arvelee, että tilastojen taustalta voi myös 
löytyä suuria määriä koulutuksen kes-
keyttäneitä. Näkövammaisten keskuslii-
ton koulutuspoliittinen suunnittelija Sari 
Kokko on yhtä hämillään lukujen edessä 
ja korostaa, että tällä hetkellä kysymyk-
siä on enemmän kuin vastauksia. Hän al-
lekirjoittaa Ojamon teesin opintonsa kes-
keyttäneiden vaikutuksesta tilastoihin 
ja pohtii, pitävätkö näkövammaiset kor-
keakouluopintoja liian vaativina. Kok-
ko huomauttaa, että nykyään esimerkik-
si opintomateriaalin löytyminen edellyt-
tää enemmän omaa aktiivisuutta kuin ai-
emmin.

Koulutustaso periytyy. Vanhempien 
korkea koulutus lisää merkittävästi sitä 
todennäköisyyttä, että lapset hankkivat 
samantasoisen tai korkeamman koulu-
tuksen kuin heidän vanhemmillaan. Eri-
tyisesti äitien koulutustaso periytyy te-

hokkaasti. Näkövammaisten koulutus-
tason laskulla voikin olla yllättävän kau-
askantoisia seurauksia. Suomessa näkö-
vammaisten koulutustason nousu on 
seurannut suhteellisen uskollisesti toisen 
maailmansodan jälkeisinä teollistumisen 
ja vaurastumisen vuosikymmeninä val-
taväestön koulutustasoa, mutta nyt on 
käytävä kasvokkain sen kanssa, että tuo 
kehityskulku ei välttämättä tule annettu-
na, vaan sen eteen on tehtävä aktiivises-
ti työtä.

Koulutuksella
työhön
Suurin vaikutus näkövammaisen työllistymiseen on hänen koulutustasollaan. 

Teksti Ville Ukkola

n  Ville Ukkola
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Inkluusion 

tiellä

Palestiinan Länsirannalla rekisteröitiin viime kesänä näkövammaisten lasten van-

hempainyhdistys. Siellä, keskellä nurkan takana väijyvää konfliktinuhkaa, van-

hemmat keskustelevat innokkaasti kouluintegraatiosta. 
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M
eillä integraatiokes-
ku s t e lu a  k äy t i i n 
60–70-lukujen tait-
teessa, jolloin oma 
vanhempainyhdis-
tyksemme, Näkö-
vammaiset lapset ry 

(tuolloin Näkövammaisten Lasten Van-
hemmat ry), perustettiin. Matkustin Pa-
lestiinaan lokakuun lopulla tapaamaan 
heidän uuden yhdistyksensä johtokun-
taa, jäseniä ja lasten parissa työskentele-
viä ammattilaisia. Tarkoituksena oli tu-
kea uutta yhdistystä heidän alkuvaiheen 

ponnisteluissaan oman yhdistyksemme 
historian tuomalla kokemuksella.

Viikon aikana kävin keskusteluja van-
hempien ja kuntoutustyöntekijöiden kans-
sa ja vierailin kahdella näkövammaisten 
koululla. Siellä, kuten meilläkin, vanhem-
milla on valtavasti arjen asiantuntemusta 
näkövammaisen lapsensa asioissa. Kou-
luilla tuntuu olevan pedagogista osaamis-
ta ja lasten kuntoutus on osaavissa käsis-
sä, mutta resurssit ovat niukat.  

Alueena Länsiranta on vain 1/60 osa 
Suomen maa-alasta, mutta välimatko-
jen taittamiseen kuluu aikaa, koska Is-

raelin siirtokuntien silpomassa maassa 
monet kulkuyhteydet on suljettu pales-
tiinalaisilta. Väestön etninen, uskonnol-
linen ja sosiaalinen tausta on hyvin kir-
java.  On ihailtavaa, että näistä lähtökoh-
dista vanhemmat ovat onnistuneet koko-
amaan joukkonsa yhteen ja lähteneet yh-
dessä ajamaan integraatiota. He haluavat 
lapsensa lähikouluihin ja sinne heille tar-
vittavat tukipalvelut, aivan kuten meillä 
nykyisin suurimmalla osalla näkövam-
maisista lapsista on. 

Myös pienten, alle kouluikäisten las-
ten asiat olivat keskusteluissamme esillä. 

n  Palestiinalaisia vanhempia kuulemas-
sa, miten Suomessa vanhempainyhdis-
tys toimii.

n  Vasemmalla:
Äidinkielen tunti Ramallahin islamilaisessa 
näkövammaisten koulussa.

n  Oikealla:
Vanhempainyhdistyksen johtokunnan jä-
seniä. Uusi yhdistys haluaa vaikuttaa kou-
luintegraation käynnistymiseen ja lasten 
tarvitsemien kuntoutus- ja tukipalvelujen 
saatavuuteen.
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heenjohtaja, Sheik Hayyan Al-Idrisi, on 
koulun toimitusjohtaja, mutta myös mo-
nitoimimies, joka itse tekee kouluraken-
nuksen remontit ja korjaa käytetyt, lah-
joituksina tulevat pistekirjoituskoneet.

Ramallahin koulun opettajat tuntuivat 
olevan ammattitaitoisia ja työhönsä sitou-
tuneita. Tarvikevarasto pursuu opettaji-
en itsensä tekemiä kohokarttoja ja muu-
ta havaintomateriaalia. Koululla on oma 
pistekirjapaino, joka tuottaa 4000 sivua 
pistekirjoitusta viikossa. Paperivarasto on 

Heidän vanhemmillaan oli paljon kysy-
myksiä kuntoutuksesta ja huoli lastensa 
tulevaisuudesta. Monilla mielessä pyö-
ri myös ajatus siitä, että ehkä lääketiede 
vielä keksisi parannuskeinon, jolla lapsen 
näkö voitaisiin palauttaa. Yhteiskunnan 
vähäinen tai olematon tuki ja vammai-
suutta syrjivä asenne ahdistivat.  

Yhdeksän koulua
Länsirannalla on kaikkiaan yhdeksän so-
keainkoulua. Ne ovat keskenään hyvin eri-

laisia ja toisistaan riippumattomia. Vie-
railin niistä kahdessa: Al-Qabas -kou-
lussa Ramallahissa ja Al-Shuruq -kou-
lussa Betlehemin kupeessa, Beit-Jalassa. 

