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Seuraava Silmäterä ilmestyy toukokuussa.
Siihen tulevien juttujen tulee olla
toimituksessa 16. maaliskuuta mennessä.

kK

un näkövammaisten lasten vanhemmat lähes 40 vuotta sitten päättivät perustaa oman yhdistyksen, mielen
päällä olivat ensi sijassa lasten koulunkäyntiin liittyvät
asiat. Koulu kaikkineen on muuttunut valtavan paljon
noista 70-luvun alun ajoista. Muutamasta pistekirjasta on siirrytty monipuoliseen ääni-, piste- ja elektronisten kirjojen koulukirjastoon. Koulunkäynnin
tuki apuvälineineen sekä avustaja ja koulumatkapalveluineen on saatu kasvamaan tyhjän päälle: 70-luvun alussahan kotikoulua käyvä näkövammainen lapsi oli poikkeus, useimmat opiskelivat sokeain kouluissa kaukana kotoa. Kun
vanhemmat alkoivat haluta lapsiaan lähikouluihin, yhteiskunnan palveluja ei
vielä oltu ajateltukaan: koulumatka sujui käsikädessä äidin kanssa ja läksyjen
luku monesti niin, että äiti luki ääneen.
Nyt, melkein neljäkymmentä vuotta myöhemmin, kun vanhemmat kokoontuvat, mielen päällä ovat yhä edelleen kouluasiat. Ja valitettavan usein asiat,
jotka syystä tai toisesta eivät ole sujuneetkaan niin kuin on odotettu. Ohjauspalvelujen vähyys on jatkuva ongelma. Apuvälineet eivät toimi tai toimitukset viipyvät. Koulunkäyntiavustaja vaihtuu jatkuvasti. Vanhempien on jaksettava olla koko ajan oma-aloitteisia, jotta asiat liikahtaisivat eteenpäin. Ja aina ei jaksaisi.
Perheille on ehdottoman tärkeää, että kotikoulussa ymmärretään lapsen
erityistarpeet. Se edellyttää tietenkin kaikilta niiltä ammatti-ihmisiltä, jotka
tavalla tai toisella ovat osallisena lapsen koulunkäynnin järjestämisessä ja tukemisessa, huolellista paneutumista kunkin lapsen ja kunkin koulun tiedon
ja tuen tarpeisiin. Tässä Silmäterässä kerrotaan kahden yläkoululaisen lappilaisen Niilon ja vaasalaisen Lassin koulunkäynnistä. Molemmilla heillä yläkouluun siirtyminen on sujunut jopa poikkeuksellisen hyvin. Siihen on ollut
vaikuttamassa monta tekijää: kuntoutusohjaajan aktiivinen rooli ja opettajien
mahdollisuus saada riittävästi tietoa näkövammaisen lapsen koulunkäynnistä, varmasti myös yhteistyö vanhempien ja koulun välillä. Siirtymistä alakoulusta yläkouluun on alettu valmistella hyvissä ajoin ja niin ilmapiiri ja asenne
koulussa ovat muodostuneet myönteiseksi. Näissä tapauksissa myös lasten kaveruussuhteet koulussa ovat kunnossa. Eikä vähämerkityksistä ole sekään, että oma avustaja on voinut jatkaa alakoulusta yläkouluun. Näitä tarinoita kuulisi mielellään kaikkialta.
Kun näkövammaisen lapsen koulutietä aletaan valmistella nelivuotiaana, ei pelkkä ilmoitus kunnan koulutoimeen riitä. Olisi hyvä, että jo tässä vaiheessa mahdollisimman monella olisi aikaa istua miettimään, mitä tukea juuri tämä lapsi tulee tarvitsemaan nyt päiväkodissa, jotta kouluvalmiudet kehittyisivät mahdollisimman
suotuisasti. Hyvissä ajoin pitäisi myös tietää, mihin
kouluun lapsi menee ja miten opettaja voi
alkaa valmistautua vastaanottamaan uutta oppilastaan. Ja tietysti ennen koulun
alkua on oltava selvillä apuväline-, kirja- ja avustajatarve sekä koulumatkajärjestelyt. Koulun alkaessa lapsella,
perheellä, opettajilla ja rehtorilla pitää olla aikaa keskittyä olennaiseen:
koulunkäyntiin.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne latva-nikkola
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Sinuiksi koulun kanssa

Asennetta
työnhakuun
Työn saaminen ja työssä oleminen vaativat muutakin kuin ammatin
osaamista. Työelämän pelisääntöjä voi oppia vain työpaikalla. Jokainen mahdollisuus tutustua työelämään kannatta käyttää hyväkseen.
Leena Honkanen
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äkövammaisen
nuoren työllistymistiellä esteenä
on turhan usein
sosiaalisten taitojen ja työelämän ymmärtämisen puute, sanoo työllisyysneuvoja Sari Torniainen Näkövammaisten
Keskusliitosta.
– Vain työssä olemalla voi oppia työelämän pelisääntöjä. Siksi jokainen mahdollisuus aina yläkoulun ensimmäisestä työelämään tutustumisjaksosta kesäduuniin kannattaa käyttää huolella
hyväkseen.
– Joskus joku opettaja on ollut sitä
mieltä, ettei oppilaan tarvitse suorittaa
TET-jaksoa, koska on näkövammainen.
Tämä on ehdottomasti väärin. Aikanaan
ensimmäiseen työpaikkaan hakiessa työkokemuksella, jopa näillä tutustumisilla
ja niistä saaduilla todistuksilla, on merkitystä, Torniainen painottaa.
– Näkövammaisilla nuorilla on mahdollisuus hakea RAY-tukea kesätyö-

paikkaan. Tuen avulla työnantaja säästää palkkakustannuksissa, ja työhön on
helpompi näin päästä. Työvoimatoimistoilla on myös tukimuotoja, joita voi
käyttää hyväkseen, kun työllistymiskynnys tuntuu korkealta.

Valintojen viidakossa pitää
olla fiksu
Keskusliiton työllisyyspalveluissa vuoden alussa aloittanut työllisyysneuvoja
Annina Salminen pitää tärkeänä, että
ammatinvalintaa aletaan miettiä mahdollisimman varhain.
– Jos suunnitelmia peruskoulun jälkeisiä opintoja varten tehdään vasta yhdeksännen luokan syksyllä, ollaan myöhässä. Mielestäni viimeistään heti yläkoulun alkaessa on myös aika aloittaa
koulutus- ja ammatinvalintavaihtoehtojen tutkaileminen.
– Myös ammatillisten tai yliopistoopintojen alussa pitää käydä läpi, mitkä ovat realistiset työllistymismahdollisuudet, mikäli valitaan tämä opiskeluala. Pelkkä tutkintonimike ei riitä, pitää
myös olla todelliset valmiudet suoriutua työstä. Näkövamma saattaa rajoittaa sitä, että kaikki työtehtävät, joihin
esimerkiksi näkevä merkonomi tai lä-
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hihoitaja voi sijoittua, eivät ole mahdollisia. Työ vaatii ehkä räätälöintiä, mutta
jos näyttää siltä, että alalla on olemassa
sellaisia tehtäviä, jotka soveltuvat näkövammaiselle tekijälle, kannattaa pyrkiä
kohti haaveitaan.
Sari Torniainen korostaa, että ammatinvalinnassa ohjaavan henkilön pitää olla ennen kaikkea rehellinen. Lähtökohta uran suunnittelulle on nuoren
omat toiveet ja unelmat, sen jälkeen mietitään realistiset mahdollisuudet. Haaveita ei pidä ampua alas, mutta ei myöskään ruokkia unelmia, joilla ei ole mahdollisuutta toteutua.

Auttamista, mutta ei puolesta
tekemistä
Nuori tarvitsee tukea ja oppia osatakseen toimia oikein työnhakutilanteessa ja työpaikalla.
– Nuoren pitää tehdä mahdollisimman paljon itse. Pitää osata ja uskaltaa
soittaa työpaikalle kysyäkseen töitä tai
soittaa vaikka ensin tänne meille, Torniainen sanoo.
– Täällä voimme yhdessä käydä läpi
esimerkiksi sitä, miten puhelimessa tulee käyttäytyä: muistaa esitellä itsensä,
olla kohtelias, kiinnostunut ja osata ker-
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toa omista toiveistaan ja osaamisestaan.
Näitä taitoja voi tietysti opetella myös
kotona vanhempien opastuksella.
– Joskus vanhemmat soittavat nuorensa puolesta työpaikkoihin tai nuori odottaa, että me täällä teemme sen.
Puolesta tekeminen ei ole missään tapauksessa tarkoituksenmukaista, jos halutaan, että nuori todella oppii työnhakuvalmiuksia. Neuvomme mielellämme
myös hakemusten tekemisessä, mutta
hakemuskin nuoren täytyy laatia itse.
Näkövamma ei saa olla syy heittäytyä
avuttomaksi. Jos ei ole halua harjoitella työnhakua, ei varmasti ole halua tehdä myös työtäkään.

Et sä mua komentele
Monella nuorella, ei ainoastaan näkövammaisella, ei ole käsitystä siitä, miten työpaikalla käyttäydytään. Ei esimerkiksi tiedetä, että työpaikalle pitää
tulla sovittuna aikana ja on osattava ottaa vastaan käskyjä ja palautetta pomolta. Koppava asenne voi tuhota hyvätkin
mahdollisuudet työllistyä.
– Jos lähdetään hakemaan ensimmäistä työpaikkaa silloin kun taskussa on maisterin paperit, ei hakijalla tietenkään voi olla minkäänlaista kuvaa

Sari Torniainen ja Annina Salminen
opastavat nuoria työnhaussa.

Mikä TET?
Seitsemännellä luokalla päivä esimerkiksi vanhemman työpaikalla,
8:lla luokalla viikko ja 9:llä kaksi viikkoa itse hankitulla työpaikalla.

Miten työpaikalla
käyttäydytään?
l Työpaikalla on aina omia sääntöjä,
joita sinunkin tulee noudattaa
l Ole ajoissa paikalla
l Työpaikalla käyttäydytään hyvien
tapojen mukaisesti
l Esittele itsesi ja asiasi
l Pukeutumisen tulee olla asiallista. Jos työpaikalla on erityisiä toiveita pukeutumisen suhteen, noudata niitä
l Ole kiinnostunut, huolellinen ja
oma-aloitteinen
l Toimi avoimesti ja rehellisesti
l Kysy kun sinulla on kysyttävää
l Poissaoloista ja muista mahdollisista muutoksista ilmoitetaan työpaikan vastuuhenkilölle.
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Leiki, kuvaile ja kerro
Elämän perustaidot opitaan kotona.
Leikkiessä lapsi harjoittelee kaupan tädin tai lipuntarkastajan roolia. Aikuinen voi tuoda leikkeihin lisää rakennusainesta kertomalla siitä, mitä kaupassa on tai mitä myyjä tekee.
– Lapsilla on usein hyvin vähän tietoa
siitä mitä esimerkiksi omat vanhemmat
tekevät työpaikallaan. Lähipiirin aikuiset
voisivat kertoa omista töistään, jolloin
käsitys erilaisista töistä alkaisi muodostua. Vaikeasti heikkonäköinen tai sokea
lapsi ei voi tietää kovinkaan paljon siitä, millaisia tehtäviä esimerkiksi marketin työntekijät tekevät, ellei joku kuvaile heille, miten paljon erilaisia näkkileipäpaketteja ja muita tuotteita myyjä laittaa hyllylle.
– Näkövammaisen nuoren kannattaa
oma-aloitteisesti hyödyntää myös nettiä. Siellä on paljon kuvauksia erilaisista
töistä. Puhelinkeskusteluja ja työhaastattelua voi harjoitella ja pohtia vaikka vanhempien kanssa, Sari Torniainen sanoo.
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siitä, miten työhaastattelussa tai työyhteisössä käyttäydytään. Joskus käsitykset omasta suoriutumisesta ja osaamisesta saattavat olla liian suuret ja hakija
katsoo voivansa asettaa ehtoja työnantajalle esimerkiksi omasta työajastaan,
Torniainen kuvailee.
Annina Salmisella on entuudestaan
kokemusta nuorten ja aikuisten työnetsimisestä ja työvalmennuksesta. Näitä
kokemuksia voi hyödyntää myös näkövammaistyössä.
– Ammattikoulutuksen saanut nuori osaa korjata auton tai keittää soppaa,
mutta ei tule toimeen työyhteisössä ja
ei osaa toimia työpaikan sääntöjen mukaan. ”Et sä mua komentele” -asenteella ei työelämässä pärjää.
– Esimerkiksi nuorilla, joilla koulu ei
luista tai kiinnosta, nuorten työpaja voi
olla vähäksi aikaa hyvä paikka kokeilla työn tekemistä. Myös ammattikoulukokeilu lisää ymmärrystä siitä, mitä
ammattiopinnoissa vaaditaan. Näkövammaisten nuorten kohdallakin erilaiset kokeilut antavat varmasti tuntumaa siihen, mihin omat kyvyt ja valmiudet riittävät.

Työvoimatoimiston tukimuodot
Työkokeilu
- tavoitteena selvittää soveltuvuutta
työhön tai pyrkiä työllistymään kokeilupaikalle
- 1-6 kk saman työnantajan palveluksessa
- paikka etsittävä itse
- kyseessä ei ole työsuhde, eikä sen
ajalta makseta palkkaa, toimeentulona
työmarkkinatuki ja ylläpitokorvaus (8
tai 16 €/työpäivä)
- työkokeiluja voidaan toteuttaa myös
työklinikoilla

Työharjoittelu / työelämävalmennus
- työharjoittelu on tarkoitettu alle 25vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville
- työelämävalmennus 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen
suorittaneille
- toimeentulona työmarkkinatuki ja ylläpitokorvaus (8 tai 16 €/työpäivä)
- kyseessä ei ole työsuhde

Työolosuhteiden järjestelytuki työnantajalle
- tarkoitettu vähentämään tai poistamaan vammasta aiheutuvaa haittaa,
esim. valaistuksen uudistaminen tai
liuskojen rakentaminen

- työnantaja hakee, edellyttää työsuhdetta
- myös toisen työntekijän antaman
avun kompensoimiseksi

Työhönvalmennus
- työvoimatoimisto ostaa palvelun paikalliselta palveluntuottajalta
- työvalmentaja auttaa työpaikan löytämisessä ja tukee työssä suoriutumista
- yleensä työt aloitetaan työkokeiluna
tai työelämävalmennuksena

Palkkatuki
- työsopimussuhteiseen työhön tai
oppisopimuskoulutukseen
- voidaan myöntää kunnille, yrityksille
ja muille yksityissektorin toimijoille
(valtion työpaikkoihin määrärahoja
niukasti)
- normaali työsuhde, josta tulee saada
työehtosopimuksen mukaista palkkaa
- voidaan myöntää kerrallaan 24 kuukaudeksi ja sosiaaliselle yritykselle kolmeksi vuodeksi
- työnantaja hakee
- työnhakija voi etukäteen varmistaa
työvoimatoimistosta, voidaanko häneen kohdistaa palkkatukea ja saada käyttöönsä palkkatukisetelin, josta
tarkat summat selviävät
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Töihin RAY-tuella
RAY- tuki nuorten työpaikkoihin haettavana
jälleen
Raha-automaattiyhdistys (RAY) on jälleen myöntänyt
määrärahan näkövammaisten nuorten työllistymisen
tukemiseksi. Yleensä tämä tuki myönnetään kesätyöhön, mutta tukea voidaan maksaa myös muille kuin kesäkuukausille. Jos olet hakemassa työpaikkaa kesäksi
tai muuten muutamaksi kuukaudeksi, tai jos haluat tukea työsuhteen alussa varmistaaksesi pidemmän työsuhteen, niin ole hyvä ja ota yhteyttä NKL:n Työllisyyspalveluihin.

Tuki työllistymiseen
17-30 -vuotiaalle tukea voidaan myöntää 1-3 kuukautta
työ voi olla näkövammaisorganisaatioissa tai muun
työnantajan palveluksessa
nuoren kannalta kyseessä on normaali työsuhde, jossa
noudatetaan työsuhteeseen liittyviä lakeja ja säädöksiä
nuori saa palkan, ja tuki maksetaan työnantajalle. Käytännössä palkka on tuen suuruinen
työnantajalle maksettava tuki on 900 euroa kuukaudessa
työnantaja saa tukena 900 euron lisäksi 20% sosiaalikuluista, ja loppuosa pakollisista sosiaali- ym. kuluista jää
työnantajan maksettavaksi
työnantaja laskuttaa tuen Näkövammaisten Keskusliitolta työsuhteen päätyttyä

T-paidat ja kassit Braille-teemalla
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on painattanut
pistekirjoituksen 200-vuotisen historian kunniaksi t-paitoja ja
kasseja.
Paitojen pohjaväri on musta. Keskellä edessä ylinnä on painatus valkoisilla isoilla pistekirjoitusmerkeillä ”VIP”, sen alla oikealla pienemmällä signeerauksen tapaan ”Louis Braille”, ja kolmannella rivillä moderneilla fonteilla ”PISTEITÄ NÄKEMISELLE”,
ja alimmalla rivillä keskellä ”HUN ry”.
Paidan koot ovat S, M ja L. Hinta on 20 euroa/ kpl (pakkaus- ja
postituskulut 5 euroa).
Puuvillakassissa on valkoisella sama painatus kuin Braille-paidassa, taustaväri on tummansininen. Koko on 37 x 41 cm, lyhytsankainen. Hinta 3 euroa/ kpl (pakkaus- ja postituskulut 2
euroa).
Paitojen ja kassien tilaukset:
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry/ jäsenpalvelu
puh. (09) 3960 5601
sähköposti: jasenpalvelu@hun.fi

Tuen hakeminen
Työllisyyspalveluilla on hakulomakkeita, jonka täyttämällä voi hakea tukea. Lähetämme pyynnöstä lomakkeen postitse tai sähköpostitse, ja se tulee palauttaa
täytettynä Työllisyyspalveluihin. Suosittelemme hakemista sähköpostitse.
Kun työpaikka on varmistunut, niin työnantaja täyttää
oman työnantajan lomakkeen, jossa ovat työnantajan
nimi, yhteystiedot ja -henkilö, työtehtävät, työpaikan sijainti sekä työllistämisen ajankohta.
Päätöksiä aletaan tehdä sitä mukaa kun hakemuksia tulee, ja työpaikka on tiedossa. Kaikille tukea hakeneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti.
Hakulomakkeet ja yhteydenotot: NKL ry/Työllisyyspalvelut, Iiris Mannonen, PL 41, 00030 IIRIS. Sähköpostit
joko iiris.mannonen@nkl.fi tai taru.tammi@nkl.fi . Puhelimitse numerosta 09- 3960 4481.
Lopullisen päätöksen vuoden 2009 RAY-avustusten jaosta tekee valtioneuvosto tammikuun 2009 lopulla. Edellä esitetty on voimassa edellyttäen, että valtioneuvosto vahvistaa nuorten työllistämisen tukemiseksi
myönnetyn summan.
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Svenska skolan för synskadade
Skola och resurscenter
Statlig specialskola inom grundläggande utbildningen(åk 1-9)
med förskola och tilläggsutbildning (åk 10).
Vi flyttar till Parisergatan i Arabiastranden hösten 2009
www.blindskolan.fi
Rektor: Maj-Len Heikel
GSM: 050-9189331
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Harrastaminen
tuntuu hyvältä
ari kymmentä vuotta sitten harrastin juoksua aktiiviurheilijana. Kilpailuja oli keksimäärin kaksi viikossa kesäisin. Ne olivat tärkeitä tapahtumia ja juoksijalle suurta juhlaa: oli
upea kokoontua kanssakilpailijoiden kera eri puolille Suomea
ottamaan mittaa senhetkisestä kunnosta.
Kerran kävi hyvin poikkeuksellinen ja harmillinen tapahtuma. Meitä juoksijoita oli saapunut 15 – 20 hengen ryhmä juostakseen kevään ensimmäisen 3000 metrin kilpailun. Kilpailu
kuului Keski-Pohjanmaan rankingkilpailuohjelmaan. Kaukaisimmat juoksijat olivat saapunet parin sadan kilometrin matkan päästä. Erittäin koleasta säästä huolimatta juoksijat olivat
valmiina kovaan koetukseen; kevään kuntomittariin. Tilanteessa oli yksi suuri mutta: järjestäjiä ei näkynyt, ei kuulunut kilpailupaikalla! Ei ollut lähettäjää, ei ollut ajanottajia, ei ollut kuuluttajaa, ei ollut osanotonvarmistajaa – ei ollut paikalla yhden yhtäkään toimitsijaa. Kisaa ei voitu juosta. Meitä juoksijoita harmitti suuresti. Osa lähti suoraan kotiin, osa juoksi pettymystä pois yhteisellä harjoituslenkillä. Myöhemmin saimme selville, että järjestäjät olivat ajatelleet, että ei kukaan tule, kun on
niin huono ilma. Meille juoksijoille ei ollut asiasta muistettu ilmoittaa.
Vaasassa meillä kokoontuu noin kahden viikon välein Oo
muu kaa! -kerho. Minä olen kerhon vetäjä ja mukana on neljä innokasta kerholaista. Niillä kerroilla, kun joku on joukosta
poissa kaipaamme tätä yhtä. Yleensä tiedämme jo etukäteen,
jos joku ei pääse tulemaan: puhelinsoitto kertoo tilanteen. Minä kerhon vetäjänä en luonnollisestikaan voi olla poissa; tuolloin kävisi kuin minulle 20 vuotta sitten konsanaan – kerho peruuntuisi kokonaan. Meillä oli kerran kerhossa apuvetäjä, joka
tuli kerran, mutta ei tullut toista kertaa. Kertomatta jäi meille
muille se, mihin hän katosi. Me ensin kaipasimme ja perään kysyimme – sitten pärjäsimme taas omillamme.
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Sitoutuminen on avain onnistuneeseen toimintaan, oli se
sitten kerhoa, kilpailua, järjestötoimintaa tai vaikkapa työtä.
Sanonta: ken leikkiin ryhtyy se leikin kestäköön, pitää hyvin
paikkansa. Lasten harrastuksissa sitoutujia tarvitaan paljon: itse harrastaja, vetäjä, toiminnan järjestäjä, lasten kuljettaja ja tiloista vastaava. Jos joku lenkki pettää, jää harrastuksen täysipainoinen tekeminen vajaaksi ja se jos
mikä harmittaa.
Kohti antoisaa hyvien harrastusten vuotta 2009!
Markku Alahäivälä
Näkövammaiset lapset ry
puheenjohtaja

leena honkanen
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Vertaistukiesite on
ilmestynyt
Näkövammaiset lapset ry julkaisi joulun alla uuden esitteeen
vertaistuesta. Se on tarkoitettu madaltamaan kynnystä lähteä
ensimmäisiä kertoja mukaan perhetapaamisiin ja leireille.
Vertaistuki on huomattu ja todettu järjestöjen erityislaatuiseksi voimavaraksi. Vertaistuki on mahdollisuus, joka kannattaa käyttää.
Toivottavasti tämä esite leviää keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien ja muiden lapsiperheiden parissa työtä tekevien
kautta mahdollisimman monelle perheelle ja rohkaisee heitä
mukaan toimintaan.

