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Seuraava Silmäterä ilmestyy joulukuussa.
Siihen tulevien juttujen tulee olla
toimituksessa 12. lokakuuta mennessä.

Tarinoiden lipas
on avattu

vV

iime Silmäterän pääkirjoituksessa hiukan urputin siitä,
kuinka vähän saamme juttuja tavallisesta arjesta ja elämästä. Silmäterän lukijat, näkövammaisen lapsen vanhemmat ja läheiset, kertovat aina palautteissaan haluavansa lukea tarinoita toisten perheiden kokemuksista. Niiden avulla kun voi
mielessään jakaa vertaisuutta ja peilata omia tuntemuksiaan.
Silmäterän haltijakummi taisi kuulla toiveeni. Nyt, tässä Silmäterän numerossa, meillä on mistä ammentaa: äidit ja isät kertovat arjesta, päivähoidosta,
koulusta, luopumisen tuskasta… Myös isovanhemmat ja sisarukset liitävät kokemuksensa yhteiseen kertomukseen. Ja tietysti mukana ovat lasten ja nuorten omat kirjoitukset. Kaiken tämän runsauden seurauksena meillä on nyt käsissämme puolitoistakertaiseksi lihonut Silmäterä, josta riittää luettavaa vielä
ensi viikollakin. Ei hassumpaa!
Poimitaan muutama esimerkki näistä oman väen jutuista. Ronja Ojan kolumni on vakiinnuttanut paikkansa ja löytänyt lukijansa. Ronja kertoo koskettavasti ja hauskasti sokean lukiolaisen elämästä. Tällä kertaa Ronjalla on edessä
iso elämänmuutos: muutto pois kotoa. Uutena kolumnistina aloittaa joensuulainen Annariikka Sivonen. Hän on pian kaksivuotiaan monivammaisen Reiman yksinhuoltajaäiti ja opiskelija. Reiman ja hänen äitinsä elämää seurataan
Reimakka -sarjan jutuissa toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen.
Tällä kertaa päästään tutustumaan myös Kimin päiväkotiin ja Patricin ensimmäiseen kouluvuoteen heidän äitiensä ja opettajiensa seurassa. Vilin äiti puolestaan kertoo miltä tuntuu, kun lapsi kasvaa ja alkaa irrottautua äidin hellästä hoivasta. Hyvää vertaistukea on myös vinkkien jakaminen; tästä esimerkkinä Liikunta -palstalta löytyvä Arto Tarvaisen juttu tandem-pyörän hankinnasta.
Monessa Silmäterän kokoisessa järjestölehdessä työtä tekee monipäinen toimittajakunta. Meidän lehtemme kirjoittajat, niin vanhemmat,
nuoret itse, kuin näkövamma-alan ammattilaisetkin, kirjoittavat ilman kirjoituspalkkiota, koska kaikilla on yhteinen tavoite tukea toinen toisiaan ja jakaa yhteistä kokemusta. Tästä syntyy ainutkertaista aitoutta.
Toivon että tarinoiden vuo virtaa jatkossakin. Kirjoittaminen on hyvä tapa jäsentää välillä ehkä kaoottiseltakin tuntuvaa maailmaa ja selvittää omia ajatuksiaan. Se voi olla terapiaa tai ajanvietettä
tai puhtaasti tiedon jakamista. Moni kaipaa varmasti vähän rohkaisua, että saa laitettua ajatuksensa tekstiksi, puhumattakaan sen lähettämisestä lehteen. Kannatta kuitenkin harkita – voin vakuuttaa, että kiitollisia lukijoita ja kanssakokijoita löytyy.

Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne lat va-nikkola
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Hattivatit
ovat erityisen
erityisiä
Leena honkanen
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Tahvonlahden päiväkodin Hattivatit ovat kahdentoista lapsen integroitu erityisryhmä, jossa ryhmän viisi erityistä tukea
tarvitsevaa lasta saavat tukea
myös ryhmätovereiltaan. Ryhmän neljä aikuista pitävät huolta, että päiväkotiarki sujuu mukavan rauhallisesti.

jJ

imi on nelivuotias
heikkonäköinen poika ja Hattivatti. Hän
aloitti Tahvonlahdessa vuosi sitten syksyllä ja on päässyt hyvin mukaan ryhmän kuvioihin. Jimin
tulo päiväkotiin vaati tietysti ennalta
suunnittelua, vaikka tässä tapauksessa
oltiin niin onnekkaita, että ryhmän erityislastentarhanopettaja Heidi Hongalla oli jo entuudestaan kokemusta näkövammaisuudesta.
– Keskussairaalan kuntoutusohjaaja kävi päiväkodissa ja mietittiin niitä muutoksia ja apukeinoja joita tarvittaisiin, jotta Jimi pystyisi selviytymään
mahdollisimman itsenäisesti. Aika vähäisillä muutoksilla olemme tulleet toimeen. Valaistusta parannettiin hiukan ja
Jimille laitettiin oma merkki tuolin selkämykseen, naulakkoon ja oman pyyhkeen viereen. Nyt tuolin merkki on jo
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leena honkanen

pudonnut mutta Jimi löytää kyllä paikkansa.
– Etukäteen mietitytti ehkä eniten se,
miten arki lähtee sujumaan ja miten Jimi oppii liikkumaan päiväkodin tiloissa, jotka ovat vähän sokkeloisia. Meillä
oli suunnitelmissa laittaa lattiaan reittiviivat, että Jimi löytää paikasta toiseen,
mutta hän ehti oppia reitit jo ennen kuin
viivoja oli alettu liimata.

Yhdessä ja rauhassa
Heidi Honka pitää rauhallista ja turvallista päiväkotiarkea kaiken perustana.
Tärkeää on, että kaikki tuntevat kuulu-

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2009

vansa joukkoon.
– Voidessaan olla apuna ja mallittajana erityislapsille, muiden ryhmän lasten itsetunto kasvaa. On myös hyvä, että aikuinen on todella läsnä päivän rutiineissa. Me ryhmän aikuiset esimerkiksi syömme samoissa matalissa pöydissä lasten kanssa, yksi aikuinen kolmen lapsen pöydässä. Näin syömistilanne saadaan pysymään rauhallisena,
vaikka pöydässä olisi joku vähän rasavillimpikin lapsi.
– Jimin, kuten monen erityislapsen,
kohdalla tarvitaan esimerkiksi juuri ruokailussa enemmän aikaa ja toistoja, mut-

Jimi osaa pukea itse, mutta hiukan sivustatukea tarvitaan. Erityislastentarhanopettaja Heidi Honka opastaa
vieressä.
ta meillähän ei ole kiire. Syöminen on
alkanut sujua todella hyvin ja Jimi uskaltaa kokeilla monenlaisia makuja.
– Näkövammainen lapsi tulisi sijoittaa aina mahdollisimman pieneen ryhmään. Henkilökohtainen avustaja on
myös tärkeä, mutta hänen pitää pystyä
antamaan tilaa lapsen itsenäiselle selviytymiselle ja vähitellen väistyä sitä mukaa,
kun lapsi alkaa pärjätä tilanteissa omin

5

Erityiskasvatuksen arjen
tukitoimia
Tavallinen, turvallinen arki
Kiireetön ilmapiiri
l
l

Onko meillä / lapsilla oikeasti kiire jonnekin?
Hiljaa hyvä tulee!

Aikuisen todellinen läsnäolo
leena honkanen

l
l
l

Tahvonlahden päiväkodin integroidussa erityisryhmässä jokainen lapsi saa tehdä asiat
omassa tahdissaan. Kiirettä ei ole.

avuin. Jokaiselta lapselta voi vaatia sen mihin hän pystyy ja
lapset kyllä pystyvät, kun heille annetaan siihen tilaisuus.

Kasvatus on tiimityötä
– Rehelliset ja luottavaiset välit päiväkodin ja kodin kesken
on kasvatuskumppanuuden kulmakivi. Erityislasten asioista
ei puhuta päiväkodin käytävillä, vaan ne jäävät vanhempien
ja ryhmän ohjaajien välisiksi, sanoo Heidi Honka.
– Integroituun erityisryhmään erityislasten tueksi valikoituu lapsia joiden vanhemmat haluavat lapsensa tähän ryhmään. Joskus vanhempia mietityttää saako heidän lapsensa tarpeeksi huomiota, kun ryhmässä on monta erityistä tukea tarvitsevaa. Toisaalta taas pienen ryhmän edut ja hoitajamäärä houkuttelevat mukaan. Minusta tuntuu, että täällä Jimi on päässyt puhkeamaan kukkaansa ja löytänyt paikkansa muiden joukossa.
Tahvonlahdessa on kaikkiaan noin sata lasta, joista monet
muutkin kuin Hattivatti-ryhmän lapset tarvitsevat erityistä tukea. Päiväkoti on myös hyvin kansainvälinen, kolmisenkymmentä prosenttia lapsista on maahanmuuttajataustaisia. Heidi Honka pitää tätä hyvänä asiana.
– Meillä kaikki lapset ovat tottuneet siihen, että maailmassa on monenlaisia ihmisiä, tämä on meidän kaikkien yhteinen
maailmamme. Kaikkien lasten täytyy saada olla mahdollisimman tavallisia lapsia. Erityiskasvatuksen tehtävänä on oikeastaan vain huomata lapsen yksilölliset tarpeet ja auttaa häntä
selviytymään esteiden yli.		
n
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Lepohetkellä lapsen vieressä
Käsilapsi
Ruokailu lasten pöydissä

Yksilöllinen toiminta ja ohjaus
l

Kaikkien lasten ei tarvitse tehdä samaa ja samalla tavalla!

Mallittaminen
l

Oikean toimintatavan opettaminen

Tarkka struktuuri
l
l

Päiväjärjestys
Lapsen oma toiminta, rutiinit, toistot

Toiminnanohjailutaitojen edistäminen
l
l

Kuvatuki (päivittäistoiminnat, laulut)
Aikuisen selkeä ja hidas puhe, puhu vähän ja harkitusti!

Pienryhmät
l
l

Toiminnan eriyttäminen 3-4 lapsen ryhmiin
Siirtymätilanteet portaittain pienissä ryhmissä (ulkoiluun lähtö)

Johdonmukaisuus
l

Johdonmukaisesti, sinnikkäästi päivästä toiseen
Heidi Honka
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Jimin päivähoidon alkutaival oli kivinen, eikä pettymyksiltä ole vältytty.
Nyt Jimin äiti, Katrin Huovinen, on saanut Päiväkoti Tahvonlahdesta hyvän
kasvatuskumppanin. Päiväkoti on opettanut, että aika ja kiireettömyys
vievät Jimin kehitystä eteenpäin.
leena honkanen

Jimi tarvitsee aikansa

”J

imin syntymän jälkeen olin rikki Jimin
vamman tähden. Jimi ei kehittynyt samaa tahtia kuin terveet vauvat, enkä oikein osannut tehdä kotona lapsen kanssa mitään. Ajattelin vain koko ajan sitä, että Jimi ei näe. Fysioterapeutti ehdotti, että Jimi menisi päiväkotiin ja minustakin tuntui, että olisi parempi palata työhön. Jimi oli tuolloin noin vuoden vanha. Soitin läheiseen päiväkotiin ja puhuimme päiväkodin johtajan kanssa Jimistä. Kaikki tuntui
olevan kunnossa päiväkodin puolelta. Kerroin, että Jimi on
näkövammainen, ja samassa johtajan asenne muuttui: heidän päiväkotiinsa ei oteta näkövammaisia. Tuntui kuin koko maailma olisi romahtanut. Itkin hirveästi silloin ja monta päivää sen jälkeen. Oli niin väärin että pientä lastani syrjittiin hänen vammansa tähden. Nyt vielä neljän vuoden jälkeenkin tuntuu pahalta.
Kesti viikon, ennen kuin sain koottua itseni soittamaan
toiseen päiväkotiin. Pyöritin numeron pala kurkussa ja hattu
valmiiksi kädessä. Siellä suhtautuminen oli ilokseni toisenlainen. Päiväkodin johtaja sanoi, että totta kai Jimi on tervetullut. Kaikki alkoi todella hyvin; meillä oli päiväkodissa kahdesti vuodessa palavereja, joissa mukana olivat terapeutit ja
kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin henkilökuntaa ja usein myös Jimin kummitäti.
Vähitellen päiväkodin asenne Jimiä kohtaan alkoi kuitenkin muuttua. Jimillä oli syömisvaikeuksia ja sen tähden ruokailu vei enemmän aikaa kuin muilla. Monesti hän oli syönyt tuskin mitään koko päivän aikana, ja ryhdyin kiireellä
laittamaan ruokaa kun tulimme kotiin. Päiväkodin henkilökunta syyllisti minua siitä, että syömisen harjoitteluun kului liikaa aikaa. Viimeiseksi kerraksi tuossa päiväkodissa jäi
palaveri, jossa kenelläkään päiväkodin henkilökunnasta, eikä myöskään keltolla, ollut mitään hyvää sanottavaa Jimistä.
Olin vanhempana aivan loppuun ajettu, enkä halunnut kuul-
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la enempää, joten minun oli pakko viheltää peli poikki. Jimi
oli savustettu ulos.
Päiväkodissa oli toivottu, että Jimi menisi integroituun päiväkotiryhmään. Näin hakeuduimme Päiväkoti Tahvonlahteen.
Lähdin sinne ensin tutustumiskäynnille Jimin kummitädin
kanssa, koska olin kaiken tapahtuneen jälkeen niin herkillä,
että halusin saada häneltä objektiivisen mielipiteen paikasta ja
sen henkilökunnasta. Erityislastentarhanopettaja Heidi Honka esitteli meille päiväkotia; se tuntui rauhalliselta ja jotenkin
vain tiesin, että tämä oli oikea paikka Jimille.
Jimi on viihtynyt hyvin Tahvonlahden Hattivatti-ryhmässä. Syöminen on edistynyt valtavasti, koska milloinkaan ei
ole kiire. Myös nukkuminen päiväkodissa alkoi sujua, kun
tilanne ja tunnelma olivat rauhallisia. Olen myös itse oppinut samaa rauhallisuutta; jos Jimin nukkumaan meno illalla viivästyy puoli tuntia, ei se ole mikään ongelma – meillä
ei ole mihinkään kiire. Loppujen lopuksi ratkaisu siirtyä integroituun ryhmään oli hyvä, mutta tapa jolla se tehtiin, jätti ikävän muiston.
Kuluneet vuodet ovat olleet raskaita. Meidän molempien
vanhempien oli vaikea käsitellä Jimin vammaisuutta ja erosimme Jimin ollessa vuoden ikäinen. Nykyisin Jimi on myös
paljon isänsä kanssa ja heillä on yhteisiä mukavia juttuja. Elämä yksinhuoltajana ei silti ole helppoa. Työpäivän jälkeen
kotona on paljon tehtävää ja totta kai kaipaisi myös aikuista
seuraa ja kumppania. Nyt yritän löytää Jimille tukiperheen,
jossa hän voisi olla kerran pari kuukaudessa, että saisin hiukan omaakin aikaa.
Jimi on valoisa musikaalinen lapsi, joka nauttii muskarissa käynnistä. Siellä hän oppi leikkilaulun, jonka opetti Hattivatti-ryhmälaisille ja he esittivät sen yhdessä päiväkodin kevätjuhlassa. Edistyminen viimeisen vuoden aikana on ollut
ilahduttavaa ja rohkaisee uskomaan, että edessä on vielä paljon hyviä asioita ja isoja edistysaskelia.”
n
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stun kesäyönä autossa kauniin järven rannalla. Järvi on
tyyni. Autotie kiemurtelee upeaa harjua pitkin. Kuuntelen
rauhallista musiikkia. Näen puiden lomasta, kuinka grillikodassa on tulet; siellä on ihmisiä viettämässä yötöntä yötä Suomen
suvessa. Olotila ja ympäristö on rauhaisa; olen kilometrien
päässä vilinästä, vilskeestä ja kiireestä. Tällaisia hetkiä ihminen
kaipaa aika ajoin: on tilaisuus pysähty, pohtia ja miettiä. Poikani ovat Näkövammaisten Keskusliiton leirillä Virroilla, vaimoni
ja tyttäreni nukkuvat tuossa lähellä asuntovaunussa – minulla
on aikaa, olla vain tässä; se on harvinaista.
Tässä taannoin elämän todellisuus ja sanoisinko ajoittainen
epäoikeudenmukaisuus näytti kasvonsa. Olin menossa poikani kanssa hammaslääkäriin. Etsin vapaata parkkipaikkaa kadun
varresta. Sellainen löytyi sopivasti suojatien edestä. Siihen auto, inva-merkki näkyvälle paikalle ja sisään odottamaan poikani vuoroa päästä vastaanotolle. Ystävällinen hammaslääkärin
apulainen tulee kertomaan, että teidän on odotettava kymmenisen minuuttia. Toteamme, että hyvä näin. Tarkastus menee
hyvin, poikani kysymyksiin vastataan auliisti ja mieli on korkealla.
Palaamme autolle, mitä kummaa, auton etulasissa on lappu!
Ei voi olla totta, meille on annettu sakkolappu! Soitan samantien pysäköinninvalvontaan ja kysyn ihmettelevästi, kuinka inva-luvalla olevalle annetaan sakko, eikö lupa oikeutakaan parkkeeraamaan maksutta käypään paikkaan. Tarkistan sijaintimme, olen pysäköinyt kaksi metriä suojatien eteen, ainoaan vapaaseen paikkaan kyseisellä kadulla. Minulle selvitetään, että
se on sakkopaikka oli inva-lupa tai ei. Kysyn, voinko tehdä asialle jotakin, eihän tämä voi olla oikein. Saan ohjeet, kuinka voin
kirjoittaa oikaisupyynnön sakon peruuttamiseksi. Teen sen samantien. Nyt valituksestani on kulunut reilu kuukausi. Vastausta ei ole tullut, ei ole tullut myöskään uutta maksukehotusta.
Odotan ja ihmettelen. Pyysin myös saamaan kirjalliset ohjeet,
kuinka inva-luvalla saa pysäköidä, sitä en ole niin ikään saanut.
Niinpä niin, noina aikoina mietin kovasti paljon, miksi näin?
Kohdeltiinko meitä oikein? Mitä on vammaisen ihmisen oikeudet? Miksi minun mielestäni yksinkertainen asia onkin jotain
muuta ja hankaluus kiiruhtaa sujuvuuden edelle?
Toinen ajatuksiini kiirivä tapahtuma tuli kohdallemme kevään aikana. Päätimme hakea tonttia. Luimme tonttien myöntämiskriteerit, joissa mainittiin, että vammaisuus toisi etua ton-
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tin myöntämiseen. Niinpä kirjoitin saatekirjeen, jossa selitin tilanteemme. Kerroin mm. kuinka tärkeää meille olisi, että saisimme juuri hakemamme tontin; erityisesti sijainti vaimoni veljen perheen vieressä toisi meille suuresti helpotusta menemisiin: voisimme jättää poikamme (molemmat sokeita teini-ikäisiä) hieman pidemmäksi ajaksi kaksistaan kotiin, kun naapurissa on tuttua porukkaa. Pojat tykkäävät olla väliin kahdestaan aivan kuin heidän ikäiset yleensäkin. Olimme hyvillä ja
varmoilla mielillä tontin saannista ja varmana sitä pitivät ystävämmekin. Mutta, mutta, valitettava mutta olikin toista mieltä.
Saimme kyllä tontin, mutta emme sitä, mistä sitä halusimme
ja ei sukulaistemme vierestä. Otin yhteyttä tonttiasioita hoitavaan virkamieheen. Emme saa haluamaamme tonttia, oli hänen vastauksensa – minä ihmettelin. Kysyin taas itseltäni: kohdeltiinko meitä oikein, mitä ovat vammaisen ihmisen oikeudet, miksi minun mielestäni yksinkertainen asia onkin jotain
muuta ja hankaluus kiiruhtaa sujuvuuden edelle?
Näitä mietin tuona kesäyönä.
Ei sillä etteikö elämä maistuisi hyvältä; kyllä se siltä maistuu, mutta siitä huolimatta silloin tällöin mietin, onko hyvä näin vai olisiko parempi niin kuin sen itse ajattelisin olevan.
Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

leena honkanen

yhdistys

Tätä minä mietin
kesäyönä taannoin
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yhdistys

Muista korttitilaukset!

Toimiston alkusyksy
Aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola on vapaalla 30.9.2009
asti ja hänen sijaisenaan toimii Anu Autio, joka työskenteli yhdistyksen toimistossa jo kevätkaudella. Anun tavoittaa toimiston numerosta 09-752 2540 ja matkanumerosta 050-403 9080
sekä sähköpostitse anu.autio@silmatera.fi. Elokuussa Anu työskentelee osa-aikaisesti.
Toiminnanjohtaja Leena Honkanen on vuosilomalla 4. syyskuuta saakka.

Näkövammaiset lapset ry julkaisi Louis Braillen juhlavuoden
kunniaksi postikortin, jossa pistekirjoitusaakkoset ovat kohopainettuna. Kortin koko on A4 ja hinta 2,50 euroa/kpl
Korttia voi tilata Näkövammaiset lapset ry:stä puhelin 09-752
2540 tai nettisivujen www.silmatera.fi kautta. Minimi tilausmäärä on 5 kpl kortteja. Hintaan lisätään lähetyksen painon
mukainen postikulu, ei muita käsittelykuluja.
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Viime vuonna Sokeain viikolla avattu näkövammaisista lapsista
kertova valokuvanäyttely jatkaa kierrostaan Järvenpään kirjastoon (Kirjastokatu 8). Näyttely on esillä 2.-14.11.
Jos olet kiinnostunut pystyttämään näyttelyn omalle paikkakunnallesi kirjastoon tai vaikkapa kouluun, kysy lisää Näkövammaiset lapset ry:n toimistolta, puh. (09) 7522 540.

Poikkitaiteellinen näyttely
Näkövammaiset lapset ry:n toimiston työntekijät ovat haastaneet näkövammaisten lasten parissa Iiris-keskuksessa työskenteleviä kollegoitaan tekemään taideteoksen aiheesta ”lapsuus”.
Tämän luovan joukon käsien jälki on nähtävissä Iiris-keskuksen
aulassa (museon aulatila) 12.-16. lokakuuta.
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Sokeain viikon teemana on tänä vuonna pistekirjoitus ja Louis Braille.
Koululuokkia haastetaan mukaan sokeain viikon viettoon. Tee
taideteos pistekirjoituksella omasta nimestäsi. Voit piirtää nimesi pistekirjoituksella tai tehdä kolmiulotteisen taideteoksen
aiheesta. Näkövammaiset lapset ry:n www.silmatera.fi -sivustoilta löydät kouluille suunnattua materiaalia tehtävään sekä
pistekirjoitusaakkoset.
Lähetä valokuvia taideteoksista yhdistyksen toimistolle sähköpostitse nlt@silmatera.fi. Kuvia julkaistaan yhdistyksen wwwsivuilla ja Silmäterä-lehdessä 4/2009.

Valokuvanäyttely
Järvenpäässä
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Syysviikonloppu Onnelassa
Syysviikonloppu näkövammaisten lasten perheille järjestetään
3.–4.10.2009 Loma- ja kurssikeskus Onnelassa, Tuusulassa. Viikonloppuna pääsee tapaamaan perheitä leiripuuhastelujen lomassa.

Hinnat:

Yhdistys kustantaa näkövammaisen lapsen ja hänen saattajansa. Saattajan omavastuu on 17 euroa.
Muilta perheenjäseniltä:
aikuiset 67 euroa
lapset, alle 12-v. 40 euroa
Hinta sisältää majoituksen 2-4 hengen huoneissa, ruokailut
(tervetulokahvi, päivällinen, iltapala, aamiainen, lounas) sekä
ohjelman.
Hakemukset 28.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää www.silmatera.fi -sivuilla.
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Matti Ojamo , tutkimuspäällikkö , Näkövammarekisteri

Monivammaisuus rekisteröidyillä
näkövammaisilla lapsilla ja nuorilla

sS

uomessa silmälääkäreillä on lakisääteinen
velvollisuus ilmoittaa rekisteriin jokainen
hoitoon tai tutkimukseen tullut pysyvästi
näkövammainen henkilö. Rekisterissä on
40.000 näkövammaista. Tämän perusteella voidaan jo hyvin
seurata näkövammaisuuden piirteitä.
Näkövammaisten lasten ja nuorten lukumäärää Suomessa ei tarkkaan tiedetä. Arviot vaihtelevat tuhannen ja usean tuhannen välillä. Näkövammarekisterissä heitä on 774
(v 2008). Se on riittävä määrä, jotta voimme luoda nuorten
näkövammaisten profiilia. Vuosittaiset muutokset ovat suhteellisen pieniä. Tässä artikkelissa luodaan ensin lyhyt katsaus lasten ja nuorten näkövammaisuuteen ja sen jälkeen arvioidaan monivammaisuuden liittymistä useaan vammaisuutta kuvaavaan muuttujaan.
Rekisteri-ilmoituslomakkeessa pyydetään perustietojen lisäksi tietoja myös monivammaisuudesta ja pitkäaikaissairauksista. Kovin usein tämä kohta jää täyttämättä. Siitä syystä
rekisterin antama kuva monivammaisuudesta on jonkin verran alimittainen. Kuntoutushenkilökunnan arvio on, että suurimmalla osalla näkövammaisista lapsista on näkemisen ongelmien lisäksi muita toiminnanrajoitteita.
Taulukossa 1 nähdään näkövamman etiologiajakauma. Se
kertoo mikä ilmiö on näkövamman taustalla. Usein lopputulokseen vaikuttaa usea taustatekijä yhdessä. Tämän vuoksi prosenttiosuuksien summa ylittää sadan. Lähes puolella
(47 %) näkövammaisista lapsista ja nuorista näkövamman
taustalta löytyy synnynnäiset tekijät. Neurologisten sairauksien aiheuttama näkövammaisuus on myös varsin yleistä (44
%). Perinnöllisten sairauksien osuus on 24 %. Muut syyt ovat
harvinaisempia. Joka kuudennen näkövammaisuuden aiheuttajaa ei tunneta.