Ramallahin koulussa on 59 oppilasta ja 
29 hengen henkilökunta. Osa lapsista kul-
kee päivittäin koulumatkat koulun omal-
la autokuljetuksella, osa majoittuu kou-
lulla joko matkan vaikeuden tai kotiolo-
jen puutteiden vuoksi. Koulun taustalla 
on islamilainen tukiyhdistys Friends of 
The Blind Association. Yhdistyksen pu-

n Tämän sivun kuvat:
Ramallahin Al-Qabas -koulun opetusvä-
linevaraston käsin tehtyjä karttoja (vas.), 
koulun verstas (alhaalla vas.) ja pienten 
tyttöjen makuusali, jonka hyvästä järjes-
tyksestä lapset itse pitävät huolta (alhaal-
la oik). 

n Viereisen sivun kuvat:
Ramallahin koulun oppilas pistekirjoitus-
tunnilla.
Beit-Jalan Al-Shuruq -koulun rehtori Ru-
ba Abu Rdanieh ja BASR:in lasten kun-
touspällikkö Jihan Zeidan.
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kitoimet ja etsiä niihin rahoitus. Pystyykö 
Palestiinalaishallinto vastaamaan näihin 
tarpeisiin, on vaikea kysymys. Nyt suu-
rin osa rahoituksesta tulee pieninä vir-
toina eri lähteistä, ulkomaisilta hanke-
kumppaneilta ja yksityisiltä lahjoittajil-
ta. Koulujen seinillä näkyy kylttejä, jois-
sa kiitollisina muistetaan, miltä järjestöl-
tä tai taholta joku luokkahuone tai laite 
on saatu.  Pyhällä maalla kun ollaan, mo-
ni lahjoittajista on uskonnollinen järjes-
tö. On selvää, että toimiva koulujärjes-
telmä ei voi rakentua satunnaisten raha-
virtojen varaan, vaan toiminnan jatku-
vuuden kannalta pitää aikaansaada py-
syviä käytäntöjä.     

Oikeus opiskella
Jos näkövammaisen lapsen perhe on hyvin 
koulutettu ja kyllin varakas, myös lapsel-
la on hyvät mahdollisuudet käydä koulua 
ja jatkaa opiskelua yliopistoon asti. Länsi-
rannan yliopistoista Betlehemin yliopisto 
voi tarjota näkövammaisille opiskelijoil-
le heidän tarvitsemiaan palveluja, mm. 
tilan, jossa on käytettävissä opiskelussa 
tarvittava tietotekniikka. 

hämmästystä herättävä: Kuwaitista lah-
joituksena saatuja valtavia braillepaperi-
rullia on kymmenittäin. Paperi leikataan 
arkeiksi koulun omalla teollisuusmanke-
lia muistuttavalla koneella; voisimme ol-
la paremminkin tehtaassa kuin tavallisen 
koulun paperivarastossa.  

Betlehemin koulu on Ramallahia pie-
nempi, 16 oppilaan koulu, mutta se pys-
tyisi ottamaan vastaan jopa 50 oppilas-
ta. Koulun uusi, vasta kolme kuukautta 
virassaan ollut rehtori, näkee inkluusio-
kehityksen toivottavana. Hänen koulun-
sa lapset käyvät säännöllisesti lähialueen 
tapahtumissa ja leikkipuistoissa. ”On tär-
keää, että he tottuvat liikkumaan ympä-
ristössä, tapaavat näkeviä ikätovereitaan 
ja myös, että muut lapset näkevät kou-
lumme oppilaita, ja tottuvat erilaisuu-
teen”, rehtori Ruba Abu Rdanieh sanoo.

Sekä Ramallahin että Beit-Jalan kou-
luilla on valmiuksia toimia myös resurs-
sikeskuksina ja ohjauspalvelujen tuotta-
jina kun integraatiokehitys pääsee käyn-
tiin. Sitä ennen pitää kuitenkin luoda yh-
teydet erityiskoulujen ja lähikoulujen vä-
lille sekä kartoittaa lasten tarvitsemat tu-

Vammaisten opiskelijoiden keskuudes-
sa inkluusion ajatus on selkeä. He halu-
avat olla osa yliopistoa ja sen opiskelija-
kuntaa. Vain olemalla mukana yhteises-
sä toiminnassa vammattomien kanssa, 
voi tehdä itsensä näkyväksi. 

Köyhimpien lasten ja nuorten todelli-
suus on toisenlainen. Elämä paimentolai-
sina elävien beduiinien hökkelikylissä tai 
pakolaisleireissä on vaikeaa. Yhteiskun-
nassa, jossa vammaisuus koetaan vielä 
stigmatisoivaksi, vähäosaiset perheet jät-
tävät helposti vammaisen lapsensa lähet-
tämättä kouluun ja saattavat jopa piilotel-
la häntä. Tästä lähtökohdasta käsin ym-
märtää, että alkuaskeliaan ottavalla van-
hempainyhdistyksellä on edessään vie-
lä pitkä taival, ennen kuin jokaisella nä-
kövammaisella palestiinalaislapsella on 
mahdollisuus tavoitella omien mahdol-
lisuuksiensa rajoja. 
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Tietotaitoa Palestiinaan

Näkövammaisten Keskusliitto ry  vie Pa-
lestiinaan näkövammaisten kuntoutuk-
sen ja opetuksen osaamista sekä niis-
sä tarvittavaa välineistöä. Näkövammais-
ten lasten opettajat ja muut ammattilai-
set ovat saaneet ohjausta niin kohoma-
teriaalien valmistamisessa kuin pistekir-
joituksen ja liikkumistaidon ohjaamises-
sa. Seminaareissa ja työpajoissa on pe-
rehdytty näkövammaisuuden varhaiseen 
toteamiseen, heikkonäköisten lasten eri-
tyisongelmiin ja ympäristön hahmotta-
misen tärkeyteen.

Yhteistyökumppanimme Betlehem 
Arab Society for Rehabilitation:in kaut-
ta NKL tukee Betlehemin yliopiston nä-
kövammaisia opiskelijoita. Heille on va-
rustettu resurssihuone, jossa on opiske-
lijoiden käytössä tietokoneita tarvittavin 
apuvälinein, lukutelevisioita ja mikä tär-
keintä, ohjaaja, joka osaa neuvoa laittei-
den käytössä.