Yhdistyksen esite
englanniksi
Yhdistyksen esitteen teksti on käännetty englanniksi. Sen voi
noutaa tarvittaessa kotisivuiltamme osoitteesta: http://www.
silmatera.fi/tiedosto/Esiteteksti_english.doc

leena honkanen

Oo mun kaa! -valokuvanäyttely kiersi Helsinkiä
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Marraskuussa alkanut Oo mun kaa! -näyttelyn kirjastokierros Helsingingin suurimmissa kirjastoissa saatiin päätökseen Kannelmäessä helmikuun puolivälissä. Koululaisille
suunnattu näyttelyä voi tiedustella myös muille paikkakunnille. Näyttelyn esille asettamiseen menee noin tunti, jos
pystyttämässä on kaksi henkilöä. Lisätietoja Näkövammaiset lapset ry:stä 09-752 2540.
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Kokouskutsu
Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokoukseen
sunnuntaina 15.3.2009 klo 10.30 Holiday Inn
-hotellissa Tampereella.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto vuodelle 2008
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2010
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat vuodelle 2010
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös
Tervetuloa!
Näkövammaiset lapset ry, Hallitus
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leena honkanen

Leena Honkanen

yhdistys

Toiminta käynnistyy vuosikokouksella Tampereella

Pääsiäisleiri
Perheiden pääsiäisleiri pidetään Kylpylähotelli Summassaaressa, Saarijärvellä 10.–12.4. Tänä vuonna leirin yhteydessä ei ole
vuosikokousta eli aikaa jää enemmän yhdessäoloon.
Hinnat:
Näkövammaiset lapset ry kustantaa näkövammaisen lapsen
pääsiäisen.
Saattajan maksu on 34 euroa.
Muut perheenjäsenet maksavat viikonlopusta seuraavasti:
- aikuiset ja 15-vuotta täyttäneet 148,70 euroa
- 4-14 -vuotiaat 74,35 euroa
- alle 3-vuotiaat maksutta
Leirimatkoja ei korvata.
Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaisen, lounaan, päivällisen
ja iltapalan (tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän lounaaseen), sekä kivaa leiriohjelmaa.
Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää www.silmatera.fi -sivustoilla. Ilmoittautumiset 27.2. mennessä.
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Oo mun kaa! -leiri
Oo mun kaa! -leiri järjestetään Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa, Ylöjärvellä su 7.6. – to 11.6. Mukaan mahtuu 12 näkövammaista lasta, iältään 8-13-vuotiaita. Lasten toiveiden
mukaisesti leirillä valitaan kaksi työpajaa, joissa pääsee ajan
kanssa puuhailemaan. Valittavat työpajat ovat: askartelu, liikunta, eläimet ja puu-/rottinkityöt. Aikaa jää myös kavereille,
uinnille ja saunomiselle sekä iltanuotioille.
Hinnat:
Leirin omavastuu on 133 euroa. Hintaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) sekä leiriohjelma. Leirimatkoja ei korvata. Kunnan sosiaalitoimelta voi tarvittaessa anoa henkilökohtaista
avustajaa lapselle leiriviikoksi sekä avustusta lapsen leirimaksuun.
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy
www.silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi pyytää myös
yhdistyksen toimistolta. Hakemukset on oltava yhdistyksen toimistolla viim. 3.4. mennessä.

Näkövammaiset lapset ry:n kautta voidaan ottaa 8 näkövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai vammaisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea voidaan myöntää peräkkäisinä vuosina vain erittäin painavista syistä.
Lomalle hakeudutaan Näkövammaiset lapset ry:stä (puh.
09-7522 540) saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake on
palautettava huolellisesti täytettynä 24.4. mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle. Yhdistys valitsee lomatuen saajat, mutta Perhelomat ry vastaa kaikesta muusta lomaan liittyvästä. Perhelomien puhelinnumero on 09763 893.
Hinnat:
Aikuiset maksavat lomasta 100€/henkilö (sisältää täysihoidon)
Alle 16-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.

Ollaan yhdessä – Perhekurssi (Ray Sopeutumisvalmennus)

Tuettu loma Kalajoella

Kavereita, keskusteluja, leikkiä ja temmellystä – lähde perhekurssille 3.-8.8. Lomasaari Marttiseen Virroille. RAY:n tukema
kurssi on suunnattu ensisijaisesti näkövammaisille 0-6-vuotiaille lapsille perheineen. Myös kouluikäiset alle 12-vuotiaiden lasten perheet voivat hakea kurssille. Viikon aikana tutustutaan toisiin perheisiin ja vietetään aikaa omaan perheen kesken. Näkövammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen on järjestetty omaa ohjelmaa, kun vanhemmat keskustelevat vertaisryhmässään. Luvassa uintia, iltanuotioita ja ennen kaikkea vertaistukea.
Hinnat:
Näkövammainen lapsi ja yksi saattaja osallistuvat leirille ilmaiseksi.
Muut perheenjäsenet maksavat leiriviikosta seuraavasti:
- aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset 210 euroa
- alle 4-vuotiaat maksutta
Hinnat sisältävät täysihoidon omin liinavaattein (aamiainen,
lounas, päivällinen, iltapala ja majoitus) sekä leiriohjelman. Leirimatkoja ei korvata.
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy
myös www.silmatera.fi -sivustoilta. Hakemukset on oltava
yhdistyksen toimistolla viim. 24.4. mennessä.

Tuettu loma Huhmarissa
Perhelomat ry tarjoaa tuettua lomaa Näkövammaiset lapset
ry:n jäsenperheille 13.-18.7. Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.
Huhmarissa on loistavat puitteet leppoisalle lomalle. Rannan
ja luonnon läheisyys sekä sisätilat allasosastoineen kutsuu perheitä viettämään aikaa yhdessä. Perheillä on mahdollisuus
osallistua myös Perhelomien ohjattuihin vapaa-ajan ohjelmiin.
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LomaLiitto tarjoaa tuettua lomaa Näkövammaiset lapset ry:n
jäsenperheille 26.6.-1.7. Fontana Hotel Rantakallassa Kalajoella.
Rantakalla sijaitsee aivan meren rannalla mahtavien hiekkasärkkien äärellä. Perheille yhteistä puuhaa löytyy mm. kylpylästä, golfkentältä, safaritalosta ja meriluontokeskuksesta. LomaLiitto järjestää viikon aikana monenlaista ohjattua ohjelmaa,
johon voi halutessaan osallistua. Paikka ei sovellu pyörätuolin
käyttäjälle.
Lomalle hakeudutaan Näkövammaiset lapset ry:stä (puh.
09-7522 540) saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake on
palautettava huolellisesti täytettynä 15.4. mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle. Yhdistys valitsee lomatuen saajat, mutta LomaLiitto vastaa kaikesta muusta lomaan liittyvästä. LomaLiiton puhelinnumero on 096138 3210.
Hinnat:
Aikuiset maksavat lomasta 165€/henkilö (sisältää täysihoidon)
6-14-v. lapsi 20€
Alle 6-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.

Oletko kuullut erityistuetusta leiripaikasta?
Leirikesä ry järjestää vuosittain kymmeniä leirejä 8-12-vuotiaille lapsille. Leiripaikat sijaitsevat Nurmijärven ja Hangon lähellä. Leireiltä on mahdollisuus hakea myös erityistuettua leiripaikkaa lapselle, joka tarvitsee enemmän aikuisen tukea leirillä. Lapsella on tällöin ”oma ohjaaja” huolehtimassa lapsen tarpeista. Erityistuetulla paikalla oleva lapsi asuu ja elää samassa telttakylässä kuin muutkin lapset. Leirejä järjestetään koulujen loma-aikoina.
Tiedustelut: Leirikesä ry, puh. (09) 8865 1280, www.leirikesa.fi
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Kesän leirit odottavat

Leena Honkanen

Niilon koulu
sujuu

leena honkanen

Niilo Skinnari (14) on reipas pohjoisen poika Rovaniemen
kupeesta Muurolasta. Viisi vuotta sitten hänellä todettiin
etenevä näkövamma.
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eitsemäsluokkalaisen Niilon koulunkäyntiä hankaloittavat näkövamman
lisäksi oppimisvaikeudet, mutta pojan
mielestä vaikeudet on tehty voitettaviksi.
– Matikka on yksi minun lempiaineistani, se on tosi helppoa, sanoo Niilo. – Ja kuvaamataito ja äidinkieli ovat
kivoja myös.

Taideharrastukset
kiinnostavat
Niilon mieliharrastuksia ovat kirjoittaminen ja piirtäminen. Haaveammattina väikkyy mielessä kirjailijan ura. Koulussa täytyy tietysti kirjoittaa esitelmiä
ja kouluaineita, mutta jännittävät kertomukset ovat Niilon ominta alaa.
– Olen jo tehnyt yhden kirjan, se ei
ole kovin pitkä. Se kertoo kirjastosta ja
kirjastonhoitaja Aliisasta. Hän laittaa
kirjoja hyllyyn ja on vähän tylsistynyt
työhönsä, kunnes eräänä iltana alkaa tapahtua: kirjastossa kummittelee.
Jännittävät aiheet ovat pojan mieleen myös piirroshahmoissa. Niilo piirtää Dragon Ball -hahmoja mallista niin,
että tutkii hahmoa lukukiven läpi yksityiskohta kerrallaan ja suurentaa sen
sitten paperille.
– Viime vuonna tein ennen joulua
kahdekasantoista Dragon Ball -piirustusta ja pidin näyttelyn Muurolan kirjastossa. Siitä tuli juttua lehteenkin. Sitten näyttelyn jälkeen ystävät ja sukulaiset
saivat piirustukset joululahjoiksi.
Muurolan kirjastossa on lainattavissa muutamia äänikirjoja, mutta kaikkein parhaalta kirjat tuntuvat oman äidin lukemana.
– Äiti lukee minulle Harry Pottereita ja mie voisin kuunnella sitä vaikka
kuinka pitkään.

ri. Tietokonekin oli syksyn alusta lähtien, mutta se hajosi ja on nyt korjattavana, Niilo kertoo.
Niilon koulukirjat ovat pääsääntöisesti elektronisia oppikirjoja, koska lukeminen tuottaa hankaluuksia, rivit kun
eivät tahdo pysyä kohdallaan. Elektronisen oppikirjan käyttöön Niilo on saanut opetusta Jyväskylän näkövammaisten koululla, mutta pitää hakuohjelman
käyttöä vielä vähän vaikeana.
Kirjoittaminen sekin tuottaa ongelmia, joten tunnilla tehdään niin, että Niilo kuuntelee opettajan puhetta ja avustaja kirjoittaa muistiinpanot, joihin Niilo
perehtyy sitten tietokoneelta.
Oman henkilökohtaisen avustajan
saaminen yläkouluun on ollut kaikin
puolin iso asia. – Minun koulumatka
on noin puoli kilometriä. Silloin kun
äiti ja isä ovat menneet töihin, minulla
on herätyskello soittamassa, kun pitää
lähteä. Erja-avustaja on vastassa rautatieaseman risteyksessä, josta mennään
yhdessä tien yli kouluun.
– Erja on tosi kiva ja opettajatkin meidän koulussa ovat kivoja. Koulukaverit
ovat sellaisia huolehtivaisia. Ne pitävät
huolta, ettei minulle tapahdu mitään.

Koulu otti hyvin vastaan
Niilon äiti, Tuija Skinnari, on ollut hyvin tyytyväinen kouluun, ja sen tuki-

toimiin.
– Niilon oppimisvaikeuksien takia
aikaa kuluu paljon läksyjen lukuun ja
äitiä tarvitaan tueksi tavallista enemmän. Muurolan yläaste on ottanut Niilon hyvin vastaan. Yläkoulun rehtori ja
opettajat kävivät tutustumassa Niiloon
ja tarvittaviin tukitoimiin jo edellisenä
keväänä, joten esimerkiksi valaistuksen
muutostyöt oli jo tehty ennen kuin Niilo aloitti koulun syksyllä.
Muurolan yläaste on aika suuri, oppilaita on kaikkiaan 167, mutta ison koulun haittoja ei ole havaittavissa.
– Koulussa ei ole ollut minkäänlaista
kiusaamista ja muut oppilaat ovat Niilon
hyvin huomioon. Syksyllä rehtori antoi
ohjeet, että reppuja ei saa jättää lattioille,
eikä ovia auki ettei Niilo törmää niihin,
ja se on toiminut. Hän myös esitteli Niilon muille oppilaille. Kuntoutusohjaaja kävi ennen koulun alkua kertomassa opettajille näkövamman vaikutuksesta koulunkäyntiin ja koulun alettua
hän kiersi kaikissa luokissa kertomassa
näkövammaisuudesta muille oppilaille.
Kaikki nämä toimet ovat auttaneet varmasti siinä, että Niilon koulunkäynti sujuu hyvin, vaikka oppimisvaikeuksia onkin. Henkilökohtainen avustaja on ollut suuri apu, ja kaikeksi onneksi saimme todella hyvän avustajan, josta Niilo
pitää, Tuija Skinnari iloitsee.

Avustaja on tarpeen

leena honkanen

Koulussa Niilolla on käytössään joukko
apuvälineitä ja henkilökohtainen avustaja.
– Minulla on lukutaso ja lamppu,
Victor-kuuntelulaite, lukukivi ja kiikaDragon Ball on Akira Toriyaman suosittu manga-sarja. Niilo tutkii kuvia lukukiven läpi ja piirtää niistä suurennoksen paperille.
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Niilo Skinnari

Kummitus kirjastossa
T

arinamme alkaa kaupungista ni-

itsekseen: pyyhi pölyt, lajittele, merkitse,

ni. Yllättäin kirjat putosivat hyllyiltä kuin

meltään Skoonpät.

pistä hyllyyn. Yllättäin Alisa huokasi ja is-

taikaiskusta. Kirjat putosivat myös Alisan

Kaupunkilaiset pitivät kovasti lukemi-

tahti penkille levähtämään. Tuli syvä hil-

kädestä lattialle.

sesta. Sen takia sinne olikin rakennettu

jaisuus, sitten Alisa sanoi: Voi kuinka tyl-

Kirjastonhoitaja lähti juoksemaan hä-

suuri kirjasto, mutta se ei ollut mikään ta-

sä minun elämäni voi olla. Minä kaipai-

dissään niin kauan, että pääsi toimiston-

vallinen kirjasto, sillä siellä kummitteli.

sin niin kovasti jotain jännitystä tähän

sa ovelle. Ja kun hän pääsi sisään, kirjas-

Oli sateinen ja märkä aamu, mutta ka-

elämään. Mutta sitä hänen ei olisi pitä-

tonhoitaja paiskasi oven kiinni ja lukitsi

duilla oli vilskettä. Autot kulkivat ja ihmi-

nyt sanoa, sillä kirjastossa alkoi tapah-

sen, sitten hän sukelsi pöydän alle. Pöy-

set kävelivät sadetakit päällään, kirjastos-

tua. Kun kirjastonhoitaja alkoi taas jär-

dän alla kirjastonhoitaja vapisi pelosta,

sa oli valot päällä.

jestää kirjoja hyllyyn, hän jähmettyi si-

itkukin pääsi ihan purskahtamaan. He-

Kirjastossa kirjastonhoitaja Alisa jär-

joiltaan, sillä kirjastossa kaikui outo ää-

ti kun Alisa avasi silmänsä hän huoma-

jesteli kirjoja hyllyihin ja mutisi samalla

ni. Vauuuu! Se oli kauhean pelottava ää-

si ilmoituksen, jossa luki näin: Salapolii-
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lyhyesti

– Ai missä?
–No täällä kirjastossa!
–Aha, missäs rouva on?
–Toimistossa pöydän alla!
–Ai että pulma on toimistossa?
–No ei!
–No missä sitten?
–No kirjastossa tietenkin! Tuleeko sitä apua sitten!!
–Tulee, tulee, ei tarvitse pillastua. No
löytyykö silakkaa ja herkkusieniä sekä

Oletko nyt tai
oletko ollut
lukiossa?

pölynimuria?
–Kyllä varmaan, miten niin?
–No kun aaveet tykkäävät niin kovasti
kalasta ja herkkusienistä. No odottakaa
pieni hetki, olen juuri siinä.
Sitten puhelu katkesi ja ovikello soikin. Alisa avasi oven ja salapoliisi ryntäsi
sisään ja kysyi: Missä aave on?
–Jossain täällä kirjastossa.
Sitten yllättäin kuului huudahdus:
Ahaa! Sitten salapoliisi kyykistyi. Kirjastonhoitaja katsoi ihmetellen salapoliisin
touhua. Salapoliisi pisti ruuat lattialle, sitten he alkoivat odottaa. Sitten outo varjo
käveli nurkasta heitä kohti. Ensin näkyi
ruskea kuono, sitten he näkivät aaveen
kokonaan, se oli: Koira! Kirjaston hoitaja
huusi. Tarkemmin ottaen sienestyskoira,

Tämä tarina kertoo Soopätin kaupungin kirjastosta, jonka hoitaja
on nimeltään Alisa. Hänen jännittävää seikkailuaan saamme seurata. Sillä Alisa tajuaa, että hänen
kirjastossa alkaa kummitella, joten
hän kutsuu avukseen nuoren salapoliisin tutkimaan kummitusmysteeriä. Kuka on kirjastohaamu?
Selviääkö mysteeri?

joka oli tottunut silakan hajuun. Mutta
miten se on tänne päässyt?
–Varmaan se livahti, kun joku tuli sisään. No, minäpä tästä lähdenkin ja vien
koiranoikealle omistajalle ja lasku tulee
postissa, näkemiin.
Niin salapoliisi lähti koiran kanssa ja
kirjastonhoitaja jäi suu auki tuijottamaan
salapoliisin perään.
–No sepäs oli outoa. No joo, ilta onkin
jo pitkällä, parasta sulkea kirjasto ja mennä nukkumaan. Niin hän tekikin ja kun

si Anti Hanterson. Kaikentapaiset mys-

kirjastonhoitaja oli tehnyt iltatoimensa,

teerit eli jos on hätä, niin ota luuri kä-

sulki valot ja meni sänkyynsä. Mutta en-

teen ja soita numeroon 09786574 odo-

nen kuin Alisa ehti nukahtaa, hän sanoi:

tamme soittoanne.