Taulukko 1. Näkövamman tausta (etiologia)
0–17-vuotiailla näkövammaisilla (%-osuudet)
Synnynnäinen
Neurologinen
Perinnöllinen
Tulehdus
Kasvain
Muu etiologia
Ei tietoa

47
44
24
4
3
5
16

Etiologiatausta tuntien ei ole yllätys, että yleisimmät näkövamman diagnoosit ovat näköratojen ei-synnynnäisten vi-
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kojen (38 %) tai synnynnäisten kehityshäiriöiden (25 %) ryhmiin kuuluvia. Myös verkkokalvon perinnölliset rappeumat
(8 %) ja näkökentän puutokset ja muut näönhäiriöt (6 %)
ovat suhteellisen yleisiä. Muut diagnoosit ovat harvinaisempia. (taulukko 2)

2. Näkövamman ykkösdiagnoosi 0–17-vuotiailla
näkövammaisilla (%-osuudet)
Näköratojen ei-synnynnäiset viat		
Synnynnäiset kehityshäiriöt		
Verkkokalvon perinnölliset rappeumat		
Näkökentän puutokset ja näönhäiriöt		
Tarkemmin määrittelemätön sokeus		
Keskosen verkkokalvosairaus (ROP)		
Silmävärve, nystagmus		
Albinismi		
Patologinen likitaitteisuus		
Kaikki muut diagnoosit		
Kaikki yhteensä		

38
25
8
6
6
4
3
2
2
6
100

Valtaosa (67 %) Suomen näkövammaisista kuuluu heikkonäköisten ryhmiin. Sokeita on vähemmän ja varsinkin täydellinen sokeus on Suomessa harvinaista. Lasten ja nuorten näkövammat ovat keskimääräistä vaikeampiasteisia. Heikkonäköisiä on puolet (51 %) ja sokeita melkein kolmannes (31 %).
Lisäksi 18 % kuuluu ryhmään, jossa näkövamman vaikeusastetta ei voida määrittää. (taulukko 3)

Taulukko 3. Näkövamman vaikeusaste 0 –
17-vuotiailla näkövammaisilla (%-osuudet)
WHO1: heikkonäköinen
39
WHO2: vaikeasti heikkonäköinen
12
Heikkonäköiset yhteensä
51
WHO3: syvästi heikkonäköinen
8
WHO4: lähes sokea
12
WHO5: täysin sokea
6
tarkemmin määrittämätön sokeus
4
Sokeat yhteensä
31
WHO9: vaikeusaste määrittämättä
18
Kaikki yhteensä
100

Lapsilla ja alle 17-vuotiailla nuorilla esiintyy monivammaisuutta selvästi enemmän (63 %:lla) kuin kaikilla rekisteröidyillä näkövammaisilla keskimäärin (35 %) (taulukko 4). Kehitysvammaisia on 34 %, liikuntavammaisia 18 % ja CP-vammaisia (17 %). Kuulovammat ovat harvinaisempia (4 %). Muita
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Taulukko 6. Monivammaisten osuus (%) näkövamman
taustan mukaan 0 – 17-vuotiailla näkövammaisilla
Neurologinen
Kasvain
Tulehdus
Synnynnäinen
Perinnöllinen
Muu etiologia
Ei tietoa
0 – 17v keskimäärin

vammoja tai pitkäaikaissairauksia esiintyy 43 %:lla. Yleisimpiä ovat hermoston taudit (mm. epilepsia) sekä synnynnäiset kehityshäiriöt ja epämuodostumat.

Taulukko 4. Monivammaisuus ja pitkäaikaissairaudet
0 – 17-vuotiailla näkövammaisilla (%-osuus)
Kehitysvamma
34
Liikuntavamma
18
CP-vamma
17
Kuulovamma
4
Muu vamma tai sairaus
43
Monivammaisten osuus kaikista
63
Monivammaisia koko rekisterissä keskimäärin

35

Taulukosta 5 havaitsemme, että monivammaisuutta esiintyy
sitä useammin, mitä nuoremmasta näkövammaisesta on kyse. 0 – 4-vuotiaista monivammaisia on 70 %. Osuus laskee
tasaisesti ja vanhimmassa tarkastellussa ikäryhmässä, 15 –
17-vuotiaat se on 61 %.

Taulukko 5. Monivammaisten osuus (%) ikäryhmittäin
0 – 17-vuotiailla näkövammaisilla
0 – 4v		
5 – 9v		
10 – 14v		
15 – 17v		
0 – 17v keskimäärin		

70
65
61
61
63

Näkövamman taustalla (etiologia) ja monivammaisuudella
näkyy olevan selvä yhteys (taulukko 6). Neurologisista syistä
näkövammautuneilla lähes kaikilla (92 %) esiintyy monivammaisuutta. Kasvaimet ovat pieni ryhmä, mutta monivammaisuus on siinä myös yleistä (82 %). Tulehduksien aiheuttamiin
näkövammoihin liittyy 80 %:lla monivammaisuutta. Synnynnäisistä näkövammaista 73 % kuuluu monivammaisiin. Perinnöllisiin sairauksiin liittyy rekisteriaineistomme mukaan
muita harvemmin (39 %) monivammaisuutta.

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2009

92
82
80
73
39
67
52
63

Näkövammadiagnooseista näköratojen ei-synnynnäiset viat
on se, jossa esiintyy eniten (92 %) monivammaisuutta (taulukko 7). Nämä ovat yleensä neurologisista syistä aiheutuneita ja edellä jo todettiin neurologisen etiologian ja monivammaisuuden esiintymisen yhteys. Kaikissa muissa diagnooseissa monivammaisuutta esiintyy koko joukon keskiarvoon
(63 %) verrattuna vähemmän. Silmävärveen eli nystagmuksen ryhmässä monivammaisia on 58 %, näkökentän puutoksissa ja näönhäiriöissä (56 %) sekä synnynnäisissä kehityshäiriöissä 51 %. Verkkokalvon perinnöllisten rappeumien ja
keskosen verkkokalvosairaudessa (ROP) monivammaisuutta
on jo vähemmän (36 % ja 35 %). Niistä, joiden vaikea-asteista näkövamma ei ole pystytty tarkemmin määrittämään, on
monivammaisia 26 %. Patologiseen likitaitteisuuteen (myopia maligna) liittyy monivammaisuutta 23 %:lla.

Taulukko 7. Monivammaisten osuus (%) näkövamman ykkösdiagnoosin mukaan 0–17-vuotiailla näkövammaisilla
Näköratojen ei-synnynnäiset viat
92
Silmävärve, nystagmus
58
Näkökentän puutokset ja näönhäiriöt 56
Synnynnäiset kehityshäiriöt
51
Verkkokalvon perinnölliset rappeumat36
Keskosen verkkokalvosairaus (ROP) 35
Tarkemmin määrittelemätön sokeus 26
Patologinen likitaitteisuus
23
Albinismi
18
0 – 17v keskimäärin
63

Lopuksi taulukossa 8 voidaan pohtia miten monivammaisuus
ja näkövamman vaikeusaste liittyvät toisiinsa. Havaitsemme,
että eniten monivammaisuutta (79 %) esiintyy WHO:n luokituksen ryhmässä 9, johon tulevat ne, joiden näkövamman
vaikeusastetta ei voida tarkemmin määrittää. Heikkonäköisiksi luokiteltujen ja sokeiden joukossa monivammaisuutta
esiintyy jokseenkin yhtä usein (60 % ja 57 %).

Taulukko 8. Monivammaisten osuus (%) näkövamman
vaikeusasteen ryhmissä 0–17-vuotiailla näkövammaisilla
WHO1: heikkonäköinen
WHO2: vaikeasti heikkonäköinen
Heikkonäköiset yhteensä
WHO3: syvästi heikkonäköinen
WHO4: lähes sokea
WHO5: täysin sokea
tarkemmin määrittämätön sokeus
Sokeat yhteensä
WHO9: vaikeusaste määrittämättä
0 – 17v keskimäärin

57
70
60
72
76
37
57
79
63
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Mihin
opiskelemaan?
Monivammaisen nuoren elämänpolku
perusopetuksen jälkeen
päivi nurmi

tT

yössäni näkövamsuus ammatilliseen kehittymiseen työmaisten lasten ja
tä, työtoimintaa, jatko-opintoja ja hyheidän perheidensä
vää elämää varten.
kanssa olen pääsAmmatilliset erityisoppilaitokset vassyt seuraamaan myös monivammaisten
taavat vaikeimmin vammaisten ja siis
lasten ja varhaiskuntoutuksen kehitystä
myös monivammaisten koulutuksen
parinkymmenen vuoden ajalta. Tuona
järjestämisestä. Ne tarjoavat ammatilaikana ovat mm. lääketieteelliset ja peliseen peruskoulutukseen valmentavaa
dagogiset menetelmät kehittyneet huikoulutusta sekä työhön ja itsenäiseen
masti, samoin yhteiskuntamme valmielämään valmentavaa opetusta ja ohjaudet ottaa vammaiset lapset peruspalusta. Opiskelupaikkoja vapautuu vuoveluiden piiriin, esimerkiksi päivähoisittain, erityisesti työhön ja itsenäiseen
toon ja kouluun. Integraatio ja inkluelämään valmentavaan koulutukseen,
siivinen ajattelu ovat saaneet jalansijaa,
kuitenkin melko vähän ja hakijoita on
mutta erityispalveluja on edelleen tarjolpaljon. Samoista opiskelupaikoista killa niitä eniten tarvitseville. Päivähoito ja
pailevat myös ne monivammaiset aikuiperusopetus ovat jokaisen lapsen subset, joille ei ole ehkä aiemmin ollut opisjektiivisia oikeukkeluun mahdollisia, jälkimmäinen
suutta. Näin jääjopa velvollisuus.
Vai onko ryhmällä väliä, vät monet nuoPerusopetukret ilman opiskekunhan on
sen päättävät molupaikkaa ja heilhyviä
tyyppejä?
nivammaiset nuole etsitään opiskeret ovat tänä päilun tilalle esimervänä tehokkaan ja
kiksi päivä- tai työmonipuolisen opetuksen, kuntoutuktoimintaa. Myöskään nuorille sopivia
sen ja perheen tuen avulla saaneet kespäivä- ja työtoimintapaikkoja ei tunkimäärin paremmat opiskelu- ja toiminnu olevan riittävästi, asumispalveluistataidot kuin edellinen sukupolvi. Nyta puhumattakaan. Tämä on mielestäni
kyisen koulutuspolitiikan tavoitteena
huomattava epäkohta. Vuosien uurastus
on tarjota perusopetuksen jälkeen kaija työ valuu hukkaan, jos nuori ei pääkille nuorille tasavertainen mahdollise edellytystensä mukaiseen jatkopaik-
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kaan ylläpitämään jo opittuja taitoja ja
oppimaan uutta.
Perusopetuksen jälkeiset asiat ovat
monille Silmäterän lukijoille kaukaisia asioita, joita ei kannata liian aikaisin miettiä ja murehtia. Yläluokkalaisten vanhempien olisi kuitenkin hyvä jo
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
kartoittaa, mitä vaihtoehtoja on tarjolla
lähiseudulla ja mitkä erityisammattioppilaitokset voisivat olla omalle nuorelle
sopivia. Erityisoppilaitoksiin pääsyn perusteena ei ole mikään tietty vamma tai
sairaus vaan erityisen tuen tarve, mutta
edelleenkin niiden asiantuntemus painottuu eri alueille.
Kunnan vammaispalvelun työntekijä olisi tärkeätä saada mukaan suunnitteluun, että myös kunnassa osataan
ajoissa varautua tuleviin tarpeisiin. Monivammaisen nuoren kohdalla sopivimman vaihtoehdon löytyminen voi joskus
olla aikaa vievää, koska on vaikea tietää mistä oppilaitoksesta löytyisi paras
asiantuntemus juuri oman nuoren opettamiseen ja ennen kaikkea, missä olisi
nuoren kannalta kiinnostavinta opiskella. Minkälaisessa vertaisryhmässä nuori parhaiten viihtyy, näkö-, liikunta- tai
oppimisrajoitteisten kanssa ?
Vai onko ryhmällä väliä, kunhan on
hyviä tyyppejä?
paivi.nurmi@jynok.fi
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Patricin terveiset tuleville ekaluokkalaisille: Sitä enemmän, ku sä harjottelet
lukemista, sitä paremmin se sujuu.

Viime syksynä julkaistiin Silmäterässä artikkeli pro gradu -tutkielmastani Kepin kanssa koulutielle: Näkökulmia näkövammaisen oppilaan koulun aloittamiseen. Silloin minulla oli teoriakirjallisuuden ja haastattelujen pohjalta saatu käsitys näkövammaisen lapsen
koulun aloittamisesta, mutta nyt ensimmäisen työvuoden jälkeen
voin kertoa myös omakohtaisen kokemuksen asiasta.
heidi pitkäranta

oO

len toiminut lukuvuoden 2008–
2009 ensimmäisen luokan opettajana Ymmerstan koulussa Espoossa.
Luokallani on 20 oppilasta, joista yksi
on näkövammainen Patric Vuori. Hakiessani töitä kyseisestä koulusta en tiennyt näkövammaisesta koulutulokkaasta, vaan asia selvisi minulle työsopimuksen kirjoittamisen yhteydessä. Tuolloin
rehtori kertoi, että toiselle ensimmäisistä luokista tulee näkövammainen oppilas. Esitinkin heti toiveen saada Patric
luokalleni ja kerroin pro gradu – tutkielmani käsittelevän juuri näkövam-
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maisen oppilaan koulun aloittamista.
Tilanne tuntui uskomattomalta, koska
vuosittain koulunsa aloittaa vain muutama näkövammainen oppilas ympäri Suomea. Ilokseni pääsinkin heti työuran aluksi hyödyntämään pro gradussa
hankkimiani tietoja, vaikka tutkimusta
tehdessäni en tiennyt, tulenko itse milloinkaan opettamaan näkövammaista oppilasta.

Koulu alkaa
Tapasin Patricin ensimmäistä kertaa heti
työsopimuksen kirjoittamisen jälkeen,
kun rehtori esitteli minulle koulua. Mieleeni jäi reipas ja puhelias poika, joka seisoi hymyssä suin aurinkolasit päässään
esikoululaisten jonossa. Paremmin tu-

heidi pitkäranta

Ekalle luokalle!

tustuimme kuitenkin vasta koulun alettua elokuussa. Patric oli käynyt esikoulunsa koulumme yhteydessä olevassa
esikouluryhmässä, joten talo ja monet
luokkakaverit olivat hänelle jo tuttuja ensimmäisen luokan alkaessa. Tämä
helpottikin koulunalkua huomattavasti.
Toinen tärkeä koulunalkua tukeva tekijä
oli loistava koulunkäyntiavustaja, jonka
kanssa yhteistyö sujui todella mainiosti.
Avustaja oli Patricin apuna kaikilla oppitunneilla sekä iltapäiväkerhossa. Hän
huolehti Patricin lääkityksestä sekä auttoi tarpeen mukaan kuitenkin tukien itsenäiseen selviytymiseen. Luokkatilanteessa avustajan apua tarvittiin useimmiten tavaroiden ja kirjasta oikean kohdan etsimisessä sekä ohjeiden kertaamisessa. Retkillä ja esimerkiksi portaissa
liikuttaessa Patric kulki mielellään käsi
kädessä aikuisen kanssa.
Pidimme Patricin äidin sekä koulunkäyntiavustajan kanssa palaverin jo heti ensimmäisellä kouluviikolla. Kävimme läpi Patricin näkötilanteen ja lääkityksen sekä sovimme, miten näkövammaa käsitellään luokkatovereiden kanssa.
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Kiva osata lukea ja kirjoittaa
Patric on tarmokas koululainen ja hän
jaksaa tehdä pitkäjänteisesti töitä. Vaikka
lukemisen opettelu olikin lähimuistiongelmien takia aluksi vaikeaa, jaksoi poika
sinnikkäästi yhä uudelleen ja uudelleen
lukea Aapisen tavutauluja ja sanalistoja.
Vähitellen lukeminen alkoi sujua ja nyt
Patric lukee jo pieniä kirjoja. Toisinaan
poika on kertonut silmien väsyvän ja silloin olemme pitäneet taukoa lukemisesta. Aapisessa ja vastalukemaan oppineiden kirjoissa fonttikoko ja rivivälit
ovat onneksi melko suuret, joten lukeminen on helpompaa. Toisella luokalla
lukukirjassa ja muissakin oppikirjoissa
tekstiä alkaa olla tiheämmässä, joten sil-
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Koulussa on mennyt tosi hyvin. On
saanut uusia kavereita. Oon pelannut
jalkapalloa ja vaihdellut kortteja. Kivointa on tehtävien teko esim. pluslaskut, vitsejen kertominen. Ollaan
tehty välkillä vitsikerho. Siellä on kerrottu vitsejä. Vähän se näkeminen on
ollut vaikeeta lukemisessa. Se vähän
harmittaa, ku se teksti on niin pientä
ja silmät sumenee. Koulurakennus on
tilava ja siellä on helppo liikkua. Sali on kiva paikka, ku siellä saa juosta.
Tietysti, jos saa luvan.
Patric 7v
heidi pitkäranta

Patricilta on leikattu aivokasvain leikkiikäisenä ja sen seurauksena hänen oikea silmänsä on sokeutunut. Vasemman
silmän näöntarkkuus on erittäin hyvä,
mutta näkökenttäpuutosten takia Patric näkee kuunsirpin muotoisella alueella silmän nenän puoleisella reunalla. Jäljellä olevaa näköä Patric osaa käyttää todella hyvin. Poika yllättää opettajankin toisinaan huhuilemalla koulupihan toiselta puolelta jotakin asiaa. Patric tunnistaa minut, mutta minun pitää tihrustella tovi, kuka siellä kaukana
opea huutelee. Myös luokkatilanteessa Patric osaa poimia katsellaan tärkeät asiat ja pystyy esimerkiksi lukemaan
taululla olevan tekstin vaikeuksitta. Tällä hetkellä Patricilla ei olekaan käytössä
ulkona pidettäviä aurinkolaseja lukuun
ottamatta mitään apuvälineitä.
Luokassa Patricin istumapaikka on
valittu niin, että hänen pystyy hyödyntämään vasemman silmän näkökykyään
mahdollisimman hyvin. Alkusyksystä
jouduimme kyllä vaihtamaan Patricin
istumapaikkaa piirtoheittimen valosta
johtuvan häikäistymisen takia, mutta
onneksemme saimme luokkaamme interaktiivisen Smart Board –taulun, dokumenttikameran sekä videotykin, joten häikäistymisongelma katosi piirtoheittimen poistuessa käytöstä. Uusissa
laitteissa on hyvät suurennustoiminnot, joista on ollut suuri apu Patricille
sekä takarivissä istuville. Toisinaan osa
monisteista on suurennettu Patricille,
mutta muuten hänellä on käytössä täysin samat oppimateriaalit kuin luokkatovereillakin.

loin suurennuslasista tai muista apuvälineistä voi olla apua.
Kirjoittaminen on Patricille mieluista ja hänen käsialansa on siistiä. Patric
kirjoittaa paksua jälkeä, joten kirjoitus
on helpompi nähdä ja pitää oikealla rivillä. Myös vapaa-ajalla poika tarttuu
mielellään kynään ja olemme saaneet
luokassa kuulla hänen kirjoittamiaan
runoja tai päiväkirjamerkintöjä. Matematiikassa peruslaskutoimitukset pienellä lukualueella sujuvat hyvin ja ovat
Patricille mieleisiä. Eurolaskut vastaavasti tuntuivat hankalilta, koska kirjassa olevia pieniä setelien ja kolikoiden kuvia on vaikea hahmottaa. Näitä
tehtäviä harjoittelimmekin suurempikokoisilla leikkirahoilla. Rauhallisemmassa tahdissa etenevää harjoittelua äidinkielessä ja matematiikassa Patric on
saanut erityisopettajan luona, jossa hän
on käynyt koko lukuvuoden ajan kaksi
kertaa viikossa.

Porukan jäseneksi
Patric toimii niin taitavasti, että ulkopuoliset eivät välttämättä edes huomaa
hänen näkövammaansa. Monet sijaiset ja
muut koulun aikuiset ovat vasta pidemmän ajan kuluttua saaneet selvillä, että
Patricilla on näkövamma. Luokan oppilaille kerroimme näkövammasta yhdessä Patricin kanssa syksyn aikana. Oppilaat esittivät muutamia kysymyksiä
Patricille, mutta suurempaa ihmetystä
asia ei herättänyt. Tämä johtunee siitä,
että näkövamma ei näyttäydy muille lap-

sille jokapäiväisessä koulunkäynnissä
vaan Patric on heille kuka tahansa luokkatoveri.
Alkusyksystä muutamat oppilaat
olivat hieman mustasukkaisia Patricille avustajasta, mutta ammattitaitoinen
avustaja osasi antaa huomiota tarpeen
tullen myös muille lapsille. Patricilta
sujuu yhteistyö hienosti kaikkien luokan oppilaiden kanssa ja varsinkin keväällä hän aktiivisesti keksi välituntitekemistä luokan poikaporukalle. Milloin kokoonnuttiin kertomaan vitsejä tai vaihtelemaan Pokemon-kortteja.
Patric viihtyykin mieluummin tällaisen rauhallisen tekemisen parissa kuin
jäämäessä laskemassa kymmenien oppilaiden keskellä tai juoksemassa keppien kanssa metsikössä.
Kouluvuoden aikana tiiveimmän verkoston ovat muodostaneet minä, avustaja, äiti sekä koulumme erityisopettaja ja terveydenhoitaja. Ennen joulua
saimme vieraaksemme myös Jyväskylän Näkövammaisten koulun ohjaavan
opettaja ja samalla päivitimme Patricin
HOJKS:n. Kirjasimme suunnitelmaan,
että toisen luokan aikana Patric lähtee
mahdollisesti tilapäisen opetuksen jaksolle Jyväskylään sekä aloittaa kymmensormijärjestelmän harjoittelun. Siinä
on uusia haasteita oppisisältöjen ohella ensi vuodella, mutta niihin tartutaan
luottavaisin mielin. Ensimmäinen luokka sujui hienosti ja syksyllä jatkamme
innolla Patricin kanssa yhteistä koulutaivalta.
n
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Koulun alku
jännittää äitiäkin
Miia vuori
Poikani Patric aloitti ensimmäisen kouluvuotensa syksyllä 2008.

tamaan. Mielestäni oli parempi olla lapsille rehellinen, kuin sa-

Koulun alku jännitti meitä molempia kovasti ja luulen, että mi-

lata Patricin sairaus, sillä se ei olisi ollut Patricin eikä luokkaka-

nua vielä Patricia enemmän.

vereiden edun mukaista.

Patricin koulun aloitusta helpotti se, että hän oli käynyt esi-

Aivokasvainleikkauksen takia Patric testattiin koulunaloi-

koulun jo Ymmerstan koulussa. Näin ollen koulu ja sen henki-

tusta varten Lastenlinnassa neuropsykologin luona jo esikou-

lökunta oli jo osittain entuudestaan meille tuttuja ja myös osa

luaikana. Silloin todettiin, että Patricilla oli hiukan ongelmia lä-

lapsista. Osa henkilökunnasta oli myös elänyt perheemme kans-

himuistinsa kanssa. Minulle kerrottiin, että lukemaan oppimi-

sa koko tuon aivokasvain leikkauksen jälkeisen ajan, sillä Pat-

nen ja kieltenopiskelu tulisi olemaan pojalle työläämpää kuin

ricin isosisko oli juuri tuona kesänä aloittanut esikoulun Ym-

muille lapsille. Tuo oli aika ikävä asia, sillä tiesin jo lukemisen

merstan koulussa.

olevan näkövamman takia Patricille haasteellista oppia. Tämä

Vaikka lähtökohta koulun aloitukseen oli kohtalaisen hyvä,

oli siis yksi lisähuoleni koulun alettua.

olin kuitenkin huolissani siitä, kuinka Patric selviytyisi välitun-

Ilmoitin asiasta jo esikoulussa opettajalle ja koulun erityis-

neilla muiden lasten touhujen keskellä ja koulun sisällä tapah-

opettajalta sainkin sitten neuvon hankkia Jyväskylän yliopiston

tuvissa siirtymävaiheissa.

ekapelin. Se on tietokonepeli, jota pelatessaan lapsi pääsee ta-

Esikoulussa lapset liikkuivat hyvinkin paljon eriaikaan kou-

so kerrallaan eteenpäin taitojen karttuessa. Tämä peli harjoit-

lulaisten kanssa. Esimerkiksi ulkoilu tapahtui eriaikaan kuin

taa lukemisen alkeita ja äänteiden oppimista. Peli oli meille erit-

koululaisilla, joten piha oli huomattavasti rauhallisempi ja tila-

täin hyödyllinen lukemisen oppimisessa.

vampi heidän siellä ollessaan. Pelkäsin lähinnä sitä, kuinka Pa-

Onnekseni moni edellä mainitsemani pelko on vuoden ai-

tric pystyisi hoitamaan tilanteen välitunnilla, sillä tiesin hänen

kana osoittautunut turhaksi, sillä Patric sai opettajakseen ih-

jäävän paikalleen ja hakevan tutun käden tuekseen runsaassa

misen, joka on tehnyt töitä näkövammaisten lasten kanssa. Se

ihmisvilinässä. Myös se, ettei välitunnilla ole samalla tavalla ai-

oli suuri helpotus. Oli ihanaa ja helpottavaa tietää, että Patric

kuisia paikalla huoletti minua.

oli osaavissa käsissä koulussa, että opettajana on ihminen jo-

Koulun sisällä taas pelkäsin sitä, että kun lapsilla on kiire pai-

ka osaa huomioida Patricin erityistarpeet. Olemmekin pitäneet

kasta toiseen, Patricia saatettaisiin hoputtaa esim. rappusissa ja

opettajan kanssa tiiviisti yhteyttä lukuvuoden aikana ja olen

näin sitten riski kaatua kasvaa. Patricin näkövamma kun ei ole

kokenut sen erittäin tarpeelliseksi ja tärkeäksi asiaksi itselleni

ulospäin kovinkaan näkyvä ja moni, joka ei tunne tai tiedä Pat-

ja Patricille. Toivon, että saamme pitää tämän opettajan Patri-

ricin taustaa, ei huomaa näkövammaa lainkaan, joten Patricia

cilla mahdollisimman pitkään, sillä yhteistyö opettajan kanssa

ei tästä syystä ymmärretä varoa ja auttaa.

on sujunut niin loistavasti ja kiitos Patricin ensimmäisen vuo-

Minua jännitti myös se, kuinka luokkakaverit suhtautuisivat Patriciin ja hänen sairauteensa. Vaikka näkövamma ei ole

den onnistumisesta kuuluu pitkälti juuri tälle ammattitaitoiselle ja välittävälle opettajalle.

niin näkyvä asia Patricissa, hänellä on kuitenkin hyvin näkyvä

Patric sai myös erittäin hyvän avustajan, joka avusti poikaa

pitkä arpi otsallaan ja lääkkeet, jotka hänen pitää koulussa il-

juuri sopivasti, eli teki itsensä mahdollisimman tarpeettomaksi,

tapäivällä ottaa. Patricilta on aivokasvainleikkauksessa joudut-

mutta oli kuitenkin käytettävissä aina silloin kun Patric oli avun

tu poistamaan aivolisäke kokonaan ja siksi hänen hormonitoi-

tarpeessa sekä huolehti Patricin lääkityksestä ja liikkumisesta

mintansa on erilainen kuin ns. normaaleilla lapsilla. Tästä syys-

koulussa – hänelle tästä iso kiitos. Valitettavasti Patric ei saa jat-

tä, sekä lääkkeistä johtuen, Patric on myös normaalia pyöreäm-

kaa hänen kanssaan ensi lukukautena, vaan Patricille tulee aivan

pi poika. Pelkäsin todella sitä, että Patric joutuisi kiusaamisen

uusi avustaja entisen siirtyessä uusiin haasteisiin. Myös koulun

kohteeksi koulussa.

erityisopettaja on ollut mukana Patricin koulunkäynnissä. Myös

Olin kuitenkin päättänyt, että Patricin sairautta ei tarvitsisi

häntä saan kiittää ensimmäisen vuoden onnistumisesta.

salailla muilta lapsilta ja siksi sanoinkin opettajalle, että asias-

Töitä on jouduttu tekemään kotona lukemisen, laskemisen ja

ta saa puhua luokalle ja Patric voi myös itse asiasta kertoa luok-

monen uuden asian suhteen enemmän kuin ns. normaalin lap-

kakavereilleen. Hän on hyvin avoin tässä asiassa ja vastaa mie-

sen kanssa, mutta voin sanoa että ensimmäinen vuosi koulussa

lellään kavereiden kysymyksiin. Näin lapset saivat vapaasti ky-

on kuitenkin sujunut huomattavasti kivuttomammin kuin aluksi

syä mieltään askarruttavista asioista. Eniten kuitenkin kiinnos-

olin pelännyt. Toiselle luokalle lähdemmekin nyt huomattavas-

tusta herättivät Patricin lääkkeet ja se miksi hän niitä joutui ot-

ti luottavaisemmalla ja rauhallisemmalla mielellä.
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Yhteistyö tehostaa
alueellista ohjausta
Arto Manninen

Näkövammaisen oppilaan oikeuksiin kuuluu ohjaus omassa kotikunnassa; kotona ja lähikoulussa.
Merja Määttä ja Tiina Hoikka

oO

ulussa ja sen lähikunnissa oppilaan ohjauksesta
huolehtivat näkövammaisten kuntoutusohjaaja Merja
Määttä Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta sekä Jyväskylän näkövam-
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maisten koulun alueellinen ohjaava erityisopettaja Tiina Hoikka.