Hankkeen suojissa BASR on järjestä-
nyt useita näkövammaisten oikeuksiin ja 
vaikuttamistyöhön perehdyttäviä työpa-
joja.  Näkövammaisilla nuorilla on ollut 
mahdollista tavata toisiaan musiikin, ur-
heilun ja vapaan yhdessäolon merkeissä. 
Vasta perustettu näkövammaisten las-
ten vanhempien yhdistys on yhteistyöm-
me tuorein ja kaiken tukemme ansaitse-
va saavutus.

Teksti Timo Kuoppala, NKL ry

n Tällä hetkellä lasten kuntoutusasi-
oista vastaa kuntoutuspäällikkö Ji-
han Zeidan, Bethlehem Arab Society for 
Rehabilitation:sta eli BASR:sta. Hänellä on 
pitkä kokemus ja kattava koulutus alalle, 
mutta yhdelle naiselle työtä aivan liikaa. 
Jihan Zeidan pitää yllä yhteyksiä näkö-
vammaisten kouluille, tapaa ja etsii lapsia 
ja perheitä, hoitaa näkövammaisten ker-
hojen toimintaa ja koordinoi vanhempain-
yhdistyksen asioita: siis kuntoutusohjaaja, 
aluesihteeri ja toiminnanjohtaja samassa 
menevässä paketissa. Onneksi kaikki su-
juu eteläisellä joustavalla mentaliteetilla, 
minuuttitarkkoja vastaanottoaikoja ei ole, 
puheluja tulee ja soitetaan, asiat kulke-
vat rinnan ja lomittain. ”Lapsen hymy on 
työni paras palkinto”, sanoo Jihan Zeidan.

n  Betlehemin yliopistossa huomioidaan vammaisten opiskelijoiden tarpeet.
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Teksti  Jaana Engblom & Väinö Rihti

M
itä ihmettä – valokuvauskurssi heikkonäköisille 
ja sokeille lapsille? Leirin teemana valokuvaus? 
Moni leiriläinen ja vanhempi varmaan ihmette-
li asiaa, kun kutsukirje kesäleirille saapui. Miten 

sokea lapsi voi valokuvata?
Turkulaisella valokuvaaja Kari Vainiolla oli kuitenkin nä-

kemystä ja vahva usko asiaan. Hän toi Sinapin leirille mu-
kanaan kameroita ja opetti leiriläisille valokuvausta.  Leiri-
viikon aikana kaikki leiriläiset valokuvasivat tai tekivät ää-
nikuvia. Leiriläiset tallensivat kuviin hetkiä, luontoa ja lei-
rikavereita. Valokuva ja valokuvaaminen sai aivan uuden 
merkityksen, kun siihen liitettiin kuvailu, jota meille opet-
ti kuvailutulkki, taiteen maisteri Marika Leinonen-Vainio. 
Leiriläisten avustajat kuvailivat ympäristöä ja tapahtumia, 
joita leiriläiset sitten tallensivat valokuvin, jokainen oman 
mielenkiinnon mukaan. Valmiit valokuvat jälleen kuvailtiin.

Lainaan Karin sanoja: ”Muistikuva haihtuu, mutta valo-
kuva ei haihdu”. Valokuvalla ja sen kuvailulla voi palata ku-
vattavan hetken tunnelmiin, tuoksuihin, tuntoon, makui-
hin ja muistoihin. Vaikkapa kesäleirin tunnelmiin. 

Leirin jälkeen 12-vuotias Väinö Rihti antoi haastattelun, 
jossa hän kertoi ajatuksiaan valokuvauksesta:
Miten koit sen, että sinulle opetettiin valokuvausta ja va-
lokuvasit itse?
Väinö: Opetus oli selkeää ja sen pohjalta syntyi kuva valo-
kuvaamisen ideasta. Valokuvaaminen oli hauskaa, mutta 
ilman avustajan apua ja ohjeita se olisi ollut hankalaa eikä 
kovin mielekästäkään.
Ajatuksiasi kuvailun merkityksestä?
Väinö: Valokuvan kuvailu oli tärkeää ja vain hyvän kuvai-
lun avulla hommasta tulee hauskaa.
Voisitko ajatella valokuvaavasi jatkossakin?
Väinö: Joo-o, ehkä, voisin kyllä kuvata jatkossakin.
Mitä muuta haluaisit sanoa valokuvaamisesta ja leiristä?

Väinö: Leiri oli superhyvä ja 
siellä oli paljon hauskaa te-
kemistä, mukavaa kun oli 
tuttuja kavereita. Sinapin lei-
rikeskus on kiva leiripaikka.

T
iedättekö Joo-pelin säännöt? No, minäpä kerron…
Kuka tahansa aloittaa kysymällä mitä tahansa te-
kemistä.
Juostaanko?

Johon muut vastaavat innostuneesti:
JOO!
Sitten juostaan, jokainen tyylillään, niin kauan kunnes 
seuraava ehdottaa jotakin muuta tekemistä. 
Taputetaanko?
JOO!
Jatketaan niin kauan kun uusia ehdotuksia eli tekemis-
tä tulee. 
Opin pelin näkövammaisten lasten Temppusirkuskerhos-
sa PiiPoossa. Innostuksella ja yhdessä tekemisellä on val-
tava voima. Aina ideasta, rahoituksesta, ohjaamisesta läs-
nä olevaan tilaisuuteen tai asiaan asti. Siihen mihin ei yk-
sin pysty, porukka löytää aina ratkaisun.
Koitetaanpa… 
Järjestetäänkö perhetapaaminen HopLopissa?
JOO!
Mennäänkö Oo mun kaa -kerhoon?
JOO!
Järjestetäänkö Sokea lapsi -seminaari Ikaalisissa?
JOO!
Pidetäänkö apuvälinemessuilla Pimé Caféta?
JOO!
Pidetäänkö perheiden pikkujoulut?
JOO!
Minä olen uusi Näkövammaisten Keskusliiton lasten aluesih-
teeri Taysin alueella. Nimeni on Elina Helén, tutuille jo Elli.
Nyt jo osataan…
Otatteko minuun tarvittaessa yhteyttä?
JOO!?
Mietitäänkö yhdessä toimintaa alueella?
JOO!?