Tänään onkin ollut aika vauhdikas sekä

Sen jälkeen kun kirjaston hoitaja oli
lukenut ilmoituksen, hän otti puhelimen

jännittävä päivä. No huomenna onkin uusi päivä ja uudet seikkailut.

pöydän alle ja näppäili numeron vapisevin

Sen sanottuaan Alisa nukahti heti, mut-

sormin. Puhelimeen vastattiin: Haloo sa-

ta kuten hän sanoikin, seuraavana päivä-

lapoliisitoimisto. Mikä on ongelma, kuu-

nä tulikin yhä uudenlaisia ja yhä jännittä-

lui puhelimen toisesta päästä.

vämpiä sekä hurjempia seikkailuja.

– Päivää kirjastonhoitaja Alisa tässä,
täällä tapahtuu kummia.
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Työskentelen Näkövammaisten Keskusliitossa koulutus-, opiskelu- ja sosiaaliturva-asioiden parissa. Saan vuosittain
kesän kynnyksellä useampia kyselyjä tulevilta lukiolaisilta tai heidän vanhemmiltaan. Heitä mietityttää lukiolaiselle haettava henkilökohtainen avustaja ennen kaikkea haettavien avustajatuntien määrä. Olen kartoittanut näkövammaisten lukiolaisten tilannetta muutamia vuosia sitten. Samalla kysyin avustaja-asioita, mutta nyt kaipaan ajantasaista tietoa.
Jos olet lukiossa nyt tai olet ollut siellä vain muutamia vuosia sitten, kerrotko
minulle omia kokemuksiasi henkilökohtaisesta avustajasta. Minua kiinnostavat
etenkin käytössäsi olleiden avustajatuntien määrä ja riittävyys sekä tehtävät ja
asiat, joissa avustajaa käytit.
Kokoan vastauksista pienen raportin,
joka auttaa minua ja muita näkövammaisten nuorten kanssa työskenteleviä
vastaamaan paremmin henkilökohtaista
avustajaa koskeviin kysymyksiin. Luonnollisesti kunnioitan yksityisyyttäsi, joten kenenkään henkilöllisyys ei selviä
kokoamastani raportista.
Olethan minulle avuksi!
Voit kirjoittaa ajatuksesi ja kokemuksesi
sähköpostitse osoitteeseen sari.kokko@
nkl.fi tai paperipostina osoitteeseen Sari Kokko, Näkövammaisten Keskusliitto
ry, PL 30, 00030 Iiris. Voit kirjoittaa mustatekstillä tai pistekirjoituksella. Puhelimitse minut tavoittaa numerosta (09)
3960 4574.
Sari Kokko
Koulutussihteeri, km
Näkövammaisten Keskusliitto ry
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Anne Latva - Nikkola

Näkövammainen pikkuinen tarvitsee läheisyyttä ja hoivaa aikuiselta. Vanhemman ja vauvan
yhteinen leikki on polku vuorovaikutukseen, iloon ja oppiin.

Vanhempi toistaa usein lapsuudestaan
opittuja loruja ja leikkejä oman lapsensa kanssa. ”Körökörö kirkkoon” on varmasti körötetty useassa perheessä. Laululeikeissä vauva oppii oman kehon tuntemusta: hän löytää esimerkiksi omat
varpaansa ja nenänsä. Lapsesta hauskoja leikkejä ovat hyppyyttämiset, keinuttamiset ja yhteiset soutelut. Samalla ollaan lähellä äitiä tai isää. Hurjatkin leikkihetket voi päättää rentouttavaan hierontaan: maalitela, pallo tai aikuisen käsi toimivat hyvin rentouttajana. Aivan pientä vauvaakin voi hieroa
ja helliä päästä varpaisiin samalla jutellen vauvalle. Näkövammaista lasta usein
auttaa, jos ei ole ylimääräisiä häiriöitä,
kuten melua tai vaihtelevia valoja.

Sylissä on turvallista
Kantoliina toimii apuna lapsen kantamisessa. Siinä lapsi on lähellä vanhempaa saaden turvaa ja lämpöä. Vanhemman kädet ovat kuitenkin vapaat, jolloin
lapsi pääsee osallistumaan samalla kodin askareisiin. Pukeutuminen on hyvä
oppimistilanne, joka toistuu monta kertaa päivässä. Vanhemman on hyvä nimetä vaatteita ja kehonosia lasta pukiessa. Vaatteisiin voi laittaa myös lapselle löydettävää, kuten ommella kulkusen
villasukkien varvaspäähän.

Kylvystä pikkumökkiin
Vauva laittaa suuhunsa mielellään kaiken, myös sormivärit. Turvallisia väriaineita taiteiluun ovat hedelmäsoseet ja
karkkivärillä värjätty kermaviili. Silloin
ei tarvitse välittää, vaikka väriä menisi
suuhun. Pienen taiteilijan vaatteet kannattaa kuitenkin suojata. Värikylvyn voi
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Leena Honkanen

Keho tutuksi loruilla

Hetkiä
vauvan kanssa
päättää oikeaan kylpyyn, jolloin sormet
ja naama tulevat pestyksi.
Pienelle vauvalle voi rakentaa oman pikkumökin. Pikkumökki tehdään esimerkiksi pahvilaatikosta, jonka kattoon saa
roikkumaan leluja. Seinille voidaan kiinnittää selkeitä, kiiltäviä ja voimakaskontrastisia kuvia ja tunnusteltavia materiaaleja. Niitä vauvan on mukava tavoitella ja tutkia. Leikkikaluja voi ripustaa
myös pinnasängyn yläpuolelle.

Kattilat ja padat soimaan
Näkövammaisen lapsen leluiksi käyvät
monet tavalliset lasten lelut. Lapsesta kivoja leluja ovat myös kauhat, kattilat ja
lusikat, joilla voi kolistella. Lelujen valinnassa voi kiinnittää huomiota kontrasteihin, materiaaleihin ja ääniin. Vau-

van on hyvä antaa tutustua uusiin leluihin rauhassa; on luonnollista, että uudet asiat saattavat pelottaa. Lelut tuodaan lapsen lähelle katseltaviksi, mutta
niitä jätetään myös lattialle löytämisen
riemuksi. Koskettelukirjat ovat mukavia ja kiinnostavia luettavia. Niitä saa
tilata lainaksi Celiasta, näkövammaisten kirjastosta.
Heikkonäköisen lapsen näköä kannattaa viritellä leikin lomassa. Näkövirikkeiksi käyvät värikkäät ja selkeät lelut.
Myös taskulamppu toimii näkövirikkeenä. Taskulampun pään voi esimerkiksi peittää erivärisillä silkkipapereilla.
Kun taskulampulla näytetään valoa lapsen kädessä olevaan leluun, hän saattaa
kohdentaa katseensa siihen.
Värikäs ja erituntuinen kangastilkku-
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Idolsfinaalissa

S

alusta toimii kiinnostavana leikkipaikkana. Vauvan on hyvä tottua erilaisiin
leikkialustoihin.

Lähteitä:
l Näkömonivammaisen lapsen vuo-

rovaikutuksen ja kommunikoinnin
tukeminen
www.papunet.net/yleis/materiaalit/nakomonivammainen-lapsi/
l Papunetin virikemateriaalit
http://papunet.net/yleis/materiaalit/
ideat/virikemateriaalit.html
l Raynor, S. & Drouillard, R. Tahdon
liikkua! Opas näkövammaisen lapsen
kasvun tukemiseen.
l Virikkeitä näkövammaisen lapsen
näönkehityksen tukemiseksi.
Näkövammaisten Keskusliitto ry.
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okeain lasten tuki järjesti 13.-15.
joulukuuta Näkövammaiset lapset ry:n tukihenkilöiden perheille matkan Helsinkiin katsomaan Idolsin finaalia. En päässyt lähtemään vanhempieni
kanssa joten lähdin siskoni kanssa. Lähdimme illalla yöjunalla Rovaniemeltä
Helsinkiä päin. Nukuimme yön junassa
ja olimme perillä sunnuntaiaamuna. Heti ensimmäiseksi kun olimme nousseet
junasta veimme matkatavarat asemalle
säilöön ja heti sen jälkeen syömään aamiaista ja sitten ostoksille. Mutta kaupat eivät olleet vielä auki joten päätimme siskoni kanssa käydä ajelemassa vähän metron kyydissä. Sitten pääsimme
ostoksille kauppoihin joten kiersimme
yhtä isoa kauppakeskusta koko päivän.
Sen jälkeen kun olimme tehneet ostoksemme lähdimme hotellille ja sitten
odotimme vähän aikaa huoneessamme. Sitten lähdimme hotellista kävelemään lähintä pysäkkiä kohti josta nousimme raitsikan kyytiin jäähallin viereiselle pysäkille josta kävelimme kohti sovittua kohtaamis- paikkaa. Siellä kävimme tervehtimässä muita. Sitten lähdimme heti jäähallille odottamaan sisäänpääsyä. Sen jälkeen kun olimme päässet sisään jätimme vaattemme naulakkoon ja sitten menimme odottamaan
katsomoon pääsyä. Vähän ajan päästä
pääsimmekin sisään ja istumaan. Sitten
odotimme jonkun aikaa että näytös alkaisi ja koko yleisö olisi sisällä. Sitten se
alkoi. Konsertti oli hyvä. Monen tunnin
esityksen lopulla yleisö alkoi jo vähen-

Lähtö Helsinkiin Idols-finaaliin jännitti.
tyä mutta monikin jäi katsomaan esityksen loppuun. Heti kun esitys loppui lähdimme siskoni kanssa raitsikalla hotellia
päin ja aloimmekin heti ilta palan syötyä
nukkua. Heti herättyämme aloimme valmistautua aamupalalle ja kun olimme
syöneet aamiaisen menimme huoneeseemme vähäksi aikaa. Sitten lähdimmekin rautatieasemaa päin ja suoraan
junaan. Sen jälkeen kun olimme odottaneet juna lähti. Istuimme junassa monta tuntia ennen kuin pääsimme Ouluun
jossa siskoni jäi pois mutta saatteli minut ensin junaan josta jatkoin kohti kotia jossa minua odoteltiin.
Reissu oli tosi mukava.
Niilo Skinnari

Sokeain Lasten Tukisäätiö

Sokeain lasten Tuki ry

Apurahahakemukset maaliskuun loppuun mennessä.
Apurahoja voidaan myöntää mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin. Hakemukset
31.3.2009 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut
asiamies Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 Helsinki.
09 321 4132
sok.laptuki@kolumbus.fi

Sokeain lasten Tuki ry:n lomia voi hakea
ympäri vuoden. Lähetä vapaamuotoinen hakemus Rilla Aura-Korvelle. Etusija
perheillä, jotka eivät vielä ole olleet Sokeain lasten Tuki ry:n matkoilla. Yleensä
matkoilla on mukana kaksi perhettä. Lomia järjestetään mm. Lappiin, Turun saaristoon ja Legolandiin Tanskaan.
Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
040 521 1693
info@sokeainlastentuki.com
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Joensuussa pikkujouluissa
Joensuulaiset Oo mun kaa! -kerholaiset viettivät joulukuussa pikkujouluja torttuja paistellen ja herkutellen. Onnistuivathan he
myös pääsemään joulupukin syliin esittämään joululahja toiveitaan. Liekö toiveet toteutuneet? Ainakin heillä on ollut syksyn aikana mukavia kerhoiltoja. He ovat muun muassa käyneet uimassa sekä syksyille retkellä
taskulamppujen valossa. Kerhotoiminta jatkuu taas tammikuussa. Kaikki joensuun oomunkaalaiset toivottavat uudet kaverit mukaan toimintaan!
Terveisin Tiina Päivinen, ohjaaja kerhosta

Ilta oli kuin kappale kaunista satua
Tiistai-ilta 25.11. hämärtyi Jouppilanvuorella Seinäjoella. Vesitornin juurella vilahteli punaisia pipolakkeja ja joku näytti kantavan tallilyhtyä kädessään. Ympäröivä metsä oli kun satukirjan kuvassa, vitivalkeaa vastasatanutta lunta ja tähtien tuike
päiden yläpuolella. Soihdunkantajien joukko kasvoi vähitellen
ja yht`äkkiä hurahti paikalle auto, jonka peräkärrystä laskeutui
Teppo-poni kärryineen. Pienimmät pipolakkiset kiipesivät innoissaan kyytiin ja niin sai Otto vedellä kyytiläisiä useammankin kierroksen. Kovin oli Teppo lempeää sorttia ja pienet kädet
sitä moneen otteeseen taputtelivat ja hyväilivät. Kun ponia alkoi jo väsyttää, se saateltiin huiskutuksin ja heippa-huudoin
peräkärrylle takaisin kotitalliinsa kuljetettavaksi.
Soihdunkantajat asettuivat jonoksi ja matka esteettömällä polulla alkoi. Eipä aikaakaan, kun saavuttiin korsulle, jonka
edessä paloivat tuikut. Rohkeimmat kurkistivat ovesta sisään ja
voi sitä riemua, korsun peränurkassa kyyhötti valkopartainen
mies, joka oli saapunut kaukaa Pohjolasta. Siinäpä sitten ukkoa
haastateltiin, kerrottiin toiveita ja vakuuteltiin yhteen ääneen,
että kovin on kilttejä oltu. Vakuuttelujen vastineeksi kukin sai
mukaansa pienen pussin.
Matka jatkui yhä pimenevässä illassa. Suuren lumipukuisen
kuusen juurelle oli ilmestynyt pöytä, joka oli tulvillaan tummanpunaisia, tuoksuvia omenoita. Mehukkaat, raikkaat omenat antoivat kulkijoille voimia jatkaa matkaa. Pian alkoi puiden lomasta häämöttää suuren suuri juhlavalaistu kota. Kodassa tuoksuivat piparit ja pullat, nuotiolla räiskyvässä tulessa tirisivät makkarat. Asetuttiin siinä sitten rinta rinnan, niin pienet
kuin suuretkin, kodan penkeille rinkiin istumaan ja antimista
nauttimaan. Täysinäisin vatsoin ja hyvillä mielin siirryttiin vielä
yhdessä ulos hiljentymispaikalle kuuntelemaan herkän kaunista lauluesitystä ja tunnelmallista runoa.
Sanotaan, että joskus todellisuus on tarua ihmeellisempää.
Niinpä tämäkin tarina on tosi. Se on kertomus Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n, Seinäjoen sairaalan lasten kuntoutusohjaajan ja Näkövammaisten Keskusliiton lasten aluesihteerin yhteistyönä järjestämästä alueellisesta perhetapaamisesta.
Kiitos kaikille mukana olleille !
Terttu Hollo,
näkövammaisten lasten aluesihteeri
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Levillä leirillä
Näkövammaiset lapset ry on järjestänyt joka
vuosi Levillä tapahtuman jonka avulla perheet
tapaavat toisiaan ja tapaavat uusia ihmisiä eripuolelta lappia sekä tutustuvat toisiinsa. Mutta tällä kertaa mukana oli myös ohjaajia jotka pitivät perheille yhteisiä pelejä, leikkejä ja
askartelutuokioita. Kaikki olivat omalla tavallaan mukana iloisin mielin ja pitivät hauskaa.
Ja sunnuntaina kokoonnuimme vielä kerran
yhteen jolloin teimme loppuleikit, pelit ja askareet ja hyvästelimme toisemme ja lähdimme
perheittemme kanssa kukin omia koteja kohti.
Niilo Skinnari

Erilainen koulupäivä

Oo mun kaa! -kerhot keväällä

Erilainen koulupäivä järjestettiin 13.11.2008 Iiriksessä. Aihe oli
”Matkalla maailman ympäri”. Tutustuimme maiden eri kieliin,
kulttuureihin ja päivän huipuksi oli paralympialaiset. Sinne sai
tulla 4. - 9. luokkalaiset, myös vanhemmat, opettajat ja avustajat. Minulla oli mukana isi, äiti ja avustajani Pirkkis.
Ohjelmassa oli ensin aamun avaus ja esittely. Jokainen kertoi
oman nimensä, koulun ja mistä kaupungista oli.
Seuraavaksi lähdimme matkaamaan maailman ympäri. Islannista Ranskaan, sieltä Meksikoon ja Aasiaan. Työpajoissa oli
askartelua, laulua ja vieraita kieliä. Sitten oli lounas. Oli myös
mahdollisuus tutustua Avirikseen ja näkövammaismuseoon
ruokatunnin aikana. Paralympialaiset olivat jumppasalissa. Paralympialaisissa oli kaikenlaista kivaa. Opettajille ja avustajille oli samaan aikaan tutustumista Celia-kirjaston opparijärjestelmään, tietopaja kädentaitojen opettamisesta näkövammaiselle sekä keskusteluryhmiä. Viimeiseksi oli mitalikahvit. Mitalikahvien alkajaisiksi haastateltiin Jani Kallunkia ja hänen valmentajaansa. Heidän lisäkseen haastateltiin Antti Latikkaa ja
puhelimien kautta myös Jarmo Ollanketoa. Jani Kallungin mitalia sai myös katsoa. Haastattelun jälkeen juotiin kakkukahvit.
Päivä oli hyvin mukava ja vauhdikas, mutta kotiin lähdön aika
oli seuraavaksi.
Anniina Laamanen

Lisätiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkolalta,
(09) 7522 540, anne.latva-nikkola@silmatera.fi
Helsinki: tiistaisin klo 18–20, Nuorisotalo Merirasti,
Jaluspolku 3.
3.3. Retki
7.4. Opaskoiran vierailu
5.5. Musiikkikerta ja kevään päätösjuhlat
Joensuu: keskiviikkoisin kello 18–20, Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry, Kauppakatu 17 B 22.
11.3. , 8.4., 13.5.
Jyväskylä: tiistaisin klo 18–20, Keski-Suomen Näkövammaiset
ry, Eeronkatu 7 B 19.
10.3. , 14.4., 12.5.
Tampere: maanantaisin kello 18–20. Tampereen seudun näkövammaiset ry:n kerhotila, Kuninkaankatu 8 A 4.
2.3. Elokuva tai teatteri
6.4. Pitsan leipomista
4.5. Ulkoilua, pelailua
Turku: keskiviikkoisin kello 18–20, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Läntinen Pitkäkatu 37.
11.3. Pääsiäiskortit
8.4. VPK. Olemme Rauhanniemen virkistyskeskuksessa Littoisten järven rannalla (Vanuttajankatu 5). Lisää tietoa Antti Rusilta puh. 0400 879 820.
13.5. Grillaillaan ja pelaillaan pihapelejä Rauhanniemessä.
Vaasa: torstaisin klo 15.30–17.00, Variskan koulu, Vanhan Vaasankatu 20.
5.3. Hiihto
12.3. Raxiin syömään
26.3. Salissa liikuntaa
2.4. Kokkaus
16.4. Uinti
23.4. Salissa liikuntaa
7.5. Urheilukenttä
14.5. Salissa liikuntaa / musiikki
28.5. Kerho-olympialaiset
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Sähköpostiosoitteet toimistolle!
Aluetapahtumista lähetetään jatkossa kirjepostin sijaan
sähköpostitse tietoa. Varmistathan, että saat myös jatkossa tietoa alueesi tapahtumista. Lähetä sähköpostiosoitteesi yhdistyksen toimistolle, nlt@silmatera.fi.

Lähde maalaisseikkailuun
Satakunnan näkövammaisten lasten perheiden maalaisloma järjestetään 15.–17.5.2009 Koivuniemen Herrassa, Merikarvialla. Maalaislomalla tutustutaan ja eletään eläintilan arjen elämää Koivuniemen maatilalla, aidossa talonpoikaisympäristössä. Toimintaa löytyy kaiken ikäisille lapsille. Perheillä on
mahdollisuus osallistua eläintenhoitoihin mm. lehmän lypsyihin ja hevoshoitoihin. Pihapiiristä löytyy lukuisia eläinkavereita talutettavasta siasta silkkiseen chinchillaan ja elävään sukkanauhaan asti.
Leiri alkaa perjantaina päivällisestä ja päättyy sunnuntaina lounaaseen. Eläinten hoidon lisäksi lauantaina tutustutaan talonpojan työkalenteriin eli kierretään kokeilupajoja makkaranteosta pärekattoon.
Viikonlopun täysihoitohinnat:
Aikuinen ja näkövammainen lapsi 50€
2 aikuista ja lapsi 100€
2 aikuista ja 2-3 lasta 150€
Ilmoittautumiset viim. 9.4. Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle, puh (09) 7522 540, nlt@silmatera.fi
Leirin järjestävät yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry ja Satakunnan Näkövammaiset ry.