Monipuolista osaamista
Merja Määttä on toiminut näkövammaisten kuntoutusohjaajana vuodesta
1990 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hänen ohjauksessaan lapset
ovat vauvaiästä täysi-ikäisyyteen asti.
Merjan pitää työtään monipuolisena ja
antoisana. Jokainen asiakas on oma yksilönsä. Vaikka näkövamma olisi sama,
kahta samanlaista asiakasta tai käyntiä
ei ole. Eri yhteistyötahoja on myös paljon. Merja on peruskoulutukseltaan

Yhteistyö on sujunut hyvin, sanovat
molemmat näkövamma-alan asiantuntijat Merja Määttä ja Tiina Hoikka.

sairaanhoitaja ja hän on erikoistunut
terveydenhoitajaksi. Sattuma johdatti
hänet tekemään työtä näkövammaisten parissa. Lasten neurologisella osastolla työskentelystä on ollut hyötyä erityisesti perhetyötä ajatellen, koska osa
Merjan asiakkaista on monivammaisia
lapsia ja heidän perheitään.
Tiina Hoikka on toiminut peruskoulun luokanopettajana vuodesta 1998. Hä-
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net sysäsi näkövamma-alalle näkövammainen oppilas, jota hän opetti kuusi
vuotta. Vuonna 2003 hän pääsi opiskelemaan näkövammaisten erityisopettajaksi ja sen myötä alueelliseksi ohjaavaksi
opettajaksi Jyväskylän näkövammaisten
kouluun. Tiina toimii Kemissä Karihaaran koulun laaja-alaisena erityisopettajana neljänä päivänä viikossa ja yhtenä
päivänä hän kiertää näkövammaisten
opettajana sekä Oulun alueella että Lapin läänissä. Lapin läänissä on kaksi eri
sairaanhoitopiiriä, joissa on myös työparina näkövammaisten kuntoutusohjaajat. Tiinan mielestä kiertävän opettajan työ on mukavaa. Hän pääsee tutustumaan koulujen erilaisiin kulttuureihin ja erilaisiin opettajanhuoneisiin
sekä tietysti oppilaaseen ja oppilaan vanhempiin, opettajiin ja avustajiin. Oppilaan ohjaaminen parempaan oppimiseen
on työn parasta antia.

koulussa tai päiväkodissa esikouluvuodesta lähtien. Vanhempien ilmoituksesta tulee tieto alueopettaja Tiina Hoikalle, joka on yhteydessä lapsen kotiin
ja kouluun. Ohjauskäynnistä sovitaan
koulun kanssa.

kuiset pitävät palaveria keskenään. Tämä voi olla joko hojks-palaveri tai muu
yhteinen keskustelu oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioita. Tällöin kuntoutusohjaaja ja ohjaava opettaja tapaavat opettajan ja avustajan lisäksi myös
yleensä oppilaan vanhemmat.
Koulukäynnit
Käynnin jälkeen sekä Merja että Tiina
Sovittuaan yhteisistä käynneistä Merja
kirjaavat käynnin tärkeimmät asiat ylös.
ja Tiina valmistelevat käynnin kumpiMerja tekee kirjauksen oppilaan sairauskin omilla tahoilkertomukseen. Tiilaan.
na kirjoittaa käynMerja katsoo viinistä matkaraportin,
Toivottavasti koulut
meisimmät tiedot
joka postitetaan opkokevat
saavansa
laajasairauskertomukpilaan kotiin, koualaista ammatillista
sesta ja miettii mitä
luun ja yleensä myös
apuvälineitä, esit- osaamista käynneistämme. kuntoutusohjaajalle.
teitä tms. käynnillä
Käynnin jälkeen Tiisaatetaan tarvita.
na ja Merja hoitavat
Tiina suunnitsovitusti mahdolliset
telee käyntiä olemalla yhteydessä oppilausunnot sekä apuvälinehankinnat.
laan kouluun ja kotiin. Hän kirjaa ylös,
Verkosto
mitä vaikeuksia ja ongelmia oppilaalla
Yhteistyö pelaa
Yhtenä osana molempien työssä on osalon koulunkäynnissä. Lisäksi Tiina otTyöparina Tiina ja Merja ovat toimineet
listua näkövammaistyöntekijöiden vertaa mukaan heikkonäköisen ja sokeviisi vuotta. Yhdessä he tekevät vuositkostopalavereihin.
an oppilaan oppimateriaalia opettajille
tain yhdestä kymmeneen käyntiä. LuNäitä verkostoja ovat Jyväskylän näja avustajille tutustumista varten. Joka
kuvuoden alussa he
kövammaisten koulun yhteistyöpäivät
vuosi oppilaalle tehpyrkivät pitämään
sekä Pohjois-Suomen näkövammaisdään henkilökohtaiyhteisen suunnittyöntekijöiden verkostopäivät. Muita
nen opetuksen järToivomme
yhteistyömme
telupäivän, jossa
yhteistyötahoja ovat mm. kansaneläjestämistä koskeva
jatkuvan. On antoisaa
keskustellaan oppikelaitos, kuntien sosiaalitoimi- ja tersuunnitelma (hosuunnitella ja käydä
laista, joiden luona
veystoimi, Näkövammaisten Keskusjks). Tämän tekemiolisi tarpeen käydä oppilaskäynneillä yhdessä. sessä Tiina Hoikka
liitto, näkövammaisten kirjasto ja kunseuraavan lukuvuotien kirjastot sekä oppilaan asioissa taauttaa nimenomaan
den aikana. Näihin
vatut terapeutit.
näkövamma-asioikäynteihin kuuluden osalta.
Visioita tulevasta
vat ainakin ne oppilaat, jotka ovat aloitKoulukäynnillä ohjaava opettaja ja
Molempien mielestä nykyisessä tavastamassa koulunkäynnin, siirtymässä toikuntoutusohjaaja seuraavat oppilaan
sa toimia on myös parantamisen varaa.
selta luokalta kolmannelle tai kuudenluokkatyöskentelyä ja apuvälineiden
Aina eivät yhteiset käynnit onnistu josnelta luokalta seitsemännelle sekä peruskäyttöä. Kuntoutusohjaaja katsoo luotakin syystä ja joskus eivät koulut näe
koulusta toiselle asteelle lähtevät oppikan ja koulun tiloja, työskentely-ympäkäyntiä tarpeelliseklaat. Lisäksi käyntejä voidaan tehdä myös
ristöä sekä ergonosi. Toivoisimme, etmuiden oppilaiden luokse, esimerkiksi
miaa. Hän arvioi
tä kunnilla olisi rejos oppilaan näkötilanne, opettaja tai
myös valaistuksen
Visioimme, että
sursseja ja tietoa otkoulu on muuttunut.
riittävyyttä ja esiMerja Määttä on tutustunut oppilaamerkiksi porraskirjoittamamme raportit taa ohjaava opettaja
ja kuntoutusohjaaseen jo ennen kouluikää ja hän kertoo
merkintöjen tarvoisi kirjoittaa yhdessä
ja ohjaamaan näköperheelle Jyväskylän näkövammaisten
peellisuutta. Ohheti käynnin jälkeen.
vammaista oppilasta
koulun palveluista hyvissä ajoin ennen
jaava opettaja seusekä hänen lähityönlapsen koulupolun alkamista. Vanhemraa oppilaan työstekijöitään koulussa
mat ilmoittavat halutessaan lapsensa Jykentelyä koulutehja kotona. Lisäksi toivoisimme, että niilväskylän näkövammaisten koulun palvetävien parissa. Hän kiinnittää huomiolä opettajilla ja avustajilla, jotka opettalujen piiriin. Jyväskylän näkövammaista työskentelyvälineisiin ja -tapoihin,
vat näkövammaista lasta, olisi mahdolten koulu tarjoaa oppilaalle tukijaksoja
kirjoihin ja muihin oppimiseen liittylisuus päästä näkövamma-asioiden pesekä mahdollisuutta alueellisen ohjaaviin asioihin.
rehdytyskoulutukseen.
n
van opettajan käynteihin oman kunnan
Yleensä luokkatilanteen jälkeen ai-
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Pistekirjoitusko
salakieltä?
Logiikka helpottaa oppimista

”Pistekirjoitusta olisi hienoa
osata, mutta se on varmaan kovin vaikeaa,” arvelevat jotkut
kohtaamani ihmiset. Kurssin jälkeen moni on kuitenkin todennut, ”ei se niin vaikeaa ollutkaan”.
Eeva - Liisa Koskinen

tT

änä vuonna tuli pistekirjoituksen kehittäjä Louis Braillen syntymästä kuluneeksi 200 vuotta. Braille kehitti nykyisinkin kaikkialla maailmassa käytössä olevan kuuteen pisteeseen perustuvan
kohokirjoitusjärjestelmänsä 1820-luvulla. Kuuden pisteen kuvio muistuttaa arpakuution silmälukua kuusi. Enää nykyisin ei puhuta vasemmanpuoleisista
tai keskimmäisistä pisteistä vaan käytetään numeroilmaisuja (piste 1 = vasen yläpiste), piste 2 on puolestaan vasen keskipiste ja piste neljä oikea yläpiste jne.

Looginen kirjoitusjärjestelmä
Jos jakaa kirjaimet riveihin 10 kirjainta
kullekin riville, on silloin ns. perusrivi
kirjaimet a-j. Nämä kirjaimet muodos-
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tuvat pisteistä 1, 2, 4 ja 5. Toisen rivin
kirjaimet (k-t) muodostetaan lisäämällä
perusrivin kirjaimiin piste 3. Kolmannen
rivin kirjaimet saadaan lisäämällä perusrivin merkkeihin pisteet 3 ja 6.
Tämän logiikan mukaan siis kun akirjain on piste 1 (vasen yläpiste) on toisen rivin ensimmäinen kirjain k helposti pääteltävissä koostuvaksi pisteistä 1 ja
3. Vastaavasti kolmannen rivin ensimmäinen kirjain u muodostuu pisteistä
1, 3 ja 6. Loogista, eikö vain!

Mistä löytyy
opiskelumotivaatio?
Näkövammaisilla motivaatio kehittyy
yleensä käytännön välttämättömyydestä, sillä onhan pistekirjoitustaito sokean ja vaikeasti heikkonäköisen ihmisen
ainoa luku- ja kirjoitustaito. Entä mikä herättää näkevän ihmisen motivaa-

tion? Uteliaisuus, halu oppia jotain uutta ja ”eksoottista”. Ehkäpä aikuisen ihmisen motiivi on kuitenkin usein rationaalisempi; ajatellaan pistekirjoitustaidosta koituvaa hyötyä.
Näkövammaisten Keskusliitossa on
viime vuoden alusta kannustettu henkilöstöä pistekirjoitustaidon hankkimiseen maksamalla pistekirjoituslisää pistekirjoitustaitotestin hyväksytysti suorittaneille. Liitto haluaa näin tuoda esiin
pistekirjoituksen tärkeyttä ja parantaa
palveluaan. Näkövammaisen, pistekirjoitusta käyttävän henkilön kuuluminen
perheeseen saattaa herättää kiinnostuksen Braillen kirjoitusjärjestelmää kohtaan. On itsestään selvää, että pistekirjoitusta käyttävän koululaisen avustajan tulee myös osata pisteitä.
Pienen koululaisen opetellessa lukemaan ovat vanhemmat luonnollisesti

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2009

mukana lapsensa lukemisen opettelussa, seuraavat aapisen tavaamista ja kannustavat pientä oppijaa. Vanhempiensa kehuja jokainen lapsi kaipaa ja haluaa esitellä heille oppimaansa. Mutta miten toimii sokea lapsi, elleivät vanhemmat osaa pistekirjoitusta?
Vanhemmat voisivat myös kannustaa lastaan pistekirjoituksen oppimiseen näyttämällä esimerkkiä. Etenkin
heikkonäköisille, joille pistekirjoitustaito olisi tarpeen voi vanhempien tai
jonkun muun läheisen esimerkillä olla arvaamattoman suuri merkitys. Kehotus kuulostaa varmasti vakuuttavammalta, jos sanoja itsekin on perehtynyt
asiaan.

Tuntoaistista ei kannata tehdä
kynnyskysymystä
Sokea lukee sormin, mutta näkevän ei
ole mitenkään välttämätöntä siirtyä käyttämään tuntoaistiaan. Visuaalisuus ja
kaikenlainen näönvarainen toiminta on
näkevällä ihmisellä niin dominoiva, että
ellei tätä vallitsevaa aistia saa käyttää tulee toiminnasta monin verroin vaikeampaa. Siksi näkevän onkin tarkoituksen-

mukaisinta keskittyä oppimaan kirjaimet
ja muut pistekirjoitusjärjestelmän niksit
näön avulla. Tuntoaistinsa kykyä hahmottaa pisteitä voi toki kokeilla ja verrata havaintojaan näkemäänsä.

ei ”sano” toiselle mitään. Kussakin kirjaimessa esiintyvät pisteet voi muistaa
myös numeroina. Esimerkiksi m-kirjain on pisteet 1,3 ja 4.

Kukin oppii omalla tyylillään

Perusteet hallintaan kurssilla
tai itsenäisesti opiskellen

Ihmisen oma luontainen tapa oppia vaikuttaa siihen miten etenee pisteiden oppimisessa. Ammattihenkilöstön koulutuksia pitäessäni olen huomannut, että toiset tarttuvat järjestelmän loogisiin sääntöihin rakentaen niiden varassa käsitystään pistekirjoituksesta. Toiset
aloittavat järjestelmällisen ulkoa opettelun. ”kaikki kirjaimet ovat jonkin näköisiä, ne pitää vain opetella tunnistamaan”. Tietyt elementit opetellaan ulkoa vaikkapa venäjän tai arabian kieltä
opiskeltaessa, koska näiden kielten kirjoitusjärjestelmä poikkeaa meidän länsieurooppalaisesta järjestelmästämme.
Miksi sama ajatus ei toimisi pistekirjoituksenkin opiskelussa?
Jotkut käyttävät apunaan mielikuvia
antaen pistemerkeille omia muistisääntöjään. Nämä niksit ovat hyvin henkilökohtaisia: mikä auttaa yhtä muistamaan

Näkövammaisten Keskusliitto järjestää
ammattihenkilöstön koulutuksena näkeville tarkoitetun kaksipäiväisen pistekirjoituskurssin kerran vuodessa, yleensä keväällä. Siellä opiskellaan pistekirjoitusta nimen omaan näön avulla. Kurssi
voidaan suunnitella myös tietylle ryhmälle ja toteuttaa heidän toiveidensa
mukaan. Näkövammaisten koulutkin
perehdyttävät pistekirjoitukseen. Pistetaidon voi opiskella myös itsenäisesti. Itseopiskelumateriaali ’Pisteitä päin’,
jota NKL on myynyt, on käytetty loppuun. Materiaali uudistetaan ja toivoakseni se saadaan käyttöön viimeistään
ensi vuoden alussa.
NKL tiedottaa kursseista ja uuden
oppimateriaalin valmistumisesta. Koulutussuunnittelijan puoleen voi kääntyä
kaikissa pistekirjoituksen opiskeluun
liittyvissä asioissa.
eeva-liisa.koskinen@nkl.fi

Jos jakaa kirjaimet riveihin 10 kirjainta kullekin riville, on silloin ns. perusrivi kirjaimet a-j. Nämä kirjaimet muodostuvat pisteistä 1, 2, 4 ja 5. Toisen rivin kirjaimet (k-t) muodostetaan lisäämällä perusrivin kirjaimiin piste 3. Kolmannen rivin kirjaimet
saadaan lisäämällä perusrivin merkkeihin pisteet 3 ja 6.
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Porin alue
Maalaistalon elämää

jenni mehtälä

Perjantai 15.5.
Matka Koivuniemen Herraan tuntui mielestäni pitkältä. Saavuttuamme saimme heti omat kummikanit. Oli mukavaa saada
oma hoitokani ja vaikka nimien muistaminen oli vaikeaa (Kanien nimet Bond ja Moneypenny) löytyivät ne sentään aina samasta paikasta. Tilaan tutustuttiin traktorin kärryllä huristellen.
Ruokailun jälkeen hoidettiin eläimiä joista parhaiten mieleeni jäivät pikku vasikka, tuhatjalkainen nimeltä Tuhis sekä chinchilla Matias. Mukavaa oli myös se että saimme heti uusia kavereita.
Lauantai 16.5.
Aamulla aamupalan jälkeen aloitettiin lypsyllä ja saatiin maistaa harvinaista herkkua: itse lypsämäämme maitoa ja kaakaolla maustettuna. Päivä kului kavereiden kanssa merirosvoleikeissä ja merirosvolaivalla kävimme meloen myös majavan pesää katsastamassa. Rannalla ongittiin myös porukalla ja minä
sain kaksi kalaa. Kaloilla ruokimme kilpikonnan jolle tuore kala
maistui hyvin. Iltapäivä kului talon töissä kun rakensimme riukuaitaa ja kiipesimme katolle päreitä naulaamaan. Välissä ulkoilutimme vuohtakin riimussa, se oli myös hauskaa. Illalla uitiin paljussa ja jokivettä vain kokeilimme varpailla sillä se oli
kylmää. Savusaunassa pääsimme lämmittelemään, mutta siellä oli vähän tylsää. Iltapalaa syötiin nuotiolla, makkaraa ja lettuja. Nam!
Sunnuntai 17.5.
Aamulla oli kylmä ja väsytti, mutta pian alkoi taas aurinko paistaa ja aamutyöt kutsuivat. Kaikki saivat hevosteluun liittyvän
tehtävän ja minun tehtävänä oli harjata poni. Kun poni oli hoidettu ja valmiina, pääsimme ratsastamaan. Hevostelun jälkeen
keritsimme lampaan. Lopuksi sain vielä uudestaan tuhatjalkaisen eli Tuhiksen käteeni ja äiti sai otettua siitä valokuvia muistoksi. Oli tosi mukavaa ja kotimatka kutsui vähän liiankin nopeasti. Onneksi uusia kavereita tapaamme varmasti vielä uudestaan.
Ville Käkelä 10v. (kirjurina Jenni Mehtälä)

Koivuniemen Herran maatilalta Merikarvialta löytyy monenlaista sorkkaa, tassua, kaviota. Lapsille on tutkittavaksi navettaa, vinttiä, onkaloita. Navetan ylisiltä löytyy leikkipaikkoja sekä mm. kaneja, chincilla, hamsteri ym. pikkueläimiä. Neljä perhettä vietti touhukkaan viikonlopun maalaistalon elämään tutustuen Porin alueleirillä.

Lapin alue
Matkalla menneeseen
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tuija skinnari

6.6.2009 järjestettiin Lapin näkövammaisten lasten perheitten
tapaaminen Rovaniemen Arktikumissa, jossa saimme kiertää ja
tutustua aluksi näyttelytiloihin ja 10 minuutin tiedeanimaatioon. Kun kaikki perheet olivat tulleet paikalle, saimme yhden
työntekijän opastamaan meitä ja kertomaan näyttelyn esineitten alkuperää. Opastettu kierros kesti puolitoista tuntia. Kun
kierros oli päättynyt, saimme joko jäädä vielä kiertämään näyttelytiloja tai lähteä jo Loordi- ravintolaa kohti jossa söimme tapaamisen lopuksi hyviä erilaisia ruokia. Kun kaikki olivat syöneet, lähdimme kukin perhe matkaamaan kotia kohti. Tapaamisessa oli mukana viisi perhettä, yhteensä 20 henkilöä.
Tämä tapaaminen oli todella opettavainen ja mukava, sekä ravintolan ruuat olivat todella hyviä, ja kaikilla oli hauskaa omalla tavalla.
Niilo Skinnari 15v.

Arktikum on museo ja tiedekeskus, jossa perheet tutustuivat
arktisten alueiden luontoon sekä ihmisten tarinoihin ja kulttuuriin. Arktikumin aulalla on pituutta 170 metriä.
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Kirsi Lounela

Etelä-Pohjanmaan alue
Ponien kyydissä
Pohjanmaan perheet kokeilivat, kuinka ponien
kaviot kapsaavat.

Seinäjoella järjestettiin 6.6. poni-iltapäivä. Seitsemän perhettä
kokoontui hoitamaan, ratsastamaan ja ajamaan poneilla Seinäjoen Poniravitallille. Ratsastamisen ja ajamisen lisäksi lapsista
oli mieluista päästä kokeilemaan erilaisia hevosenhoitovälineitä. Erityisesti kavioiden puhdistaminen kaviokoukulla oli monelle jännittävä kokemus, joka jäi varmasti mieleen. Jokainen
sai iltapäivän aikana ratsastaa ja opetella myös raviohjastuksen
alkeita useampaan otteeseen. Osallistujat pääsivät eläytymään
myös ponin rooliin, sillä yhtenä ohjelmanumerona oli pujottelu ponikärryjä vetäen. Sekä lapset että ponit vaikuttivat olevan
tyytyväisiä kokemaansa.

Pääkaupunkiseutu
Hannasta tuli vertaistukija
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merja waris

Olen aloittanut Näkövammaiset lapset ry:n vertaistukijana tänä keväänä, ja yhdessä Wariksen Merjan kanssa jatkamme Sokkotreffien ja muiden tapahtumien järjestämistä. Olen itse kahden heikkonäköisen lapsen, Onnin, 4,5 v. ja Eliaksen 2,5 v. äiti.
Viime viikonlopun vertaistukijatapaamisen innoittamana ajattelin esittäytyä teille ja kannustaa mukaan erityisesti teitä v.
2000 jälkeen syntyneiden lasten perheitä! Olisi hienoa nähdä
teitä muita pienten lasten perheitä tapaamisissa ja saada koolle tätä uutta sukupolvea.
Jaatisella on tosi mukavat lelut ja puitteet lasten leikeille ja
kahvittelua ja jutustelua aikuisille. Minusta on ollut itsekin vasta mukaan tulleena äitinä hienoa nähdä jo teini-ikään ehtineiden lasten vuosien varrella syntyneiden ystävyyssuhteiden tärkeys ja ilo, kun taas tavataan. Vertaisryhmä tuntuu olevan lapsille tärkeä asia.
Merjan kanssa otamme tosi mielellämme vastaan mietteitä ja toiveita tulevan toiminnan järjestämisessä. Vertaistukijaan
voi aina ottaa yhteyttä kun haluaa jutella lapsen näkövammaisuuteen liittyvistä asioista toisen näkövammaisen lapsen vanhemman kanssa tai haluaa vaikkapa lisätietoa tapahtumista.
Hanna Mäkelä
pääkaupunkiseudun vertaistukija
p.040 7096410
email. tanssihanna@yahoo.com

Vertaistukija Hanna Mäkelä tanssi Onni-poikansa kanssa.

Sokkotreffit
Syksyllä näkövammaisten lasten perheet tapaavat sokkotreffeillä Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, Helsinki). Tapaamiset
ovat su 16.8. ja 11.10. klo 16–18. Joulukuun tapaamisen ajankohta ilmoitetaan sivuilla www.silmatera.fi myöhemmin. Jaatiseen voi käydä ennakkoon tutustumassa nettisivuilla www.jaatinen.info, mutta ko. ajankohtana talo on vain Näkövammaiset lapset ry:n käytössä. Ilmoittautuminen: vertaistukijat Merja
Waris p. 040-707 9736, m.waris@luukku.com ja Hanna Mäkelä
p. 040-7096410, tanssihanna@yahoo.com.

Hevostelua
Pääkaupunkiseudun perheille järjestetään ratsastustapahtuma
su 30.8. klo 14–18. Ratsastuskoulu Pikkupihlajassa Kellokoskella. Lisätiedustelut: lasten aluesihteeri Riitta Laakso,
p. 050-352 1645/riitta.laakso@nkl.fi.
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Oo mun kaa!

Muistathan sirkuspäivän

Oo mun kaa! -kerhot syksyllä

Sirkuskoulua käydään Koivupuistossa lauantaina 29.8.2009!
Kirje koulupäivästä ja maksuista on tullut alueen perheille. Ilmoittautuminen 18.8.2009 mennessä vertaistukija Saija Snyggille 040-5552416

Helsinki: tiistai 8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. kello 18–20, Nuorisotalo
Merirasti, Jaluspolku 3.
Joensuu: keskiviikko 9.9., 7.10., 11.11. ja 9.12. kello 18–20, Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry, Kauppakatu 17 B 22.
Jyväskylä: tiistai 8.9., 6.10., 10.11., ja 8.12. klo 18–20, Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Eeronkatu 7 B 19.
Rovaniemi: lauantai 12.9., 3.10., 7.11. ja 5.12. klo 13–15, Lapin
Näkövammaiset ry, Maakuntakatu 12.
Tampere: maanantai 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. kello 18–20, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila, Kuninkaankatu 8 A 4.
Turku: keskiviikko 9.9., 7.10., 11.11. ja 9.12. kello 18–20, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Läntinen Pitkäkatu 37.
Vaasa: toiminta alkaa elo-syyskuussa kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin klo 15.30–17.00, Variskan koulu, Vanhan Vaasankatu 20.
Lisätiedustelut: aluekoordinaattori Anu Autiolta, (09) 7522
540, anu.autio@silmatera.fi

Kuvailutulkattu lastenteatteri
Tatun ja Patun outo loma -teatteri la 10.10. klo 16 Ahaa Teatterissa Tampereella (Hatanpään valtatie 6). Näkövammaiset lapset perheineen pääsevät tutustumaan ennen esitystä esiintyjiin ja lavasteisiin. Sen lisäksi Näkövammaiset lapset ry on järjestänyt esitykseen kuvailutulkkauksen näkövammaisille lapsille.
Katsomosta on varattu 29 paikkaa, joten toimi ripeästi varmistaaksesi perheellenne paikat katsomossa. Varaa lippusi soittamalla Ahaa Teatteriin, p. (03) 222 48 70 tai laittamalla sähköpostia pia.hakala@ahaateatteri.com.
Soittaessasi kerro varauksen olevan Näkövammaiset lapset
ry:n nimellä ja mainitse, että näkövammainen lapsi osallistuu kuvailutulkkaukseen. Ahaa Teatteri lähettää liput suoraan
kotiinne, kun lasku on maksettu. Liput on varattava viim. pe
11.9.2009.
Hinnat: 15€/henkilö ja 5€ laskutuslisä
Esitys on tarkoitettu yli 4-vuotiaille.
Lisätietoja esityksestä osoitteessa: www.ahaateatteri.com/tatujapatu.html

Lasten leirillä puuhattiin pajoissa
Oo mun kaa! -leiri kokosi Ylöjärvelle Koivupuistoon 13 innokasta lasta nauttimaan poutaisesta leiriviikosta reippaiden ohjaajien kanssa. Leirin ohjelma oli monipuolista: liikkumista, askartelua, leikkiä ja discoa. Päivisin lapset jakautuivat kahteen pajaan: eläimet ja askartelu sekä puu- ja rottinkityöt.
Eläinpajassa tutustuttiin opaskoiriin, hevosten hoitoon sekä
kaverikoiratoimintaan. Lisäksi askarreltiin helmitöitä ja leirimaskotti. Rottinkipajassa tehtiin upeat rottinkikorit kotiin viemisiksi. Puutöissä syntyi risti-nolla-lautapeli.
Sää suosi leirillä, joten vietimme paljon aikaa ulkona pelaillen
ja leikkien. Leirillä mm. etsittiin Afrikan tähteä sekä kisattiin erikoisten olympialajien parissa.
Puulämmitteinen rantasauna sai urheimmat leiriläiset ”heittämään talviturkin” 15-asteisessa vedessä. Leiritunnelmaa loivat
myös tikkupullat, makkaran ja muurinpohjalettujen paisto sekä hauskat iltaohjelmat.
Kuten hauskoilla leireillä yleensä, tämänkin leirin viimeisenä
aamuna kuultiin toive: vielä muutama päivä lisää! Kiitos kaikille
leiriläisille, ohjaajille ja avustajille kesäisestä viikosta!