Autanko, tuenko, ohjaanko?
JOO!
Elina Helén
elina.helen@nkl.fi
0500 595 431

Valokuvaleirillä

VALOKUVA: VÄINö RIHTI

Ketä lähtee pelaan
joo-peliä?
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K
untoutuspaletti muuttuu.  Sopeutumisvalmen-
nuskurssien sisältö painottuu ryhmissä tapahtu-
vaan toimintaan ja lapsen elämän muutosvaihei-
siin. Edelleen tarjoamme viiden vuorokauden pi-

tuisia kursseja vauva- ja taaperoikäisten, leikki-ikäisten, 
koulun alkua odottavien sekä alakouluikäisten näkövam-
maisten lasten perheille. Kelan vaikeavammaisten tai har-
kinnanvarainen kuntoutus mahdollistaa lapsen yksilölli-
sen kuntoutuksen tavoitteineen ja tarpeineen. 

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat perhekursseja ja tar-
koitettu koko perheelle. Sopeutumisvalmennuskurssien 
tavoitteena on parantaa lapsen ja perheen valmiuksia toi-
mia mahdollisimman täysipainoisesti lapsen sairaudes-
ta tai vammasta huolimatta. Tarkoituksena on edistää lap-
sen sosiaalista toimintakykyä ja kaventaa eroa näkevän 
lapsen toimintakyvyn välillä. Sopeutumisvalmennus aut-
taa totuttautumaan vammaan.

Kursseilla vanhemmat saavat tietoa lapsen kokonaiske-

Kelan vaikeavammaisten yksilöllinen 
kuntoutus § 9
Kesto  yleensä 18 vuorokautta. Tämä kuntoutuspäätöksessä oleva vuorokausimäärä ei välttämättä toteudu päätöksen 
voimassaoloaikana, sillä kuntoutuspäätös on voimassa yleensä vuoden. Perheiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaan 
kuntoutuksen kokonaiskesto voi olla lyhyempikin ja toteutus voi olla useammissa jaksoissa ja siihen voi sisältyä myös 
verkostokäyntejä esimerkiksi kotikäynteinä. Edellyttää hoitavan tahon ja perheen kanssa laadittua kuntoutussuunnitel-
maa.

Kelan harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutus §12

Kesto enimmillään18 vrk tai lyhyempi ja jaksotettuna. Tämä kuntoutuspäätöksessä oleva vuorokausimäärä ei välttä-
mättä toteudu päätöksen voimassaoloaikana, sillä kuntoutuspäätös on voimassa yleensä vuoden.  Perheiden tavoittei-
den ja tarpeiden mukaan kuntoutus voi olla lyhyempikin ja toteutus voi olla useammissa jaksoissa ja siihen voi sisältyä 
myös verkostokäyntejä esimerkiksi kotikäynteinä. 

Mikäli perhe hakee harkinnanvaraista kuntoutusta sopeutumisvalmennukseen painottuen, on siitä mainittava kun-
toutussuunnitelmassa tai lääkärinlausunnossa. Tällöin kuntoutuksen pituus on enimmillään 12 vuorokautta.

hityksen tukemisesta, näkövammaisuudesta, kuntoutuk-
sesta sekä yhteiskunnan tukimuodoista ja -palveluista.

Sopeutumisvalmennuskurssi on kuntoutusta, ja sen 
tarve tulee kirjata lapsen kuntoutussuunnitelmaan. 
Yleensä keskussairaalan näkövammaisten lasten kuntou-
tusohjaaja ohjaa tai auttaa perhettä hakeutumaan sopi-
valle kurssille. Lapsen elämän muutosvaiheisiin tarkoitet-
tu kurssimuotoinen sopeutumisvalmennus sisältöineen 
on hyvin ryhmämuotoista. Lapsen elämän muutosvai-
heita voivat olla näkövamman toteaminen, päivähoitoon 
siirtyminen, koulun alkaminen tai kun lapsen toimintaky-
vyssä on tapahtunut muutos esimerkiksi diagnoosin to-
teaminen. 

Uutta entiseen verrattuna on se, että alakouluikäisten 
kursseja on aiempaa enemmän ja ne toteutetaan Iirikses-
sä, Helsingissä. Kurssit ovat pääosin kesällä lasten koulu-
lomien aikana. 

Näkövammaisten Keskusliiton 
järjestämä kuntoutus lapsiperheille ja 
nuorille vuonna 2014
Marja-Liisa Korpela, lasten kuntoutuspäällikkö, NKL ry
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Näkövammaisten alle kouluikäisten 
lasten perhekurssit

18.8.–22.8.2014. Kurssinumero 54688. Näkövamman li-
säksi lapsilla voi olla myös muita liitännäisvammoja. 
8.9.–12.9.2014. Kurssinumero 54689. Sokeat ja heikko-
näköiset.
3.11.–7.11.2014. Kurssinumero 54690. Näkövamman li-
säksi lapsilla voi olla myös muita liitännäisvammoja.
3.3.–7.3.2014 .Kurssinumero 54691. Näkövamman lisäk-
si lapsilla voi olla myös muita liitännäisvammoja.
31.3.–4.4.2014. Kurssinumero 54692. Sokeat ja heikko-
näköiset. 
5.5.–9.5.2014. Kurssinumero 54693. Näkövamman lisäk-
si lapsilla voi olla myös muita liitännäisvammoja.
6.10.–10.10.2014. Kurssinumero 54694. Sokeat ja heik-
konäköiset.
24.11.–28.11.2014. Kurssinumero 54695. Näkövamman 
lisäksi lapsilla voi olla myös muita liitännäisvammoja.

Näkövammaisten koulunsa aloittavien 
lasten perhekurssit

7.4.–11.4. 2014. Kurssinumero 54696. Näkövamman li-
säksi lapsilla voi olla myös muita liitännäisvammoja.
19.5.–23.5.2014.  Kurssinumero 54697.Sokeat ja heikko-
näköiset.
22.9.–26.9.2014.  Kurssinumero 54698. Sokeat ja heik-
konäköiset.
20.10.–24.10.2014. Kurssinumero 54699 Näkövamman 
lisäksi lapsilla voi olla myös muita liitännäisvammoja.