HUNin lastenleiri
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n perinteinen lastenleiri järjestetään 15.–18.6.2009 Lomakoti Villingissä Helsingissä. HUN tukee alle 16-vuotiaiden jäsentensä sekä jäsenten lasten (jotka voivat olla myös näkeviä) osallistumista leirille. Näiden osallistujien leirimaksu koko leiriltä on 50 euroa/
lapsi. Leirimaksu sisältää majoituksen, ruokailut, ohjelman sekä matkat Linnanmäen retkellä. Mukaan pääsevät myös muut
kuin edellä mainitut leirin kohderyhmät, mutta heiltä peritään
leirimaksun lisäksi lomakodin ensi kesän hinnaston täysihoitomaksut. Leiriohjelmassa on liikuntaa, pelejä ja leikkejä, saunomista ja uimista. Lisätietoja liikunnansuunnittelija Tuomas Törröseltä, tuomas.torronen@nkl.fi, (09) 3960 4672.
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Hyväntekeväisyyskonsertti
Näkövammaiset lapset ry:n
tueksi Oulussa
Toukokuussa Ouluun saapuu New Music Makers- esitys, jonka
tähtiä ovat yhdysvaltalaisen Brigham Young- yliopiston musiikin ja tanssin opiskelijoiden ryhmän, Young Ambassodorsin, jäsenet. Oulu on heidän keväisen Skandinavian kiertueensa
pohjoisin kaupunki.
Young Ambassadorsin konsertteja koordinoidaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon taholta. Konserttien lipputulot eivät kuitenkaan kilahda kirkon kassaan,
vaan usein ne lahjoitetaan sopivaan kohteeseen. Osalla lipputuloista myös katetaan kustannuksia. Oulun Madetojan salissa järjestettävän esityksen lipputulot ohjataan Näkövammaiset lapset ry:lle.
Yhdeksänkymmentä minuuttinen esitys sisältää musiikkia
Broadway- klassikoista, nykypoppiin ja periamerikkalaisesta
countrysta Abbaan. Ja jos hyvin käy, saatetaan esityksen loppupuolella kuulla suomalaisiakin säveliä.
Young Ambassodorsiin kuuluu 26 laulaja ja tanssijaa, kymmenen hengen bändi sekä tekniikan ja huollon väkeä. Kaiken kaikkiaan kiertuebussissa istuu 53 ihmistä, minkä lisäksi esiintymisasuja, lavatekniikkaa ja muuta tarpeistoa kuljettamaan
tarvitaan oma rekka. Ryhmän laulajat ja soittajat, ovat iältään
20- 24 -vuotiaita opiskelijoita. He saavat kiertueilla esiintymiskokemusta ja oppivat uutta maista, joissa vierailevat. Ryhmän tarkoituksena on myös levittää kirkkonsa uskonnollista sanomaa.
Monet Brigham Young -yliopiston musiikillisista rymistä, myös
Young Ambassadors ja jazz- ryhmä, ovat vierailleet Suomessa aiemminkin. Young Ambassadorsit ovat kuitenkin ensimmäisiä, jotka nähdään Oulun leveyksillä asti. Ryhmän keväinen
Skandinavian-kiertue alkaa Tanskasta, josta se etenee Norjaan
ja Ruotsiin. Kiertue päättyy Suomeen, jossa ryhmä esiintyy Oulun lisäksi Tampereella 18.5. ja Helsingissä 22.5.
”Kaikille, jotka pitävät musiikista!” Siinä esitysmanageri Edward Blaserin vastaus kysymykseen, kenelle hän suosittelisi esitystä.
Young Ambassadors esiintyy Oulun Madetojan salissa 20.5.
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Minja lukee
pistekirjoitusta
M

inja Survonen (9) alkoi opetella pistekirjoitusta jo
ennen kouluun menoaan avustajansa opastuksella.
–Kaikkein helpoin oli oppia A-kirjain ja vaikein oli ruotsalainen Å. Se ei muistu edes nyt mieleen, Minja kertoo.
Opin lukemaan pistetekstiä eskarivuoden aikana. Nyt luen
aika paljon pistekirjoja, enimmäkseen koulukirjoja ja jännäreitä.
– Minulla on pistekirjoituskone ja sen käyttö on tosi helppoa.
Tietokoneessa minulla on myös pistenäyttö.
Kysyttäessä millaisia hyviä neuvoja ja ohjeita Minjalla olisi antaa niille pienemmille, jotka vasta aloittelevat pisteiden
opiskelua, vastaus on selkeä: – Opettele ensin kirjaimet ja sitten vasta numerot.
Minjan mielestä vanhempien kannattaisi kannustaa lapsia
pistelukemiseen vaikka ostamalla pistekirjoja joululahjaksi.
Minjalla on ollut mahdollisuus käyttää myös pistetulostinta, jonka avulla tietokoneella kirjoitetun tekstin voi tulostaa.
Tietokoneella kirjoittamisessa on tietysti etuna se, että teks-

tiä voi muokata toisin kuin tavallisella pistekirjoituskoneella kirjoittaessa.
Minjan isä, Antti Survonen sanoo, että elektronisen oppikirjan tulo on vähentänyt itse tulostetun pistekirjoituksen tarvetta. Tulostin olisi hänen mielestään hyvä olla käytössä silloin kun lapset harjoittelevat pistekirjoitusta. Yhteiskäytössä oleva alueellinen tulostinkin käy mainiosti.
– Pistekirjoja voisi edelleen kehittää. Koulukirjoissa voisi pisteiden alle olla painettuna mustavalkoinen teksti, ettei opettajien ja avustajien tarvitsisi tehdä käännöstyötä. Minjan vakituinen avustaja ei tällaista kaipaa, sillä hänen mielestään pistelukutaito pysyy yllä pisteitä lukien, mutta silloin kun paikalla onkin sijainen, näkevien teksti olisi kyllä hyvä apu, Antti Survonen sanoo.
– Teknisesti olisi helppo toteuttaa sellainenkin ratkaisu, että
pistekirjan mukana kouluun toimitettaisiin tiedosto, jossa on
teksti kirjoitettuna sellaisella rivijaolla kuin pistekirjassakin.

Louis Braille 200 vuotta -ohjelmasarja
Louis Braille 200 vuotta -ohjelmasarjassa museoamanuenssi Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa Näkövammaismuseossa ranskalaisen sokean koulupojan Louis Braillen
1820-luvulla kehittelemästä pistekirjoitusjärjestelmästä ja sen
merkityksestä näkövammaisille.

Louis Braille historiallisena henkilönä ja myyttinä
Ohjelman vieraana on Näkövammaisten Keskusliiton lakimies,
näytelmäkirjailija Eero Vartio. Ohjelmassa keskustellaan vartion kirjoittaman näytelmäkäsikirjoituksen ”Pimeyden voittoisat pisteet” pohjalta Louis Braillesta sekä historiallisena henkilönä että myyttinä.

Pistekirjoitus Suomessa 1800-luvulla
Ohjelman vieraana on kasvatustieteiden tohtori Aatu Moilanen. Ohjelmassa keskustellaan pistekirjoituksen opetuksesta
Suomessa ja kirjoitusjärjestelmän vakiintumisesta ainoaksi sokeain pistekirjoitusjärjestelmäksi 1800-luvun lopulla.

Luetko pistekirjoja?
Fanse- ja 15 + -kirjakerhokirjat saa nyt myös pistekirjoina
tammikuun kerhokirjoista alkaen.
Mikäli haluat kirjakerhokirjat pistekirjoina, ilmoita asiasta
kirjastoon 09-2295 2200 tai cesam@celialib.fi
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Pistekirjoituksen haasteet tietoyhteiskunnassa
Ohjelman vieraana on Näkövammaisten Keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen. Ohjelmassa keskustellaan pistekirjoituksen asemasta ja tulevaisuuden haasteista tietoyhteiskunnassa.
http://www.nkl.fi/palvelut/museo/braille_ohjelmasarja.htm
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Leena Honkanen

Janne Viljamaa luennoi ja kirjoittaa kasvatuksesta. Viiden lapsen
isänä hän sanoo, että ei enää tulisi mielenkään antaa kasvatusneuvoja, mutta ajatuksia kasvatuksesta hänellä on.
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Viisaaksi
vanhemmaksi

kK

aikki vanhemmat varmasti toivovat, että heidän
lapsellaan olisi
terve minäkuva ja hyvät sosiaaliset taidot, joiden avulla selvitä elämässä. Nämä eivät kuitenkaan synny ilman aikuisen tukea, joka tarkoittaa paitsi kannustusta, myös rajoja.
– Kun lapsella on realistinen minäkuva, hän näkee itsensä oikeassa valossa: ei
liian huonona, mutta ei toisaalta muiden
yläpuolella. Silloin hän myös oivaltaa ainutkertaisen arvonsa, eikä aina syytä virheistään muita, Viljamaa sanoo.

Pettymykset opettavat
– Nykyisin puhutaan paljon niin sanotusta curling-vanhemmuudesta. Curling-vanhempi ei halua tuottaa lapselle
pettymyksiä. Hän ei käske tai määrää,
vain toivoo tai pyytää kauniisti. Näin
vanhempi haluaa pehmentää töyssyä,
joka seuraa ”ein” sanomisesta. Curlingkasvattaja jättää lopullisen päätöksen
lapsen kapeille harteille. Hän ei asetu
lapsen yläpuolelle, vaan on pikemminkin kaveri, Viljamaa kuvailee.
Hyvän itsetunnon kehittyminen tarvitsee rakennusaineikseen Viljamaan
mukaan turvallisuutta, rehellisyyttä ja
perusteltuja pettymyksiä.
– Sääntöjä asettaessaan aikuinen tulee
tuottaneeksi lapselle pettymyksiä. Kaikesta voi neuvotella, mutta ei loputtomasti. Curling-vanhempi on valmis neuvottelemaan jokaisesta vaatekappaleesta ja jokaisesta ruokalajista ja on valmis
vaihtamaan makaronilaatikon pitsaan,
jos laatikko ei miellytä. Tyypillistä on,
että curling-vanhempi katsoo olevansa
lapsen auttaja ja hyväntekijä, vaikka hän
itse on valinnut kasvatuksessa pienim-

Janne Viljamaa on ammattikoulun
psykologian lehtori ja viiden lapsen isä.
Hän on julkaissut mm. kirjat Itsetunto
kuntoon ja Anna lapsen onnistua.
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män riesan tien, jossa kaikessa periksi
antamalla vältetään ristiriitoja.
– Säännöistä piittaamaton pikkutyranni ei sopeudu ryhmän sääntöihin, Jokainen vanhempi uskoo, että oma lapsi
on erityislaatuinen ja näin varmasti onkin, mutta torpedoimalla päiväkodin tai
koulun kasvattajien auktoriteetin vanhemmat antavat curling-lapselleen luvan olla ylimielinen ja säännöistä piittaamaton. Vanhemmat haluavat ehkä tukea lapsen luovuutta ja ajattelua, mutta
kannustavat tätä itsekkyyteen.
–Curling-vanhemmuus tuottaa rajattomuutta, turvattomuutta ja harhaisen minäkuvan. Vanhemman on pystyttävä toimimaan johdonmukaisesti
ristiriitatilanteissa ja kestettävä lapsen
pettymys.

Identiteetti syntyy
vuorovaikutuksessa
Pienestä vauvasta lähtien lapsi alkaa
muodostaa käsitystä itsestään vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Rakastavassa vuorovaikutuksessa hän saa vahvan identiteetin rakennusaineita.
– Vauvaa pitää pitää hyvänä ja koskea hyvällä tavalla. Hyvä itsetunto kehittyy ja kasvaa, kun tuntee olevansa
hyväksytty. Myöhemminkin kaikenlainen yhdessäolo, kainalossa pitäminen ja
vaikka hierominen tuottaa turvallisuutta, joka on edellytys hyvän itsetunnon
kehittymiselle.
– Uskon, että näkövammaiselle lapselle fyysinen kosketus antaa myös käsityksen omasta ruumiillisuudesta. Kosketuksen ei aina tarvitse olla pelkästään
hellää, se voi olla myös voimakasta. Esimerkiksi paini ja judo ovat lajeja, joissa
saa äijämäistä tuntumaa omaa kehoonsa.
Tyttöjä ja ujoa tai vetäytyviä poikia pitäisi rohkaista joskus kokeilemaan myös
rajumpaa toimintaa.
– Biologinen sukupuoli määräytyy
syntymässä ja sosiaalinen sukupuoli kehittyy niistä odotuksista ja omaksutuista
tavoista, joita muodostuu kasvun myötä. Hiljainen tyttö tai kovaääninen poika
voivat saada erilaisen tilan perheessä tai

koulussa. Sukupuolirooleja pitää välillä
sekoittaa ja hämmentää, suoda tytöllekin poikamaista hölmöilylyvaraa.
– Lapsella on oma temperamenttinsa; hän voi olla vilkas tai ujo, nopea tai
hidas. Jos vanhemman oma temperamentti on vähän erilainen kuin jälkikasvun, voi tulla vaatineeksi lasta toimimaan omalla rytmillä. Hidas lapsi tarvitsee enemmän aikaa ajatella ja toimia
kuin nopea. Hitaus on hänen luonteensa mukaista, se on hyväksyttävä.

Tunnista itsesi vanhempana
Jotta onnistuisi kasvattajana, täytyy tutkiskella itseään ja antaa tilaa ajatuksille. Vammaisen lapsen vanhempana on
hyväksyttävä vamma osaksi omaa itseä
ja omaa perhettä.
– Varsinkin miehillä on taipumusta
paeta vaikeiden asioiden ajattelua toimintaan; puuhataan kovasti kaikenlaista ja tehdään ylitöitä, jotta voisi siirtää
miettimistä tuonnemmaksi. Shokkivaiheessa tämä voi olla helpottavaa, kaikkea ei tarvitse nostaa kerralla pöydälle.
Vähitellen täytyy kuitenkin myös sopeutua ja hyväksyä asioita, jotta pystyisi olemaan hyvä vanhempi lapsilleen.
– Vamma täytyy ottaa osaksi omaa
identiteettiään ja koko perheen identiteettiä. Ilman rehellisyyttä tämä ei onnistu, asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä. Koko perheen kannalta on
hyvä, että näitä asioita käsitellään yhdessä ja tartutaan toimeen, esimerkiksi mennään sopeutumisvalmennuskurssille. Näin perhe pystyy kääntämään tapahtuneen vahvuudekseen. Jos vain märehtii asioita mielessään, vammasta saa
helposti tekosyyn kaikille elämän vastoinkäymisille. Myönteisessä tapauksessa taas kriisi auttaa näkemään nykyisyyden kirkkaammin ja ottamaan kiinni nykyhetkestä.
– Selviytymisen kulmakiviä ovat tieto, motivaatio yhdessä tekeminen ja rehellisyys. Niiden varaan voi rakentaa elämää eteenpäin. Huumori on myös hyvä keino sulatella vaikeita asioita, Viljamaa muistuttaa.
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Mitä Dr. Phil sanoisi?
Auktoriteetit ovat tärkeitä - varsinkin lapselle. Kun kolmivuotias haluaa laajentaa reviiriään ja lähteä seikkailemaan kaksivuotiaan pikkuveljensä kanssa aidan toiselle puolelle, nappaa auktoriteetti karkulaisen kiinni ja kertoo, miten tyhmä
idea oli lähteä lähteä tuolla tavalla kertomatta isälle ja äidille ja ottaa vielä pikkuveli mukaan. Ilman auktoriteetteja moni asia elämässä olisi jäänyt oppimatta. Vanhemmat opettivat kotona, että kaikkea ruokaa on hyvä maistaa, kädet pestään ennen ruokailua, toista ei saa muksia ja että valehteleminen on väärin.
Kun lapsi menee ekaluokalle, on opettaja aina oikeassa ja
sitä paitsi opettajan kukkamekko on ihana. Ekaluokkalainen
siteeraa opettajan viisauksia silmät sädehtien koulusta saavuttuaan. ”Arvaa mitä, Marja-ope sanoi? Että mulla on kaunis käsiala.” Jokainen Marja-open kannustus ja moite laitetaan syvälle pitkäkestoisen muistin takalaatikkoon, josta se
on palautettavissa myöhemmin elämän aikana.
Kun lapsi menee kouluun, tulevat auktoriteeteiksi valmentajat ja partiojohtajat: ”Arvaa mitä Jake-valkku sanoi. Että mulla on hirvee lämäri.” Kun lapsi tulee kotiin kuudennelta luokalta siinä 12-vuoden hujakoilla, ei hän siteeraakaan auktoriteetteja sanasta sanaan. Oma äitikin on mälsä ja nipo, kalkkis-faijasta puhumattakaan. Varhaismurkku muistelee katkeransävyisesti äidille, miten ope on ihan epäreilu ja sitäpaitsi
lellii poikia. Aina pojat saa enemmän jädee ja pojat saa jäädä sisälle välkällä ja kaikkee. Ekaluokkalaisen auktoriteetin
kyseenalaistamattomasta ihailusta on saavuttu auktoriteetin
epäilyn ensimmäiselle pysäkille.
Auktoriteetti ei ole aina oikeassa, hän on joskus vahingossa tai tahallaan puolueellinen. Auktoriteetti on perso miellyttämiselle ja kehuille. Jos hymyilee kauniisti ja lupaa pyhästi, saa auktoriteetilta pikku etuisuuksia, joita suorasuut eivät
saa, vaikka olisivat kuinka fiksuja. Opettaja on pitkävihainen
ja muistaa, kuka oli helppo ja kuka vaikea.

Auktoriteettejä on joka alalla. On turvallista lymyillä auktoriteetin leveän selän takana ja unohtaa oma ajattelu. Jos Dr.
Phillillä onkin hienoja ajatuksia, en voi omaksua koko kasvatusfilosofiaani luettuni Dr. Philin kirjan, vaikka siinä olisi
annettu kuinka selvät ohjeet. Tämä on sama kuin jos työpaikan johtaja olisi taas lukenut yhden viimeaikaisista johtamisopuksista ja saapuisi silmät kirkkaina käännyttämään maanantaina alaisiaan uuteen oppiin. Alaiset hymyilevät aamukahvipöydässä. Ai sitä ollaan taas oltu kursseilla.
Lukeminen ja pohdiskelu ei ole pahitteeksi, mutta muiden teorioista on hyötyä itselle vain jos lukiessaan keskustelee tekstin ja auktoriteetin kanssa: ”Ei ole totta, miten hän on
tuohon päätynyt. Arkikokemukseni osoittaa ihan muuta” tai
”Aivan totta, noin meilläkin pelataan ruokapöydässä joka päivä.” Kritiikittä, pureksimatta omaksuttu teksti antaa lyhyen ja
kirkkaan valon silmiin maanantaiksi. Tiistaina loiste sammuu.
Onneksi kasvatuksen maali on sama kuin elämässä yleensäkin. Kun itsensä kanssa tulee juttuun, tulee muidenkin.
Jos itsellä on ongelmia, aggressioita, pelkoja, kateutta, häpeää tai mustasukkaisuutta, tunteet purskahtelevat ympäristöön. Omasta tunteestaan saa kiinni, kun kirjaa mieleensä
missä tilanteessa, kenen kanssa ja miksi olin iloinen, surullinen, häpeän tai mieleni teki räjähtää. Asiat tapahtuvat ulkopuolellamme, mutta sivistyneinä ihmisinä voimme itse päättää, miten niihin suhtaudumme.
Janne Viljamaa

Anna lapsen onnistua
Mistä tulee lapsen hyvä itsetunto? Pitääkö lasta koko ajan
kehua ja jättää huomiotta hänen tekemänsä virheet, niin
itsetunnosta tulee rautainen vai kehittyykö perusteettomasti kehutulle lapselle vain narsistinen häiriö? Tässä kirjassa käsitellään monia lapsiperheen ongelmia, kuten sisaruskateutta, television katselua ja jokailtaista neuvottelua
nukkumaanmenosta. Samalla pohditaan, miksi olemme
erilaisia, miten ujoa lasta on hyvä rohkaista tai mitä tapahtuu, jos aikuinen puhuu toista ja tekee toista.
Kirja auttaa kasvattajaa ymmärtämään itseään ja tapaansa toimia. Kasvattaja, joka tuntee itsensä ja paikantaa sokeat pisteensä, pystyy luomaan toimivan suhteen lapseen.
Suhde rakentuu vain avoimuuden ja rehellisyyden pohjalle. Onneksi lapset rapsuttavat meistä kiiltävän ulkopinnan
pois ja näyttävät, keitä me todella olemme.
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Janne Viljamaa
Anna lapsen onnistua
Kustantaja: Gummerus Kustannus Oy, 2008
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Lassin koulu
Lassi Alahäivälä (13) aloitti viime syksynä yläkoulun Variskan koulussa Vaasassa. Koulu on ottanut ensimmäisen sokean oppilaansa
hyvin vastaan.

mM

enossa on kemian tunti ja
ai he ena reaktionopeus.
Jussi ja Matias hakevat koeputket, veden, suolahapon ja muut tarvittavat väli-
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neet ja tulevat Lassin pöytään tekemään
koetta. Kirjalliset ohjeet opettaja AnnaLiisa Haapaniemi on tallentanut Lassia varten muistitikulle.
Avustaja, Raija Karjalainen, seuraa
kokeen etenemistä ja kuulostelee Las-

sin kanssa koeputken sihinää ja antaa
tunnusteltavaksi magnesiuminrakeita
ja -jauhetta. Sitten Lassi kirjaa tietokoneelle kokeen tulokset.
Anna-Liisa Haapaniemi on ollut
iloinen erilaisesta oppilaastaan, joka
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Kotitalousopettaja Hannele Hakkarainen ja kahdeksan kovaa
kokkia.
Anna-Liisa Haapaniemi ei pidä kemian opettamista sokealle
oppilaalle vaikeana.
Lassi ja avustaja Raija Karjalainen kotitaloustunnilla.

on antanut opetustyöhön uusia haasteita.
– Kemian opettaminen sokealle oppilaalle ei ole vaikeaa. Jyväskylän näkövammaisten koulun kurssilla sain hyviä
vinkkejä. Opettavaista oli kuulla myös
jo yläkoulua käyvän sokean koululaisen
kertomia koulukokemuksia. Lassi tekee tunnilla kaikki samat tehtävät kuin
muutkin, joitakin asioita pitää vaan soveltaa hieman. Lassin oman avustaja Raija Karjalainen on ollut mukana jo alaasteelta asti, joten hänen osaamisensa
ja kokemuksensa on ollut todella hyvä
apu, Haapaniemi korostaa.