Anu Autio

alueilta

Tampereen alue

Matias, Miina ja Johanna nauttivat varjoleikeistä lasten
leirillä.
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Aluetapahtumista tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostitse. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi toimistolle
osoitteeeseen nlt@silmatera.fi varmistat, että saat alueesi tiedotteet omaan sähköpostiisi.
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Annariikka Sivonen on terveydenhoitajaopiskelija Joensuusta ja marraskuussa 2007 syntyneen
näkömonivammaisen Reiman äiti. Tässä sarjassa
kerrotaan arjen tunteista ja tilanteista yhden vanhemman vammaisperheessä.

Vastuuta ja valtaa

pP

oikani Reima syntyi terveenoloisena marraskuussa 2007. Hän joutui sairaalaan
valtavan itkuisuuden takia viisiviikkoisena ja pian heräsi epäily aivoperäisistä
ongelmista. Tällä hetkellä Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysviivästymä ja epilepsia, mutta oireet selittävä diagnoosi puuttuu vielä. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava: ei liiku, ei puhu, ei istu, ei tartu esineeseen. Reimalla on kuitenkin tärkeä taito olla ihana
ja aurinkoinen.
Reiman papereissa lukee jo rutiininomaisesti sana vaikeavammainen. Karu sana, mutta siitä on meille lähes yksinomaan
hyötyä. Tuntuu välillä kummalliselta, että omaa lasta luonnehditaan sanalla vaikea. Minullehan Reima on oma valloittava
persoonansa ja nykyisin huomattavan helppo ensikuukausiinsa verrattuna. (Ettehän kerro tätä Kelalle!) Fyysinen kuormittavuus kuitenkin lisääntyy sitä mukaa kun Reima kasvaa, eikä
kuntosali ole käynyt mielessä menneeseen 1,5 vuoteenkaan.
Vaikeampaa kuin lapsen hoitaminen, on kuitenkin ollut periksi antaminen. Kaikkien kliseiden äidit, kuten pikkuruisten
jalkojen tepsutus, pallon potkiminen yhdessä ja kirjahyllyyn
kiipeilevä taapero eivät kuulu meidän elämäämme ainakaan
nyt. Ennen Reiman syntymää minulla oli valmiina iso kasa
kasvatusmetodeja: ei herkkuja, ennen kuin lapsi osaa itse pyytää, ei mehuja juomaksi, selkeä rytmi arkeen vaikka väkisin.
Vähän kerrallaan selvisi, ettei lapsi ole terve ja vähän kerrallaan luovuin periaatteistani, onneksi. Jos olisin jäänyt odottamaan hetkeä, että lapsi katsoo vanukaspurkkia, ojentaa kättään sitä kohti ja sanoo: ”Anna”, voi olla ettei hän vielä vuosikausiin, jos koskaan, tulisi tietämään miltä vanukas maistuu.
Reima ei osaa pyytää, mutta hän osaa kiittää.
Keväällä Reima sai maistaa ensimmäistä kertaa pehmistä. Seurauksena oli tyytyväistä hyrinää, kun olisi tehnyt mieli nauraa leveästi, mutta ei voinut, ettei makea herkku valu
suunpielestä ulos. Vilpitön kommentti hymyilytti pehmisbaarin omistajaakin. Niistä tilanteista, joissa lapsi on samalla viivalla ikäistensä kanssa, otetaan kaikki irti. Yleensä taaperoikäisen vanhempi on vaimennin lapsen ja maailman välissä. Reiman kaltaisen lapsen kohdalla on toisin. Lapsi tarvitsee lempeitä törmäyksiä ympäristöön ja lähipiirin tehtävä
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Reimakka
on mahdollistaa ne. Se on kuin tekisi aukkoja lasta ympäröivään sumuun. Lapsi saa maailmasta ne palat, joiden kohdalta läheiset saavat sumua väistymään. Ja ne palat, jotka lähipiiri katsoo näkemisen ja kokemisen arvoisiksi. Tässä sumunleikkaajan pestissä on valtava vastuu ja pelottavan paljon valtaa. Joskus sitä olisi valmis ottamaan ison pankkilainan ja antamaan lyhennyksenä vaikka oikean kätensä, jos vain tietäisi
edessä olevan sen päivän, että Reima itse menisi leluhyllylle
ja valitsisi haluamansa.
Perheessämme kevät ja kesä on harjoiteltu vastuun, ja vallankin, jakamista. Reima on ollut viikonloppuhoidossa Honkalampikeskuksessa, ja saanut kotiin annettavaa erityishoitoa.
Äidin on pitänyt opetella löysäämään napanuoraa ja hyväksyä, että välillä joku muu valitsee vaatteet ja syöttää välipalat,
eikä potalle nostakaan tutut kädet. On pitänyt oppia ajattelemaan omaa jaksamistaan pitkällä tähtäimellä. Se tarkoittaa
ajoittaista luopumista vallasta, mutta myös taukoa vastuun
kantamiseen. Syksyllä tauoista tulee arkipäivää. Reima aloittaa päivähoidon, kun palaan opiskelujen pariin. Meillä on onni saada päivähoitaja kotiin, mikä pehmentää siirtymistä erilaiseen elämänrytmiin. Yhtäkkiä päivät pienen aarteen kanssa vietetäänkin erossa ja molemmille muodostuu omat päivärutiinit. Palaan koulun penkille tyystin toisenlaisena ihmisenä kuin sieltä kaksi vuotta sitten läksin. Reima on järjestänyt
olemassaolollaan korkeakoulutusta, jollaista parhainkaan oppilaitos ei pysty tarjoamaan.
annariikka.sivonen@gmail.com
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Kyllä tämä on
rikkaudeksi
muuttunut
Raisiolaiseen Grönlundin perheeseen syntyi yhdeksän vuotta sitten
kuurosokea poika, Santeri. Lapsen vammaisuus on tuonut elämään
haasteita, joita monen on vaikea kuvitellakaan. Lapsen kehittyminen kuitenkin palkitsee. – Vaikka arki onkin ollut rankkaa, on ihana
nähdä, miten Santeri koko ajan kehittyy, vanhemmat toteavat.

anu autio
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anterin syntymä oli
perheelle pelottava
hetki.
– Kyllä se oli täysi
katastrofi, äiti Minna-Maija Grönlund
muistelee. –Se konkretisoitui jotenkin
vauvanvaunuihin. Vaunuihin piti syntyä terve, kaunis vauva.
– Ei sitä katastrofin määrää voi ulkopuolinen ymmärtää. Ensimmäiset viikot kuljin katse asfaltissa enkä halunnut
kohdata ihmisiä. Kuitenkin olo helpottui aina, kun tulin Santun luo, isä Jyrki
Grönlund kertoo.
Santeri syntyi ilman silmiä, ainoastaan silmien aihiot olivat kehittyneet.
Ensimmäisen elinviikon aikana häntä
tutkittiin paljon, mutta lopullinen kuulovamma varmistettiin kolmen kuukau-

den ikäisenä. Santerin vamma on keskittynyt pään keskikohtaan, molempien silmien ja korvien alueelle. Lisäksi
hänellä oli pikkuaivoissa rakkula, jonka vuoksi pikkuaivot ovat osittain alikehittyneet. Lopullista diagnoosia ei ole
löydetty.
Perhe on pyrkinyt ylläpitämään näön- ja kuulon jäänteitä mahdollisimman paljon.
– Halusimme, että jäljelle jääneitä
aisteja hyödynnetään niin paljon kuin
voidaan. Santerilla on valoa läpäisevät
silmäproteesit, joiden avulla hän erottaa
valon vaihtelua ja jopa värejä. Vasempaan korvaan on leikattu sisäkorvaistute, jonka avulla Santeri kuulee jonkin
verran. Puhetta hän ei kuitenkaan erota,
Minna-Maija Grönlund kertoo.
– Vähäinenkin näkeminen ja kuuleminen tuo Santerin elämään paljon iloa.
Niin kauan kuin näistä apuvälineistä on
hänelle hyötyä, käytämme niitä.
Santerin kuurous haastoi perheen
opettelemaan viittomakieltä. Kotiopetuksen lisäksi Grönlundit matkustivat
Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman kursseille Jyväskylään viisi ker-
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Nyt Santerin huoneen seiniä reunustavat hyllyt ovat täynnä leluja, joita Santeri esittelee innoissaan: erilaisia valoja, soittimia ja leikkityökaluja. Välillä
äänenvoimakkuus nousee korvia huumaavaksi.
– Olemme jo tottuneet meteliin, vanhemmat naurahtavat.

Minna-Maija Grönlund

Arki koettelee voimia

Veljekset Santeri ja Eero. Poikien ollessa pieniä, vanhempien aika meni arjen pyörittämisessä. Nykyisin tilaa jää myös hiukan omille harrastuksille.

taa vuodessa kuuden vuoden ajan. Yksivuotiaana Santeri osasi jo 15 viittomaa – enää viittomien määrää ei pysty laskemaan. Hänellä on kieli - viittomakieli.
– Santeri osaa myös mukauttaa viittomistaan: koulussa hän viittoo eri tavalla kuin kotona. Isovanhemmille Santtu
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viittoo tooodeella hitaasti, Minna-Maija
Grönlund kertoo. –Meille on ollut tärkeää saada opetusta edelleen, sillä lapsihan oppii ja kokee jatkuvasti uusia asioita, joista pitää voida keskustella.
Santerin syntyessä vanhempia askarrutti, miten Santeri kehittyy ja millaisia leikkejä kuurosokea lapsi leikkii.

Grönlundin perheen molemmat vanhemmat, Minna-Maija ja Jyrki, työskentelevät lääkäreinä.
– Välillä tuntuu, että menen töihin
lepäämään, Jyrki Grönlund naurahtaa.
–Kuitenkin työmatkoillakin aina ikävöin
perhettä, etenkin Santeria, koska hänen
kanssaan on kotona fyysisesti kiinni.
Perhe kokee, että työnteko on ollut
hyvä ratkaisu myös Santerin kannalta.
– Jos olisimme jääneet kotiin Santerin kanssa, ei hän olisi kehittynyt kuten
nyt on. Santerilla on ollut sama hoitaja,
Kirsi, – nyt koulussa avustajana – puolitoistavuotiaasta lähtien. Kirsi ja muut
työtekijät ovat tehneet valtavan työn Santerin kanssa. Hän ei opi mitään itsekseen kuten hänen veljensä, vaan jokainen uusi asia tulee opettaa kirjaimellisesti kädestä pitäen, Minna-Maija Grönlund muistuttaa. – Santeria ei pysty kukaan yksin opettamaan, vaan se vaatii
monen ihmisen yhteistyötä.
– Tavallinen lapsiperheen arki on jo
rankkaa, lapsen vammaisuus vain korostaa sitä. Kyllä meilläkin on ollut stressiä kaikista Santerin asioista, jotka pitäisi tehdä paremmin. Syyllisyyttä on
kokenut monista asioista. Myös erilaiset terapiat ovat kuormittavia, vaikka ne
myös antavat paljon. Etenkin ratsastusterapiasta Santeri on pitänyt.
Perheellä on oikeus vapaa-ajan avustajan ja tukiperheen apuun, mutta käytännössä sopivia halukkaita henkilöitä
on ollut vaikea löytää.
– Kemioiden täytyy kohdata ja viittomakielen taito on välttämätön.
Santerin ollessa puolitoistavuotias,
syntyi pikkuveli Eero.
– Kun näytimme Eeroa hänelle,
Santtu viittoi ”koira”, vanhemmat nauravat.
Molempien ollessa pieniä, vanhempien aika meni pitkälti arjen pyörittämisessä. Aikaa omille harrastuksille on
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Santeri syntyi ilman silmiä, ainoastaan silmien aihiot olivat kehittyneet.
Ensimmäisen elinviikon aikana häntä
tutkittiin paljon, mutta lopullinen kuulovamma varmistettiin kolmen kuukauden ikäisenä.

löytynyt vasta viime vuosina.
– Itselleni henkireikä on liikunta, Jyrki Grönlund kertoo. –Aiemmin pelasin pallopelejä, mutta Santerin syntymän jälkeen joukkuelajeihin ei ole voinut sitoutua. Käyn nykyään lenkillä ja
talvella hiihtämässä. Kesällä käyn soutamassa. Minna-Maija saa voimia musiikista ja kuoroharrastuksesta.
Liikunta kiinnostaa koko perhettä.
Veli Eero on aloittanut jalkapalloharrastuksen nappulaliigassa, Santeri käy
Turun Sporttis-kerhossa.
– Santerin liikunta on aina erityisliikuntaa potenssiin kaksi. Olemme kokeilleet tandempyöräilyä ja laskettelua.
Vielä on vaikea sanoa tuleeko laskettelusta Santerin lajia, mutta kaikkea voi
kokeilla.
Yhteinen harrastaminen vaatii paljon miettimistä, jotta siitä on iloa myös
Santerille.
– Nyt kun lapset ovat hieman van-
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hempia, olemme voineet myös matkustella. Lomakohteissa vesipuistot ja huvipuistot on huomattu hyviksi. Santeri
nauttii vedestä ja vauhdista.
Tavalliset asiat kuten syntymäpäiväjuhlat ikäisten kanssa, ovat nousseet
arvokkaiksi muistoiksi Grönlundeille.
Kun aiemmin Santerin juhlia vietettiin
opettajan ja avustajan perheiden parissa, nyt juhliin osallistuvat ensi kertaa
myös luokkakaverit.
– On ollut hienoa, kun Santerikin on
kutsuttu muiden juhliin mukaan, vanhemmat kertovat hymyillen.

Koulunkäynti monen palan
yhdistelmä
Santerin kouluun menoa alettiin valmistella hyvissä ajoin, Santerin ollessa neljävuotias. Santeri käy nyt kolmatta vuotta C.O. Malmin koulua Turussa.
Koulun valinta ei ollut helppo perheelle eikä opetustoimelle. Sopivan koulun

ja luokan löytyminen on vaatinut vanhemmilta paljon voimia ja taistelutahtoakin.
– C.O. Malmin viittomakielisellä koululla ei ollut kokemusta sokeasta oppilaasta. Jyväskylän näkövammaisten koululla ei puolestaan ollut viittomakielen
taitoa. Koimme, että Santerin kehityksen kannalta viittomakielinen opetus
on välttämätön vaihtoehto. Meille ehdotettiin Santerin lähettämistä Haukkarantaan, Jyväskylään, viittomakieliseen
kouluun. Kuusivuotiaan lapsen lähettäminen Jyväskylään asti kouluun ei tuntunut hyvältä ratkaisulta.
Aluksi Santeri kävi koulua yksin –
luokka muodostui hänestä, opettajasta ja avustajasta.
– Jos miettii, miksi lapsi haluaa käydä
koulua, on selkein motivaattori tietenkin kaverit. Eihän kouluun mennä siksi, että halutaan oppia esimerkiksi suomen kieltä, vaan siksi, että siellä on kavereita, Minna-Maija Grönlund toteaa.
Ilman luokkalaisia Santeri jäi myös ilman kavereita.
– Nyt Santerilla on todella hyvä opettaja ja avustaja. Uusi luokka tuntuu myös
omalta ja kavereitakin on jo löytynyt.
Santeri on osa ryhmää ja tykkää olla
muiden kanssa. Toki sosiaaliset tilanteet
ovat hänelle edelleenkin vaikeita, mutta
koulussa niitä on hyvä harjoitella, Jyrki
Grönlund kertoo tyytyväisenä.
– Opettajan ja avustajan sujuva yhteistyö on todella tärkeää. Hyvän avustajan löytyminen on avain onnistuneeseen
koulunkäyntiin. Mikäli päivähoidossa
ollut avustaja voi siirtyä lapsen kanssa
kouluun, helpottaa se siirtymävaihetta,
Minna-Maija Grönlund pohtii.
Koska Santerin äidinkieli on suomalainen viittomakieli, on Santerin pitänyt
opetella suomen kieltä koulussa vieraana
kielenä – pistekirjoituksen avulla. Oppiminen vaatii paljon keskittymistä ja
kiinnostusta koulun käyntiin.
– Santeri pitää koulusta. Uskonto ja
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ympäristöoppi ovat hänen lempiaineensa. Kouluun lähdetään aamulla seitsemältä ja kotiin palataan puoli viiden aikaan. Santeri on aika puhki iltaisin, joten
läksyjen tekeminen on usein haastavaa,
Minna-Maija Grönlund kertoo.

Mistä oma vertaisryhmä
Usein vammaisen lapsen vanhemmat kokevat vertaistuen toisilta perheiltä tärkeäksi. Viittomakielisen kuurosokean
lapsen perhe on kuitenkin ikään kuin
väliinputoaja, ja sopivaa vertaisryhmää
on vaikea löytää.
– Kuurojen puolella näkövammaisuus
on outo asia, ja toisaalta näkövammaisten parissa viittomakieli muodostuu esteeksi. Olemme osallistuneet molempien ryhmien tapahtumiin vaihtelevasti,
Grönlundit kertovat. Perhe on jäsenenä myös Kuulonäkövammaisten Lasten
Vanhemmat ry:ssä.
– Järjestöjen tapahtumissa on mukavaa, koska kukaan ei ihmettele Santtua suuremmin – hän on yksi muista. Ja
onhan se aina meille lomaa, kun ruoka
on valmiina, Minna-Maija Grönlund
toteaa.
– Normaalisti kyläilleissä vanhemmat
yleensä istuvat keskustelemassa ja lapset
leikkivät keskenään. Meillä se ei oikein
ole onnistunut, koska toinen vanhempi
on koko ajan Santerin kanssa.

Päivä kerrallaan
– Kyllä tämä on rikkaudeksi muuttunut.
Lasten kanssa olemisesta saa niin paljon,
isä Jyrki Grönlund kertoo. – Santun ansiosta olemme päässeet mukaviin paikkoihin, joihin emme muuten olisi päässeet. Olemme saaneet kokeilla myös ratsastusta, melomista ja laskettelua.
Vanhemmat ovat ylpeitä molemmista
lapsistaan – kumpikin kehittyy omalla tavallaan.
– Kun Santeri lausui koulun joulujuhlassa runon, kaivattiin kyllä nenäliinaa,
Minna-Maija Grönlund herkistyy.
Perhe ei ole vielä pohtinut Santerin
tulevaisuutta, vaan katsovat eteenpäin
päivän kerrallaan. Santeri itse on kertonut haluavansa isona hissivahdiksi
tai EEG-lääkäriksi.
– Ei kannata murehtia huomista liikaa, vaan keskittyä nykypäivään, Minna-Maija Grönlund toteaa.
n
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Kuurosokeus on enemmän kuin
vammojensa summa

K

uurosokealla henkilöllä on vakava-asteinen näkö- ja kuulovamman yhdistelmä. Osa kuurosokeista on täysin kuuroja ja sokeita,
toisilla on näön ja/tai kuulonjäänteitä. Vammojen yhdistelmästä johtuen
kuurosokeat eivät välttämättä voi käyttää hyväkseen näkövammaisille
tai kuulovammaisille tarkoitettuja palveluja. Kuurosokeus aiheuttaa erittäin suuria vaikeuksia koulunkäynnissä, jatkokoulutuksessa, työssä, perhepiirissä ja sosiaalisissa kontakteissa.
Kuurosokeana syntyneiden tai kuurosokeaksi varhaisessa iässä tulleilla
on persoonallisuuden kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä lisävaikeuksia. Kuurosokeus onkin nähtävä aivan omana vammana, joka aiheuttaa erityismenetelmien tarvetta kommunikoinnissa ja jokapäiväisessä
elämässä selviytymisessä.
Kuulonäkövammaisten Lasten Vanhemmat ry on yhdistys, jonka toimialue on koko Suomi. Yhdistys edistää ja valvoo kuulonäkövammaisten ja
heidän perheidensä yleisiä ja yhteisiä etuja sekä yhteiskunnallista tasaarvoa ja elämänlaatua. Lisäksi se järjestää mm. kurssi-, ohjaus-, neuvonta- ja virkistystoimintaa sekä matkoja.

Kuurosokealle viitotaan kädestä käteen
Viittomakieltä on mahdollista viittoa ja vastaanottaa myös taktiilisti eli
kädestä käteen viittoen. Tällöin kieltä ymmärretään tunto- ja liikeaistien
kautta. Tätä menetelmää käytetään, kun näkö ei riitä erottamaan viittomia.
Viittomakieleen kuuluvat keskeisesti ilmeet ja eleet. Kädestä käteen viitottaessa kaiken tulee kuitenkin olla tunnettavissa, ei vain nähtävissä.
Kädestä käteen viitottaessa viittojan käsi on vastaanottajan käden alla.
Kun viittoja vaihtuu, käsien paikkaa vaihdetaan.
Osa kuurosokeista käyttää myös sosiaalisia pikaviestejä. Pikaviestit ovat
kosketukseen perustuvia keholle tehtäviä merkkejä. Pikaviestejä voidaan tehdä esim. selkään, olkapäähän, käsivarteen, kämmenselkään tai
etureiteen. Ihmiset reagoivat eri tavoin eri paikkojen koskemiseen. Lapsen täytyy hyväksyä merkin teko eikä se saa esimerkiksi kutittaa tai tuntua epämiellyttävältä.
Kuurosokea lapsi saa tietoa nopeasti ja monipuolisesti tutkimalla itse eri
kohteita. Kosketuksen kautta saa tietoa mm. esineen koosta, materiaalista ja suhteesta omaan itseen. Toiminnan kautta saadaan tietoa miten
tehdä, koskettaa tai muotoilla jotakin. Kuurosokean tai toisen henkilön
kehoa voidaan käyttää myös esineen, muodon tai liikkeen kuvaamiseen.
Kuurosokean lapsen kanssa toimiessa luovuus on valttia.
lähde: www.kuurosokeat.fi
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Tuomo Burmanin vapaa-aikaan kuuluu kuorolaulua,
radio-ohjelmien tekoa ja mökkielämää puunhakkuineen. Vaimo, Mervi Hakulinen, on innokas puutarhaihminen, joten pariskunnan kesäinen ruokapöytä täyttyy
oman pihana antimista. Perheen kesäparatiisi sijaitsee
Pienen Mustinjärven rannalla Tuusniemellä.

Näkövammaisen yrittäjän pitää
olla luova ja aktiivinen, sanoo
atk-alan yrittäjä Tuomo Burman.
leena honkanen

aA

tk-palvelu Tuomo Burman koodaa Silmäterä-lehtemme näkövammaisille lukijoille sopivaan elektroniseen
muotoon. Sähköinen Silmäterä on noudettavissa lukijan omalle koneelle Näkövammaisten Keskusliiton Tiedonhallintapalvelun jakelujärjestelmästä. Luetus-muotoinen lehti on luettavissa tietokoneen pistenäytöltä tai puhesyntetisaattorin avulla.
Koodaamista voisi verrata mustapainetun lehden taittoon: Word-muotoinen
teksti puhdistetaan turhista muotoiluista, rivinvaihdoista ja sarkaimista ja siihen
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merkitään koodein otsikot, väliotsikot ja
muut tekstiä jäsentävät kohdat.
– Silmäterän koodaamiseen menee
yleensä yhden illan työtunnit. Täytyy
kyllä sanoa, että Silmäterä on niin hyvä
ja mielenkiintoinen lehti, että sitä tulee
myös luettua, sanoo Tuomo Burman.
Burmanin mielestä atk-ala on edelleen hyvä ala näkövammaiselle, mutta
töitä pitää tehdä eläimellisesti ja olla valmiina ottamaan vastaan vähän omista
toiveista poikkeaviakin työtehtäviä.
– Näkövammaiskenttä ei pysty työllistämään kaikkia alalla toimivia näkövammaisia, eikä avoimilla työmarkkinoilla aina helposti löydy soveltuvia paikkoja. Yrittäjyys valikoituu usein itsestään parhaaksi tai ainoaksi vaihtoehdoksi. Etätyö itsenäisenä yrittäjänä voi
olla hyvinkin varteenotettava vaihtoehto, jos pystyy aikatauluttamaan päivänsä itse ja kestää työn yksinäisyyden,
Burman sanoo.

Kelkassa pysymisen paine
– Maailma muuttuu kovaa tahtia ai-

mervi hakulinen

Yrittäjän eväät
na visuaalisemmaksi ja totuus on, että
apuvälineisiin perustuvat ratkaisut tulevat aina hiukan jäljessä, sanoo Tuomo Burman.
– Vähäisestäkin näönjäänteestä on
suuri apu, koska aina tulee hetki, jolloin
jonkun olisi katsottava ruutua. Minulla
on itselläni henkilökohtainen avustaja,
joka toimii tarvittaessa silminä, mutta
hänen työtuntinsa ovat rajalliset.
– Atk-alalla kukaan ei voi olla täydellinen, pitää vain sietää sitä, että elää
puolittaisessa tietämättömyydessä ja jaksaa koko ajan ottaa selvää ja opiskella uutta.
– Yrittäjän työt koostuvat usein pienistä hyvinkin erilaisista osista. Täällä
hetkellä minulla on Silmäterän lisäksi
koodattavana vain Valjaissa -lehti. Sen
lisäksi teen atk-ohjausta, laite- ja ohjelmistomyyntiä ja yhteistyötä alan yritysten kanssa. Pitää olla valmis ottamaan vastaan kaikenlaisia työtehtäviä
ja myös aktiivisesti etsiä ja rakentaa itselleen työtilaisuuksia. Esimerkiksi kuopiolaisen internetyrityksen kanssa sol-
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Mikä Luetus?
l Näkövammaisten Keskusliiton Tiedonhallintapalvelut Luetus-ohjelma asennetaan asiakkaan tietokoneeseen ja lukeminen tapahtuu tietokoneen ja sen
apuvälineiden avulla.
l Valikoimassa on yli 20 päivittäin ilmestyvää sanomalehteä, kymmeniä aikakauslehtiä, tuhansia elektronisia kirjoja, järjestöjulkaisuja, radio- ja tv-ohjelmat,
hinnastoja, luetteloita, oppaita, ohjeita ja muuta materiaalia.

Tuomo burman

l Palvelu perustuu tekijänoikeuslain antamaan oikeuteen jakaa materiaalia näkövammaisille heille sopivassa muodossa. Tämä oikeus on erittäin arvokas ja
tietoturvaa vaalitaan tarkasti. Kaikki asiakkaat allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen palvelun käytöstä. Jokaisen asiakkaan näkövammaisuus on varmennettu
joko lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnosta. Palveluiden käyttämiseen tarvitaan Tiedonhallintapalvelusta annetut käyttäjätunnukset, salasanat ja ohjelmistot. Luetus on suojattu formaatti - Luetus-ohjelma
-muotoisia tiedostoja ei voi lukea millään muulla ohjelmalla.

min yhteistyösopimuksen viiden vuoden kypsyttelyn ja yhteydenpidon jälkeen.