Hakemuslomakkeet kuntoutukseen
n  §9: Vaikeavammaisen yksilöllinen kuntoutus tai sopeu-
tumisvalmennuskurssi
Hakemuslomake Kelan sivuilla Ku 104
n  §12 Harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutus tai so-
peutumisvalmennuskurssi 
Hakemuslomake Kelan sivuilla Ku 132
n Lisätietoja:
http://www.kela.fi/lapsille-ja-nuorille
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus

Näkövammaisten alakoululaisten 
perhekurssit

2.6.–6.6.2014. Kurssinumerot 54700 ja 54701. Perhe-
kurssit alakouluikäisten, erityisesti 1.–2.-luokkalaisten nä-
kövammaisten lasten perheille. 
9.6.–13.6. 2014. Kurssinumerot 54702 ja 54703. Perhe-
kurssit alakouluikäisten 6.luokkalaisten näkövammaisten 
lasten perheille.
28.7.–1.8.2014. Kurssinumerot 54704 ja 54705. Per-
hekurssit alakouluikäisten,1.–6. luokkalaisten näkövam-
maisten lasten perheille.
10.11.–14.11.2014. Kurssinumero 54706. Perhekurssi 
monitarpeisille näkövammaisille 1.–6.luokkalaisille.
8.12.–12.12.2014. Kurssinumero 54707. Perhekurssi 
monitarpeisille näkövammaisille 1.–6.luokkalaisille.

Näkövammaisten nuorten osittaiset 
perhekurssit

Yläkouluiästä alkaen, mukana kurssilla voi olla yksi 
omainen kaksi vuorokautta.
4.8.–8.8.2014. Kurssinumero 54502. Sokeat ja heikkonä-
köiset nuoret peruskoulun päättövaiheen nuorille.  
20.10.–24.10.2014. Kurssinumero 54574. Peruskoulun-
sa päättäneille nuorille.

Yksilöllinen kuntoutus 
sopeutumisvalmennuskurssien lisänä

Yksilöllisessä kuntoutuksessa perhekursseihin verrattuna 
lapsen toimintakykyä arvioidaan yksilöllisemmin ja kun-
toutus toteutetaan lapsen ja perheen tarpeiden ja tavoit-
teiden pohjalta. Tämä kuntoutusmuoto on luonteva jatko 
esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssin jälkeen. 

Perhekurssien tarjonta
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Näkövammaisten nuorten kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskurssit 2014 Kyyhkylän 
Kuntoutuskeskuksessa, Mikkelissä
Näkövammaisten nuorten osittaiset perhekurssit, sopeutumisvalmennuskurssit

Näkövammaiset nuorten osittaiset perhekurssit, kuntoutuskurssit

Kurssinro 54499   Jakso 1    Jakso 2    Jakso 3
Kuntoutujan jaksot  7. – 11.4.2014   8. – 12.9.2014   23. – 27.3.2015
Kotikäynti    14.4. – 9.5.2014
Omaisten jaksot   7. – 9.4.2014   26. – 27.3.2015

Kurssinro 54559   Jakso 1    Jakso 2    Jakso 3
Kuntoutujan jaksot   10. – 14.11.2014   13. – 17.4.2015   28.9. – 2.10.2015
Kotikäynti    17.11. – 12.12.2014
Omaisten jaksot   10. – 12.11.2014      1. – 2.10.2015

Kurssinro 54560   Jakso 1    Jakso 2    Jakso 3
Kuntoutujan jaksot   1. – 5.12.2014   1. – 5.6.2015   9. – 13.11.2015
Kotikäynti    8.12.14–2.1.15
Omaisten jaksot   1. – 3.12.2014      12. – 13.11.2015

Kurssinumero 54566
Kuntoutujan jakso 28.7. – 1.8.2014
Omaisten jakso 28.7. – 29.7.2014

Kurssinumero 54567
Kuntoutujan jakso 3. – 7.11.2014
Omaisten jakso 3. – 4.11.2014

Kohderyhmä

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi on tarkoitettu 
yläkoulua käyville ja peruskoulunsa päättäneille nuorille, 
joilla on diagnosoitu näkövamma. Kurssin aloitus- ja pää-
tösjaksolle voi myös omainen osallistua.

Tavoite

Kurssilla tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan ja hänen 
omaisensa kanssa yhteistyössä asetettujen yksilöllisten ta-
voitteiden saavuttamista kuntoutujan opiskelu- ja toimin-
takyvyn turvaamiseksi tai parantumiseksi. Tavoitteena on 
myös omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, 
itsenäistymisen tukeminen ja elämänhallinnan vahvistami-
nen, itsehoidon omaksuminen sekä kuntoutuksen ja ter-
veiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen. Lisäksi ta-
voitteena on löytää keinoja arjessa selviytymiseen ja toimi-
van tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle.

Kurssinumero 54501
Kuntoutujan jakso 17. – 21.3.2014
Omaisten jakso 17. – 18.3.2014

Kurssinumero 54565
Kuntoutujan jakso 5. – 9.5.2014
Omaisten jakso 5. – 6.5.2014

Sisältö

Suurin osa toiminnasta on ryhmämuotoista. Kurssiohjel-
ma sisältää kuntoutujien tarpeiden ja tavoitteiden mu-
kaista käytännön harjoittelua, vuorovaikutusta edistäviä 
keskusteluja ja toiminnallisia harjoitteita. Lisäksi kurssil-
la on yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia sekä tarpeen 
mukaan yksilöohjausta.

Kurssille hakeutuminen

Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella 
KU132. Liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto tai vastaa-
vat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys.