Hyvin valmisteltu koulutie
Rehtori Päivi Kaarniemi sai ratkaistavakseen lukujärjestykseen ja opetustiloihin liittyvät ongelmat, kun tiedettiin, että Lassi aloittaisi koulunkäynnin Variskassa.
– Yläkoulussa aineenopettajilla on
omat ainekohtaiset luokkansa. Lassin
kohdalla luokasta toiseen siirtyminen
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apuvälineiden kanssa jokaisen tunnin
jälkeen olisi hankalaa, joten meille esitettiin toive, että hänen luokalleen järjestettäisiin oma kotiluokka. Sen saimme
järjestettyä äidinkielen luokasta.
– Lassin tuloa kouluun alettiin valmistella jo hyvissä ajoin edelliskeväänä, joten kaikki oli valmiina kun koulu
syksyllä alkoi. Olemme voineet lähettää
kymmenkunta opettajaa Jyväskylän näkövammaisten koulun kurssille Vaasan
opetusviraston hallinnoiman stipendirahaston varoilla.
– Kukaan opettajista ei ole suhtautunut kielteisesti Lassin tuloon omaan opetusryhmäänsä. Ainoastaan kysymys siitä, kuinka osata opettaa sokeaa oppilasta
oli etukäteen monen mielessä. Epävarmuus hälveni nopeasti, kun koulu syksyllä alkoi. Lassin avustaja on huippuammattilainen, todellinen aarre, joka on
tuonut mukanaan tietoa ja taitoa, johon
voi aina turvautua. Lassin isä, Markku
Alahäivälä, on opettajana koulussamme, joten hänkin on ollut tukena, jos
kysyttävää on tullut.

Opettamisen haasteet
Lassi opettajat tuntuvat pitävän kulunutta syyslukukautta onnistuneena.
He kiittelevät Lassia ahkerana ja fiksuna koululaisena, joka on tuonut mukanaan ihan uudenlaisia näkökulmia
opetukseen.
Ruotsin kielen opettaja Anu Kallio
pitää haasteena sitä, että oppitunnin aikana on tapana tehdä paljon erilaisia
asioita; hypitään työkirjasta tekstikirjaan ja takaisin.
– Nyt tätä hyppimistä on vähennetty reilusti. Päivä Jyväskylän näkövammaisten koululla oli myös antoisa. Siellä avautui se, kuinka tietotekniikkaa voi
käyttää hyväksi sokean oppilaan opetuksessa. Elektroninen työkirja on todella
toimiva ja kokeet voin tehdä Lassia varten muistitikulle. Tunnilla täytyy ottaa
huomioon sekin, että kaikki ohjeet pitää antaa sanallisesti.
Uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja Tuija Nabb on miettinyt menetelmiä, joilla kertoa elävästi opetettavasta asiasta.
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Näkökulmia lasten ja nuorten
psyykkiseen hyvinvointiin

– Tunnilla meillä on paljon ääneen
lukua ja keskusteluja. Pyrin antamaan
selkeitä esimerkkejä ja kuvailemaan asioita niin hyvin kuin vain osaan. Nyt kun
käymme läpi suuria maailmanuskontoja, yritän löytää aiheeseen liittyvää esineistöä ja pukuja, mikä tuo lisää informaatiota näkevillekin oppilaille. Pienet
Buddhan patsaat on tutkittu ja minareetin kutsu kuunneltu. Keväällä kun
siirrytään juutalaisuuteen, ajattelin että Lassi voisi kuunnella Anne Frankin
päiväkirjaa äänikirjana.

Kotitaloudessa oppii
itsenäiseksi
Vilkas koulupäivä alkaa olla lopuillaan.
Lassilla on kotitaloutta ja oppilaat valmistavat jouluruokaa. Tuoksut ovat ihania ja kymmenen pojan ryhmässä käy
iloinen vilske. Kotitalouden opettaja
Hannele Hakkarainen on jo miettinyt valmiiksi uusia järjestelyjä kotitalousluokkaan, jos Lassi päättää valita kotitalouden vielä kahdeksannella luokalla.
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– Lassi saa jatkossa oman pysyvän
työpisteen tunnilla, ja voimme tehdä pistemerkinnät maustepurkkeihin ja kaappeihin. Itsenäisen elämän taitojen kannalta kotitalous on tärkeä aine, ruoka liittyy joka päivään, arkeen ja juhlaan.
– Jyväskylän näkövammaisten koululla sain tietoa apuvälineistä, jotka helpottavat Lassin työskentelyä tunnilla.
Syyslukukauden aikana olen huomannut kuinka paljon asioita pitää ennakoida sokean oppilaan opetuksessa. Avustaja Raija Karjalaisen apu on ollut aivan välttämätön, koska kaikki asiat täytyy opettaa ensimmäisellä kerralla kädestä pitäen.

Lasten ja nuorten psyykkiseen pahoinvointiin on monenlaisia taustatekijöitä.
He selviytyvät elämässään erilaisin voimavaroin, vaikka lapsuudessaan kohtaisivat vaikeita ja haavoittavia vaikeuksia.
Kirjassa tarkastellaan lapsuuden vaikeita
kokemuksia sekä keinoja, joilla voidaan
tukea ja edistää nuoren kasvua vaikeuksista huolimatta. Koululaisten omakohtaiset kertomukset aiheesta koskettavat
ja herättävät ajatuksia lukijassa.
Kirjassa käsitellään myös kiusaamista ja siihen liittyviä haavoittavia ja kauaskantoisia kokemuksia. Koulukiusaamisen puuttumiseen annetaan kouluja
varten toimintamalleja. Vanhempien ja
nuorten kanssa toimivien ammattilaisten yhteisenä haasteena on haavoitetun
nuoren kohtaaminen. Kirja antaa lukijalle uusia näkökulmia nuorten ongelmiin
ja omaan tehtäväänsä kasvun tukijana.
Kuhunkin artikkeliin sisältyy pohdintakysymyksiä ja käytännön vinkkejä, joita vanhemmat ja ammattilaiset voivat
soveltaa kohdatessaan lapsia ja nuoria,
joilla on syystä tai toisesta paha olla.

hhh
Oppilaiden työpäivä päättyy ja Raija
saattaa Lassin taksiin. Hänellä on vielä edessään seuraavan päivän valmistelutöitä. Avustajan viikkotuntimäärä on
37, josta 30 tuntia on Lassin avustamista luokassa ja loput seitsemän on varattu valmistelutöille.

Anna-Liisa Lämsä (toim.):
Mun on paha olla – Näkökulmia lasten
ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin
PS-kustannus 2009.
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lyhyesti

Mun on paha olla

nuoret

Nuorisotoimessa tapahtuu vuonna 2009
Pimé Café

Vaeltamaan!

Nuorisotoimi järjestää Pimén Cafén Euroopan Unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action tuella keväällä neljä kertaa.
6.3. Helsinki klo 12.00-19.00
24.3. Jyväskylä 14.00-19.00
28.3. Oulu 12.00 - 17.00
4.4. Helsinki klo 10.00-16.00
Helsingissä café on Iiriksessä, muiden paikat löytyy nuorison
kotisivuilta www.nkl.fi/nuoret. Kahviloihin etsitään näkövammaisia nuoria tarjoilijoiksi. Jos innostut lähtemään mukaan, ilmoita siitä nuorisotoimeen.

27.7.-2.8. Vaellus Pohjois-Karjalan maastoissa. Valittavana erilaisia päivämatkoja tai yli yön vaelluksia. Leirimainos ilmestyy
maaliskuussa. Leirin hinta on 150 e sisältäen ohjelman, matkat
julkisilla kulkuneuvoilla ja täysihoidon. Ilmoittautumiset 22.5.
mennessä leiri-ilmoittautumislomakkeella. Lomake löytyy
nuorison nettisivulta tai sen voi tilata nuorisosihteeriltä.

Ihan kädestä aikaistuu
Viime lehdessä mainittiin jo kevään tapahtumat. Ihan kädestä
viikonloppu pidetäänkin 17.–19.4. Koulurannassa, Huttulassa eli viikkoa aiemmin kuin viime Silmäterässä oli mainittu. Viikonlopun aikana harjoitellaan muun muassa erilaisia kädentaitoasioita kuten puutöitä, lampun vaihtoa ja napin ompelua.
Ohjelmaa voi ehdottaa helmikuun loppuun asti nuorisotoimeen. Mainos tapahtumasta tulee helmikuun Nyöriin sekä Airueeseen ja nuorison www-sivuille. Viikonlopun hinta on 60 e
sisältäen ohjelman, matkat julkisilla kulkuneuvoilla ja täysihoidon. Ilmoittautumiset 1.4. mennessä nuorisotoimeen.

Ensiapua oppimaan
Toukokuussa kannattaa lähteä ensiapu -kurssille mukaan ja
opetella mitä tulee tehdä erilaisissa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssista saa
myös SPR:n todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssi pidetään 16.–17.5. Viikonlopun hinta on 60 e sisältäen ohjelman, SPR:n kurssitodistuksen, matkat julkisilla kulkuneuvoilla ja täysihoidon. Ilmoittautumiset 22.4. mennessä nuorisotoimeen.

Näkövammaisten nuorten kerhot 13-18vuotiaille
Joensuun kerho aloitti toimintansa vuoden alusta. Tapaamiskerrat ovat 14.3., 25.4. ja 9.5.
Kerhot pidetään pääsääntöisesti Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry tiloissa (os. Kauppakatu 17 B 22, Joensuu) klo 13.0015.00. Kerholaisten toiveiden mukaan paikkana voi olla myös
ruokailu kaupungilla, teatteria tms. Lisätietoja kerhosta saa lasten aluesihteeri Annika Tyynysniemeltä
050 5965 026 tai annika.tyynysniemi@nkl.fi nuorisotoimesta.
Helsingissä kerho kokoontuu pääsääntöisesti Iiriksessä.
Keväällä kerhot ovat seuraavat:
17.3. menemme toiveidenne mukaisesti Rax:iin syömään. Lähtö Iiriksestä klo 18.00 kävellen Itäkeskukseen Rax:iin. Ruokailu omakustanteista. Megabuffet maksaa 8,99 ja salaattibuffet 6,49. Ja jäätelöä saa syödä ruokailun yhteydessä niin paljon
kuin haluaa. (www.rax.fi)
21.4. kerho ui Itäkeskuksen uimahallissa (jos mahdollista,
olemme Iiriksessä, tällöin kerho alkaa jo 17.00. Paikka/aika varmistetaan myöhemmin)
19.5. menemme Linnanmäelle.
Tervetuloa mukaan!
Toivottavat Kaisu ja Jutta

Kesäleiri heinäkuussa
6.-12.7. nuorten kesäleiri Virroilla lomakeskus Marttisessa yli
12-vuotiaille. Leirin jokaiselle päivälle sovitaan yksi teema ja
siihen erilaiset pajat, joista osallistujat saavat valita itselleen
mieleisimmän vaihtoehdon. Leirimainos ilmestyy maaliskuussa. Leirin hinta on 150 e sisältäen ohjelman, matkat julkisilla kulkuneuvoilla ja täysihoidon. Ilmoittautumiset 22.5. mennessä leiri-ilmoittautumislomakkeella. Lomake löytyy nuorison
nettisivulta tai sen voi tilata nuorisosihteeriltä.
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Lisätietoja nuorisosihteeri Jutta Kivimäki
p. (09) 3960 4653, 050 596 5022 tai
jutta.kivimaki@nkl.fi.
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Uusia tuulia henkilökohtaiseen apuun

V

ammaisjärjestöt ovat tehneet useita vuosia töitä henkilökohtainen avustaja –järjestelmän kehittämiseksi.
Joulun alla sitkeä työ palkittiin yhdellä etapilla, kun eduskunta
päätti henkilökohtaiseen apuun liittyvästä lakimuutoksesta.

Mikä on henkilökohtainen avustaja?
Henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain nojalla myönnettävä määrärahasidonnainen tukitoimi. Avustajan
on voinut saada vammainen ihminen, joka tarvitsee runsaasti toisen ihmisen apua päivittäisissä toimissa. Päivittäisiä toimia
ovat mm. opiskelu, työssäkäynti, asiointi ja harrastukset. Vammainen ihminen toimii itse avustajan työnantajana ja kotikunta korvaa avustajasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
Alaikäisten kohdalla työnantajana toimii huoltaja.
Näkövammaisen ei ole ollut helppoa saada henkilökohtaista
avustajaa. Monesti näkövammaisten tarvitsemat avustajatuntien määrät ovat pieniä eikä näkövamman aiheuttamaa avun
tarvetta välttämättä ymmärretä. Opiskeluun tai työssäkäyntiin
tarvittavan avustajan saaminen on ollut helpompaa, mutta toisinaan tätäkin tarvetta on joutunut perustelemaan useamman
kerran. Näkövamma ei parane eikä avun tarve poistu kokonaan esim. apuvälineiden tai liikkumistaidon ohjauksen myötä.
Nämä kaikki täydentävät toisiaan ja mahdollistavat näkövammaisen itsenäisen ja omiin tapoihin perustuvan elämän.
Henkilökohtainen avustaja ei tee asioita näkövammaisen ihmisen puolesta. Avustaja tekee ne asiat, jotka ihminen tekisi itse, jos hän näkisi ne tehdä. Tarpeen mukaan avustaja on silmät, kädet tai jalat. Tulevaisuudessakin henkilökohtaisen avun
luonteeseen kuuluu, että apua tarvitsevalla on voimavaroja
määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääasiassa hoitoon, hoivaan ja valvontaan,
kunnan tulee vastata tarpeeseen muulla tavalla.

Henkilökohtaisesta avusta
subjektiivinen oikeus
Henkilökohtaisesta avusta tulee lakimuutoksen myötä subjektiivinen oikeus. Tulevaisuudessa henkilökohtaiseen apuun
kuuluvat vaikeavammaisen ihmisen välttämätön avun tarve
kotona ja kodin ulkopuolella. Tätä ovat mm. avustaminen kotitöissä, pukeutumisessa, postin lukemisessa, asioinnissa ja
muissa päivittäisissä toimissa, avustaminen työssä ja opiskelussa, avustaminen harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä avustaminen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Myös määrällisesti vähäisempi mutta toistuva avun tarve on riittävä peruste.
Henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vaikeavammainen
ihminen. Lain mukaan vaikeavammainen on ihminen, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi
välttämättä ja toistuvasti toisen ihmisen apua suoriutuakseen
edellä olevista asioista. Vaikeavammaisena ei pidetä ihmistä,
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jonka toimintarajoitteet aiheutuvat pääasiassa ikääntymisestä
ja ikääntymiseen liittyvistä sairauksista.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen
Päivittäisiä toimia, opiskelua ja työssäkäyntiä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vaikeavammaisen ihmisen välttämättä tarvitsema tuntimäärä. Muihin tarkoituksiin henkilökohtaista apua on järjestettävä 1.9.2009 alkaen vähintään
10 tuntia kuukaudessa ja 1.1.2011 alkaen vähintään 30 tuntia
kuukaudessa.
Kunta voi järjestää henkilökohtaisen avun useammalla tavalla. Yksi mahdollisuus on, että kunta korvaa henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvat kustannukset nykyiseen tapaan. Kunta voi myös antaa palvelusetelin henkilökohtaisen avun hankkimista varten tai järjestää sen ostopalveluna, omana toimintana tai sopimusperusteisena yhteistyönä yhden tai useamman kunnan kanssa. Vaihtoehtoiset järjestämistavat mahdollistavat henkilökohtaisen avun saamisen myös ilman työnantajavelvoitteita.
Nykyisin henkilökohtaisena avustajana voi toimia myös vaikeavammaisen ihmisen omainen tai läheinen. Jatkossa tämä
ei ole mahdollista kuin poikkeustapauksissa. Omaisella tai läheisellä tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, lasta, vanhempaa ja
isovanhempaa.

Palvelusuunnitelma kannattaa laatia
Uutena ovat tulossa säännökset vammaisten ihmisten palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä.
Palvelusuunnitelman laatiminen tulee entistä velvoittavammaksi, sillä lain mukaan se on laadittava ilman aiheetonta viivytystä. Niitä on laadittu jonkin verran sen jälkeen, kun laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan
vuoden 2001 alussa. Palvelusuunnitelma on eräänlainen toimintasuunnitelma, joka laaditaan asiakkaan ja sosiaalihuollon
välillä. Asiakkaalle ei synny oikeutta vaatia kuntaa järjestämään
palvelusuunnitelmaan kirjattuja palveluja ja tukitoimia. Uutta
palvelua tai tukitoimea haetaan tavalliseen tapaan yksilöllisellä
hakemuksella, johon saadaan sosiaalihuollon päätös. Palvelusuunnitelman sisällön on vastattava asiakkaan tarvetta. Lisäksi
sen on oltava selkeä ja yksiselitteinen.
Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä palvelunsaamista koskevan yhteydenoton jälkeen. Tulevaisuudessa palveluja ja tukitoimia koskevat
päätökset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
Sari Kokko
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Mitä kuuluu Aleksi, Esko ja Tuike?
Silmäterässä 4/2007 kerrottiin psykologi Kari Kososen tutkimushankkeesta, jossa hän pureutui alle kilon painoisina syntyneiden pikkukeskosten oppimisvaikeuksiin. Tutkimukseen osallistui kolme aikuisikää lähestyvää nuorta, jotka olivat etsimässä omia opiskelupolkujaan. Mitä heille kuuluu nyt?

Esko Kivinen:
Opiskelen nyt viimeistä vuotta Arlainstituutissa
merkonomilinjalla. Minulla on edessäni opinnäytetyön tekeminen. Olen valinnut opinnäytetyöni aiheeksi Näkövammaisten Keskusliiton yritysesittelyn, koska se on niin tärkeä etujärjestö omassa elämässäni.
Merkonomiopintoihini liittyy myös työssäoppimisjaksoja. Olin tänä syksynä työharjoittelussa Näkövammaisten Keskusliitossa. Käänsin Aviriksen tuotekuvastoa ruotsiksi. Tutustuin myös terveyskeskusrekisterien päivittämiseen.
Tulevaisuudessa haluaisin työllistyä ja olen kuullut,
että näkövammaiset voivat työllistyä litterointiin eli sanelujen muuntamiseen kirjalliseen muotoon. Olen käynyt kesäisin näkövammaisten nuorten leireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Lokakuussa olin ensimmäistä kertaa näkövammaisille järjestettävällä Intti tutuksi -kurssilla Santahaminassa, jonka järjestäjänä toimi Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Meitä kurssilaisia oli 22: tyttöjä ja poikia. Yövyimme itse kootuissa puolijoukkueteltoissa ja ruokailimme
luonnossa pakista syöden. Osallistun erittäin mielelläni kaikenlaiseen näkövammaisille järjestettävään vapaa-ajan toimintaan. Opiskeluaika on tuntunut hujahtavan käsittämättömän nopeasti. Olen viihtynyt Arlainstituutissa erittäin hyvin ja saanut sieltä paljon hyviä kavereita.

Esko

Aleksi

Aleksi Lindfors:
Olen Aleksi Lindfors Järvenpäästä, kohta 21 wee. Elämäni alkoi 15 viikkoa liian aikaisin alle kilon painoisena, joten ensimmäiset kuukaudet olivat taistelua henkiinjäämisestä. Lopulta henki jäi, mutta näkö meni.
Tällä hetkellä opiskelen Espoossa Arlainstituutissa muusikkolinjalla. Muusikkolinjan opiskeluni kestää keväälle 2010.
Aikaisemmin keväällä valmistuin pianonvirittäjäksi. Opintojen ohessa teen pianonvirityksiä iltaisin ja viikonloppuisin tilausten mukaan.
Muusikkolinjan jälkeen tarkoituksenani on tehdä erilaisia töitä molempien alojen osalta mahdollisuuksien mukaan.
Pianonvirittäjän työ tulee varmaankin olemaan varsinainen
leipätyö. Sitä, opiskelenko vielä jotakin muusikkolinjan jälkeen, en osaa vielä sanoa.