Vahvuudet esille lapsesta lähtien
Tuomo Burman on kotoisin Pohjois-Karjalasta maalaismiljööstä, jossa lapsuus oli tilaisuuksia ja kokemuksia täynnä. Lähtö sokeain kouluun kauas Kuopioon ja sittemmin Jyväskylään oli suuri muutos elämään ja ikävä kotiin kova; samoin
muutto seitsemän kouluvuoden jälkeen takaisin kotiseudulle
ja tavalliseen kouluun.
– Sokeainkoulussa olivat kaikki kaverit ja kotikoulussa tunsin itseni alussa yksinäiseksi. Partiotoiminta toi siinä vaiheessa mielekästä sisältöä elämään. Suoritin partionjohtajan ylemmän tutkinnon ja johdin jonkin aikaa kehitysvammaisten Sisupartio-vartiota. Partiolaisten mukana kiersin Eurooppaa ja
tein pyörä- ja veneretkiä – hienoja kokemuksia, jotka kasvattivat myös itseluottamusta.
Tämän päivän nuorille Burman toivoisi elämäneväiksi rohkeutta ja luovuutta.
– Kaikki, johonkin tutkintoon tai ammattiin liittyvät työtehtävät eivät näkövamman tähden ole kaikille soveltuvia, siksi koulutuksessa olisi kiinnitettävä huomiota kunkin opiskelijan henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja vahvistettava niitä. Ne
näkövammaiset nuoret, jotka pystyvät itse ottamaan vastuuta, selvittämään asioita ja olemaan aktiivisia, tulevat pärjäämään elämässä ja työssä.		
n
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l Koodaaminen tarkoittaa aineiston muuntamista
puhtaaseen tekstimuotoon ja rakenteen luomista julkaisuun erityisten koodien avulla. Kaikenlainen kuvamateriaali jää pois. Luetus-julkaisu sisältää vain tekstiä. Varsinainen e-julkaisuksi muunto tehdään oman
ohjelmamme avulla.
Muokkaustyö tehdään yleensä käsin ja sen tekevät
Tiedonhallintapalvelun freelancermuokkaajat Tiedonhallintapalvelun tilauksesta. Muunnosohjelmaa ei jaeta vapaasti, vaan ne ovat pelkästään muokkaustyötä tekevien henkilöiden hallussa. Muokkaustyön suuruus riippuu aina muunnettavan materiaalin laadusta. Keskivertojulkaisun muokkausaika on 3 - 10 tuntia.
Hyvin harvoin päästään täysin ohjelmalliseen muokkaukseen.
Kustannukset elektronisen julkaisun tuottamisesta jakautuvat siten, että ellei toisin sovita, alkuperäisen aineiston tuottaja maksaa korvauksen muokkauksesta
ja Tiedonhallintapalvelu vastaa kaikesta muusta.
Lisätietoja:
l http://www.nkl.fi/tiedons/
palvelutnakovammaisille/e-julkaisut.htm
l info@thp.nkl.fi.
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Henkilökohtaisesta
avusta
subjektiivinen
oikeus
sari kokko
Syyskuun alussa toteutuu pitkään odotettu uudistus henkilökohtaisesta avusta. Mitä tämä tarkoittaa
käytännössä? Mikä muuttuu ja mikä säilyy entisellään? Kysymyksiä on aluksi paljon, mutta vähitellen
käytäntö opettaa sekä asiakkaita että päätöksentekijöitä.

Mikä vammaispalvelulaissa muuttuu?
Henkilökohtaista apua koskeva vammaispalvelulain muutos tulee voimaan syyskuun alussa. Lakiin on lisätty säännökset vaikeavammaisen ihmisen oikeudesta henkilökohtaiseen
apuun, vammaisen ihmisen palvelutarpeen selvittämisestä,
palvelusuunnitelman laatimisesta sekä vammaispalveluasian
viivytyksettömästä käsittelystä. Lisäksi vammaispalvelulaista
tulee ensisijainen suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin.
Jokaisella muutoksella on merkitystä, mutta kuitenkin kaikkein merkityksellisin on vaikeavammaisen ihmisen subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun. Kunta ei siis enää voi
tehdä kielteistä päätöstä henkilökohtaisesta avusta vetoamalla
määrärahojen puuttumiseen.

Kuka on vaikeavammainen?
Tulevaisuudessa henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vaikeavammainen ihminen, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi välttämätöntä ja toistuvaa
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apua päivittäisissä tekemisissään kotona tai kodin ulkopuolella. Toistuvaa avuntarvetta on myös tuntimäärällisesti pieni,
mutta ihmisen itsensä kannalta välttämätön apu.
Avuntarve ei saa aiheutua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista. Subjektiivinen oikeus ei
myöskään koske laitoshoidossa olevia ihmisiä.
Lain mukaan vaikeavammaisella ihmisellä on oltava voimavaroja henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan
määrittelyyn. Henkilökohtainen apu ei voi olla hoitoa, hoivaa
tai valvontaa, vaan näihin tarpeisiin kunnan on vastattava
muilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla.

Mihin henkilökohtaista apua voi käyttää?
Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on mahdollistaa vaikeavammaiselle ihmiselle oman elämäntapansa ja -tilanteensa mukainen elämä. Avuntarvetta voi olla sekä kotona että kodin ulkopuolella. Päivittäisissä asioissa avuntarvetta saattaa olla esim. liikkumisessa, asioinnissa, ruokahuollossa, vaatehuollossa ja kodin siisteydestä huolehtimisessa. Lisäksi avuntarvet-
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ta voi olla työssä ja opiskelussa. Näihin tarpeisiin kunnan on
myönnettävä henkilökohtaista apua niin monta tuntia kuin
vaikeavammainen ihminen välttämättä tarvitsee. Harrastuksiin, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen
on vuoden 2010 loppuun asti myönnettävä vähintään kymmenen tuntia kuukaudessa ja sen jälkeen vähintään kolmekymmentä tuntia kuukaudessa.

Avuntarpeen määrittely
ja palvelusuunnitelma
Palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa sekä niistä päätettäessä
on entistä paremmin otettava huomioon vaikeavammaisen ihmisen mielipide, toivomukset, yksilöllinen elämäntilanne ja todellinen avuntarve. Palvelusuunnitelmassa määritellään henkilökohtaisen avun ja muiden tarvittavien palvelujen määrä
ja järjestämistapa. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä
kunnan ja vaikeavammaisen ihmisen sekä tarvittaessa hänen
huoltajiensa kanssa. Palvelusuunnitelman laatimisessa voi tarpeen mukaan olla läsnä myös muita tahoja. Jos kunnan ja vaikeavammaisen ihmisen mielipiteet palvelujen ja avun tarpeesta eroavat huomattavasti, palvelusuunnitelmaan on kirjattava
asiakkaan mielipiteet ja toivomukset.
Palvelusuunnitelman rooli on merkittävä, kun arvioidaan
henkilökohtaisen avun välttämättömiä tuntimääriä. Tämän
vuoksi on tärkeää, että avuntarvetta päivittäisissä asioissa,
työssä ja opiskelussa on mietitty jo ennen palvelusuunnitelman laatimista.
Palvelusuunnitelma tulee tarkistaa aina asiakkaan tarpeiden
tai olosuhteiden muuttuessa. On suositeltavaa, että muutoinkin palvelusuunnitelma tarkistetaan 2-3 vuoden välein.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat
Jatkossa henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella eri
tavalla. Mahdolliset järjestämistavat ovat nykyinen henkilökohtainen avustaja –malli, palveluseteli sekä kunnan itse järjestämä tai ostama palvelu.
Kun henkilökohtainen apu järjestetään henkilökohtaisen
avustajan avulla, kunta korvaa nykyiseen tapaan avustajan
palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Palveluseteliä käytettäessä kunta hyväksyy palvelujen tuottajat, joilta henkilökohtaista apua voi ostaa. Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta palveluseteliä, jolloin kunnan on järjestettävä henkilökohtainen apu muulla tavalla. Palvelusetelistä ei saa periä
omavastuuosuutta, sillä henkilökohtainen apu on asiakkaalle
maksutonta. Lisäksi kunta voi järjestää henkilökohtaista apua
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ostopalveluna, osana kunnan omaa toimintaa sekä yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa.

Omainen henkilökohtaisena avustajana
Tulevaisuudessa omainen tai läheinen ei pääsääntöisesti voi
toimia vaikeavammaisen ihmisen henkilökohtaisena avustajana. Perheenjäsenenä pidetään mm. puolisoa, lasta, vanhempaa, isovanhempaa tai elämänkumppania. Poikkeuksena ovat
tilanteet, joissa vaikeavammaisen ihmisen etu vaatii, että henkilökohtaisena avustajana on omainen. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. äkillinen avuntarve tai vaikeus löytää avustaja.

Asian viivytyksetön käsittely
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat
päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lain mukaan
päätökset on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun palvelua tai tukitoimea koskevahakemus on jätetty sosiaalitoimeen.
Kolmen kuukauden määräaika voidaan ylittää, jos asian selvittäminen vaatii jostakin erityisestä syystä pidemmän käsittelyajan. Tällainen erityinen syy voi olla esim. vamman tai sairauden harvinaisuus. Jos asian käsittely viivästyy, siitä on ilmoitettava asiakkaalle.

Palvelutarpeen selvittäminen
Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä vammaisen ihmisen tai hänen edustajansa suullisesta tai kirjallisesta yhteydenotosta. Myös vammaispalvelua koskevan hakemuksen jättäminen on yhteydenotto.
Palvelutarve on selvitettävä vammaisen ihmisen tilanteen ja
olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.
Pääsääntönä voidaan pitää kotikäyntiä tai vähintään henkilökohtaista tapaamista.

Mistä lisätietoja?
Lisätietoja henkilökohtaisesta avusta, palvelusuunnitelmasta
tai palvelutarpeen arvioinnista saa Näkövammaisten Keskusliitosta koulutussihteeriltä, lasten aluesihteereiltä tai aikuisten
aluesihteereiltä.
Assistentti.info on tuottanut oppaan Uudistuva vammaispalvelulaki. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu. Sähköisenä opas löytyy sivustolta www.assistentti.info.
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nuoret

Ensiaputaidot haltuun
Näkövammaisten Keskusliiton Nuorisotoimi järjesti Suomen Punaisen Ristin Ensiapu 1 -kurssin
toukokuussa Turussa. Osallistujia oli 21. Kurssiohjelmaan kuului muun muassa verenvuodon tyrehdyttämistä painesiteellä, elvytystä, kylkiasennon
harjoittelemista sekä tietoa sairaskohtausten ensiavusta. Jokainen osallistuja sai kaikissa Euroopan maissa voimassaolevan todistuksen kurssista.

Johanna opastaa Virpiä tekemään Emmin painesiteen.

O

sallistuin kurssille, koska ensiavun perustiedot olisi kiva
osata. Olisi myös hyvä osata auttaa, jos vaikka kaverille
sattuisi jotain, kertoo 15-vuotias Virpi Väänänen.
Kurssin ohjelmasta palovammojen ensiapu oli Virpille vanhan kertausta. Aihetta oli käsitelty jo koulun terveystietokurssilla.
– Kurssissa mukavinta oli opetella elvyttämään, vaikka nukke olikin aika jähmeä kaveri. Ilmaa oli vaikea saada keuhkoihin
asti, Virpi kertoo.
Myös Ronja Ojasta elvytys oli kurssissa mukavinta.
– Oikeastaan koko kurssi oli mielenkiintoinen. Monet asiat, kuten murtumien ensiapu, olivat jo etukäteenkin tiedossa,
mutta kurssista sai varmuuden siitä mitä tulee tehdä oikeassa
tilanteessa.
Kurssin toisena kouluttajana toimi Johanna Arvo, joka oli
monelle osallistujalle jo entuudestaan tuttu nuorisotoimen tapahtumista. Johanna on koulutukseltaan sairaanhoitaja, mutta
opiskellut myös hätäkeskuspäivystäjäksi ja ensiapuopettajaksi.
Tärkeimmäksi neuvoksi ensiaputilanteisiin Johanna kertoi puhelimen käytön.
– Puhelimesta kannattaa opetella käyttämään kaiutintoimintoa. Tällöin ensiaputilanteessa voi kuunnella hätäkeskuksen neuvoja ja toimia näiden mukaan kumpikin käsi vapaana.
Hätänumeroon 112 voi soittaa aina, kun on hätätilanne, mutta
myös silloin jos on epävarma siitä mitä pitäisi tehdä.
– Kaikilla puhelimilla, missä vain on virtaa, voi soittaa hätänumeroon huolimatta esimerkiksi siitä, onko puhelimessa puheaikaa jäljellä tai onko siinä Sim-korttia sisällä. Siksi lapsille ei
koskaan saa antaa leluksi vanhaa kännykkää, johon vielä syttyy
virta. Lapsi oppii pian numeroyhdistelmän, jossa kiva täti alkaa
puhua. Ja jokainen pilasoitto voi estää oikeasti avuntarpeessa
olevan puhelun läpipääsyä, Johanna muistuttaa.
Hätänumeroon soittaessa on hyvä tietää sen paikan osoite,
missä itse on.
– Kesämökeille ja haja-asutukselle sekä nykyisiin uusiin yhdistyneisiin kuntiin on hyvä tietää myös paikan karttakoordinaatit. Nämä voi pitää vaikka ilmoitustaululla esillä. Oman kodin, kesämökin tai vaikka mummolan karttakoordinaatit löytyvät osoitteesta www.112.fi, Johanna opastaa.
– Valtaosa tapaturmista tapahtuu kotona. Siksi on syytä tehdä kodista mahdollisimman turvallinen. Osoitteesta www.kotitapaturma.fi löytyy erilaisia tarkistuslistoja kodin turvallisuudesta, myös lapsiperheille. Myös omia ensiaputaitoja kannattaa aika ajoin päivittää, Johanna muistuttaa ja kannustaa osallistumaan kursseille.
Jutta Kivimäki

Lisätietoja nuorisosihteeri Jutta Kivimäki
p. (09) 3960 4653, 050 596 5022 tai
jutta.kivimaki@nkl.fi.
http://www.nkl.fi/palvelut/nuoret/index.htm

Iida ja Ella elvyttävät.
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Bibi ja Iida.

Isovanhemmat
lähellä ja kaukana
Iida on syksyllä 6 vuotta täyttävä heikkonäköinen tyttö. Hän
muutti vanhempiensa ja pikkuveljensä kanssa kesällä 2008
Kirkkonummelta Ilmajoelle. Yhtenä perheen muuton motiiveista oli päästä lähemmäs isovanhempia.
kirsi lounela

iI

ida on ensimmäinen
lapsenlapsemme ja isovanhemmuus merkitsee meille todella paljon. Haluamme olla mukana auttamassa ja olemassa läsnä eri tilanteissa. Iida
on seurallinen luonne ja hän on ollut
hyvin verbaalinen jo pienestä saakka.
Sellaista ongelmaa ei ole, johon Iidalla
ei olisi ehdottaa ratkaisuvaihtoehtoa –
usein järkevämpää kuin aikuisilla, kertovat Ilmajoen isovanhemmat Tuula ja
Jorma Nevanperä.
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– Kun saimme kuulla Iidan näkövammasta, ensimmäinen tunne oli yllättyneisyys. Ihan pienenä tilaa ei tiedetty. Kuukausien jälkeen selvisi, että näkökyvyssä on mahdollisesti jotakin ongelmaa. Siihen on kasvettu sitä mukaa,
kun asiat ovat tarkentuneet. Asian kanssa on opittu elämään. Iidalla on näkökykyä niin paljon, että hän pystyy hoitamaan itse arjen askareita ja lähietäisyydeltä myös lukemaan. Toivoimme alkuaikoina, että jotakin pystyttäisiin tekemään ja parantumisen mahdollisuus
olisi olemassa. Suhtaudumme luottavaisesti tulevaisuuteen ja ajattelemme, että
Iidan empaattinen ja sopeutuva luonne
auttaa häntä monessa tilanteessa.

Traktoriajeluja ja
marjareissuja
– Iida tarvitsee vähän enemmän ohjausta liikkumisessa. On muistettava pitää mielessä päivän askareissa se, että
kaikkea Iida ei pysty näkemään. Esimerkiksi ruokailuun liittyvät asiat, kuten ruokien paloittelu tai maidon kaa-

taminen kuuluvat asioihin, joissa Iidaa
on tuetava.
– Ulkoillessa Iida tarvitsee aina kaverin. Olen etuoikeutetussa asemassa saadessani ulkoilla Iidan kanssa ja nähdä
tuolloin itsekin asioita uudella tavalla,
Tuula Nevanperä sanoo.
Vaarin ja Iidan yhteistä tekemistä ovat
mm. traktoriajelut sekä uiminen ja eväsretket. Kesäisin he viettävät aikaa myös
puutarhaa tutkimassa.
– Iida on kiinnostunut erilaisista kasveista ja haluaa tietää yksityiskohtaisesti niistä. Lisäksi häntä kiinnostavat perhoset ja kovakuoriaiset. Yritämme tilaisuuden tullen päästä tutkimaan niitä aivan lähietäisyydeltä. Mummun kanssa Iida on käynyt myös marjametsässä ja mansikkamaata he ovat hoitaneet
yhdessä jo useampana vuonna, Jormavaari kertoo.

Kaukana, mutta mukana
Iidan toiset isovanhemmat asuvat kauempana, Oulussa, mutta Iidan syntyessä
he asuivat Sambiassa saakka. Suahilin-
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Iidasta on kivaa , kun
mummu ja vaari asuvat
ihan vieressä.
kieliset termit bibi (isoäiti) ja babu (isokuin usein kotona valoja sytyttämättä
isä) ovat muistona tästä ajasta.
saadakseni havainnollisen käsityksen
– Kun avaan tietokoneeni, ruudussiitä, miten ihminen selviytyy vaikka
ta katsoo minua suoraan silmiin pikei näekään kaikkea selvästi.
ku Iidan kirkas katse. Siinä ei näy häi– Kun Iidan näköä oli tutkittu, jovähdystäkään niistenkin helpotti se,
tä seikoista, jotka
ettei hänellä ollut
On kivaa kun saa leikkiä ja olla
ovat varjostaneet
samaa vaivaa kuin
mummun ja vaarin kanssa.
Iidan elämää varmonilla suvussamKesäisin autan mummua
haisesta lapsuudesme. Hänen vikansa
kasvimaalla ja sitten leikin
ta saakka. Kun hän
mummun kanssa nukkekodilla. oli meille uusi ja aion varttunut, hän On kivaa, kun vaari hakee meidät van erilainen. Toion tottunut sopeusinaan en osaa otjoskus hoidosta. Mummu ja
tumaan tilantee- vaari auttavat, jos tarvitsen apua. taa sitä huomioon,
seensa ja minäkin
toisinaan olen epäMinun mielestä on mukavaa,
isoisänä eli Babu- kun pääsen mummulle ja vaarille varma, kun en tiedä,
na taidan ottaa sen
paljonko hän näkee
yökylään ja voin juosta heidän
talolle saakka omasta kodista.
liiankin luonnollija mitä jää näkemätsena asiana, kertoo
tä. Ongelmaan törJaakko Lounela.
Iida
mään silloin, kun lu– Äitini isä oli
emme yhdessä kirainoa isovanhemjaa. Iida työntää piemistani, jonka olen henkilökohtaisesti
nen päänsä niin lähelle kirjan sivuja, ettavannut. Hänestä muistan ehkä parhaitä minun on vaikea lukea sanoja. Silloin
ten sen, miten hän säännöllisesti hoiti
ymmärrän, että monissa muissakin tisilmiään lääkettä tiputtamalla. Perinlanteissa pitäisi ottaa huomioon Iidan
nöllinen silmäsairaus oli vaikuttanut
kyvyt ja niiden rajoitukset.”
hänen kohdallaan ammatinvalintaan
Prinsessa on syntynyt
samoin hänen isänsä kohdalla. Minun
– Syntyessään Iida oli jo kolmas lastenikäpolvessani ja seuraavassa jotkut isolapsemme, mutta hänellä on erityisasema
isäni jälkeläisistä ovat jääneet kokonaan
ensimmäisenä tyttönä. Saimme Sambityöelämän ulkopuolella heikon näkönaan viestin: Prinsessa on syntynyt, kersä vuoksi. Jo ennen Iidan syntymää lii-
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too Oulun Bibi, Elvi Lounela. – Voi sitä iloa ja riemua!
– Tulimme lomalle jouluksi Suomeen,
jolloin oli Iidan kastejuhla. Vielä tuolloin mikään ei himmentänyt prinsessan tuomaa iloa.
– Palattuamme Sambiaan aloimme
vähitellen saada viestejä Iidan näköön
liittyvistä ongelmista. Kun näkövamman
laatu varmistui, vammaisuus sinänsä ei
itselleni ollut järkytys. Vammaisuuden
olin kohdannut läheltä jo aikaisemmin,
kun veljeni poika syntyi kuurona. Siksi
Iidan kohdalla ajattelin niitä positiivisia asioita, mihin hänellä on mahdollisuuksia vammastaan huolimatta.
– Saimme viestien ja kuvien välityksellä seurata Iidan kasvua ja kehitystä.
Iloitsimme jokaisesta pienestäkin edistysaskeleesta. Kun kävimme Suomessa
ja leikin Iidan kanssa tai seurasin hänen leikkejään, saatoin joskus unohtaa
hänen vammansa – niin hyvin ja sujuvasti hän selvisi asioistaan kotona. Kun
olimme kodin ulkopuolella, hän tarvitsi enemmän apua.
– Jälkeenpäin olen huomannut, että joskus olen ollut ylihuolehtiva, joskus puolestaan liian varomaton. Ehkä
tämä johtui siitä, että en voinut tarkasti tietää, miten paljon Iida itse asiassa
näki – mihin hän tarvitsi apua ja mistä selvisi itse. Tämä huoli on vähentynyt Iidan kasvaessa. Hän osaa itse pyytää apua ja vieläpä opastaa, kuinka tulisi auttaa. Iidan rohkeus ja sinnikkyys
ovat uskomattomat. Hän uskaltaa opetella uusia asioita, eikä ajattele, ettei hän
näkövammaisena voisi jotakin tehdä. Voi
sitä riemua, kun hän sai näyttää polkupyörällä ajoa ilman apurattaita!
– Oli hyvä, että saimme osallistua
Iiriksessä järjestetylle isovanhempien
kurssille. Saimme paljon hyödyllistä tietoa ja vaihtaa kokemuksia toisten kanssa. Erityisen opettavaisena koin tilanteen, kun sain kokeilla laseilla, miten Iida näkee. Nyt ymmärrän monia asioita paremmin ja toivottavasti osaan ottaa asioita paremmin huomioon Iidan
näkökulmasta.
Iida on hyvin verbaalinen ja sanavalmis. Meillä on ollut hauskoja juttuhetkiä, kun hän haluaa kuulla tarinoita
siitä, kun isä oli pieni. Iidan näkövamma ei himmennä yhtään sitä iloa, jota
hänen kanssaan olen saanut kokea. n
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Työ tutuksi:

Sairaalan sosiaalityöntekijä
Sarjassa kerrotaan näkövammaisten lasten ja nuorten parissa
työskentelevien ammatti-ihmisten työstä.
leena honkanen

lL

eena Liukko toimii
silmäsairaalan kuntoutuspoliklinikan
määräaikaisena sosiaalityöntekijänä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUS:issa. Hänen asiakaskuntaansa kuuluvat kaikki
vaikeasti näkövammaiset asiakkaat ikään
katsomatta, joten työsarka on hyvin laaja. Liukon tehtävänä on neuvoa ja ohjata asiakkaat kunnan, Kelan ja järjestöjen
palvelujen ja etuuksien piiriin.
– Asiakas tulee kuntoutuspoliklinikalle ensimmäistä kertaa pääsääntöisesti
lääkärin lähetteellä, luokseni he ohjautuvat usein optikon tai näönkäytönohjaajan apuvälinesovituksen kautta Leena Liukko kertoo.
– Kuntoutuspoliklinikan asiakkaiden näkövamman haitta-asteen täytyy
ylittää vaikeavammaisuuden raja. Meillä asiakkaan tilanne arvioidaan moniammatillisessa työpalaverissa, jossa mukana on yleensä lääkäri, kuntoutusohjaaja, optikko, liikkumistaidon ohjaaja
ja näönkäytön ohjaaja. Jos lähete on tullut sairaalan ulkopuolelta, esimerkiksi
yksityiseltä silmälääkäriltä, asiakas voi
joutua täällä vielä uudelleen lääkärille.
Myös näkökenttätutkimukset tehdään
useimmiten meillä.
Lapsiperheet tulevat sosiaalityöntekijän asiakkaaksi siinä vaiheessa, kun
normaalin hoidon ja hoivan tarpeesta
siirrytään palvelujen käyttäjäksi.
– Kaikkein pienimmillä kuntoutusohjaaja on yleensä se henkilö, joka neuvoo palveluissa. Alle kolmivuotiailla on
fysio- tai toimintaterapiaa ja vammaistuki, mikäli on jo diagnoosi. Sosiaalityöntekijä tulee mukaan kuvioon kun
aletaan tarvita laaja-alaisia palveluja, joita haetaan monilta eri tahoilta. Palvelu-
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jen tarpeen pohtiminen ja määrittäminen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.
Pyrin kertomaan heille myös suoraan ja
avoimesti, jos kriteerit tuen saamiseksi eivät täyty eli jos joitain haettua tukea tai palvelua ei todennäköisesti tulla
myöntämään. Asiakkaan päätettäväksi
jää, hakeeko hän sitä vai ei.
Leena Liukko korostaa huolellisuutta
hakemusten teossa.
– Hakemukseen kannattaa käyttää
aikaa, tehdä se rauhassa ja pohtien. Jos
hakemus on hutiloiden tehty, tarpeellinen palvelu saattaa jäädä saamatta. Ohjeita hyvän hakemuksen tekemiseen tarvitaan.
Vertaaminen samanikäisen näkevän
tai ei vammaisen lapsen hoidon ja hoivan tarpeeseen on syytä pitää mielessä.
Samoin kannattaa miettiä lääkäreiden ja
muiden asiantuntijoiden kanssa käytyjä
keskusteluja. He ovat ehkä kysyneet tuottaako joku asia arjessa ongelmia, vaikkapa hämärässä näkeminen tai häikäisy.
Lapsi ei aina miellä itse, missä vaikeuksia on. Hakemusta tehdessä nämä asiat
kannattaa ottaa pohdintaan.
Leena Liukko korostaa myös hakemuksen oikea-aikaisuutta.
– Joskus liika kiirehtiminen jonkun
tuen saamiseksi voi hankaloittaa asioita
myöhemmässä vaiheessa. On tärkeää, että kaikki tuen tarpeeseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa ja osataan myös tuoda
esille hakemusta tehtäessä. Myönnetyn
vammaistuen tasoa saattaa olla erittäin
vaikea korottaa jälkikäteen, jos näössä ei
ole tapahtunut muutosta, vaikka varsinaisen tuen tarpeen laajuus on selkiytynyt
hakijan mielessä vasta tuen myöntämisen jälkeen. Kun haetaan pitkään kestäviä tukia, kuten esimerkiksi vammaistukea, muutaman kuukauden pidempi harkinta saattaa olla hyväksi.
n

Leena Liukko opastaa HUS:in näkövammaisia kuntoutuspoliklinikan
asiakkaita sosiaalipalveluviidakossa.