Lisätietoja

Osastonsihteeri puh. 015 2033 362
Sähköposti: kuntoutus@kyyhkyla.fi
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Uusi verkkosivusto 
lasten ja perheiden parissa työskenteleville

S
ähköinen Vammaispalvelujen käsikirja on laa-
jentunut uudella Lapset & perheet -osiolla, joka 
on suunnattu vammaisten lasten ja heidän per-
heidensä parissa työskenteleville ammattilaisille, 

etenkin vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille. Osion toi-
votaan tekevän perheiden palvelujen ja tuen kokonaisuu-
desta helpommin ymmärrettävän, mikä helpottaa palve-
luohjausta ja moniammatillista työtä. 
Osion keskeisiä lähtökohtia ja periaatteita ovat lapsen 
edun ensisijaisuus sekä lapsen ja perheen yksilöllisyyden 
huomioiminen ja kunnioittaminen. Lapsen edun huomi-
oimista edellytetään mm. lapsen oikeuksien sopimukses-
sa, jonka sisältöä avataan käsikirjassa vammaisen lapsen 
näkökulmasta. 

– Kaikki lasten oikeudet kuuluvat myös vammaisille 
lapsille. Erityisen tärkeää on lapsen kuuleminen ja osallis-
tumisen mahdollisuuksien tarjoaminen, toteaa käsikirjan 
päätoimittaja, erikoissuunnittelija Anu Autio.

Käsikirjaan halutaan koota tietoa ja näkökulmia am-
mattilaisille, jotta heidän on mahdollista tukea vammais-
ten lasten perheiden omanlaista elämää. Tämä on mah-
dollista perhelähtöisellä suunnittelulla, yhteistyöllä ja 
kumppanuuden periaatteita noudattamalla. Kumppa-
nuudella tarkoitetaan vanhempien ja ammattilaisten tie-
toista sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimi-
sen tukemiseksi. Kumppanuudessa ammattilaiset toimi-
vat tietoisesti ja tavoitteellisesti niin, että vammaisen lap-
sen huolenpidon, edun ja oikeuksien edistäminen tapah-
tuu yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä vanhempien 
kanssa. 

– Jokainen lapsi ja perhe on omanlaisensa, jolloin hei-
dän tarpeisiinsa tulee vastata yksilöllisesti. Käsikirjassa an-
netaan ohjeita perhelähtöiseen suunnitteluun ja kuva-
taan, miten perheiden tarpeita voidaan arvioida. Tavoit-
teena on lapsen ja perheen hyvä elämä, jolloin lähtökoh-
tana ovat heidän kokemuksensa ja näkemyksensä, Autio 
muistuttaa.

Ensitieto

Millaista on laadukas ensitieto?
Miten ensitieto annetaan? 
Miten ensitieto vaikuttaa lapsiin ja perheisiin?
Sivuilla kerrotaan ensitiedon antamisesta sikiöseulonto-
jen yhteydessä, vastasyntyneen vanhemmille sekä lapsen 
vammautuessa tapaturmaisesti.

Perheen arjen järjestyminen 

Mikä arjessa tukee lapsen kehitystä?
Miten perheiden tuen tarpeita arvioidaan?
Sivuilla kuvataan sujuvan arjen merkitystä lapsen kasvul-
le sekä perhelähtöistä tarpeiden arviointia. Lisäksi sivuilla 
kerrotaan perhehoidosta ja lasten apuvälinepalveluista.

Pieni lapsi 

Miten pieni lapsi kehittyy? 
Miten tukea lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdetta? 
Millaista on laadukas varhaiskasvatus?
Sivuilla kerrotaan taaperoikäisen lapsen kasvusta ja kehi-
tyksestä sekä varhaiskasvatuksesta.

Kouluikäinen lapsi

Miten tuki on järjestetty koulussa? 
Mitä tarkoitetaan avustaja- ja tulkitsemispalvelulla?
Miten koulukuljetukset järjestetään?
Sivuilla kerrotaan koulun tuki ja palvelumuodoista vam-
maiselle lapselle ja niiden suhteesta muihin kunnan pal-
veluihin.

Suunnitelmat

Mitä kaikkia suunnitelmia lapsella voi olla? 
Mitä tarkoitetaan perhelähtöisellä suunnittelulla?
Sivuille on koottu tietoa kaikista lapsen ja perheen suun-
nitelmista ja niiden yhteen nivomisesta. 
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n Sähköiseen Vammaispalvelujen käsikirjaan on koottu vammaisalan työhön liittyvä kattava tietopaketti. 
Käsikirja on avoin ja maksuton palvelu, jota ylläpitää ja kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
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NKL nuorisotoimi järjestää joka vuosi lo-

kakuun toisena viikonloppuna nuoriso-

foorumin vuosittain vaihtuvalla teemal-

la. Tänä vuonna teemana oli virkistys. 

Nuorisofoorumi järjestettiin Turun kris-

tillisellä opistolla 12.–13.10.2013 ja mu-

kaan virkistäytymään lähti 39 nuorta. 

L
auantain ohjelmassa oli erilaisia pajoja, jois-
ta jokainen osallistuja sai valita mieleisensä. 
Salissa pääsi kokeilemaan sekä kuutiolento-
palloa että futsalia. Ulkona pelailtiin piha-
pelejä ja testattiin kohokarttasuunnistusta. 
Rentoutuspajassa pääsi venyttelemään oh-
jatusti tai vähän leikkimielisemmin twister-

pelissä. Mieltä virkistettiin shakissa ja muita älypelejä rat-
komalla sekä urheiluaiheisessa tietokilpailussa. Tekemis-
tä löytyi siis varmasti jokaiselle osallistujalle. Illan fooru-
min osallistujat viettivät uima-altaan ja saunan lähei-
syydessä allasbileissä. Ystävien tapaaminen, uusien 
saaminen ja mukava yhdessäolo on monen nuoren 
osallistumisen päätavoitteena nuorisotoimen tapah-
tumissa. Nuorisofoorumissa näiden yli nousee kui-
tenkin uuden Nutorin eli valtakunnallisen nuoriso-
toimikunnan valinta. Nutorin vaalissa jokainen al-
le 30v nuori voi asettautua ehdolle. Ehdokasasettelu 
tapahtuu lauantaina. Ehdokkaat pitävät sunnuntain 
valintakokouksessa vaalipuheensa, jonka jälkeen ää-
nestetään. Äänestysoikeus on kaikilla alle 30-vuo-
tiailla alueyhdistysten jäsenillä. Valintakokoukses-
sa Turussa äänioikeutettujanuoria oli 40.