Lisää oppimiskuntoutuksesta verkkojulkaisussa Kootaan
ajattelun työkalupakki, osoitteessa
www.sokeainlastentuki.com
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan
Kari Kososeen: puh 044-2989662, kari.kosonen@helsinki.fi
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Tuike

Tuike Merisaaren matkaa ylioppilaaksi on seurattu edellisissä Silmäterän numeroissa. 5.12.2008 koitti se hetki,
kun Tuike painoi lakin päähänsä. Jatkosuunnitelmissa on
mm. sosiaalipsykologian ja englannin kielen opintoja.
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Uintia yhdessä – SUH ja SUiL yhteistyössä
SUH panostaa erityisuintiin

Anneli Toivonen on aloittanut SUH:n koulutussuunnittelijana 28.4.2008 ja keskittyy työssään erityisuintiin ja sen kehittämiseen. Tavoitteena on, että uimaopettajat kouluttautuvat erityisuimaopettajiksi ja tätä kautta saadaan käytännön toimintaa lisättyä paikkakunnille. Erilaiset asenteet ja ennakkoluulot
erityisuintia ja sen erilaisuutta kohtaan näkyvät vielä monesti
kentällä ja sen vuoksi tietotaidon lisääminen erityisuinnista on
myös yksi liiton selkeä tavoite.
Erityisoppilaiden määrä opetuksessa on tämän vuoden tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 22%, on siis selvää että,
erilainen tapa oppia näkyy myös uimakouluissa. Toivottavaa
olisikin, että erityisuimaopettajakoulutus nähtäisiin täydentävänä koulutuksena uimaopettajalle. Syksyn 2008 on pidetty
ennätyksellisen paljon erityisuimaopettajakursseja, jotta erityisuinnille asetetut tavoitteet toteutuisivat.
Erityisuintitoiminnan aloituskynnyksen madaltamisen sekä
tietotaidon lisäämisen vuoksi on kuluneena vuonna panostettu runsaasti informointiin ja konsultointiin. Tämä on näkynyt
käytännössä syksyn aikana Taitavaksi vedessä -koulutustilaisuuksien toteuttamisessa useilla paikkakunnilla.
SUH:n erityisuinnin tarjolla olevia koulutuksia ovat erityisuimaopettajakurssit, uintiavustajakurssit sekä erityisuinnin tekniikkakurssit. Koulutuksista voit lukea lisää www.suh.fi.

Vammaisuinti tehostuu Uimaliitossa
Uimaliiton vammaisuintitoiminta tulee merkittävästi tehostumaan vuonna 2009. Uimaliitossa on aloittanut syksyllä 2008
vammaisuinnin koordinaattori Kati Kauhanen, jonka tehtävänä
on sekä vammaishuippu-uinnin että vammaisten harrasteuinnin kehittäminen. Tavoitteena on vammaisuintitoiminnan kehittäminen yhteistyössä Paralympiakomitean, vammaisurheilujärjestöjen ja SUH:n kanssa niin, että myös vammaisen lapsen/nuoren olisi mahdollista harrastaa uintia uimaseurassa,
asiantuntevassa ohjauksessa/valmennuksessa haluamallaan
tasolla. Ensi vuoden erityisenä tavoitteena Uimaliitossa on lisätä vammaisuintitoimintaa seuroissa eri puolella Suomea sekä
kehittää vammaishuippu-uintia.

Vammaisuinnin harraste- ja kilpailutoiminnan kehittäminen
Yhtenä tavoitteena on lisätä vammaisuinnin harrastajien määrää. Tarvittaessa vammaisuinnin koordinaattori voi ottaa yhteyttä uimaseuraan ja auttaa uimaria sopivan harjoittelupaikan
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löytämisessä. Tai vaihtoehtoisesti uimaseura voi ottaa yhteyttä
vammaisuinnin koordinaattoriin ja pyytää apua vammaisuintitoiminnan käynnistämisessä tai kehittämisessä.
Ensi vuoden aikana on tarkoitus tehdä vammaisuintiosio Uimaliiton kaikkiin koulutuksiin alkaen vesipeuhulasta aina 3-tason valmentajakoulutukseen asti. Varsinaista erillistä koulutusta ei Uimaliitossa ole tarkoitus tehdä, vaan tarkoitus on nimenomaan integroida vammaisuinti osaksi liiton normaalia koulutusjärjestelmää ja koulutuksia. Koulutuksen kautta on tarkoitus
lisätä valmentajien ja ohjaajien tietoisuutta ja tietämystä vammaisuinnista ja näin helpottaa uimareiden siirtymistä uimaseuroihin harrastamaan.
SM-kilpailut siirtyivät Uimaliiton alle 2008, mikä tarkoitti jonkin verran muutoksia kilpailuohjelmassa ja mitalienjako perusteissa. Nykyisessä systeemissä kaikki uimarit uivat samassa
erässä ja tulokset määräytyvät vertailupisteinä. Jokaisen luokan uimarin aikaa verrataan oman luokkansa maailmanennätykseen ja lähimmäksi ME:tä uidun tuloksen saanut voittaa
Suomen mestaruuden. Nykyisessä systeemissä uimarin on lunastettava Uimaliiton lisenssi, joka mahdollistaa osallistumisen
kilpailuihin.

Maajoukkuetoiminta
Yksi osa vammaisuinnin koordinaattorin työstä on maajoukkuetoiminnan kehittäminen ja maajoukkuetapahtumissa päävalmentajana toimiminen. Vammaisuintimaajoukkue integroidaan Uimaliiton Unicef Team Londoniin, vammaisuimarit
ovat ensimmäistä kertaa mukana ryhmän toiminnassa Vierumäen leirillä alkuvuodesta 2009. Unicef Team London on Lontoon vuoden 2012 olympialaisiin/paralympialaisiin tähtäävä
Suomen Uimaliiton valmistautumisprojekti, jonka tarkoituksena on helpottaa uimareiden ja valmentajien tietä kohti kyseisiä kilpailuja.
SUH ja Uimaliitto tekevät yhteistyötä viedäkseen erityisuintia
eteenpäin. Molemmilla liitoilla on vahva tavoite saada tahoillaan uinti, vesipelastustaidot ja mahdollisuus uimaopetukseen
sekä uinnin harrastamiseen ja kilpailemiseen jokaisen oikeudeksi, koska uinti kuuluu kaikille!
Tavoite on siis yhteinen, toiminta-alueet ovat erilaiset: Yhteistyöllä tietoa viedään entistä paremmin kentälle, Anneli omalle
alueelleen valtakunnallisesti uimaopetuksen ja vesiturvallisuuden puolelle, Kati omalle alueelleen uimaseuroihin, harrasteja kilpauintiin aina paralympiatasolle asti.
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JUNIOR GAMES –kisat Kuortaneella

Näkövammaisten koululaisten hiihtomestaruuskilpailut järjestetään to 12.3.2009 Jyväskylässä.
Kilpailupaikka: näkövammaisten koulu
Kilpailu alkaa klo 12.00
Kilpailusarjat: alle 9v (-00s->)HN ja S, T ja P
alle 12v (-97s-99s) HN ja S, T ja P
alle 15v (-94s-96s) HN ja S, T ja P
alle 18v (-91s-93s) HN ja S, T ja P
Kilpailumatkat: alle 9v 0,5km, alle 12v n.1km, alle 15v n. 1,5km
ja alle 18v n. 3km
Ilmoittautuminen: ti 3.3.2009 mennessä nina.peltonen@
nkl.fi tai p. 050 - 400 1532
Matkakuluista korvaamme halvimman kulkuneuvon mukaan
17euron ylimenevän osan!

Kevään JUNIOR GAMES –kisat järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla 15.-16. huhtikuuta 2009. Mukana ovat liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset nuoret. Kevätkisojen lajeina ovat maalipallo, uinti, boccia, puhallustikka ja salibandy.
Ohjelmassa ovat perinteiseen tapaan myös avajaiset sekä
vauhdikas kisadisko.

sirkka-liisa niiranen

liikunta

Kilpailukutsu
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Pyörätuolinkäyttäjille majoitukset soveltuvat parhaiten Rasti-rivitalossa ja Honkalan alakerroksessa. Lisäksi majoitusta on
varattu Rantamajasta, Ritolasta ja Koskelasta. Hinnat: majoitus
aamiaisella 40 euroa, lounas tai päivällinen 10 euroa ja iltapala (ke 15.4.) 6 euroa (iltapala varattava ennakkoon ja se on tarjolla klo 19.30-21.00). Majoitus- ja ruokalippuvaraukset on syytä tehdä etukäteen. Majoitusvaraukset tehdään suoraan Kuortaneen urheiluopistolle, puh. (06) 516 6209/Leena Suomela.
NKL:n tekemät majoitusvaraukset ovat voimassa vain 6.3. asti
nimellä JUNIOR GAMES.
JUNIOR GAMES -kisoihin voi osallistua liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten luokkiin. Kisoissa on myös avoin luokka, johon voivat osallistua esim. dysfasia-, autisti- ja ADHD-nuoret
tai nuoret, joilla on hahmotus- tai tarkkaavaisuuden häiriö tms.
Yläikäraja on 18 vuotta. Uinnissa kilpaillaan alle 13-vuotiaiden
(1997 ja myöhemmin syntyneet) ja yli 13-vuotiaiden (19911996 syntyneet) sarjoissa. Tytöt ja pojat samassa sarjassa. Kaikissa muissa lajeissa kilpaillaan yhdessä ikäsarjassa. HUOM! Salibandyssa joukkueessa saa olla yksi yli 18-vuotias pelaaja. Salibandyssa on sarjat sekä käveleville että pyörätuolin käyttäjille.
Näkövammaisten lajeina ovat uinti, maalipallo, boccia ja puhallustikka. Liikuntavammaisten pyörätuolinkäyttäjien lajeina ovat uinti, boccia, puhallustikka ja salibandy. Kävelevien (itsenäisesti/apuvälinein liikkuvat) liikuntavammaisten ja avoimen luokan lajeina ovat uinti, boccia, maalipallo, salibandy ja
puhallustikka. Kehitysvammaisten lajeina ovat salibandy, uinti
maalipallo, boccia ja puhallustikka.
Kaikki osallistujat saavat JUNIOR GAMES -diplomin. 13-18vuotiaiden sarjoissa (puhallustikka ja uinti) kolme (3) parasta
kilpailijaa saavat JUNIOR GAMES -mitalin. Kaikki alle 13-vuotiaat ja nuoremmat kilpailijat (puhallustikka ja uinti) saavat osallistumismitalin. Lisäksi joukkuelajeissa (maalipallo, salibandy,
boccia, uintiviesti) palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta JUNIOR GAMES -mitaleilla osallistujien iästä riippumatta ja voittajajoukkueille jaetaan myös pokaalit. JUNIOR GAMES -kisojen
Paras Huutosakki –kiertopalkinto (joka on täynnä karkkia!) jaetaan kannustavimmalle ja karnevaalihenkisimmälle ryhmälle.
Palkinto jaetaan päättäjäisissä.
Ilmoittautumiset tulee tehdä 16.3.2009 mennessä NKL:n toimistoon: Näkövammaisten Keskusliitto, Kirsi Heinonen, PL
30, 00030 IIRIS tai kirsi.heinonen@nkl.fi.
Lisätiedot: SIU, Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, harri.lindblom@siu.fi tai SKLU, Elina Holopainen, puh. 045 139 7373, elina.holopainen@sklu.fi tai NKL, Tuomas Törrönen, puh. 050 408
6152, tuomas.torronen@nkl.fi.
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Heli Laitinen

Isona minusta tulee maalipalloilija!
Pajulahden liikuntakeskuksessa riitti vilskettä 14.–16.11.2008
kun maalipalloväki täytti paikan. Samana viikonloppuna pelattiin maalipallon SM-sarjan ja 1-divisioonan turnaukset, järjestettiin maalipallotuomari-kurssi sekä pidettiin nuorten
maalipalloleiri.
Nuorten leirille osallistui 13 innokasta maalipallonpelaajaa. Leiriläiset olivat 13–17-vuotiaita. Viikonlopun leiri oli täynnä toimintaa. Maalipalloturnauksen myötä nuoret pääsivät tutustumaan ihan oikeaan maalipallokenttään ja sen maaleihin.
Monelle leiriläiselle tulikin yllätyksenä kentän suuri koko sekä
pelaajan liikkumisen määrä kentällä, jotta omaa maalia pystytään puolustamaan. Maalipalloturnauksen pelien seuraaminen antoi hyvän käsityksen itse pelistä ja sen tuomaroinnista. Välillä nuoret rentoutuivat pelaten aarteen etsintää sekä uimahallin puolella uiden ja saunoen.
Yksi leirin kohokohdista oli nuorten pääsy pelikentälle yhdessä maalipalloilijoiden kanssa tuomarikokelaiden viheltäes-
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sä peliä. Jännitystä oli ilmassa! Sekajoukkueiden pelit sujuivat
hyvin ja tuomarikokelaatkin saivat kurssin suoritettua. Nuoret
saivat kokeilla pelaamista ihan oikeassa pelissä ja joukkueessa.
Nuorten kommentit pelin jälkeen olivat innostuneita. Eräs leiriläinen kommentoi: ”Mahtavaa porukkaa nuo maalipalloilijat! ”
Nuoret saivat osallistua myös naisten maalipallomaajoukkueessa pelaavan Päivi Tolppasen pitämään harjoitukseen, jossa
opeteltiin puolustamisasentoa. Myös miesten maalipallomaajoukkueesta nuoret saivat tutustua pelaajaan, kun Jarno Mattila kävi kertomassa omasta urastaan maalipalloilijana, maalipallon aloittamisesta, harjoittelusta ja pelaamisesta. Taisipa siinä
muutamalle leiriläiselle syttyä kipinä maalipalloilijan urasta!
Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimessa nuorten
maalipallotoimintaa on kehitetty 2007 vuoden alusta tavoitteena nuorten maalipalloilija-lupausten tukeminen ja valmentaminen. Toimintaa kehitetään edelleen unohtamatta niitä,
joille maalipallo ei ole vielä kovinkaan tuttu laji.
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leena honkanen

Elämä on

kK

olmekymmentä
vuotta sitten Maria Liisa Punkari aloitti puheterapeuttina Jyväskylän näkövammaisten
koululla. Siihen aikaan koulussa opiskeli useampiakin Spielmeyer-Sjögrenin tautia sairastavia lapsia, joiden puhe ja keskittyminen oli alkanut taudin
myötä vaikeutua. Nykyisin tauti tunnetaan nimellä JNCL. Se ilmenee yleensä
5-7-vuotiaana.
– Huomasin aika pian, että lapset,
jolla muuten oli suuria kommunikaatiovaikeuksia, osasivatkin yllättävän hyvin ilmaista itseään, kun tilanne oli rauhallinen ja turvallinen. Puheterapeutin
hiljaisessa työhuoneessa oli tilaa vuorovaikutukselle. Joidenkin nuorten kanssa
aloimme tehdä muistelukirjaa, johon keräsimme tarinoita heidän lapsuudestaan.
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nyt

Vaikka sanomisen kyky oli jo heikentynyt, kannattelevassa vuorovaikutuksessa
nuori alkoi säteillä selittämätöntä vahvuutta, ja osasi kertoa elämänsä tapahtumista, Punkari muistelee.
Kymmenen vuoden kuluttua, vuonna
1988, Maria Liisa Punkarille tarjoutui tilaisuus tehdä työtä JNCL-lasten perheiden parissa Näkövammaisten Keskusliitossa, jossa tuolloin aloiteltiin NCLtyötä. Sillä tiellä hän on edelleen.

Hyvä pitää nostaa esille
– Kun aloitin työni Jyväskylässä, tuntui
että näiden lasten ympärillä oli jotenkin surumielinen ilmapiiri. Se ei tullut
lapsista itsestään, vaan ympäristö reagoi erikoisesti. Tuona aikana lääkkeet,
joilla taudin oireita voitiin lievittää, eivät
olleet niin hyviä kuin nykyisin ja tieto
siitä, että oli kysymyksessä ennenaikai-

seen kuolemaan johtava tauti, sai varmasti monet surulliseksi.
– Vuorovaikutuksessa näiden lasten
kanssa, olin huomannut, että heille kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen sekä
elämä itsessään oli tärkeää. Siksi otin
innoissani vastaan Keskusliitosta tarjoutuneen työn.
Punkari oli tehnyt työtä lasten kanssa, mutta samalla oppinut tuntemaan
heidän perheitään. Keskusliiton NCLerityistyöntekijänä hänen työkenttäänsä tuli koko perhe ja myös laajasti niitä
ihmisiä, jotka muodostavat verkoston,
joka hoitaa vammaisen lapsen elämään
liittyviä asioita.
– Huomasin, että vanhemmat joutuvat säätelemään sitä, mitä puhuvat
lapsensa sairaudesta jopa työntekijöille. Harvinainen ja vaikea sairaus herättää monissa ihmisissä hämmennystä ja
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järkyttyneitä kannanottoja, joskus jopa
epäuskoa. Vanhemmat olivat tottuneita
ilmapiirin muutokseen, joka seurasi jos
taudista kerrottiin. Usein he myös joutuivat kannattelemaan kuulijaa ja vastaamaan tämän reaktioihin. Siksi on niin
tärkeää, että perheillä keskenään on paljon tilaisuuksia jakaa keskinäistä vertaistukea ja puhua avoimesti vaikeistakin asioista. Tosin, suurelta osin keskitytään hyviin asioihin, osataan iloita
elämästä tässä ja nyt.

Perhetyö on verkostotyötä
NCL-erityistyöntekijän työ vie milloin
mihinkin päin Suomea. Maria Liisa Punkarin kentällä on noin viisikymmentä
perhettä, joiden lapset ovat syntyneet
vuosina 1974-2002.
–Usein tapaan päivän aikana kunnan sosiaalitoimen ihmisiä, jotka työssään ovat tekemisissä perheen ja lapsen
kanssa. Välillä vanhemmat ja työntekijät kokoontuvat yhteiseen palaveriin ja
sitten illalla olen perheen luona heidän
kotonaan. Silloin on mahdollista tavoittaa kaikki perheenjäsenet työ- ja koulupäivän jälkeen.
– Ongelmien ilmetessä kartoitetaan
aina mitä kaikkea ilmenneeseen epäkohtaan liittyy. Työnjako muiden saman lapsen ja perheen asioissa työtä
tekevien, esimerkiksi ohjaavan opettajan tai kuntoutusohjaajan kanssa, poistaa turhaa päällekkäistä työtä ja säästää
aikaa. Sovitaan kuka tekee, mitä tekee
ja millä aikataululla. Vanhemmat tietävät näin kenen hoidossa asia on ja miten edetään.
– Monesti työnjako liittyy paljon
työntekijän persoonaan tai tapaan tehdä ja järjestää työtään. Mitään käsikirjaa
tai ohjetta siitä, kenen velvollisuuksiin
kuuluu hoitaa joku tietty asia, ei ole.

Taito päästä tuloksiin
Kun Punkari aloitti NCL-työntekijänä
1988, elettiin nousukautta. Rahaa riitti palvelujen järjestämiseen. Varsin pian kuitenkin oltiin aivan toisenlaisessa
tilanteessa; vain subjektiiviset oikeudet
toteutuivat.
– Perheelle pitää kertoa, mikä on
esimerkiksi kunnan velvollisuus, ja
mitkä asiat ovat neuvoteltavia asioita. Vammaispalvelulaki on syytä tuntea hyvin ja pitää olla neuvottelutai-
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toa. Kun ollaan menossa puhumaan
perheen ja nuoren palvelutarpeesta
viranomaisten kanssa, on hyvä käydä
keskusteluteemoja läpi jo etukäteen.
Varsinkin jos palveluissa on ilmennyt
jotain epäkohtia tai uusia tarpeita, pitää perheen kanssa miettiä, miten asiat
esitetään. Joskus on hyvä päästää pahimmat höyryt pihalle edeltävänä iltana, ettei sitten varsinaisessa tilanteessa
tunteet pääse liiaksi hallitsemaan keskustelua. Silloin lopputulos saattaa olla aivan päinvastainen kuin alun perin
on toivottu.
– Työntekijän pitää ymmärtää oma
eettinen vastuunsa siitä, mitä perheelle

NCL-taudit ovat peittyvästi
periytyviä harvinaisia eteneviä
keskushermostosairauksia,
joiden ensioireita on mm. näön
heikkeneminen.
Suomessa esiintyviä tai ani harvoin
esiintyneitä NCL-tautien muotoja ovat
(geeninim, nim,i kromosomissa)
CLN1 Infantiili NCL 1p32
CLN2 Klassinen LINCL 11p15
CLN3 Juveniili NCL 16p12
CLN4 Aikuisen NCL
CLN5 Suomalainen variantti LINCL
13q22
CLN8 Pohjoisen epilepsia* 8p23
* ei näkövammaoireita
NCL-tauteja pidetään eräänä länsimaiden yleisimmistä etenevien aivotautien ryhmistä. Suomessa ne ovat
erityisen yleisiä, kuuluen tautiperintöömme.
Näille taudeille tyypillisinä löydöksinä todetaan sekä keskushermostossa että keskushermoston ulkopuolella solunsisäisiä kertymäaineita. Yhteisiä oireita eri NCL-muodoille ovat sokeuteen johtava näön heikkeneminen, henkisen kehityksen taantuminen, epilepsia, liikunnalliset vaikeudet, unihäiriöt ja psyykkiset ongelmat
(Laura Åberg). Nämä hermoston rappeumasairaudet ovat kroonisia, eteneviä ja kuolemaan johtavia tauteja,
joiden tarkkoja taustamekanismeja ei
vielä tunneta.

lupaa tai miten sanoo, että asioiden pitäisi olla. Kuntia on hyvin erilaisia, rikkaita ja köyhiä. Nyt taas laman myötä
monet kunnat joutuvat tiukentamaan
kukkaronnyörejään, kun verotulot vähenevät. Kaikissa kunnissa kaikkia palveluja ei yksinkertaisesti ole mahdollista saada.
– Nuoren mukaan ottaminen viranomaistapaamisiin, on joskus perusteltua. Vaikka hän ei pysty itse ilmaisemaan tarvettaan, hän pystyy ehkä vastaamaan kysymyksiin. On tärkeää, että häntä ei ohiteta omissa asioissaan,
vaan kohdellaan arvokkaasti ihmisenä
ja asiakkaana.