Sosiaalityöntekijän toimenkuva ja
työnjako esimerkiksi näkövammaisten lasten ja nuorten kuntoutusohjaajan kanssa voi vaihdella suurestikin eri sairaanhoitopiireissä. Kysy sosiaalityöntekijän palveluista oman
lapsesi hoidosta vastaavasta yksiköstä.
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liikunta

Vinkki tandem-pyörää harkitseville

R

aumalla asuvalla 9- vuotiaalla Eeliksellä on mielenkiintoinen menopeli. Voimakkaasti heikentyneen näön
vuoksi polkupyörällä ajo loppui kokonaan viime syksynä, mitä nyt omalla pihalla silloin tällöin ajeli. Olin jo aikaisemmin etsinyt sopivaa korvaavaa toimintaa polkupyörälle. Ajattelimme
tandemin hankkimista. Aikansa kun netissä surffailin, niin löysin mielenkiintoisen menopelin.

Buddybike
Kuten nimikin kertoo, kyse on kahden istuttavasta polkupyörästä, ”kaveripyörä”. Perinteiseen tandemiin verrattuna tämä
pyörä sopii erinomaisesti aikuinen/lapsi –yhdistelmälle. Buddybikessä lapsi istuu etummaisella istuimella ja aikuinen istuu
takana. Ohjaustanko kuitenkin on yhteinen, joten lapsi tuntee pyörän ohjaustangon liikkeen. Kun aikuisen tanko ja kädet
tulevat lapsen ohi, niin tulee olo, että lapsi on turvallisesti siinä välissä. Kommunikointi pelaa suoraan eteenpäin, eikä aikuisen tarvitse vilkuilla taakse keskustellessa. Buddybike on hieman lyhyempi kuin normaali tandem ja on siten helpompi hallittava. Pyörä on yllättävän vakaa ja helppo ajaa. Kääntösäde
on tietysti hieman suurempi normaaliin pyörän kääntymiseen
verrattuna, mutta ei mitenkään liian iso. Nettisivuilla mainitaan
että pyörä on laajalti USAssa käytössä näkövammaisten, liikuntarajoitteisten ja autistien keskuudessa. Lisätietoja voitte katsoa osoitteesta, www.buddybike.com

Pyörän hankinta
Pyörän hankinta oli yllättävän helppoa, toki piti osata käyttää
sähköpostia ja englannin kieltä. Otin yhteyttä pyörän toimittajaan USAan ja parin sähköpostin lähettelyn jälkeen toimittaja alkoi miettiä järjestelyjä, miten pyörä saadaan Suomeen. Minun piti vain varmistaa sähköpostilla tilaus ja myyjä hoiti loput.
Laskun maksu kävi VISAlla tai PayPal maksupalvelun kautta kätevästi. Pyörälle tuli hintaa vuosi sitten kuljetuksineen n.1300
EUR (sis. alv 22%). Hintaan tietysti vaikuttaa dollarin kurssi.
Sen verran piti itse tehdä, että toimitti tulliin todistuksen Ee-
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liksen sairaudesta ja näkövammasta, jolloin pyörästä ei tarvinnut maksaa tullimaksua, mikä on pyörälle aika kova, 14% ja se
siis lasketaan pyörän hinnasta, kuten arvolisäverokin. Pyörä tuli
lentorahtina Helsinkiin, missä se tullattiin ja puhelinsoiton jälkeen, pyörä lähti kuljetusliikkeen toimesta Raumalle. Eli pyörä
tuotiin kotiovelle ja tuo hinta sisälsi kuljetukset.

Eelis ja tandem
Tänä päivänä pyörää käytetään ahkerasti aina kun vähän pidemmälle ollaan menossa. Viimeksi nyt juhannuksena 2009,
Eelis pääsi isovanhempien matkaan Ahvenanmaalle telttailemaan, siis pyörillä. Matkaa taitettiin juhannuksen aikana yli
170km!! Aika saavutus 9-vuotiaalta pojalta, vaikka olikin apumoottori käytössä. Pyörä kyllä kääntää päät missä tahansa tällä poljetaan ja on herättänyt ihmettelyä, mutta saapahan ainakin keskustelun aihetta. Ahvenanmaan reissulla oli pyöräilijöitä
kuvattu tosi ahkeraan ja kyselty erikoisen näköisestä menopelistä. Pyörä on toiminut moitteettomasti. Olen itse siihen hankkinut takatelineen ja etuteline oli tätä reissua varten lainassa.
Pyörässähän niitä ei ollut sitä ostettaessa. 7-vaihdetta tuntuu
riittävän hyvin ja sillä saa hyvät vauhdit. Pyörästä löytyy nykyään myös 24-vaihteinen versio.

Lisäinfoa
Mikäli kiinnostus pyörää kohti heräsi, niin ottakaa toki yhteyttä tuonne Buddybiken toimittajaan. Näitä ei tietääkseni muualta toistaiseksi saa. Jos arkailette ottaa suoraan sinne yhteyttä,
niin ottakaa yhteyttä minuun. Autan mielelläni pyörän hankkimisessa, mikäli tarvitsette apua. Itse voin sanoa, että jos vähääkään olette harkinnut tandemin ostoa, niin tämä on hyvä hankinta. Pyörä sopii vähän isommallekin lapselle, eli siitä pitäisi
olla iloa moneksi vuodeksi, näin ainakin haluan uskoa.
www.buddybike.com
Shelley L. Patterson, Email shelley@buddybike.com
Arto Tarvainen, 040-8231674
artotarvainen@gmail.com
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Kisamatkalla Riiassa
Jyväskylän näkövammaisten koulu kutsuttiin Baltic Spartaciade urheilukilpailuihin Latviaan. Kisojen isäntänä toimi paikallinen näkövammaisten
koulu Riiassa.
Matkaan lähti viisi oppilasta: kolme poikaa ja kaksi tyttöä. Aikuisista mukana olivat koulumme vapaa-ajan ohjaaja Heikki,
fysioterapeutti Riikka sekä liikunnanopettaja Satu. Sokkoja kilpailijoita oli itseni lisäksi yksi poika, muut olivat heikkonäköisiä. Lajejamme kisoissa olivat uinti, juoksu, pituushyppy sekä
sokkopingis. Kilpailijoita oli meidän lisäksi Virosta, Latviasta ja
Liettuasta. Kilpailijoita oli noin 50. Lisäksi valmentajia ja huoltojoukkoja oli noin 15. Harjoittelimme kisoja varten melko vähän. Lähdimme kilpailuihin hyvällä ”osallistuminen on tärkeintä” asenteella.

Kohti Riikaa
Matkamme Riikaan alkoi koulujen päättymispäivänä. Heti todistukset käteen saatuamme matkasimme autolla Tikkakosken
lentokentälle, josta lensimme Helsingin kautta Riikaan. Matka
sujui ilman kommelluksia ja pääsimme ehjin nahoin Latviaan.
Perillä meitä oltiin vastassa ja saimme kyydin koululle. Kohte-

lu oli hyvin ystävällistä ja vieraanvaraista. Muutenkin koko maa
yllätti positiivisesti, koska kaikki ympärillä oli hyvin ajanmukaista ja länsimaalaista. Majoituspaikkanamme toimiva koulun
oppilaskoti oli vastikään remontoitu ja huoneemme olivat siistit ja asiallisessa kunnossa.
Ruokailu uudessa maassa on aina kokemus ja sitä se oli
myös Latviassa. Suomalaisille tyypillisiä ruokajuomia kuten
maitoa ei ollut tarjolla. Juotavaksi tarjottiin makeaa kuumaa
teetä. Myöskään salaattia ei pöydästä löytynyt, ainoastaan paloiteltua kurkkua ja tomaattia. Ruokaa ei otettu itse linjastosta,
vaan se oli valmiina pöydässä tarjoiluastioissa. Siitä huolimatta
ruoat olivat varsin maittavia, luultavasti suolan ja rasvan ansiosta, joita kumpaakin oli käytetty varsin runsaasti.
Kilpailut avattiin avajaisilla lipunkantoineen ja muine juhlallisuuksineen. Avajaiset pidettiin koulun pihalla, jossa marssimme kulkueena Suomen lippua kantaen. Lipunkannon jälkeen
oli vuorossa pari puhetta sekä hieno musiikkiesitys. Varsinaisen
avajaisohjelman jälkeen järjestettiin disco, jossa illan aikana
tanssittiin ja tutustuttiin muiden maiden kilpailijoihin.

Ensiksi uimaan
Ensimmäisenä kisapäivänä lajina oli uinti. Suomalaiseen halliin verrattuna paikallinen uimalaitos tuntui jotenkin isolta ja

Tuukka Rahkonen hyppää pituutta.
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kolholta. Portaita joutui kiipeämään paljon ja etäisyydet olivat
suhteellisen pitkiä. Muita seuraamalla ja apua tarvittaessa kysymällä selvisimme kuitenkin hienosti.
Kisasuoritus tapahtui 25 metrin altaassa. Ennen kilpailuja
saimme uida lyhyen lämmittelyuinnin. Tämä yhdistettynä täysin vieraaseen ympäristöön ja hieman puutteelliseen esivalmisteluun saivat kilpailutilanteen tuntumaan minusta vähintäänkin epätodelliselta. Mielestäni parhaiten suoriuduin 50
metrin vapaauinnista.
Vastustajamme uinnissa olivat erittäin kovia, mutta siitä
huolimatta joukkueemme suoriutui hienosti. Jopa niin hyvin,
että saimme uinnista yhden mitalinkin.

Kurkistus kulttuuriin
Vaikka olimmekin lähteneet Latviaan lähinnä urheilemaan, ei
koko siellä olomme ollut pelkkää hikistä paahtamista. Uintikisan jälkeen meille tarjottiin mahdollisuus päästä tutustumaan
Riikan vanhaan kaupunkiin. Saimme koululta englantia hyvin
puhuvan oppaan, ja hänen kanssaan liikuimme kaupungilla
erilaisia nähtävyyksiä kierrellen. Kävimme mm. yhdessä katolisessa kirkossa. Vaikka kaupunki oli hyvin mielenkiintoinen, jouduin toteamaan, että täysin sokolle turistille kokonaisuuden
hahmottaminen oli hyvin vaikeaa ellei mahdotonta. Tästä huolimatta kaupunkikierros oli monelle ainutlaatuinen kokemus ja
yksi mieleenpainuvimpia osioita koko matkasta.

Yleisurheilemaan
Kisojen yleisurheiluosuus järjestettiin toisena kisapäivänä paikallisen urheiluopiston urheilukentällä. Etukäteen olin hieman
epäillyt paikallisia olosuhteita, mutta onneksi kaikki kentällä näytti olevan melko modernia. Tosin katsomosta oli jäljellä
vain pelkkä betoninen alusta. Kielimuuri kisapaikalla oli jonkinlainen, sillä esimerkiksi juoksujen lähettäjä ei puhunut lainkaan
englantia ja lähtökäsky tuli latviaksi.
Yleisurheilulajeina olivat juoksu ja pituushyppy. Heittolajeissa kilpailumahdollisuutta ei valitettavasti ollut. Tämä oli sikäli

harmi, sillä niiden osaajia olisi joukkueestamme löytynyt. Lajit
joihin itse osallistuin olivat 100:n ja 200:n metrin juoksut sekä
pituushyppy. Juoksuihin, varsinkin 100:n metrin matkaan, olin
todella tyytyväinen, mutta pituushypyssä olisi ollut parantamisen varaa. Muut sokot kilpailijat hyppäsivät tekniikalla, jossa
valmentaja huutaa suunnan ja ilmoittaa ponnistusvaiheesta.
Itse en ollut tätä harjoitellut, joten hyppäsin opaslenkin avulla
avustajan päästäessä irti ponnistusvaiheessa. Tällöin ponnistaminen häiriintyi, eikä suorituksesta tullut parasta mahdollista.
Tästä huolimatta suoriuduimme yleisurheiluosuudestakin varsin mukavasti, ja osa onnistui jopa parantamaan omia ennätyksiään. Koska vastus oli kova ja kanssakilpailijoita paljon, vaivasi kisajännitys monia joukkueemme urheilijoita. Jännityksestä huolimatta saavutimme mitalin myös yleisurheilukentältä.

Palloilemaan
Viimeisenä kisapäivänä oli vuorossa sokkopingis. Sokkopingis
pelattiin kolmen hengen joukkueena siten, että kolmen oman
syötön jälkeen vaihdettiin aina uusi pelaaja kentälle. Pelit pelattiin 21 pisteeseen saakka.
Ennen peliä saimme hyvin valmistautumisaikaa ja kaikki vaikutti olevan kunnossa. Valitettavasti hävisimme kuitenkin kaikki kuusi ottelua. Tappioista huolimatta olimme joukkueena tähänkin lajiin tyytyväisiä. Sokkopingis oli näissä kilpailuissa laji, jolta odotimme kuitenkin eniten, eivätkä odotukset joukkueemme osalta täysin täyttyneet.

Hiljalleen kohti kotia
Kun varsinainen urheiluosuus oli päättynyt, ei tarvinnut enää
jännittää kisoista ja omista urheilusuorituksista. Lopun kunniaksi oli isäntäkoulu järjestänyt kaikille retken paikalliseen
Aquapark-vesipuistoon. Vesipuistossa oli mahdollisuus laskea
hurjista vesiliukumäistä sekä rentoutua kylpylän puolella. Itselleni pulikointi raskaahkon viikon päätteeksi teki ainakin hyvää.
Viimeisen päivän iltana pidettiin salissa juhlallinen päättäjäis- ja palkintojenjakoseremonia. Tilaisuudessa jaettiin kaikki
urheilukilpailujen palkinnot ja pidettiin puheita. Koulumme sai
yhteensä kaksi mitalia, toisen uinnista ja toisen yleisurheilusta.
Saldoon olimme vastuksen kovuuden huomioonottaen tyytyväisiä. Kiitokseksi vierailustamme annoimme koululle lahjaksi
kävelysauvoja sekä Fazerin sinistä suklaata.
Mielestäni matkamme oli onnistunut. Tunnelma oli koko
reissun ajan kohdillaan ja Latvian päässä kaikki meni mukavasti. Matka avarsi ainakin omaa käsitystäni maasta ja olisin valmis
lähtemään sinne koska tahansa uudestaan.
Joose Ojala

Mukana matkalla Meeri Savolainen, Tuukka Rahkonen, Anne Hassinen, Elias Ståhlberg, Joose Ojala, Satu Niemelä,
Riikka Hokkanen ja Heikki Juvonen.
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Sporttis-kerhojen syyskausi
Kuopio
Sporttis-kerho syyskuun alusta alkaen maanantaisin
Ohjaaja Mari Riekkinen, mari.riekkinen@student.savonia.fi
Tiedustelut myös:
Petri Räbinä , petri.rabina@nkl.fi, 050 596 5014
Pohjois -Savon Sokeat ja Heikkonäköiset ry

Jyväskylä
Sporttis-kerhot syyskuun alusta alkaen Jyväskylän näkövammaisten koululla
Ohjaajina Nina Peltonen, nina.peltonen@nkl.fi p. 050 400 1532
ja Heikki Juvonen, heikki.juvonen@jynok.fi
Löydä Liikunta -Sporttis liikuntaharrastusta etsiville joka toinen viikko.
Lajisporttis vauhdikkaille liikkujille joka toinen viikko.
Uutena Harrastesporttis yli 13-vuotiaille
Keski -Suomen Näkövammaiset ry
Jyväskylän näkövammaisten koulu

Kouvola
Erityisjudo joka toinen lauantai klo 11-13 Kuusankosken urheilutalon tatamilla (alakerta)
Ohjaajina Kari Tiensuu, kari.tiensuu@pp.inet.fi 0400 530 554,
Tapio Kokkonen , tapsa.kokkonen@pp.inet.fi, 0400 751 093
sekä Ismo Pallaskallio
Kuusankosken judoseura ry

Pori
Porin Sporttis 15.9 alkaen tiistaisin klo 17.30-18.30 Satakunnan
AMK liikuntasalissa, Maamiehenkatu 10, Pori
Ohjaajana Jenni Mehtälä p. 040 533 6824, jenni.mehtala@student.samk.fi
Satakunnan Näkövammaiset ry, Satakunnan AMK

Turku
Turun Sporttis 3.9 alkaen torstaisin klo 18-19.30
Moision koululla
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Antti Rusi p. 0400 879 820
Turun Urheiluliitto ry

Helsinki
Helsingin Sporttis 7.9 alkaen joka toinen maanantai (parittomat viikot) klo 18-19.30 IIRIS-keskuksessa, Marjanimentie 74,
Itäkeskus, HKI
Ohjaajina: Jarmo Lehtola, jarmo.lehtola@pp2.inet.fi;
Mirja Kumm, mirja.kumm@hel.fi;
Tiedustelut:
Tuomas Törrönen, tuomas.torronen@nkl.fi , 050 408 6152
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
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Tutkimus peruskouluikäisten näkövammaisten vanhemmille
Opiskelen Jyväskylän avoimessa yliopistossa erityispedagogiikkaa ja teen tutkimusta näkövammaisten lasten liikuntaharrastuneisuudesta. Tutkimuksen avulla kartoitan myös näkövammaisten lasten liikuntamahdollisuuksia ja välitän tietoa
eteenpäin mahdollisista kehittämistarpeista. Eli jos olet peruskouluikäisen näkövammaisen lapsen vanhempi, olisiko Sinulla mahdollisuus vastata kyselyyni? Jos innostuit asiasta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen helena.heikkinen@suomi24.
fi. Lähetän halukkaille kyselylomakkeen postitse vastauskuorineen.
Liikuntaterveisin Helena Heikkinen
puh. 050-3608830
osoitteeni:
Virtasalmentie 351
79680 Lahnalahti
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Sokeain lasten tuki

Ruotsin reissu
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Rilla Aura-Korpi

Torstaina 14.5.09 lähdettiin junalla Helsinkiin. Asemalla tavattiin Rilla. Sitten menimme yhdessä eläinmuseoon.
Hauskinta eläinmuseossa oli ehkä fossiilit ja niiden tutkiminen. Sitten menimme taksilla laivaterminaaliin. Laivaterminaalissa tavattiin muut matkalle lähtevät perheet ja Tinni.
Laivalla ensiksi menimme syömään ja minä söin ainakin kymmenen lettua, kun äiti ei kieltänyt. Ruuan jälkeen
pelailtiin pelihallissa ja kierrettiin laivaa.
Aamulla mentiin Tukholmaan, Skanssenille eläinpuistoon. Sitten menimme aika pienellä lautalla vanhaan kaupunkiin. Ei kyllä ehditty käydä siellä kun tuli kiire laivaan.
Takaisin tullessa taas syötiin ja kierreltiin laivaa. Aamulla hyvästeltiin muut perheet.
Risteily oli kiva ja ruoka oli hyvää. Hauskinta oli ehkä laivalla oleminen. Saatiin paljon herkkuja ja matkamuistoja.
Matkaa muistellen, Konsta Kotanen 10v.

2009

okeain Lasten Tukisäätiön perustamisen jälkeen vuodesta 2001 Sokeain lasten tuki ry:n perustehtäväksi on tullut näkövammaisten lasten perheiden lomien ja virkistyspäivien järjestäminen eri puolilla Suomea ja pohjoismaissa.
Tänä vuonna toukokuussa oli perinteinen Huittisten ratsastusloma, Vaasan Tropiclandiassa oli kylpyläpäivä ja vanhin lomamme, eli Tukholman loma, toteutui jo 25. kerran.
Kesäkuussa koulujen lomien alettua oli vuorossa ”Kesäretki
Karjalan salomaille”. Patikoimme Ilomantsin Hattuvaarassa Tapion Taival reitillä. Lounaan valmistimme tulilla ja meloimme
erämaamaisemissa kiemurtelevaa Koitajokea pitkin Verkkoputaalta Polvikoskelle. Vettä ei tänä vuonna ollut kovin runsaasti, mutta vain yhden kerran meidän piti kantaa kanootit kivikkoisen nivan ohi. Kolmantena päivänä vierailimme Suomen ja
EU:n mantereen itäisimmässä pisteessä ja lounastimme Taistelijain Talolla. Yhteistyökumppanimme Mantan luontopalvelusta suunnittelivat ja olivat ohjaajina tällä upealla lomalla. Jos halukkaita lähtijöitä löytyy, tämä loma järjestetään myös kesällä 2010.
Jos ette vielä ole osallistuneet lomillemme, nyt on aika lähettää minulle kirje ja kertoa perheenne lomatoiveista. Järjestämme lomia ympäri vuoden, joten mielelläni kuulen myös toiveitanne loman ajankohdasta. Uusien lomien suunnittelu käynnistyy jo syksyllä.
Rilla Aura-Korpi

Sokeain lasten tuki ry
Kirjeellä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla pääsette mukaan
lomatoimintaan, mitään virallisia hakulomakkeita ei tarvita.
Ottakaa yhteyttä, jos ette vielä ole osallistuneet.

Minä olen huono lapsi!
Lapsi muodostaa kouluiässä käsityksen itsestään. Hän on kuitenkin vielä kykenemätön tarkastelemaan tekemistään erillään omasta itsestään. Arviointi koulussa tarkoittaa oppilaalle, että hän on hyvä tai huono sen mukaan, mitä arviointi hänelle kertoo.
Oppilaan kokemus itsestä ihmisenä, toverina ja oppijana
on läsnä kaiken aikaa koulussa. Siksi ei ole yhdentekevää, miten arviointi toteutetaan. Arvioinnin tehtävä on tukea oppilasta niin, että hän pystyy muodostamaan realistisen kuvan itsestään. Lisäksi arvioinnin tulee olla tavoitteellista, oikeudenmukaista ja motivoivaa.
Arviointi on mielenkiintoinen, mutta haastava opettajan
tehtävä. Siihen sisältyy mahdollisuuksia, jotka ovat vaarassa hautautua arjen rutiinien alle. Opettaja ei voi välttyä myöskään eettisiltä kysymyksiltä arviointitehtävän äärellä. Virheellisillä arviointikäytännöillä voi olla tuhoisia vaikutuksia lapsen
minäkuvalle.
Tulevaisuudessa oppilaan minäkäsityksen kehittämisen pitäisi olla ensisijainen tavoitteellinen lähtökohta, jolle muu oppiminen rakennetaan. Arviointikäytäntöjen muutos tapahtuu
Suomessa puheista huolimatta kuitenkin liian hitaasti. Kirja Arviointi työvälineenä – lasten ja nuorten kasvun tukeminen (PSkustannus, 2009) tarjoaa uuden näkökulman toimivan arvioinnin suunnitteluun.
Irene Ihme
Arviointi työvälineenä
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen
PS-kustannus, nid. 182 s., hinta 36,ISBN 978-952-451-412-5

Sokeain lasten tuki ry
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
Puhelin: 040 521 1693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain Lasten Tukisäätiö
Apurahahakemukset syyskuun loppuun mennessä
Apurahoja voidaan myöntää näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin
ja perheiden lomakustannuksiin, tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena ovat näkövammaisten lasten ja
heidän perheittensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen
tähtäävä toiminta
Hakemukset 30.9.09 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 Helsinki
09 321 4132, sok.laptuki@kolumbus.fi
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Kartta ohjaa
liikkumaan
Helinä HIrn
Kun näkövammainen lapsi koettaa jäsentää ympäristöään ja saada käsitystä itsensä ja erilaisten
kohteiden välisistä avaruudellisista suhteista hän
tarvitsee systemaattista ohjausta. Tämä on haasteellista erityisesti sokealle lapselle kun hän opettelee tilaan liittyviä ympäristö- ja suuntakäsitteitä ja hänen pitää käyttää kaikkia aistejaan havainnoimiseen muodostaakseen mielikuvia ja ilman
visuaalisia näkökokemuksia.

nN

äkövammaisen lapsen elämässä on oleellista, että hän voi turvallisesti ja luottavaisesti liikkua omassa ympäristössään.
Omatoiminen selviytyminen kasvattaa
itseluottamusta, jota lapsi tarvitsee jotta hän pystyisi olemaan
aktiivinen näkevien kavereidensa kanssa kotona ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa sekä koulussa vaikkapa ruokailussa ja välitunneilla.
Pienet lapset ovat luonnostaan uteliaita ympäristön tapahtumista, kun lapsi kääntyy, ryömii ja konttaa kotonaan hän voi
tarkkailla ja saada selville kotiympäristön tuttuja ominaispiirteitä. Esikoululaiset ovat yleensä ”nälkäisiä” oppimaan ja saamaan tietoa ulkomaailmasta. Siksi on tärkeää, että näkövammaiset lapset saavat mahdollisuuden ”löytöretkeillä” erilaisissa ympäristöissä jo varhain ja alkaa harjoitella tilan tarkkailua ja kehittää kykyä ymmärtää, miten eri kohteiden väliset
suhteet muuttuvat liikuttaessa paikasta toiseen.
Liikkumistaidonohjauksen tavoitteena on, että näkövammainen lapsi pystyy liikkumaan turvallisesti ja omin avuin. Vielä 1980-luvulla oli vallalla käsitys, ettei alle 10-vuotiaalle näkövammaiselle lapselle pitäisi opettaa itsenäisen liikkumisen
taitoja. Nykyisin jo pienetkin lapset saavat liikkumistaidonohjausta. Ohjauksen järjestyminen 90-luvun puolivälissä ei ollut itsestään selvää alle kouluikäisten lasten kohdalla. Silloin
NKL:ssa syntyi ajatus Nalle-kerhon järjestämisestä eli liikkumistaitoa ruvettiin harjoittelemaan systemaattisesti siten, että
lapset saivat ohjausta sekä ryhmässä että yksilöllisesti.
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Tuolloin yksi 7 vuoden ikäinen kerholainen herätti minut ajattelemaan, että näinkin nuori lapsi voi hahmottaa tilaa loogisen ajattelun avulla vaikka on syntymästään sokea.
Hän teki tarkkoja huomioita ympäristöstään ja pystyi päättelemään, miltä huone näyttää toisen ihmisen silmin katsottuna. Hän vertasi myös pihalla kulkemaansa reittiä samansuuntaiseen reittiin sisällä.
Suunnistautumisen ohjaus kehittää lapsen tilantajua, mutta harjoittelu ei ole aina helppoa. Jo pienestä pitäen lapsen
pitää pohtia sijaintiaan eli missä hän on, mihin hän on menossa ja miten päämäärään voi päästä eli minkälaisen reitin
hän valitsee. Näön puuttuminen ei sulje pois mahdollisuutta, että lapsi yhdistäisi erillisiä kappaleita tilainformaatiosta
yhteen yhtenäiseen kokonaisuuteen. Tosin on todettava että jotkut lapset ovat parempia kehittämään yhtenäisen mallin kuin toiset.
Suunnistautumista voi tukea eri tavoin. Tutkimukseni pääaihe
kohdistuikin erityisesti kysymykseen, miten voisin ohjauksen
avulla kehittää lapsen taitoja hallita ja hahmottaa ympäristöään. Yksi keino on verbaalinen kartta eli sanallinen selostus
ympäristön erityispiirteistä. Selityksen muistaminen voi kuitenkin olla vaikeaa ja sanallinen informaatio saattaa sisältää
outoja käsitteitä, joita lapsen voi olla vaikeaa ymmärtää, sillä
aikuinen katsoo ympäristöä eri tavalla kuin lapsi. Lapsi voi
tottua kuuntelemaan ohjeita ja selostuksia ja toimimaan siten yksipuolisesti ja passiivisesti ”vastaanottavana osapuolena”. Jos sokea lapsi liikkuu jatkuvasti näkevän ihmisen opas
tuksessa tai käyttäen ulkoa opittuja, aina toistuvia reittejä,
hänellä on vain vähän mahdollisuuksia tutkia oma-aloitteisesti ja aktiivisesti ympäristöään. Mitä enemmän lapsella on
mahdollisuuksia liikkua vapaasti, sitä paremmin hänen on
mahdollista kehittää liikkumisen kautta tietoisuuttaan tilasta. Käytännön ohjaustyössä kohtaa hyvin erilaisia oppijoita.
Joidenkin on helppo tarkastella ympäristöä kokonaisuutena,
kun taas toiset ovat hyvin vahvasti sidottu reitteihin ja reitillä sijaitseviin maamerkkeihin.
Kohokartta on toinen mahdollinen hyvä työkalu kuvaamaan ympäristöä. Lapsen voi kuitenkin olla vaikea ymmärtää, mitä karta esittää, jollei hän saa ohjausta lukemisen alkeissa. Kirjallisuudesta ei kuitenkaan löytynyt kuvausta pitkäjänteisestä ja loogisesti etenevästä kohokartan lukemisen
opetusohjelmasta esikouluikäisille lapsille. Jyväskylän koulul-
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la oli kokemusta kuvalukemisen opettamisesta ja kohokarttojen käyttö suuntautui siellä lähinnä koululaisille.
Englannissa tehtiin 90-luvulla sarja tutkimuksia, joissa
todettiin, että sokeat kouluikäiset lapset pystyivät kohokartan avulla paikantamaan sijaintinsa kartalla sekä arvioimaan
suuntia ja etäisyyksiä. Reittien oppiminen oli helpompaa ja
tehokkaampaa, jos lapsella oli ympäristön tutkimisessa apuna kohokartta verrattuna siihen, että hän opetteli reittiä pelkästään kävelemällä. Tutkijat eivät kuitenkaan saaneet varmoja tuloksia alle kouluikäisten lasten kyvystä hyödyntää kohokarttaa, mutta he arvelivat, että jo lyhytkin harjoittelu voisi
edistää kartan lukemisen taitoja.
Koska olin vakuuttunut, että esikouluikäisten lasten oli
mahdollista oppia kartanlukutaitoja, aloin kehittää kohokartan lukemisen alkeita. Käyttämäni harjoituskartat ovat hyvin
yksinkertaisia esityksiä tilasta, joka voi sijaita joko päiväkodissa tai kotona. Ohjelmassani oli kahdeksan erilaista tehtävää. Ensimmäinen alkeiskartta muodostui pelkästään viidestä kangassuikaleesta lattialla ja niitä esittävästä kartasta.
Viimeisessä tehtävässä lapsi sai käsiinsä oikean kuohupaperikartan ja kartta-avaimen, jossa oli erilaisia karttamerkkejä eli symboleita. Karttaohjelman tehtävät vaativat keskittymistä ja ajattelua.
Karttaohjelman viimeisimmät tehtävät edellyttävät, että
lapsi ei enää katso maailmaa pelkästään itsestään käsin vaan
osaa asettua toisen ihmisen asemaan eli osaa hahmottaa, miltä esimerkiksi huone näyttää toisen ihmisen näkökulmasta.
Kehittyessään lapsi oppii ymmärtämään ajantajua ja välimatkoja ja hän pystyy ajattelemaan loogisemmin kuin aiemmin.
Samoin hänen pitäisi oppia ymmärtämään konkreettisen esineen ja abstraktin karttasymbolin ero ja merkitys.