Tänä vuonna valittiin sekä Nutorin puheenjohtaja 
1-vuotiskaudeksi että kaksi varsinaista jäsentä 2-vuo-
tiskaudeksi. Nutorin puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 
2014 Anniina Latikka. Anniina on 19-vuotias lukiolai-
nen Espoosta. Nutorissa hän on toiminut aiemmin yh-
den kaksivuotiskauden.

Nutorin varsinaisiksi jäseniksi ehdolle asettui 12 nuor-
ta, mutta Anniinan puheenjohtajavalinnan jälkeen Nu-
torin varsinaisen jäsenen valinta tehtiin 11 ehdokkaasta. 
Äänestyksen jälkeen Nutoriin valittiin viialalainen Susan-
na Halme (17) ja huittisista kotoisin oleva Markus Tihu-
mäki (19) Susannalle kausi on toinen Nutorissa, Markus 
on uusi jäsen. Nutorissa vuoden 2014 jatkavat lisäksi Ella 
Ahlberg (21) Helsingistä ja Emma Rasela (22) Porvoosta.

Nuorisotoimen tapahtumista voi lukea lisää joko 
facebook-ryhmästä NKL nuorisotoimi tai 
nuorison www-sivuilta www.nkl.fi/nuoret. 
Lisätietoja tapahtumista saa nuorisosihteeriltä 
jutta.kivimaki@nkl.fi tai 050 596 5022.

Mitä 
nuorisofoorumissa

tapahtuu
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n  Näkövammaisella Juholla on oma iPad. 
Sen käyttöön löytyvät vinkit JaatisWikistä. 

JaatisWiki on vammaisper-

heiden oma sähköinen idea-

pankki, josta löydät tietoa ja 

vinkkejä vammaisen lapsen 

ja nuoren elämän monenlai-

siin haasteisiin.  

J
aatisWikissä on Taitojen kehittä-
minen -otsikon alle kerätty perus-
tietoja ja vinkkejä näkövammai-
sen lapsen huomioimiseen ja toi-

minnallisen näönkäytön tukemiseen. 
Otamme mielellämme vastaan myös li-
sää vinkkejä siitä, miten tukea näkövam-

maista lasta osallistumaan muiden kans-
sa tekemiseen. Jaatisen jäsenperheis-
sä on paljon näkövammaisia lapsia, ja li-
säksi monet näkövammaisille suunna-
tut apuvälineet hyödyttävät myös muita 
vammaisryhmiä.

Haastamme myös näkövammaiset 
nuoret mukaan JaatisWiki -talkosiin!  Uu-
sia kirjoittajia varten on suunnitteilla Jaa-
tisWiki-työpajoja.  

Tällä hetkellä suosituimpia JaatisWikin 
aihepiirejä on Kommunikaatio ja itseil-
maisu -osion alta löytyvä iPad-vinkit. Jaa-
tinen onkin vanhempien pyynnöstä jär-
jestänyt vertaiskoulutusiltoja iPadin käy-
töstä ja vammaisille soveltuvista kom-
munikointi- ja arjenhallintaohjelmista – 
hauskoja näönkäyttöä kehittäviä pele-
jä unohtamatta.  Kevään 2013 iPad-illan 
tallenteen sekä tiedot tulevista webinaa-
reista löytyvät osoitteesta www.jaatinen.
info/webinaarit.

Vammaisperheet joutuvat jatkuvasti rat-
komaan lapsen vammaisuuteen liittyviä 
arjen pulmia. Vuonna 1999 perustetun 
Jaatisposti-listan keskusteluihin osallistu-
neiden perheiden kokemuksista on syn-
tynyt valtava määrä tietoa. Viime vuon-
na kokemustieto jalostui uudenlaisek-
si tietopankiksi, JaatisWikiksi, jota voim-
me kaikki tehdä ja kehittää yhdessä. Jo-
pa omalta kotisohvaltasi käsin voit jakaa 

JaatisWikiin!

vinkkejäsi hyväksi todetuista ratkaisuista 
– ja saada samalla itse hyviä ideoita. 

Raha-automaattiyhdistys lähti tuke-
maan kaksivuotista wikiprojektiamme, 
jonka tarkoitus on kerätä perheille tär-
keitä aiheita ja kehittää niiden pohjalta 
vinkki- ja linkkisivuja, tehdä sivustoa tun-
netummaksi, etsiä ja kouluttaa uusia kir-
joittajia. Yhteistyö muiden järjestöjen 
kanssa ja linkkien vaihto on virtuaalisen 
tietopankin jatkuvan kehittämisen kul-
makiviä.  JaatisWiki löytyy osoitteesta 
http:// jaatiswiki.wikispaces.com . 
Surffaa JaatisWikissä ja anna palautet-
ta – olet myös tervetullut mukaan kirjoit-
tajaksi!

Pia Jättömäki, projektisuunnittelija
pia.jattomaki@jaatinen.info
gsm 045 635 5300

n  Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoi-
mikeskus on vammaisten lasten vanhem-
pien perustama yhdistys, joka kutsuu ko-
ko perhettä ja läheisiä jakamaan toisilleen 
tukea, tietoa, ideoita ja iloa, ilman diag-
noosi- tai asuinkuntarajoja.

Liity mukaan vammaisperheiden omaan wikiin 
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Kaikille avoimet Lumilauantait
n  Lauantai 25.1. klo 10.00–15.00 Myllymäki, Joutseno
Kirsi Mäyrä, kirsi.mayra@imatra.fi, 
puh. 020 617 7286
n  Lauantai 1.2. klo 10.00–15.00 Simpsiö, Lapua
Anu Hämäläinen, anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 752 9373
n Sunnuntai 9.2. klo 10.00–15.00 Vuokatti, Sotkamo
Huom! Lumisunnuntai
Vuokatin Hiihtokoulu, hiihtokoulu@vuokatinrinteet.fi, 
puh. 044 4148 880
n Lauantai 15.3. klo 10.00–15.00 Pikku-Syöte, Pudasjärvi
Pikkusyötteen myyntipalvelu, myyntipalvelu@pikkusyote.fi, 
puh. (08) 815 4000

Ensisijaisesti lapsiperheille suunnatut 
Lumilauantait
n Lauantai 8.2. klo 10.00–15.00 Ellivuori, Sastamala
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, 
puh. 050 5918 167
n  Lauantai 8.3. klo 10.00–15.00 Mielakka, Kouvola
Mia Kalpa, mia.kalpa@kvyry.fi, 
puh. 040 7449 439
n  Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava laskijan ja 
avustajan nimi, osallistuvien perheenjäsenten lukumäärä, 
yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, pysty-
laskijan pituus/paino ja monon nro tai kelkkalaskijan pyö-
rätuolin istuimen leveys, kuvaus vammasta/avustuksen 
tarve, aikaisempi laskettelukokemus, lupaus valo-/video-
kuvaamiseen/haastatteluun ja muut sellaiset seikat, jotka 
ohjaajien on hyvä tietää.