JNCL
Juveniili eli nuoruusiän neuronaalinen seroidi-lipofuskinoosi (JNCL, Battenin tauti) on peittyvästi periytyvä keskushermoston rappeumasairaus, jonka tyypillisiä piirteitä ovat etenevä näön heikkeneminen, sokeus, epilepsia
sekä henkinen ja fyysinen taantuminen. Tauti johtaa ennenaikaiseen kuolemaan varhaisella aikuisiällä.
JNCL:n tiedetään johtuvan virheistä
CLN3-geenissä, mutta geenin koodaaman CLN3-proteiinin toiminnasta ja
taudin syntymekanismeista ei ole ollut
juurikaan tietoa. Taudin oireet keskittyvät keskushermostoon.
Tällä hetkellä LINCL-lapsia on 5 ja
JNCL-lapsia ja nuoria noin 50 koko Suomessa.
JNCL ilmenee yleensä kouluikään
mennessä, kun lapsen näkö heikkenee
silmien verkkokalvorappeuman myötä.
Tauti etenee yksilöllisesti.
Sairautta ei osata lääketieteellisesti parantaa, joten hoitokeinoiksi jäävät
oireiden ja oheissairauksien lääkehoidot, erilaiset kuntoutustoimenpiteet ja
sopeutumisvalmennus sekä vammaisuuden perusteella myönnettävät sosiaalipalvelut.
Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry on näitä tauteja sairastavien lasten perheiden oma verkosto, joka tukee NCL-tauteihin sairastuneiden lasten ja nuorten perheitä. Kotisivulla www.jncl.fi on suljettu vanhempien
keskusteluryhmä.
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Rilla Aura - Korpi

Pennusta
mammakoiraksi
P

itkäaikainen toiveeni oli kasvat-

Oonan passissa lukee rodun kohdalla

Koskaan emme epäilleet, ettei Oonas-

taa opaskoiran pentu. Siirryttyä-

labradorinnoutaja. Kulkiessani pikkupen-

ta tulisi opaskoiraa, vaan iloitsimme siitä.

ni puolipäivätöihin Sokeain lasten tuki

tu Oonan kanssa kaupungilla, hyvin moni

Oonasta tulivat esiin huolehtivat ominai-

ry:hyn pystyin toteuttamaan unelmani.

vastaantulija arveli Oonaa kultaisennou-

suudet jo kasvuaikana. Sillä oli rauhalli-

Kanssaihmiset sanoivat, ettei pentua voi

tajan pennuksi ja minä aina vastasin, että

nen luonteenlaatu. Opaskoirankouluttajilta

ottaa, kun siitä joutuu luopumaan. 13-vuo-

kyllä tämä on labradorinnoutajan pentu.

olin kuullut, ettei pennulle tarvitse mitään

tias poikani oli sitä mieltä, että on hel-

Mutta sitten soitin Tanjalle opaskoirakou-

erityistä opettaa. En opettanut sitä paljon.

pompi luopua 1½ -vuotiaasta koirasta,

lulle ja kysyin, että minkähän rotuinen tä-

Kuljimme sen kanssa paljon luonnossa ja

joka lähtee töihin, kuin luopua 13 -vuoti-

mä pentu on? Minä sain sen labradorin-

otimme sen mukaan joka paikkaan mihin

aasta koirasta, joka kuolee vanhuuden tai

noutajana, mutta vastaantulijat väittävät

vain mahdollista. Ympäristön suhtautumi-

sairauden vuoksi. Testeihin lähettäminen

muuta. Tanja nauroi, että onpa tarkkasil-

nen oli myönteistä, kun kerroin pennun

oli kuitenkin kuin lopun alkua, kun pen-

mäisiä vastaantulijoita. Oonan suvussa

olevan opaskoirakoulun hoitopentu. Sen

nusta joutui ensimmäisen kerran pidem-

on siis yksi kultainennoutaja.

oli tärkeä tottua sellaisiinkin paikkoihin,

mäksi aikaa eroon. Joku sanoikin minul-

Pennusta odotin olevan paljon enem-

le, ettei siitä selviä, mutta Pietun hoito-

män työtä. En oikein uskonut, kun Vesa

Alkuvuosi 2008 oli luopumisen aikaa.

äippä, ystäväni ja pitkäaikainen työtove-

opaskoirakoululla pentujen luovutusti-

Oona lähti tammikuun alussa testeihin.

rini Kirsti Hänninen huudahti: ”Varmas-

laisuudessa kertoi, että kyllä nämä mei-

Tammikuussa koko perhe valmistautui

ti selviää, iliman muuta selviää.”

dän pennut yleensä oppivat hyvin no-

pitkään eroon Ellasta, joka oli helmikuun

mihin kotikoiralla ei ole pääsyä.

Oonan muuttaessa meille oli perheem-

peasti sisäsiisteiksi. Parissa viikossa Oo-

alussa lähdössä vuodeksi Uuteen Seelan-

me viisihenkinen, isä Jarmo, äiti Rilla ja

na oppi tekemään suurimman osan tar-

tiin vaihto-oppilaaksi. Yritin olla mahdolli-

lapset Ilmari 18, Ella 16 ja Sakari 13 v. Sa-

peistaan joko ulos tai oven suussa oleval-

simman reipas ja valmistella tytärtä maa-

kari eniten toivoi koiran hankkimista ja El-

le paperille, jopa vieraissa paikoissa. En

ilmalle ja koiraa kannustavin ajatuksin

la taas huolehti pennusta. Asumme maa-

kokenut pennun hoitoa ollenkaan työnä.

omalle uralleen. Se ei ollut helppoa.

seudulla Nousiaisissa, kylän keskustasta

Elämä pikkupennun kanssa oli laatuai-

Ajoitus oli täydellinen. Pakkasimme El-

neljän kilometrin päässä. Lähinaapurina

kaa ja tein töitä koko talven paremmal-

lan viimeisiä tavaroita, kun Kirsi opaskoi-

on karjatila ja muutama omakotitalo. Met-

la ”hapella”, kun työhön tuli välillä pie-

rakoululta soitti, että saat tulla hakemaan

sälenkille pienen pennun kanssa pääsim-

niä taukoja. Pidin ”mammalomaa” muu-

Oonan kotiin. Vein Ellan lentoasemalle ja

me suoraan omasta pihasta.

taman viikon ja työskentelin vain kotitoi-

saattelin hänet maailmalle. Ajoin kentältä

Olen vuodesta 1977 työskennellyt nä-

mistossa. Sen jälkeen Oona jo pärjäsikin

Itä-Hakkilaan Oonaa hakemaan. Opaskoi-

kövammaisten lasten parissa, ensin nä-

minun mukana tai yksin kotona lasten

rakoulu oli päättänyt tehdä Oonasta siitos-

kövammaisten koululla Jyväskylässä ja

koulupäivän ajan.

mamman. Oona saisi olla loppuelämänsä

vuodesta 1982 Näkövammaisten Keskus-

Oonasta tuli nopeasti osa perhettä –

perheessämme. Testien aikana kuulin, et-

liiton lasten kuntoutuksessa aluetyönteki-

täysvaltainen perheenjäsen. Pennun kas-

tä Oona oli lahjakas ja opaskoirakoulutuk-

jänä. Liikuntaharrastusteni myötä tutus-

vun ja kehityksen seuraaminen oli todel-

seen sopiva. Minulle tuttu kouluttaja vih-

tuin aikuisiin urheilijoihin, joista monel-

la mukavaa. Arki perheessä oli myöntei-

jaisi jo aikaisemmin, että Oonalla on edes-

la oli opaskoira.

sempää, kun yhdessä jaoimme vastuu-

sään loistava tulevaisuus. En kuitenkaan

Oona syntyi opaskoirakoululla 30.8.2006.

ta Oonasta. Pentu kokosi hellyttävyydel-

osannut aluksi arvata, että se olisi siitos-

Oonan isä on Jyckegård’s Clever Banjo eli

lään meitä yhteen. Pennun kanssa, sen

mamman ura! Pitkät metsälenkit Oonan

Vimi. Vimi on metsästyslinjainen labrado-

ollessa hereillä, on pakko elää tässä ja

kanssa helpottivat suurinta ikävääni en-

rinnoutaja. Oonan emä on mammakoira

nyt. Se on vietävä ulos nyt eikä kohta, jos

simmäisten kuukausien aikana, kun kai-

Yyra, jonka suvussa on opaskoiria. Yyran

haluaa, että eteisen matto pysyy kuiva-

pasin perheemme ilopilleriä, Ellaa.

isä on opaskoira ja puhdas labradorinnou-

na. Kun Oona halusi riehua, oli ulkoilun

Mammakoiraksi valittavan nartun tu-

taja Tsarodej Cherokee eli Roki. Oonan

aika. Omakotitalossa se oli helppoa. Oo-

lee olla hyvää keskitasoa kuten koko pen-

emänemänemä on kultainennoutaja Kar-

na on viihtynyt aina paljon ulkona sääs-

tueen sekä terveys- että luonneominai-

vin Anais Anais eli opaskoira Puppe.

sä kuin säässä.

suuksiltaan. Mammakoiran tulee sovel-
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tua opaskoiraksi, vaikkei koulutukseen

tua vatsassa näkyy ja ehkä yksi on vie-

vaikka imettikin pentuja muutaman ker-

pääsisikään.

lä piilossa, näin arveli opaskoirakoulun

ran päivässä.

Lisäksi testataan koiran mammaomi-

eläinlääkäri Merja Dahlbom.

Hyvin nopeasti imettämisen jälkeen Oo-

naisuudet. Yksi mamma synnyttää enin-

Ultraäänen jälkeen tuli riehumiskiel-

na hyppäsi pois pentujen luota ja meni le-

tään kolme pentuetta. Uusia erinomaisia

to, mikä vähän hämmensi Oonaa, mutta

päilemään omaan rauhaansa. Marraskuun

mammoja tarvitaan opaskoirakoululla ko-

pian se siihenkin tottui. Kunnon ruokin-

lopulla Oona tuli kotiin. Iso urakka on ohi.

ko ajan. Oonan kanssa oli testijaksolla 30

ta on yksi tärkeimmistä asioista mamma-

Oli tosi antoisaa viettää viikoittain ai-

koiraa, joista kaksi valittiin siitosmam-

koiran hoidossa liikunnan lisäksi. Mutta

kaa Oonan ja pentujen luona opaskoira-

maksi ja 15 pääsi koulutukseen.

näinhän se on kaikkien opaskoirien koh-

koulun pentuosastolla pentujen täytet-

Oona tuli helmikuussa 2008 takaisin

dalla. Vatsan kasvaessa Oona alkoi saada

tyä neljä viikkoa. Sitä ennen ei kenellä-

perheeseemme. Turun seudulla järjes-

ruokaa kolme kertaa päivässä ja aivan

kään vieraalla ole lupa vierailla pikku-

tettiin muutamat opaskoiratreffit, johon

loppuaikoina neljä kertaa päivässä. Oo-

pentuosastolla.

pennut pääsivät mukaan. Bertta- ja Lik-

nalla ei ollut kantoaikana mitään ongel-

Pentujen kasvun seuraaminen oli mie-

ka-nimiset pennut osallistuivat treffeil-

mia, ehkä se vain hieman rauhoittui en-

lenkiintoista. Pennut kasvavat ja kehitty-

le, kuten myös pirteä labradorinuorukai-

tisestään. Sen kanssa käveltiin pitkiä rau-

vät hyvin nopeasti. Pentuosastolla riitti

nen Scuupi.

hallisia lenkkejä. Syyskuun lopulla Oona

vipinää, kun 23 pentua (O-, P- ja Q-pen-

Oona astutettiin 9. elokuuta Lahdes-

lähti penikoimisreissulle opaskoirakou-

nut) ja niiden kolme mammaa yhdessä ja

sa poliisikoira Folven Kilkennyllä, kut-

lulle. Koiran kantoaika on 63 vuorokaut-

erikseen huolehtivat pennuista. Oona sai

sumanimeltään Esa. Oona tuli kotiin pa-

ta eli yhdeksän viikkoa

selvästi Sissi-mammalta välillä apua omi-

ri päivää astutuksen jälkeen. Netin hoi-

7.10. syntyi kymmenen pentua. Kaik-

en pentujensa hoidossa ja jäihän pari Sis-

toperheiden keskustelupalstalla kyselin

ki pennut olivat mustia, vaikka Oona it-

sin pentua, Onni- ja Onna-pennut, Oonan

toisten kokemuksia, mistä tietäisin Oo-

se on vaalea. Oona jaksoi penikoimisen

luokse hetkeksi Sissin jo kotiuduttua.

nan odottavan pentuja. Jännää, että vain

hyvin ja hän sai kiitosta hoitajilta hyväs-

Seitsenviikkoisina pennut lähtivät

hajusta aavistin astutuksen onnistuneen.

tä kunnostaan. Hyvä fyysinen kunto ja

hoitoperheisiin. Yhdestä pennusta on tu-

Sari Taljalla oli sama kokemus, kun hä-

lihaksisto helpottavat synnytystä ja sii-

lossa poliisikoira, kahdesta kasvaa tul-

nen oppaansa Raisa aikoinaan sai työ-

tä palautumista.

lille koiria ja seitsemän on tulossa aika-

Kaikki pennut, viisi urosta ja viisi nart-

naan opaskoirakoululle testeihin. Kol-

sen jälkeen elämä jatkui normaalisti ult-

tua olivat syntymähetkellä tasakokoisia,

me Oonan sisaruksista on jo työelämäs-

raäänitutkimukseen saakka. Mikään Oo-

ja ne kasvoivat kaikki hyvin. Oonalta riit-

sä opaskoirina, niiden nimet ovat Oula,

nan käyttäytymisessä tai ulkomuodossa

ti maitoa kaikille. Ensimmäiset viikot Oo-

Okko ja Ola.

ei ensimmäisten viikkojen aikana muut-

na antautui täysin pentujen hoitamiselle

Kotiutumisen jälkeen Oonalle koitti

tunut. Jo ennen ultraäänitutkimusta Jar-

ja se piti lähes pakottaa pienille pissalen-

palautumisen aika. Liikunta oli sille eri-

mo oli kosketeltuaan Oonan vatsaa aivan

keille. Pentujen ollessa neljäviikkoisia Oo-

tyisen tärkeää. Se nopeutti palautumis-

varma, että pentuja siellä kasvaa. Ultra-

na alkoi vieroittaa pentujaan. Sitä ennen

ta imetysajasta ja virkisti sen mieltä. Ko-

äänitutkimuksessa kuukauden kuluttua

pennut olivat saaneet jo kiinteää ruokaa.

vat liikuntasuoritukset saivat odottaa kui-

astutuksesta selvisi, että yhdeksän pen-

Oona ei suostunut olemaan huvituttina,

tenkin vielä muutaman viikon.

Ella ja Jarmo Korpi

uransa aikana kahdet pennut. Kotiutuk-
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Ronja Oja

Nähdäkö vai eikö nähdä,
siinä vasta pulma
O
len 16 ja puolen ikävuoteni aikana kokenut kaikenlaista

erikoisilla tavoilla. Hän saattoi normaalin sanomisen siasta viit-

näköni kanssa ja sen takia. Ihan syntymästäni asti on

toa sormiaakkosilla sen lapsen nimen, jonka vihko oli milloin-

vasen silmäni ollut sokea, enkä ole nähnyt sillä edes valoa. Mi-

kin vuorossa. Tai sitten hän vain sanoi sen ääneti ja piti huulilta

nun on edelleen vaikea kuvitella, millaista on nähdä molemmilla

lukea oma nimensä. Varsin hankalia tapoja näin silloisen heik-

silmillä. Pienenä näin oikealla silmälläni varmaan korkeintaan

karin näkökulmasta. Sormiaakkoset vielä onnistuivat, kun kat-

kahden metrin päähän, kuinka monta sormea on pystyssä.

soin noin kahden metrin päässä olevaa kättä kiikarillani. Huu-

Jännin tapa nähdä, minkä olen kokenut, oli takuulla se, kun

liltaluku oli sitten jo haastavampaa. En ainakaan muista ikinä

näin kaiken vihertävänä. Verkkokalvon irtoaminen aiheuttaa

onnistuneeni siinä, se oli aina pelkkää arvailua. Opettajan suun

varsin mielenkiintoisia näköreaktioita. Aluksi oli vain läjäpäin

liikkeitäkin katselin siis kiikarin avulla. Muistan aina jännittä-

kuvioita – sellaisia, joita näkee, jos katsoo suoraan valoon ja sul-

neeni siinä tosi paljon, erotanko oman nimeni opettajan huu-

kee silmänsä. Ne kuviot eivät vain lähteneet pois. Yhtenä päi-

lilta. Muistan enemmän vain sen hymyn, joka seurasi aina ni-

vänä näin tosiaan kaiken vihertävänä, siis aivan kaiken. Lumi

men sanomista. Yleensä myös tiesin vihon olevan minun sil-

ulkona oli vihreää, valkoinen paperi oli vaalean vihreä… Niin

loin, jos opettaja joutui moneen kertaan toistamaan nimeä, ei-

ja yhden päivän – vai olikohan koko viikonloppu – olin oikeas-

kä kukaan hakenut vihkoaan.

taan sokea. Näin pelkkää mustaa, mutta aina välillä sellaisen

Ala-aste oli pitkälti toimimista heikon näön varassa, kiika-

noin sekunnin välähdyksen normaalisti, kunnes taas pime-

ri ja lukutelevisio apuna. Koulussa porukka oppi hyvin käyttä-

ni. Siinä sitä sitten leikittiin piilosta ja leivottiin pipareita, ai-

mään sitä hyväkseen, etten nähnyt kauas: minua pääsi helpos-

na vain odotellen, koska se seuraava näkövälähdys tulee. Leik-

ti välitunnilla karkuun ja leikeissä saattoi sanoa minun astu-

kauspäivänä kaikki oli sitten hyvin hämärää ja ehkä enemmän

neen rajan yli, vaikken olisi astunutkaan, sillä enhän minä si-

rusehtavaa, ainakin paljon tummempaa, mitä oikeasti ne asi-

tä nähnyt. En jaksanut aina pyytää tervapataa leikittäessä, et-

at olivat. Ehkä se oli osittain vihreääkin silloin. Sen vain muis-

tä käytettäisiin jotain kirkkaamman väristä hanskaa tai jotain

tan, että sairaalahuoneen seinät eivät takuulla näyttäneet val-

muuta sellaista, jonka minäkin olisin erottanut hiekkakentäs-

koisilta ja seuraavan kerran samaan huoneeseen tullessani en

tä. Puutikku tai tumma sormikas ei nimittäin aina oikein erot-

meinannut uskoa olleeni aikaisemmin samassa huoneessa, se-

tunut. Se oli arvailua tai sitten jäin suosiolla pois.

hän oli ihan erivärinen.