Helinä Hirn tutki väitöstyössään, miten näkövammainen lapsi hahmottaa ympäristöä karttojen avulla.

Lapsille ei tehty ennen ohjelman aloittamista erityisiä testejä, koska saatavilla ei ollut varsinaista mittaria näkövammaisen lapsen kehitystason arvioimiseen. Tosin Suomessa otettiin käyttöön La-Ku varhaiskuntoutusohjelma v. 1996, jonka avulla lapsen taitojen kehittymistä voi seurata ja joka antaa myös arvokkaita opetusvihjeitä lapsen toimintaympäristöön. La-Ku arvioinnin tulokset eivät anna suoranaista apua
karttaohjelmaan liittyvillä osa-alueilla.
Toisaalta tarkoitus olikin, että ohjelman voi toteuttaa liikkumistaidonohjauksen yhtenä osana missä tahansa päiväkodissa tai kotona ilman suurempia alkujärjestelyitä. Kuitenkin
jälkeenpäin ajatellen jonkinlainen kehitystason arviointi voisi olla hyödyllinen, jotta ohjaaja voisi suunnitella tehtävät ja
niissä etenemisen lapsen kehitystasoa vastaavaksi.
Kun Jyrki Juurmaa tutki aikoinaan näkövammaisten ihmisten esteentajun ilmenemistä, hän esitti myös ajatuksen,
että sokeilla lapsilla tietyt taidot kehittyvät hitaammin, mutta
erilaisten toimintojen ja vaiheiden kautta verrattuna näkeviin
lapsiin. Olisikin tärkeätä, että sokeita lapsia ei arvioida käyttäen sellaisia menetelmiä, jotka on sovellettu näkevien testistöistä. On eri asia suorittaa jotain tehtävää, jos ei ole lainkaan
mitään visuaalista mielikuvaa verrattuna siihen, että lapsella
on mielikuva ja hän suorittaa tehtävän silmät sidottuina.

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2009

43

Tämä tutkimus oli laadullinen tapauskuvaus neljän lapsen kanssa suoritetusta
harjoittelusta joten tuloksia ei voi yleistää, mutta voisin ajatella, että samanlaisia harjoituksia voi kokeilla erilaisten lasten kanssa. Ohjauksen edetessä oli tärkeätä oppia tuntemaan lasten erityispiirteet ja kohdata heidät yksilöinä ja
soveltaa tehtäviä heidän persoonallisten ominaisuuksien mukaan.
Käytännön ohjaustyössä kohtaan hyvin
erilaisia oppijoita. Joidenkin on helppo
tarkastella ympäristöä kokonaisuutena
kun taas toiset ovat hyvin vahvasti sidottu reitteihin ja reitillä sijaitseviin maamerkkeihin. Myös fyysinen, kielellinen,
sosiaalinen ja emotionaalinen ympäristö vaikuttavat lapsen tilanhavainnoimiseen ja oppimiseen.
Ohjelman kokeilu osoitti, että tämän
tyyppisiä tehtäviä voidaan harjoitella näkövammaisten ja myös sokeiden lasten
kanssa esikoulussa. Tehtävät tuovat yhden hyvin toiminnallisen lisän opetusmenetelmiin ja niiden avulla voi pyrkiä oppimaan myös itsenäistä toimintaa. On kuitenkin tärkeätä, että esikoulun opettaja ja lapsen avustaja seuraavat ohjausta, etenkin avustajan rooli on
tärkeä, sillä hänen vastuullaan on usein
oppimateriaalin muuntaminen sokealle
lapselle soveltuvaksi. Ikävä kyllä täytyy
todeta, että hyvin usein kouluavustajan
työtä ei kuitenkaan arvosteta riittävästi, vaikka hän on avainasemassa oppimateriaalin muokkaamisessa.
Voinkin lopuksi todeta, että näkövammaisen lapsen kohdalla on tärkeätä, että:
l Hänellä on tilaisuuksia päästä innostumaan ja oppimaan fyysisen ympäristön ominaisuuksia.
l Hänellä on positiivinen oppimisen
ilmapiiri.
l Häntä ei ylisuojella vaan hän saa tehdä
erilaisia kokeiluja ympäristössään.
l Lapsi tarvitsee sopivan vaativia odotuksia kyvyistään selviytyä eri tilanteissa. Jos odotukset ovat vähäiset myös oppimisen tulokset ovat vähäiset.
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Ei pelkkää tekniikkaa
Leena Honkanen

S

okean lapsen liikkumistaidon ohjaus on muutakin kuin valkoisen kepin
käytön ja reittien opettelua. Taito liikkua koostuu ympäristön hahmottamisen monista eri osatekijöistä, sanoo tuore kasvatustieteen tohtori Helinä Hirn.
Helinä Hirnille liikkumistaidosta tuli työ ja tutkimuskohde sattumien summana. Vuonna 1974 nuori voimistelunopettaja oli hakeutumassa Näkövammaisten
Keskusliittoon liikunnanohjaajaksi, mutta tulikin ylipuhutuksi liikkumistaidonohjaajakoulutukseen. Koulutuksen jälkeen avautui työpaikka liiton kurssiosastolla
aikuisten kuntoutuksessa.
Perheen kasvaessa toisella lapsella, Helinä Hirn oli joitakin aikoja pois kurssityöstä ja opiskeli kasvatustiedettä. Silloin alkoi myös itää ajatus tutkimustyöstä,
aihe vain vielä puuttui.
Vuoden 1983 syyslukukauden Helinä Hirnin vietti Englannissa opiskellen liikkumistaidon ohjaajienkouluttajaksi. Tämän jälkeen ohjaajakoulutus käynnistettiin Suomessa Arlainstituutissa, jossa Hirn ensin itse opetti, mutta vähitellen,
koulutus siirtyi kokonaan Arlan omien opettajien harteille, kun heidän ammattitaitonsa ja kokemuksensa karttuivat.
Näkövammaisten Keskusliitossa Hirnin työn painopiste kallistui liikkumistaidosta esteettömyysasioiden pariin ja taas oli aika opiskella lisää. Lukuvuoden
1992-93 Hirn vietti Yhdysvalloissa suorittaen Master of Education -tutkinnon.
Yhdysvalloissa hän oli tutustunut siellä kehitettyyn näkövammaisten lasten liikkumistaidon arviointimenetelmään. Samaan aikaan Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutuksessa perehdyttiin ns. Oregon varhaiskuntoutusohjelmaan,
jonka käännöstä ja soveltamista Suomen oloihin alettiin tehdä Näkövammaisten Keskusliitossa Ray-avustuksella. Tässä yhteydessä alkoi myös yhteistyö saksalaisen professori Michael Brambringin kanssa, joka oli tutkinut näkövammaisten
ja erityisesti sokeiden lasten kehitystä ja kehittänyt saksalaista arviointimenetelmää varhaiskuntoutuksen työvälineeksi. Myös Hirnin oma kiinnostus alkoi siirtyä
lasten parissa työskentelyyn.
Työskentely lasten kanssa herätti uusia kysymyksiä. Mitä ylipäätään tarkoitetaan kun puhutaan orientaatiosta ja suunnistautumisesta? Miten syntymäsokea
hahmottaa ympäristöä? Tuntui yhä selvemmältä, että liikkumistaito ei ollut pelkkää kepin käyttöä ja tekniikkaa. Piti löytää eri tapoja kuvata ympäröivää tilaa
ja miettiä myös sitä, missä määrin kuvaus tapahtuu kohokartan tai sanallisen
kartan tekijän ehdoilla, hänen kokemusmaailmastaan käsin. Näin myös Hirnin
oman tutkimuksen peruskysymykset alkoivat selkiytyä.
Nyt väitöskirja on valmis, mutta työ jatkuu. Helinä Hirn tekee liikkumistaidon
ohjausta itsenäisenä yrittäjänä ja häntä edelleen askarruttavat näkövammaisena liikkumiseen liittyvät kysymykset. Aikaa jää toki muullekin. Vasta valmistunut
talo Saarenmaalla on odottanut kiireistä emäntäänsä; nyt sille jää ehkä hiukan
enemmän aikaa.
Helinä Hirnin väitöskirja, Pre-maps: An Educational Programme for Reading Tactile Maps, tarkastettiin Helsingin yliopistossa 5.6.2009, vastaväittäjänä toimi professori Michael Brambring Saksasta.
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Luopumisen tuska
– ja ihanuus
T

uleva kolmosluokkalaiseni saapuu ensimmäiseltä
kesän Vipeltäjä-leiriltään (nykyinen Oo mun kaa!

-leiri) kotiin. Hän heittää suuren laukkunsa eteiseen, lösähtää sohvalle ja purskahtaa sydäntä särkevään itkuun. Apua!
Koko matkan bussilta kotiin hän on tsempannut -ja nyt
sitten purkautuu kaikki jännitys ja koti-ikävä. Silittelen ja
kyselen varovasti itkun syytä, kunnes Vili lopulta saa par-

kaistua: ”Mulla on ikävä leirille!”. Mitä, mitä, mitä! – päässäni raksuttaa kunnes tajuan kaikkien arvausteni menneen
pieleen. Ei koti-ikävää, ei edes äiti-ikävää vaan suunnaton
kaipaus leirille ja kavereiden luo. Hämmennyksen keskellä
minua hymyilyttää ja tajuan, että tässä sitä mennään taas
kovaa kohti itsenäistymistä.
Tietäähän sen, että irti on päästettävä. Mutta miten,
milloin ja minkä verran kerralla? Kyllä meidät vanhemmat
laitetaan melkoisten päätösten eteen; annetaan pieni, suloinen, vauvantuoksuinen nyytti syliin eikä se oikein näekään hyvin ja sanotaan, että nyt tämä on sinulla lainassa, palauta sitten pärjäävänä ja kaikki tarvittavat tiedot ja
taidot osaavana aikuisena maailmaan. Jaaha! Ja tiedättekö mikä on hauskinta, minäkin olen tällaista kaikenlaista
jutellut vanhemmille päiväkodin lastenhoitajana, tukenut
heitä kasvatustehtävässä ja rohkaissut, että kyllä ne pär-

lisesti. Lämmin kiitos teille kaikille upeille ihmisille, jotka olette tä-

jää. Ja sitten tulee tämä oma pieni poika, sydän pakahtuu

män mahdollistaneet!

rakkaudesta ja kaikki järkevältä tuntuvat puheet (muiden

Vili täyttää nyt syksyllä 15 vuotta ja takana on kesä, PM-kisat Ruot-

ja omat) lentää taivaan tuuliin pois tunteiden tieltä! Kai sii-

sissa, ripari, nuorten leiri. kaikkea ihanaa! Ja luulisin, että minä olen

nä jokin viisauskin piilee – saa sitten aloittaa alusta ilman

oppinut taas hieman lisää luopumisen tuskaa - ja ihanuutta. Luopu-

mitään turhia ennakkokäsityksiä ja lähteä luomaan omaa

minen. mahdollisuuksia, luottamusta, rohkeutta, uskoa, rakkautta.

elämänviisautta, elämänkokemusta… ja luopumaan, on-

Jopa kaikki riidat, mokat ja uhot saavat lopulta positiivisen merkityk-

neksi pala palalta, että kerkeää sopeutua!

sen, kun näen uskalluksen, itsenäistymisen ja lujan tahdon merkke-

Ja sopeutumista, sitä kyllä tarvitaan! Kesä kesältä, lei-

jä. Ja näin hän valaa minuunkin uskoa, että siivet kyllä kantaa, kun-

ri leiriltä tuo pieni poikani menee hiukan etäämmäs mi-

han juuret on vahvat. Saa nähdä tuleeko Sannilla, Iivarilla ja Ellillä

nusta. Ei hän kotona ihan niin paljon sitä tee, mutta en-

olemaan helpompaa, kun isoveli on ollut uranuurtajana.

täs kun ollaan koko perhe yhdessä leirillä. Mitä tekee poi-

Jokaisessa perheessä eletään erilaisessa elämäntilanteessa. Yrite-

kani? Ajattelen, että onpa ihanaa viettää aikaa yhdessä! Ei

tään luottaa ja luovuttaa lapsi/nuori vaikkapa yökylään isovanhem-

tarvitse ruokaa laittaa, ei siivota. Nauttia vaan elämästä.

mille, päivähoitoon, kouluun, itsenäiseen liikkumiseen, omiin harras-

Sitten etsin, kyselen ja puhisen, että missä se Vili nyt on.

tuksiin, elämään juuri tässä ja nyt! Minä uskon vertaistuen voimaan.

Juurihan se oli kavereiden kanssa kävelyllä, nyt se on tois-

Se voima, joka tulee leireiltä, tapaamisista tai puhelusta vertaisystä-

ten vanhempien kanssa pelaamassa. Sitten se kysyy, voi-

vän kanssa yhdistettynä kotiin ja perheeseen on luonut ja vahvista-

siko mennä muun porukan kanssa syömään. Entäs minä

nut Vilin juuria. Meille vanhemmille se taasen antaa ripauksen roh-

ja meidän perheen yhteinen loma! Yhtä lailla kesä kesältä

keutta luopua, päästää siivilleen. Kyllä minä vieläkin muistan sydä-

ja leiri leiriltä myös minä kasvan ja kehityn, onneksi. Juuri

men villit lyönnit, kun juoksin salaa ikkunasta toiseen viisivuotiaani

nyt voin jo hymyillä tätä luopumisen tuskaa. Kun ymmär-

leikkiessä kerrostalon pihamaalla. Kai se kuuluu asiaan.

rän, että eihän minussa mitään vikaa ole. Kyllä hän minua

Tapaamisiin vertaistukiriennoissa!

rakastaa. Poikani vain kasvaa ja kokeilee siipiään, turval-

Merja Waris
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Celia

En ole vielä koskaan elämäni aikana lukenut kirjaa, josta ei ollut apua
Uppo-Nallen oivalluksia, toim. Eppu Nuotio Elina Karjalaisen Uppo-Nalle kirjoista.

Celia-kirjastosta löytyvät seuraavat Uppo-Nallet:
Uppo-Nalle, Uppo-Nalle laulujen laineilla, Uppo-Nalle ja Kumma, Uppo-Nalle ja sukelluskello, Uppo-Nallen pojat Australiassa, Uppo-Nalle ja Merikarhun tytär, Uppo-Nalle ja kultahippu, Uppo-Nalle ja Nukku-Ukko, Uppo-Nalle ja setä Tonton, UppoNallen talviturkki, Uppo-Nalle ja Erakko sekä Uppo-Nallen runoaarre

Äänikirjoja vaivatta verkosta
Marjo Kauttonen

K

eväällä Celia-kirjastossa alkanut verkkokuuntelukokeilu Audiovirta jatkuu vauhdilla. Verkkokuuntelukokeilussa kirjaston asiakkaat voivat kuunnella äänikirjoja internetin
välityksellä ns. streamina eli suoratoistona. Kirjoja ei siis ladata
omalle koneelle. Kirjoja voi selata samaan tapaan kuin levyllä
olevia daisy-kirjoja sekä jättää niihin kirjanmerkkejä.
Verkkokuunteluun voi osallistua kuka tahansa Celian asiakas,
jolla on käytössään tietokone sekä vähintään yhden megan
laajakaistayhteys. Käyttöjärjestelmän tulee olla Windows XP tai
uudempi. Celianet-verkkopalvelun käyttötaitoa tarvitaan, sillä
ohjelman voi ottaa käyttöön vasta ensimmäisen verkkolainan
teon jälkeen, ja kuunneltavat kirjat lainataan suoraan Celianetista. Kuunteluohjelma on PratSamin PuhElias Reader.

Verkkokuuntelua vauvasta vaariin
Verkkokuuntelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Mukana
on jo niin lapsia kuin vanhempia ihmisiä. Tällä hetkellä vanhin
verkkokuuntelija on 93-vuotias ja kaukaisin paikka, jossa Celian äänikirjoja kuunnellaan suoratoistona, on Australia.
Myös lapset ja nuoret ovat tervetulleita mukaan. Verkkokuunteluun voi ilmoittautua Celiaan osoitteessa kirjasto@celialib.fi. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse käyttösopimus, jonka asiakas lähettää hyväksyttynä takaisin kirjastoon.
Alle 18-vuotiaat pääsevät mukaan huoltajan suostumuksella, eli sopimukseen tarvitaan huoltajan kuittaus hyväksymisestä. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään cd-rom-levy, jolta ohjelman voi asentaa omalle koneelle. Ohjelman voi asentaa vain
yhdelle koneelle, ja se on tarkoitettu vain omaan käyttöön.
Verkkokuuntelijoilla on käytössään Celian koko äänikirjakokoelma, josta lasten ja nuorten kirjoja on kaikki kielet mukaan
lukien noin 2500. Luettavaa saa kuunneltavaksi nopeasti ja
helposti. Kirja on kuunneltavissa parin minuutin kuluessa siitä,
kun sen on lainannut.    
– Jos Celianetin käyttö ei ole ennestään tuttua, nyt siihen
kannattaa ottaa tunnukset, kannustaa erikoiskirjastovirkailija Minna Katela Celian lasten ja nuorten palveluista. – Kirjat saa
kuunneltavaksi heti, eikä postia tarvitse enää odotella. Monella lapsella ja nuorella tietokoneen käyttö on hyvin hallussa, joten kynnys verkkokuuntelun aloittamiseen on matala. Tervetuloa rohkeasti kokeilemaan! Minna Katela kehottaa.
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Yy-Kaa-Koo-kerho
Yy-Kaa-Koo –kerho on suunnattu 7-9 –vuotiaille koululaisille.
Yy-Kaa-Koo -kerhon kirjat sisältävät lyhyitä ja hauskoja tarinoita. Yy-Kaa-Koo -kerhon kirjat voi saada joko äänikirjana tai pistekirjana. Pistekirjat voi valita joko harvaa harvalla tai tiheää
harvalla tulostuksella.

Kirjakerhoon ilmoittautuminen
Pyydä kerhon esittelypaketti tutustumista varten. Jos pidät sen
tyyppisistä kirjoista, niin ota yhteys kirjastoon ja liity kerhoon.
Kirjakerhosta saat kirjauutuuksia säännöllisesti ilman erillistä
pyyntöä ja maksutta.
Uusi kerho alkaa syksyllä 2009.

Yhteystiedot
Kun haluat kysyä lisää kirjakerhoista tai ilmoittautua niihin, soita asiakaspalveluun
09-2295 2200
maanantaisin klo 9-12 tiistaisin klo 12-17
keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-12
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen cesam@celialib.fi

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2009

Celia

Tule tekemään joululahja lapselle
Kaunis koskettelukirja tai taulu voi olla joulun
paras lahja ja aikanaan muisto lapsuuden jouluista.
Järjestämme koskettelukirjatyöpajan vanhemmille,
mummoille, kummeille ja kaikille, jotka haluavat
oppia, miten tehdään hauska ja turvallinen
koskettelukuva tai -kirja.
Työpaja kokoontuu kaksi kertaa marras-joulukuussa:: I
I: torstaina19. marraskuuta klo 18-20
II: torstaina 3. joulukuuta klo 18-20
Paikka on Celia - Näkövammaisten kirjasto, Mechelin-Sali
Celia sijaitsee Itäkeskuksessa, Iiris-talossa

Mukaan tarvitaan:
Kankaisen koskettelukirjan tai kosketeltavan taulun
tekemiseen
luonnoslehtiö (ruutuvihko) ja kynä
sakset
erikokoisia kangaspaloja esim. pohjamateriaaliksi yksiväristä
kangasta
kuvia varten varataan kirkasvärisiä kangaspaloja kuosiltaan
esim. teddystä karheisiin kangaspaloihin
nauhoja, nyöriä, nappeja, kulkusia, tarranauhaa, nuppineuloja,
ompelulankaa ja ompeluneula (mitä löydät ompelulippaastasi)
merkkauskynä esim. Textmark 700, jos teet kirjan
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Kartonkisen koskettelukirjan tai kosketeltavan taulun
tekemiseen
luonnoslehtiö (ruutuvihko) ja kynä
sakset
kollaasikuvien tekemiseen tarvitaan eriväristä ja paksuista kartonkia, kiiltävää kartonkia tai kiiltävää kontaktimuovia
ohutta lastua tai muuta kovaa materiaalia
erikeeper liimapullo
pieniä kangaspaloja, nappeja ja ompelutarvikkeet (mitä löydät
ompelulippaastasi)
merkkauskynä esim. Textmark 700, jos teet kirjan
Mieti jo valmiiksi kirjan tai taulun aihe, näin pääset aloittamaan
työsi heti. Työpajassa esitellään myös muutama ”valmis” idea,
joita on lupa vapaasti muunnella.
Ohjaajina toimivat Irmeli Holstein, Minna Katela ja Anneli
Salo Celiasta.
Ohjaus on maksuton, materiaalit jokainen osallistuja kustantaa itse.
Ilmoittaudu: cesam@celialib.fi
tai puhelimitse (09) 2295 2225, 09) 2295 2232
maanantaihin 9.11. mennessä:

Tervetuloa työpajaan!
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Ihan tavallisia
sisaruksia me
ollaan
Roosa Luseniuksella (13) ja Pekka Hänninisellä (30) on kummallakin
sokea sisar. Heille sisaruus on opettanut elämän monimuotoisuutta
ja antanut paljon iloa.
anu autio
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vV

ammaisen lapsen
ja vammattoman
sisaruksen suhdetta on tutkittu
1970-luvulta lähtien. Tutkimusten valossa vammaiset lapset ja heidän sisaruksensa eivät koe asemaansa korostuneen erityisenä, ja lapset ovat yhtä paljon vuorovaikutuksessa keskenään kuin
muutkin sisarukset. Sisarussuhteeseen
ollaan yleensä tyytyväisiä.
Vammaisen lapsen syntymä mullistaa
usein perheen elämän. Vanhemmat ovat
huolissaan lapsestaan ja voimat ovat vähissä. Joskus vammaton sisarus saattaa
kokea jäävänsä vaille vanhempien huomiota, koska vammaisen lapsen hoito

vie heiltä paljon aikaa.
Sisarukselle on tärkeää kokea saavansa yhtä paljon huomiota ja rakkautta vanhemmiltaan kuin näkövammainen sisko tai veli.
Etenkin isompi sisarus saattaa ottaa
herkästi hoivaavan roolin vammaisen sisaruksen syntyessä. Vastuun ottaminen
pikku sisaruksesta on toki hyvä, mutta
lapsen rooli ei ole olla vastuunkantaja.
Sisaruksellakin tulee olla tilaa ja aikaa
leikkiin ja kasvuun omaksi ainutlaatuiseksi yksilökseen. On tärkeää, että sisarus kertoo vanhemmilleen, jos hänestä
tuntuu, että vastuuta vammaisen sisaruksen hoitamisesta on liikaa.
Tyypillisesti vammaisen lapsen sisarukset oppivat varhain hyväksymään erilaisuutta sekä pystyvät asettumaan toisen
asemaan. Vammaisen lapsen sisaruksena oleminen voi antaa kokemuksia, joita lapset tavallisesti eivät koe.
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Eeva ja Roosa ovat ihan tavallisia sisaruksia.
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13-vuotias Roosa Lusenius ja 30-vuotias Pekka Hänninen ovat molemmat sokeiden siskojen isosisaruksia. Kysyimme heiltä, miten he ovat kokeneet sisaruksen roolinsa.