Lumilauantai
tarjoaa iloista talviliikuntaa koko perheelle

L
umilauantai on koko perheen liikuntatapahtuma, 
jossa jokainen voi liikkua mieleisellään tavalla lu-
mella lasketellen, hiihtäen tai pulkkaillen. Joutse-
non Myllymäki, Lapuan Simpsiö, Sastamalan Elli-

vuori, Sotkamon Vuokatti, Kouvolan Mielakka ja Pudasjär-
ven Pikkusyöte tarjoavat mahdollisuudet kelkka- ja pysty-
lasketteluun ja tarjolla on myös muuta talviliikuntaa. Lu-
milauantait järjestetään yhteistyössä paikallisten järjestö-
jen ja toimijoiden kanssa.

Myllymäen, Simpsiön, Vuokatin ja Pikkusyötteen tapah-
tumat ovat kaikille avoimia. Ellivuoren ja Mielakan Lumi-
lauantait ovat ensisijaisesti lapsiperheille suunnattuja. Ta-
pahtumiin etukäteen ilmoittautuneille vammaislaskijoille 
ja opaslaskijalle/avustajalle laskettelun opetus, hissiliput 
ja välineet ovat maksuttomia. Muille perheenjäsenille his-
siliput ja välinevuokrat ovat maksullisia.
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Jään odottamaan teiltä postia. 
Vuoden vaihteessa olen vuosilomalla
muutaman viikon.
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tukiyhdistyksen 
kuulumisia

Sokeain lasten tukisäätiön 
uusi asiamies:
Juha Halme
040 7280970
saatio@sokeainlastentuki.com
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V
uosi on vaihtumassa ja vuoden 
2014 lomasuunnitelmat ovat jo 
pitkällä. Alkuvuodesta kannattaa 
olla yhteydessä puolin ja toisin 

hyvät perheet. Te, jotka olette jo ilmoit-
tautuneet mukaan toimintaamme sekä uu-
det perheet. Meidän lomatoimintaamme ei 
ole vuosikohtaisia jonoja, vaan ilmoittautu-
malla kerran mukaan, olette mukana, kun-
nes teidän lomanne toteutuu. Kirje, sähkö-
posti tai soitto Rillalle. Yhdessä pyrimme 
löytämään toimintasuunnitelmamme puit-
teissa teidän perheellenne sopivan koh-
teen ja ajankohdan.

Vuonna 2014 Sokeain lasten tukiyh-
distys täyttää 50 vuotta. Yhdistys perus-
tettiin vuonna 1964, lomatoiminnan jär-
jestäminen alkoi parikymmentä vuot-
ta myöhemmin ja toiminta laajeni vuon-
na 2000 ympärivuotiseksi. 2000-luvulla 
on 511 perhettä osallistunut yhdistyksen 
järjestämille lomille.

Tulevana vuonna yhdistyksemme lo-
mat ovat Suomessa. Ainoastaan vanhin 
lomamme, päivä Tukholmassa suuntau-
tuu toukokuussa maan rajojen ulkopuo-
lelle.

Kannattaa käydä yhdistyksemme ko-
tisivuilla www.sokeainlastentuki.com. 
Tammikuussa sivuilta löytyy lisätietoja 
ensi vuoden tapahtumista, lomista ja ai-
katauluista.
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Leirit ja kurssit

n 22.–23.3. Vanhempien viikonloppu
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

n 12.–13.4. Kevätviikonloppu Oulussa
Liikuntaopisto Virpiniemi, Kiviniemi

n 18.–20.4. Liikunnallinen pääsiäisviikonloppu
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

n 16.–19.6. Oo mun kaa! -leiri
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat

n 24.–27.6. Sopeutumisvalmennuskurssi 0-6-vuotiaat 
näkövammaiset lapset (Ray)
Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja

n 17.–20.7. Sopeutumisvalmennuskurssi 7–12-vuoti-
aat näkövammaiset lapset (Ray)
Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja

n 21.–26.7. Lomakeskus Huhmari, Hyvinvointilomat ry

n 23.–24.8. Leikki-ikäisen ja läheisin viikonloppu
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala

n 20.–21.9. Syysviikonloppu
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala

n 4.–5.10. Isien viikonloppu
Hokajärven eräkämppä, Hämeenlinna

n 18.–19.10. Äitien viikonloppu
Hokajärven eräkämppä, Hämeenlinna

Tapahtumia vuonna 2014 
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Tapahtumakalenteri täydentyy vielä 
vuoden alussa. Päivitetty kalenteri 
lähetetään jäsenmaksulaskun ohessa 
postitse yhdistyksen jäsenille.

Lisätietoja ja hakukaavakkaeet löytyvät 
osoitteesta
www.silmatera.fi -> Toiminta

Touhupäivät

n  2.2. klo 16–18 perhetapaaminen/sokkotreffit
Jaatinen, Helsinki
Katse tulevaisuuteen: vieraana työllisyysneuvoja Ville Uk-
kola, Näkövammaisten Keskusliitto ry

n  1.3. Perheiden talvirieha 
Laskettelurinne Hirvensalo, Turku 

n  16.3. klo 16–18  perhetapaaminen/sokkotreffit
Jaatinen, Helsinki 

n  11.5. klo 16–18 perhetapaaminen ja nyyttikestit
Jaatinen, Helsinki

n  18.5. Retki Fallkullan kotieläintilalle, Helsinki

n  24.5. Perheiden retki 4H elämysmaailmaan, Ylistaro

n  2.8. Fiskarsin retki perheille
Ohjelmassa opastettu kävelykierros ruukin alueella ja la-
sinpuhallusta. 

n  30.8. Perheiden suunnistuspäivä, Helsinki
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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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