Joskus uimahallissa sekoitin äidin johonkin aivan muuhun

Ensimmäiset silmälasini taisin saada 3-vuotiaana. Ne ovat

ihmiseen ja tuttavaperheen tytöllä oli ollut kuulemma haus-

edelleen tallessa jossain, mutta aika teipatut tapaukset. Muis-

kaa, kun selitin sille vieraalle ihmisille jotain siitä, voiko kave-

tan, kun 5-vuotiaana annoin muutaman kerran lasini musiikki-

rini tulla meille yökylään. Minua hävetti. Mutta jos tunnistaa ih-

ja taide-esikoulun opettajille korjattavaksi, kun oli sangat katki.

miset lähinnä vaatetuksesta, on suihkussa olevaa alastonta ih-

Niitä laseja teippailtiin kasaan mm. niiden pumpulipuikkojen

mistä vaikea tunnistaa. Ja äiti oli lähtenyt viereisestä suihkus-

avulla, joilla korvia putsaillaan. Kun sitten lasit olivat riittävän

ta huomaamattani pois.

teipatut, taisin saada vielä 5-vuotiaana uudet. Hienot kultasan-

Usein huvipuistoissa ja vastaavissa, joissa vanhemmat sai-

kaiset lasit, joissa oli koiran kuvia. Silmälääkärissä testailtiin en-

vat minun ja isoveljeni siivellä ilmaisen sisäänpääsyn, meidän

sin pitkään, mikä teho laseilleni olisi paras. Lopulta minä kylläs-

käskettiin näyttää enemmän näkövammaisilta. Muistan ainakin

tyin siihen linssien sovitteluun ja sanoin vaan, että ne olivat hy-

kerran Visulahdessa, kun olimme moottoripuiston puolella ja to-

vät ja niillä näkyi kivasti. Optikkoliikkeessä sitten katselin sei-

dellakin taisimme juoksennella edellä ja ympäriinsä. Ainakaan

nillä olevia mainoksia pokat päässäni ja valitin, että eihän niis-

isoveljestäni ei nähnyt, ettei hän välttämättä näekään niin hy-

sä laseissa mitään eroa ollut. Myyjä vain nauroi minulle ja sanoi

vin. Poistuessamme alueelta äiti vain sanoi, että lipunmyynnin

niissä olevankaupan linssit, joissa ei ole vahvuuksia. Minä olisin

ohi kävellessä pitää sitten oikeasti käyttäytyäkin enemmän sen

halunnut saada heti oikeilla linsseillä lasit itselleni.

mukaan, ettei näe kunnolla. Minusta ei sillä kertaa ollut pelkoa,

Kun sitten vihdoin lasit sain, meni pari kuukautta, ennen-

sillä oli pakko mennä lähelle pari metriä korkeaa formulakuskin

kö oikeasti vihdoin keksin, että ne suurensivat asioita. En tie-

kuvaa, jotta näin, mikä kuva siinä oli. Se oli sellainen taulu, jo-

dä, näinkö niillä sen paremmin kuin ilman, mutta ainakin vä-

hon saattoi läiskäistä oman naamansa kuskin paikalle.

hän suurempana. Joskus myöhemmin kokeilin sitten isovelje-

Sekoitin joskus läjän vihkoja karkkeihin. Kävelimme Pris-

ni vanhoja silmälaseja, joissa oli hyvin paljon miinusta, ja näin

massa hyllyjen välistä ja hyllyillä oli niin värikkäitä tavaroi-

niillä paljon paremmin kuin olin omilla plus-laseillani nähnyt.

ta, että kysyin äidiltä, miksi me vain kävelemme näin äkkiä

Tuli isoveljen lasit sitten minun käyttööni.

karkkiosaston ohi. ”Siinä on vihkoja”, tuli kummasteleva vas-

Monen vuoden ajan pysyi näkö suurin piirtein samana, noin

taus. Enkä minä mielestäni edes nähnyt huonosti… Kyllä tie-

puolentoista metrin päästä sormilukua. Eskarissa opettajallam-

tysti värikkäiden pakkausten pitää olla karkkipusseja. Sehän

me oli tapana jakaa päivän päätteeksi reissuvihot välillä vähän

on ihan loogista.
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Kerran laivalla luulin pikkuveljeäni joksikin tuntemattomaksi tytöksi. Tämä oli viimeisiä viikkoja, kun jotain näin. Veljelläni oli silloin melko pitkiksi kasvaneet kihartuvat hiukset ja seisoin hänen takanaan väkijoukossa. Niin kauan, kun näin hänet
vain takaa päin, luulin häntä oikeasti tytöksi.
Ja niin, se hämäräsokeus… En todellakaan nähnyt pimeässä
oikein muuta kuin valot, eivätkä ne valot kauheasti auttaneet
minua näkemään ympäristöä, kuten muita. Mietin joskus, että taskulampun siasta pitäisi olla valonheitin, jotta näkisin oikeasti pimeässä.
Viidennen luokan syksynä, 11-vuotiaana, alkoi näkö sitten
heiketä urakalla. Silloin huomasin sen itsekin.
Olin aikaisemmin pärjännyt tietokoneella joko täysin ilman
suurennosta (aika huonosti kyllä) tai hiiressä olleen pienen suurennusikkunan kanssa. Siinä taisi olla kaksinkertainen suurennos. Jossain vaiheessa sain koneeseen demo-version suurennusohjelmasta, jota sitten aloin käytellä sillä samaisella kaksinkertaisella suurennoksella. Mutta viidennellä luokalla minun oli ensin nostettava suurennos nelinkertaiseksi. Kun olin elokuussa
vielä käyttänyt kaksinkertaista suurennusta, marraskuussa minun oli pakko laittaa se jo kuusinkertaiseksi, jotta näin lukea. Itse koneella kirjoittaessani fontti oli suhteellisen isoa ja lihavoitua, jos halusin kirjoittaa ilman suurennusohjelma.
Läksyjen tekoon alkoi olla pakko käyttää vain 6b-kynää, jotta näin sen paperista vielä silloinkin, kun luku-TV:n valo heimatikanläksyt samalle sivulle vihossa, kun en normaalia (HB)
lyijykynää siitä erottanutkaan.

eero oja

jastui suoraan kirjoitukseen. Olin ainakin kerran tehnyt kahdet

http://ronjaoja.blogspot.com

Saman mokan tein oikeastaan taululla, kun jokaisen piti käydä kirjoittamassa sinne jotain. Olin viimeisten kirjoittajien jou-

vaikka kirjainten ympärillä näkyikin ylimääräistä keltaista su-

kossa enkä meinannut löytää enää vapaata tilaa. Löysin pie-

mua. Iltapäivällä englannintunnilla sanat olivat vain keltaisia,

nen tilan, johon mahduin lyhyen tekstini kirjoittaa, mutta he-

epämääräisiä läiskiä mustalla pohjalla.

ti, kun poistuin taulun edestä, sainkin tietää kirjoittaneeni jon-

Siitä pari kuukautta erotin vielä hyvillä kontrasteilla esinei-

kun toisen tekstin päälle. Nolona kävelin paikalleni ja tuijotin

tä ja ihmisiä toisistaan, mutta kaikki oli vain paksun sumun

luku-TV:n taulukameralla taululle ja etsin kohdan, jossa olin

peitossa. Sen verran heikkoa se erottaminen oli, etten oikeasti

muka kirjoittanut jonkun muun päälle. Ja niinhän minä olin-

hyötynyt siitä enää juuri mitenkään. Vähitellen sekin pieni nä-

kin tehnyt. Taulun edessä en erottanut ollenkaan siitä ohut-

kö lähti ja erotin enää valoa. En ainakaan muista tilannetta, jos-

ta keltaista liitua, mutta taulukameralla näinkin sen sitten sel-

sa olisin vielä erottanut valon suunnan. Valoisa ja pimeä vain

västi (taulu oli vasta pyyhitty, joten myös se kosteus vähän vai-

erottuivat toisistaan. Ja sekin enemmän silloin, jos katsoin suo-

keutti näkemistä).

raan valoon. Tässä viiden vuoden aikana sekin vähä on vähitel-

Monien leikkausten ja vaiheiden kautta näköni sitten päätti-

len hiipunut pois, enkä enää erota valoa, vaikka tökkäisin tas-

kin lähteä kokonaan. Ei se silloinkaan täysin yhtäkkisesti men-

kulampun suoraan silmään. Vuosi sitten näin sitä vielä vähän

nyt. Ennen toiseksiviimeistä leikkausta näin paremmin kuin

jostain silmänurkasta.

kuukausiin, mutta leikkauksen jälkeen kaikki oli yhtä sumua.

Vaikka tämän näin selittää, voi vaikuttaa siltä, että näön me-

Kieltäydyin menemästä kouluun pariin viikkoon, sillä en oikeas-

nettäminen olisi ollut hirveän traagista tai kamalaa tai että mi-

ti nähnyt oikein mitään ja toivoin, että se siitä vähän palautui-

nusta olisi ollut muutenkin hankalaa ja inhottavaa elellä näkö-

si. Lopulta oli pakko palata kahden viikon tauon jälkeen takai-

vammani kanssa. Niin ei kuitenkaan ole, ei missään määrin. En

sin kouluun ja edellisenä päivänä piti testata, näkisinkö lukea,

ikinä pitänyt näköni lähtemistä kauheana asiana, tiesinhän jos-

jos laittaisin värit eripäin ja parantaisin siten kontrastia. Kyllä-

kus niin käyvän. Eikä heikkonäköisenäkään oleminen hirveää

hän se onnistui: tietokoneen suurennusohjelmassakin sai mu-

ollut, vaikka luokkalaiseni sitä ehkä törkeästi hyväksikäyttivät-

kavasti käännettyä värit ja niin näin vielä pyöriä netissä ja lu-

kin. Taidan näköön liittyvistä kommelluksista muistaa enem-

kea valkoista tekstiä mustalta pohjalta. Ongelman aiheutti vain

män ne harmilliset tilanteet, en nimittäin usko, että olen vain

ne sivustot, joilla oli jo muutenkin joku erivärinen pohja. Seu-

mokaillut ja nolannut itseäni huonon näköni takia. Nyt pidän

raavana päivänä koulussa sitten testailin, kumpi näkyy parem-

lukuisia näkötilanteitani lähinnä rikkautena, sillä en takuulla

min mustalta pohjalta, valkoinen vai keltainen. Päädyin keltai-

voisi piirtää samalla tavalla, jos en olisi ikinä nähnyt, enkä voi-

seen ja näinkin sen kanssa aamupäivällä tehdä vielä tehtäviä,

si muutenkaan visualisoida ympäristöäni.
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lasten kuntoutus

SOD-kurssi Iiriksessä
Joulun alla varattiin Iiriksen lastenkuntoutuksessa
viikko perheille, joissa lapsella on todettu Septo-optinen dysplasia-diagnoosi eli SOD. Tähän diagnoosiin liittyy sokeuden tai vaikean näkövamman lisäksi usein mm. aistisäätelyn vaikeutta, hormonituotannon häiriöitä ja monenlaisia haasteita oppimisessa.
Lapsia, joilla todetaan SOD, syntyy Suomessa vain
muutama vuodessa. Niinpä tällekin kurssille tulleet seitsemän perhettä olivat ympäri Suomea. Suurin osa heistä ei ollut tavannut koskaan aikaisemmin toista lasta, jolla on sama diagnoosi kuin omalla lapsella.
Yleisin toive vanhemmilla kurssiviikosta oli saada vertaistukea. Sitä oli viikon aikana paljon, kun he
jakoivat kokemuksiaan, joista löytyi paljon yhteisiä
piirteitä.
SOD-lapsilla on usein vaikeuksia sopeutua olemaan ryhmässä, johtuen ääni- ja muista aistiyliherkkyyksistä. Kurssiviikolla yritettiin panostaa rauhallisiin musiikkihetkiin ja pehmeisiin leponurkkauksiin.
Lasten päiden yli puhumista karsittiin, mikä on meillä aikuisilla valitettavan yleinen tapa. Musiikki on tärkeä yhteinen kieli SOD-lasten ja muun maailman välillä. Musiikkihetkissä meitä helli kolmen päivän ajan
musiikkiterapeutti Hanna Hakomäki, joka aloitti aamut ihanalla pianonsoitolla. Elävä musiikki oli arvossaan näiden musiikillisesti lahjakkaiden lasten seurassa. Loppuviikosta talossa kaikuivat djemberumpujen rytmit. Erityisesti äidit ja isät saivat rummutuksellaan talon rakenteet raikumaan niin, että koko talo sai kuulla lastenosaston olevan elämää täynnä.
Tiedollista puolta kävivät jakamassa mm. endokrinologi Risto Lapatto sekä SI-terapeutti Tuija Heino. Endokrinologin luennon jälkeen lasten hormonikorvaushoitoihin tarvittavat pistoskynät olivat kovassa vertailussa. Testausten jälkeen oli selvää, että kynissä on eroja; toisella pistäminen sattuu enemmän kuin toisella. SI-terapeutin kanssa pohdittiin
mm. ali- ja ylivirittäytymisen ongelmia. Sod-lapsilla ilmenee usein käytöstä, jota voi tulkita autistisiksi piirteiksi. Usein nämä piirteet liittyvät lapsen kokemaan aistitulvaan ja hän saattaa vetäytyä suojellakseen itseään liialta ärsykkeiltä. Erona autismiin, näillä lapsilla vetäytymistä omaan maailmaan voidaan
selvästi vähentää oikealla siedättämisellä ja sensoriseen integraatioon painottuvalla toimintaterapialla.
SOD-lapsi vaatii ympäristöltään paljon erityishuomiota. Septo-optinen dysplasia on paljon muutakin
kuin ”vain” sokeus”. Maailma saattaa olla aluksi hyvinkin kaaoksessa, mutta läheistensä avulla sitkeästi
siedättäen, nämä lapset kehittyvät omaan tahtiinsa.
Sari Tarvonen
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Toiminnallisen näönkäytön
kuntoutusohjelma
Kohderyhmä: alle 7-vuotiaat lapset
Lapsella on näönkäyttöön liittyviä ongelmia tai hän on heikkonäköinen. Lapsella voi olla myös liitännäisvammoja.
Tavoite: Lapselle laaditaan näönkäytön arvioinnin pohjalta näkötoimintojen kehittymisen tueksi yksilöllinen toiminnallisen
näönkäytön harjaannuttamisohjelma. Kun saadaan käsitys lapsen näönkäytön ongelmista, voidaan lapsen arjessa; kodissa,
päivähoidossa eri terapioissa, ottaa huomioon lapsen näkemisen vaikeudet ja ohjata häntä kuntoutusohjelman mukaisesti
näönkäytön ja näkötiedon prosessointiin ja siten tukea lapsen
kokonaiskehitystä.
Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta, myös terveydenhuolto ja sosiaalitoimi voivat olla kustantajina.

Alle 2-vuotiaiden kurssit uudistuivat vuoden alussa. Nyt kurssi sisältää kaksi viiden vuorokauden laitosjaksoa ja kaksi kotikäyntiä. Ensimmäinen kurssiryhmä aloitti Iiriksessä tammikuussa.
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Sopeutumisvalmennuskurssit
Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten
lasten perhekurssit ennen kouluikää

Heikkonäköisten kouluikäisten lasten
kurssit

Kela (§ 9), terveydenhoito

Kela (§ 9, § 12), terveydenhoito

Alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset, 12 vrk
I jakso 14.-18.9.2009 ja II jakso 11.1.2010-15.1.2010, kurssinumero 33625, 2x5 vrk
kurssi sisältää kaksi 5. vuorokauden laitosjaksoa ja 2 kotikäyntiä
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

l

l

l 2-3 -vuotiaat sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset , 5 vrk
23.-27.3.2009, kurssinumero 30338
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 5-6 -vuotiaat sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset, 5 vrk
11.-15.5.2009, kurssinumero 31629
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten
kouluikäisten lasten kurssit
Kela (§ 9), terveydenhoito

Heikkonäköisten 3. luokalle siirtyvien lasten vanhemmat, 3 vrk
30.3.-1.4.2009, kurssinumero 31613
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

Näkömonivammaisten lasten
perhekurssit
Kela (§9), terveydenhoito
Alle 2-vuotiaat näkömonivammaiset lapset, 5 vrk
31.8.-4.9.2009, kurssinumero 33615
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

l

2-5 -vuotiaat näkömonivammaiset lapset, 5 vrk
20.-24.4.2009, kurssinumero 30351

l

Diagnoosin mukaan järjestettävät
kurssit
Kela (§9), terveydenhoito

Koulun aloittavien sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten vanhemmat, 3 vrk
20.-22.4.2009, kurssinumero 31653
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

l

6-8 -vuotiaat sokeat ja heikkonäköiset lapset, 5 vrk
1.-5.6.2009, kurssinumero 30360
Liikkumistaidon teemakurssi
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
				
l Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten 3. luokalle siirtyvien lasten vanhemmat, 3 vrk
9.-11.3, kurssinumero 30741
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu
			
l

Heikkonäköisten lasten perhekurssit
ennen kouluikää

Lapset joilla on opticus gliooma tai muu harvinainen aivokasvain, 5 vrk
4.-8.5.2009, kurssinumero 31714
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

l

6-9 -vuotiaat NCL -lapset perheineen, 5 vrk
8.-12.6.2009, yksilöllisillä päätöksillä
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

l

Yli 17 -vuotiaat JNCL -nuoret vanhempineen, 4 vrk
14.-17.4.2009, yksilöllisillä päätöksillä
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

l

Kela (§ 9, § 12), terveydenhoito
2-5 -vuotiaat heikkonäköiset lapset, 5 vrk
9.-13.3.2009, kurssinumero 30339
28.9-2.10.2009, kurssinumero 33614
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

l
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Näkövammaisten Keskusliitto
Lasten kuntoutus
Riikka Mäyränen
(09) 3960 4531
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leirejä

Näkövammaisten
peruskoululaisten
liikunnallinen perhekurssi
KELA kurssinumero 31286
Näkövammaiset lapset ry:n Liikunnallinen
kuntoutuskurssi peruskouluikäisille näkövammaisille
lapsille perheineen Kunnonpaikassa Siilinjärven
Vuorelassa 27.7.–1.8.2009.

Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille
perheenjäsenille maksuton.
Kurssille voivat osallistua 8-15-vuotiaat näkövammaiset lapset,
joilla ei ole muita vaikeasti liikuntaa haittaavia liitännäisvammoja sekä heidän perheenjäsenensä. Kurssille otetaan 15 kuntoutujaa perheineen.

Kurssille hakeudutaan näin:
1) Hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä kaavake KU102 (Kuntoutushakemus). Kurssin numero on 31286.
Kurssinumeron avulla Kelan virkailijat osaavat antaa oikean
kaavakkeen.
2) Täytä kaavake huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa kuvata tarkoin näkövamman aiheuttama haitta liikkumisessa ja selviytymisessä samoin kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.
3) Liitä mukaan jäljennös voimassa olevasta kuntoutussuunnitelmasta. Vaikeavammaisen kuntoutusta hakevan (alle
16-vuotiaan korotettu- ja ylinvammaistuki) kuntoutussuunnitelma ei saa olla yli kolmea vuotta vanhempi. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakevan (alle 16-vuotiaan perusvammaistuki)
kuntoutussuunnitelman pitää olla alle vuoden vanha. Kuntoutussuunnitelma tai B-lääkärinlausunto, jossa suositellaan ko.
kurssia, edellytetään hakemuksen liitteeksi.
Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset mahdollisista muista kuntoutusta puoltavista lausunnoista.
4) Hakemus liitteineen lähetetään maaliskuun 16. päivään
mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki.
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan maaliskuun 20. päivään mennessä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.
Lisätiedustelut: Näkövammaiset lapset ry puh. (09) 752 2540.
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Kelan uutisia
Kelan www-sivut ovat saaneet uuden ilmeen helmikuun alussa. Sivustoja on uusittu selkeämmiksi käyttäjille.
19.1.2009 on otettu käyttöön muutamia uusia Kelan lomakkeita:
l KU102 Kuntoutushakemus (KU104 poistunut käytöstä)
l KU103 Apuvälineiden hakemuslomake
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Oheisella palvelulomakkeella voit liittyä
yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai
tehdä Silmäterälehden tilauksen. Täytä lomake
huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaiset
lapset ry, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki.
Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös
puhelimitse (09) 752 2540 , sähköpostilla
nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta
löytyvällä lomakkeella.

Palvelulomake

piirros johanna maatiala

T I L A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
L I I T Y N J Ä S E N E K S I 17 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun)
Näkövammaisen lapsen nimi ja syntymäaika
Jäseneksi liittyvän/vien vanhemman/pien nimet
Osoite
Puhelin josta tavoittaa päivisin
Sähköposti
L I I T Y N K A N N A T U S J Ä S E N E K S I 34 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy kannatusjäsenmaksuun)
Nimi
Osoite
Puhelin josta tavoittaa päivisin
Sähköposti
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Peleistä
on iloa meillekin
www.raytukee.fi

RAY ohjaa peliensä koko tuoton kansalaisjärjestöille, jotka
puolestaan auttavat suomalaisia pitämään paremmin huolta
itsestään ja toisistaan.
Näkövammaiset lapset ry saa tänä vuonna RAY:ltä 160 000 €
avustusta tärkeään työhönsä.