”Kaikki on kuitenkin
samanlaisia sisältä”
Roosa Lusenius on 11-vuotiaan Eevan
isosisko. 13-vuotias Roosa harrastaa
showtanssia; Eeva puolestaan soittaa
pianoa ja laulaa. Yhdessä Eeva ja Roosa
kuuntelevat musiikkia tai käyvät pyöräilemässä koko perheen voimin.
– Eeva osaa soittaa tosi hyvin. Jos hän
kuulee uuden kappaleen, hän osaa pian
soittaa sen itse ilman nuotteja. Eevalla
on hyvä sävelkorva. Ja hän laulaa paljon paremmin kuin minä, Roosa kertoo ylpeänä.
Kun Eeva syntyi, Roosa oli noin
2-vuotias.
– En muista siitä tietenkään mitään,
mutta äiti on kertonut, että hoidin paljon Eevaa. Ymmärsin ikään kuin heti,
miten Eevan kanssa ollaan.
Eeva syntyi ilman silmiä, ja elämän
alkua varjostivat pelot myös muista vammoista. Vanhemmat olivatkin helpottuneita, kun tutkimusten jälkeen ei löydetty muuta kuin sokeus.
Roosalle Eeva on ollut aina ennen
kaikkea sisko eikä sokea sisko. Roosa ei koe jääneensä paitsi mistään siskon näkövammaisuuden tai kuntoutuksen takia.
– Nyt Eevalla alkaa liikkumistaidon
ohjaus, ja on hänellä aiemminkin ollut jotain terapioita. Mutta en minä ole
tuntenut, että jään jostain paitsi. Pikemminkin tuntuu, että Eevaa ei aina huomata, kun hän on niin hiljainen, Roosa pohtii.
Roosan ja Eevan perhe on osallistunut monille erilaisille leireille ja kursseille, jotka ovat jääneet Roosan mieleen mukavina kokemuksina.
– On niillä ollut ihan kivaa, kun tapaa
muitakin, joilla on sokko sisarus. Yksi
tyttö, jonka veli on myös sokko, on hyvä kaverini. Hän tulee aina joskus käymään meilläkin, vaikka asuu eri paikkakunnalla.
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Joskus Roosaa on harmittanut, koska
hänellä on enemmän kavereita kun Eevalla. Leireillä tilanne on tasoittunut.
– On kivaa, kun Eevallakin on kavereita leireillä. Välillä tuntuu pahalta, kun
minulla on niin paljon kavereita ja Eevalla ei ole oikeastaan yhtään.
Roosa on huomannut, että Eeva on
joskus todella kiinnostunut hänen kavereistaan.
– Eeva on alkanut sanoa, että hänkin
haluaa kavereita. Joskus, kun minulla on
kavereita kylässä, Eeva tulee mukaan
vaan kuuntelemaan, mistä me kavereiden kanssa yleensä puhutaan.
Vaikka Eevalla ja Roosalla ei olekaan
ikäeroa kuin noin kaksi vuotta, tuntuu
ikäero Roosasta joskus suuremmalta.
– Eeva tykkää kauheasti leikkiä
3-vuotiaan sukulaisemme kanssa. Se
tuntuu joskus hassulta, mutta hyvä kuitenkin, että Eevallakin on kaveri, Roosa arvelee.
Eevan sokeus ei ole Roosan mielestä tehnyt hänen sisaren roolistaan erilaista kuin muilla.
– Meillä on läheiset välit, vaikka emme paljoa leikikään enää yhdessä. Pieninä painimme paljon. Ihan tavallisia
sisaruksia me ollaan.
Roosa on huomannut, että Eevan
näkövamma on ollut joillekin hänen
kavereilleen vaikea asia. Kaikki kaverit
eivät välttämättä ymmärrä, mitä vammaisuus tarkoittaa, ja asia saattaa pelottaa heitä.
– Koulussa olen kertonut, että minulla on pikkusisko, joka on sokko. Osalla on kyllä leuka loksahtanut auki siitä.
He ovat kysyneet ihan outoja asioita,
kuten ”miten se voi syödä?”. Se on tuntunut pahalta, Roosa kertoo.
Kaverit voivat myös pilkata vamman
takia tahallaan tai tahattomasti. Usein
puheet ovat loukanneet myös Roosaa.
– Koulussa moni sanoo, että jotkut
asiat ovat ”tosi vammaisia”. Itse en ikinä sanoisi niin. He eivät ymmärrä, mitä vammainen tarkoittaa.
Esimerkiksi koulukaverit, jotka eivät
ole hyväksyneet Eevaa, eivät ole pysyneet kauaa Roosan kavereina.
– Läheiset ystäväni hyväksyvät Eevan

sellaisena kuin hän on. Ihmisten pitäisi
ajatella, ettei sillä ole väliä, miltä näyttää tai jos ei osaa kävellä. Kenelle vaan
muullekin voi tapahtua jotain. Haluaisin, että ihmiset tietäisivät, että sokkokin on samanarvoinen kuin me muut.
Kaikki on kuitenkin samanlaisia sisältä, Roosa toteaa viisaasti.

Sokea sisko voi tehdä melkein
kaikkea mitä näkeväkin
Pekka Hänninen oli kaksivuotias, kun
perheeseen syntyi sokea pikkusisko
Riikka.
– Jo ihan pienenä ajattelin, että Riikka on enemmän suojeltava eikä niinkään
uhka. Riikan kasvaessa pidin kyllä huolen siitä, että hän tekee ihan samat asiat
kuin minäkin.
Pekka kertoo huolehtineensa mm. siitä, että Riikka alkaa tiskata saman ikäisenä kuin hänkin. Siskoa on myös haastettu kokeilemaan uusia asioita. Pekka
Hänninen kertoo ajatelleensa jo lapsena, että jos asian vain voi tehdä ilman
silmiä, niin kyllä Riikka sen voi ihan hyvin tehdä. Ja on tehnytkin.
– Kerran Riikka sanoi, ettei ole ikinä
kiivennyt puuhun. Sanoin Riikalle, että tuossa on hyvä puu, kiipeä siihen. Ja
niin Riikka kiipesi ylös. Ylhäällä hän sitten kysyi, miten täältä tullaan alas. Mietin hetken, että mitenköhän, ja sanoin
sitten että samalla tavalla kuin ylöskin,
mutta päinvastoin. No, kyllä Riikka sieltä jotenkin pääsi alas.
Pekka Hänninen korostaa, että näkevä sisarus voi olla sokealle parasta, mitä
hän voi saada. Näkevä sisko pääsee lapsen maailmaan vanhempia paremmin
ja pystyy vetämään sisaruksensa mukaan leikkeihin. Sisarus ei ehkä myöskään pelkää näkövammaisen sisaruksen puolesta, vaan on rohkeampi opettamaan uusia asioita.
– Näkevä sisar on yksi parhaita opettamaan liikkumista, leikkimistä ja elämistä, Pekka Hänninen toteaa. Hän kertoo seikkailurataleikistä, jota lapsena
leikkivät Riikan kanssa.
– Leikissä kuljetin Riikkaa kotimme lähellä tietyn reitin. Lopuksi pyöritin Riikkaa ympäri ja sanoin, että hänen
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Pekka ja Riikka Riikan valmistujaisjuhlassa 2008.

täytyy löytää lähtöpisteeseen esimerkiksi taputtamalla ja kuuntelemalla kaikua.
Katsoin toki vieressä, että hänelle ei käy
mitään. Rohkea sisko on oppinut paljon
Pekan kanssa.
Isoveljenä Pekka Hänninen on puolustanut Riikkaa koulussa kiusaajilta.
– Aika monet lumipesut olen antanut Riikan koulun tytöille, kun he eivät uskoneet, ettei minun siskoani saa
kiusata.
Lapsuudestaan Pekka Hänninen
muistaa myös kesä- ja pääsiäisleirit.
– Ne olivat älyttömän siistejä. Leireillä oli aina todella hauskaa. Nuorempana pidin leirikavereihin yhteyttä leirien
välillä. Myöhemmin olen itse ollut leireillä ohjaajana.
Aikuisena Pekka Hänninen on al-
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kanut pohtia lapsuuden ikävämpiäkin
puolia.
– Olen pohtinut oliko oikein, että otin
nuorena niin paljon vastuuta Riikasta.
Koen myös, että olen jäänyt hieman Riikan varjoon. Mietin pienenä aina, miksi sukulaiset paapovat Riikkaa ja miksi
Riikka saa niin paljon lahjoja. Ajattelin,
että kaikki näkövammaiset lapset saavat
enemmän lahjoja kuin näkevät.
Kateutta aiheuttivat myös Riikan tukijaksot Jyväskylän kouluun.
– Jyväskylän koulun tukijaksot olivat
epäreiluinta ikinä! Riikka kertoi aina,
mitä kaikkea kivaa hän oli siellä tehnyt, ja minä ihmettelin, että tuoko se
muka on koulua! Vanhemmat yrittivät aina hyvitellä tukijaksoja minulle
viemällä elokuviin ja antamalla herk-

kuja; silti olin kateellinen. Vanhempana on jo ymmärtänyt, miksi Riikka kävi Jyväskylässä.
Pekka Hänninen toivookin, että vanhemmat muistaisivat huomioida myös
näkevän sisaruksen arjessa.– Näkevä sisar tarvitsee myös huomiota, jotta näkövammaisesta sisaresta ei tule taakkaa,
vaan sisarus pysyy voimavarana.
30-vuotiaan Pekan ja 28-vuotias Riikka Hännisen lapsuusaika on ollut tiivis,
minkä vuoksi heillä on yhä läheiset välit. Nuorena sisarusten ”tiet erosivat” erilaisten kiinnostuksen kohteiden vuoksi, mutta sisarukset tapaavat yhä toisiaan säännöllisesti.
– Säännöllisemmin kuin mitä tapaisimme, jos olisimme molemmat näkeviä, Pekka Hänninen arvelee. Auttelen
edelleen Riikkaa aina silloin tällöin, esimerkiksi, jos hän saa postia.
Pekka Hänninen on ylpeä siskostaan etenkin, koska tämä on peloton
liikkuja ja lähtee uusiin asioihin helposti mukaan.
– Riikka on positiivinen ja iloinen ihminen, joka ottaa haasteet vastaan. Hän
on tottunut siihen, että pystyy. Moni näkövammainen opetetaan ajattelemaan,
ettei pysty tekemään itse.
Pekka Hänninen kokee, että näkövammainen sisarus on muokannut hänen maailmankuvaansa vahvasti.
– Riikan kautta olen nähnyt erilaisia
ihmisiä ja oppinut suhtautumaan erilaisuuteen. Oikeastaan Riikka on poistanut minusta erilaisuuden pelon – ja
myös pimeän pelon, Pekka Hänninen
toteaa.
n

Lue lisää:
Nina Melamies, Kumpikaan
meistä ei pärjää yksin. Sisaruksena perheessä, jossa on vammainen lapsi. 2002.
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Kädentaidot, kuka niitä nyt tarvitsee?
”Käsityö ja käsityötaito ovat ihmiskunnan henkisen ja aineellisen kehityksen ikivanhoja perustekijöitä. Aika on kuitenkin
tuonut muutoksen käden aistimukseen, kun teollinen valmistus on helppoa ja nopeata. Tietoyhteiskunnassa korostetaan
vain tietoa sellaisenaan. Tietokoneet saattavat syrjäyttää kokonaisvaltaisen esteettisen asenteen ihmisessä. Koulutus painottaa tietoa, eikä kokonaisvaltaisia asioiden yhteyksiä. Näin myös alkuperäinen inhimillisen toiminnan tarkoitus, aistimusten monipuolinen herättäminen on eriytymässä ja muotoutumassa, kun käsiä ei käytetä muutoin kuin nappia painamaan.
Seurauksena on se, mitä voidaan kutsua sormisokeudeksi ja suuret alueet aivoissa jäävät käyttämättä. ”
Ote professori Pirkko Anttilan esitelmästä Arlainstituutissa syksyllä 2004.

Eija Purhonen , Sokeva - Käsityön johtaja

kK

iinnostus käsityöalaan on lisääntynyt
viime vuosina. Näkövammainen nuori voi kouluttautua artesaaniksi mahdollisuuksien mukaan yleisissä käsityöalan oppilaitoksissa tai hakeutumalla Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikkaan Espooseen. Arlan toimipaikka on tarkoitettu näkövammaisille tai muille erityisopetusta tarvitseville opiskelijoille.
Artesaanin 120 opintoviikon opinnot voi suorittaa kolmessa vuodessa. Opiskelujen kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu ja tunnustettava osaaminen. Opinnot pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon kiinteässä yhteydessä työelämään. Artesaanin perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.
Käsityöläiset ovat harvoin työsuhteessa tai palkkatyössä,
vaan heillä on oma toiminimi tai yritys.

Sokeva tarjoaa tukea
Sokeva-Käsityö on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n palveluyksikkö, jonka toiminta on suunnattu käsityöläisille. Toimipaikka on Vantaan Korsossa ja se on osa liittoa, ei erillinen
yritys. Palvelukokonaisuus muodostuu tuotesuunnittelusta,
materiaalien hankinnasta ja välityksestä käsityöläisille. Noin
20 käsityöläistä toimii Arlan kouluttamina ohjaajina ohjaustarpeiden ja resurssien mukaan lähinnä omilla paikkakunnillaan. Ohjaus voi olla yksilöllistä tai ryhmälle suunnattua,
kohderyhmänä edelleen näkövammaiset. Elinkeinoneuvonta, tuotteiden hinnoittelu- ja markkinointiapu käsityöläisille
on myös osa palvelutoimintaa. Näkövammaiset käsityöläiset ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, kuten valtaosa kaikista muistakin käsityöläisistä. Palvelutoiminnan tavoite on käsityöläisten työmahdollisuudet ammatinharjoittajana. Sokeva-Käsityö markkinoi ja myy ainoastaan käsityöläisten valmistamia tuotteita, joista sillä on tuotevastuu. Sokeva-Käsityö on voittoa tavoittelematon yksikkö, sillä on avainlipputunnus ja sen toiminnan mahdollistaa Raha-automaattiyhdistyksen tuki.
Sokeva-Käsityö on mielellään mukana lasten ja nuorten tapahtumissa kertomassa käsityötoiminnasta. Löydämme varmasti näkövammaisten lasten perheiden kanssa mielenkiintoisia kohtauspaikkoja, joissa on mahdollista päästä kokemaan
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Perhetapaaminen kesäkuussa Helsingin Villingissä: Anniina ja Juuli valmistavat avaimenperiä, ohjaajana oli Kaarina Haikara. Materiaaleina käytettiin rautalankaa ja käytöstä poistettuja nappeja.

käsityöelämyksiä. Haluaisin lasten löytävän uusia yhteyksiä
kädentaitomaailmaan. Nuorten työpajakokeiluissa on tilaisuus saada mieleenpainuvia kokemuksia. Toivon, että kaikilla
lapsilla ja nuorilla olisi luontevan, innostavan ja asiantuntevan
tukiverkoston kautta mahdollisuus käsillä tekemisten kokeiluihin, joissa innostutaan ja koetaan onnistumisia.
Arlan koulutustarjonnasta www.keskuspuisto.net
Pirkko Anttilan julkaisuja osoitteessa www.akatiimi.fi
Ekologisen lastenkulttuurin toimijaryhmä Salon seudulla
www.aurinkojuhla.net
Valtakunnallista toimintaa myös lapsille ja nuorille Käsityön arvot nykypäivän maailmassa www.taito.fi
eija.purhonen@sokeva.fi
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Sokeus ja autismi
Anne Merisaari
”Sokean lapsen autismia on tutkittava menetelmillä, jotka perustuvat hänen kokemukseensa
maailmasta.”

sS

aksalaisen Bielefeldin yliopiston professorilla Michael Brambringilla on vuosikymmenten kokemus sokeiden lasten tutkimisesta. Hän on kehittänyt tutkimusvälineitä,
jotka eivät perustu näkökokemukseen vaan sokeiden ihmisten tapaan hahmottaa asioita, heidän kokemukseensa maailmasta. Näin on mahdollista tieteellisesti osoittaa se, minkä
monet sokeiden lasten vanhemmat arkikokemuksensa perusteella tietävätkin: sokea lapsi ei välttämättä ole autistinen,
vaikka hänellä olisi autismia muistuttavia käyttäytymispiirteitä. Oireet ovat samanlaisia mutta syyt erilaisia.
Varhain aloitettu kuntoutus auttaa lasta parhaiten, ja sen takia lasta kannattaa tutkia, jos autismia epäillään.
Autismin oireina pidetään esimerkiksi saman liikkeen jatkuvaa toistamista, symbolisen leikin – esim. nukke- ja autoleikkien - viivästymistä, kaikupuhetta eli tapaa toistella
kuulemaansa, vähäistä vuorovaikutusta muiden lasten kanssa, paikallaan viihtymistä, yhteen esineeseen, asiaan tai yksityiskohtaan keskittymistä, paniikkireaktioita. Nämä ovat
myös sokealle lapselle tyypillistä käyttäytymistä, mutta ovatko ne aina autismia?
Saman liikkeen toistaminen, esim. hyppiminen, voi Michael
Brambringin mielestä saada selityksensä yksinkertaisesti siitä,
että sokea lapsi ei voi liikkua yhtä vapaasi kuin näkevä lapsi,
joten hän saattaa kompensoida liikkumisen tarvettaan vaikkapa hyppimällä. Sokeat lapset saattavat hyppiä, jos he ovat iloisia tai turhautuneita. Hyppiminen on siis vain tunteiden ilmaus, sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä autismin kanssa.
Symbolisen leikit alkavat Brambringin mukaan sokeilla lapsilla yleensä pari vuotta myöhemmin kuin näkevillä lapsilla.
Usein lelut ovat toisenlaisia kuin näkevillä lapsilla. Näköön
perustuvalla symbolilla, esim. nukella, ei sokean lapsen mielestä ole mitään tekemistä ihmisen kanssa: se ei tunnu ihmiseltä, se ei tuoksu ihmiseltä, se ei vastaa lapsen kokemusta ihmisestä. Se on siis sopimaton sokean lapsen leikkiin. Brambring kertoo myös esimerkin tytöstä, joka työnsi tuolia edellään ja pörisi kovaäänisesti. – Hän ajatteli tytön leikkivän autoa, mutta tytön äiti sanoi, että tyttö leikki pölynimuria, jota
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pelkäsi todella paljon. Symbolisen leikin tarkoitus on myös
auttaa lasta selviämään peloistaan.

siin käsityksiin. Testaus toimii varhaiskuntoutuksen suunnittelun apuna.

Kaikupuhekin voi olla symbolista leikkiä. Lapsi voi esim. toistella marketin kuulutuksia – se on hänen kokemukseensa perustuvaa kauppaleikkiä. Kaikupuhe voi myös olla ilmaus toisenlaisesta puheen oppimisen tavasta. Se on kokonaisvaltainen
tapa oppia. Lapsi toistaa ensin kuulemiaan ääniä, ja myöhemmin hän hajottaa lauseen osiin ja alkaa käyttää sanoja.

Testimenetelmät perustuvat yleensä näkökokemukseen. Professori Brambring tutkimusryhmineen on kehittänyt sokeiden lasten mielen teorian tutkimiseen sopivia testausmenetelmiä. Hän kertoo esimerkin välineistä, joiden luulisi sopivan
myös sokealle lapselle: 4-5-vuotiaille lapsille näytettiin kuppia ja teekannua ja kysyttiin, mitä lapset arvelivat kannussa
olevan. Tämänikäiset lapset tiesivät, että kannussa on jotain
nestemäistä. Kannusta tuli kuitenkin hiekkaa. Näkevät lapset suhtautuivat epäilevästi hiekkaan ja osasivat selittää, minkä uskomuksen varassa olivat toimineet: yleensä teekannusta tulee jotain nestemäistä. Sokeat lapset hyväksyivät hiekan.
Brambringin mukaan se saattoi johtua siitä, että 4-5-vuotiailla sokeilla lapsilla ei ollut kokemusta siitä, mitä kaikkea
kannussa voi olla.

Sokeiden lasten vuorovaikutustaitoja ja kykyä leikkiä samanikäisten kanssa arvostellaan usein. Brambring sanoo, että näkevät lapset huomaavat toisten leikkivän kiinnostavaa leikkiä
ja menevät mukaan, he näkevät kiinnostavan esineen, siirtyvät
paikasta toiseen. Sokea lapsi ei näe, mitä kiinnostavaa ympärillä on eikä hänen liikkumisensa ole yhtä itsenäistä kuin näkevällä lapsella. Oppiakseen hän tutkii yhtä esinettä tai yksityiskohtaa pitkään ja perusteellisesti.
Lasten autismia tutkitaan mm. selvittämällä heidän mielen
teoriansa kehittyneisyyttä.
Mielen teorialla tarkoitetaan esim. ihmisen valmiutta ymmärtää omia ja muiden ihmisten ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. Se on ihmisenä olemisen keskeinen asia. Autistisille lapsille tyypillinen häiriö on mielen teorian kehittymättömyys, mikä haittaa heidän kanssakäymistään muiden ihmisten kanssa.
Yksinkertaistettuna: autistinen lapsi ei ymmärrä toisen ihmisen mielen maailmaa, sitä että toisen käyttäytyminen perustuu
tämän omiin ajatuksiin, tunteisiin ja uskomuksiin.
Kehityspsykologit ovat kehittäneet mielen teorian testimenetelmiä 3-4-vuotiaille lapsille, koska tiedetään, että tämänikäiset lapset oivaltavat uskomuksien olemassaolon ja niiden
vaikutuksen ihmisten käyttäytymiseen ja että lapset kykenevät ilmaisemaan niitä kielellisen päättelyn tasolla. Nelivuotiaat lapset kykenevät mielikuvissaan jäljittämään yksittäisten
uskomusten syntyprosessia, he ymmärtävät, että tietäminen
perustuu havaintoihin ja että tiedon puute johtaa virheelli-

On siis tärkeää, että käytetään tehtäviä, jotka ovat tuttuja sokeille lapsille. Kun sokeille lapsille näytettiin sitä osaa lusikasta, joka laitetaan suuhun, he osasivat sanoa, että toisessa
päässä täytyy olla lusikan varsi. Tässä tehtävässä lusikan toisessa päässä olikin hammasharja. Sokeat lapset osasivat selittää, miksi olivat luulleet, että toisessa päässä olisi varsi. He
osasivat myös selittää, miksi olivat erehtyneet, minkä uskomuksen varassa olivat toimineet. He arvelivat, että heidän ystävänsäkin olisi luullut samoin, ja osasivat selittää, mistä tämä johtui. Heidän mielen teoriansa oli siis samanikäisten näkevien tasolla, kun sitä tutkittiin välineillä, jotka olivat tuttuja sokeille lapsille. Samanlainen tulos saatiin, kun välineenä
käytettiin pientä portaikkoa, jonka portaita painellessa syntyi eri soitinten ääniä.
Sokeiden lasten kömpelö tai muuten huomiota herättävä käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa aiheuttaa joskus epäilyn
autismista. Professori Brambring korostaa, että sokeiden lasten eristäminen sosiaalisesta kanssakäymisestä joko alistamalla tai liikaa suojelemalla saattaa johtaa tällaiseen käyttäytymiseen. Lapsi ei yksinkertaisesti saa riittävästi tietoa ja harjoitusta sosiaalisista tilanteista ja niihin liittyvistä perusasioista: tunteiden, toiveiden, tarpeiden ja ajatusten ilmaisemisesta,
arkisista ristiriidoista ihmisten välillä ja niiden ratkaisemisesta. Esimerkkinä toimikoon Brambringin oma vierailu tuolloin 6-vuotiaan Tuiken kotona vuonna 1995: Tuike olisi halunnut harjoitella ja leikkiä liikkumistaidon ohjaajansa Helinä Hirnin kanssa, joka oli tuonut ”Mikaelin” mukanaan vierailulle, Tuiken mielestä ”häirimään”. Niinpä Tuike teki kaikkensa vedotakseen Helinään ja ajaakseen professorin tiehensä, mutta tämä ei lähtenyt, päinvastoin, oli oikein tyytyväinen tilanteeseen. Siinähän harjoiteltiin turvallisesti sosiaalisessa ristiriitatilanteessa toimimista, omien ja toisten ihmisten tarpeiden ja toiveiden yhteensovittamista.
Kirjoitus perustuu emeritusprofessori Michael Brambringin luentoon Blindness and Autism Näkövammaisten toimintakeskus Iiriksessä 8.6.09.

Michael Brambring
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Omien
siipien varaan
Olen muuttamassa pois vanhempien luota, lähemmäs koulua.
Tätä muuttoa on mietitty jo hyvin pitkään (tiesin yli vuosi sitten, millaisen kutsukortin teen tupareihini) ja olen pohtinut
riittävän moneen kertaan, pärjäänkö oikeasti ilman vanhempia. Silti tulee yhä pohdittua, miten tässä oikein loppujen lopuksi käy. Kantavatko siipeni kunnolla, vai teenkö heti kotipesästä poistuttuani mahtavan mahalaskun?
Vuosi sitten Helsingin julkiset kulkuvälineet olivat minulle uusi ja hämmentävä asia, kun niitä oli oikeasti pakko oppia
käyttämään. Opinhan minä ja nyt kuljen jo metrolla, ratikalla ja ehkä busseillakin kuin vanha tekijä. Se ei ollutkaan niin
kamalaa ja hankalaa. Päätin silloin, että jos muutkin osaavat,
niin osaan minäkin.
Vielä muutama kuukausi taaksepäin yksin kaupassa käyminen oli ylitsepääsemättömän kauhistuttavaa jo pelkkänä
ajatuksena. Kun olin oppinut reitin koulun läheiseen kauppaan, päätin vain eräänä päivänä, että nyt menen sinne. Kaupassa minulta kysyi myyjä heti, tarvitsenko apua. Ei sekään
ollut siis niin pelottavaa. Tästä huolimattta kävin vasta muutama päivä sitten ensimmäisen kerran kotimme läheisimmässä ruokakaupassa, johon olen osannut reitin jo ainakin vuoden verran. Vaikka olin voittanut kauppapelkoni yhden kau-
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pan kohdalla, ei se toisessa kaupassa enää toiminutkaan. Nyt
olen uskaltanut käydä jo kolmessa eri kaupassa yksin, kun
Iiriksessä kesätöissä ollessani piipahdin Itäkeskuksessa ruokakaupassa. Voin siis jo melkein sanoa päihittäneeni kauppakammoni.
Ruokaa olen laittanut yläasteen kotitaloustuntien jälkeen
aina silloin tällöin, kun olen ollut yksin kotona. Aika monta
kertaa minut on kyllä varustettu niitä hetkiä varten mikroruuilla tai valmispasta/riisiannoksilla, joita pitää vaan vähän
keitellä. Tiedän joka tapauksessa osaavani tehdä edes jotain
ruokaa. Makaronit ja nuudelit saan keitettyä… ja haastavampi ruoka onnistuu, kunhan on edes jotain ohjeita. Leipoa haluaisin enemmänkin, mutta siinä ainakin tarvitsen tarkat ohjeet. Yleensä ilman ohjeita menee pieleen, kuten silloinkin,
jos yritän vähänkään soveltaa.
Kotitaloustunnilla opetettiin siivoamaan keittiötiloja ja tiskaamaan hyvin, joten ne sujuvat kyllä. Tiskaaminen on sitä
paitsi mukavaakin. Pyykkiä taas en ole tainnut ikinä pestä,
mutta tuskin sekään on vaikeaa, kunhan osaa konetta käyttää ja lajitella vaatteet edes melkein väreittäin. En tiedä, miten siinä oikein onnistun. Olisi myös ihan kiva, jos ei pesisi
pyykkejä liian kuumalla. En halua kutistunutta, vaaleanpunaiseksi värjäytynyttä alun perin valkoista paitaa.
Jostain pitäisi yhtäkkiä tietää, mistä ja miten voin hakea
mitäkin tukitoimia, kun vanhemmat ovat kaikki sellaiset asiat ennen hoitaneet. Mihin minun pitää ottaa yhteyttä, kun
tarvitsen uuden kepin? Entä silloin, kun joku tekninen apuväline hajoaa? Kuka sen korjauksen maksaa? Miten minä
saan haettua avustajatunteja? Entä taksimatkoja? Mitäs silloin teen, kun haluan oppia liikkumaan enemmän ja liikkumistaidontunnit on kaikki käytetty? Näitä asioita on paljon.
Paljon sellaista, joita itsenäistyvän näkevän nuoren ei tarvitse edes miettiä.
Kotoa pois muuttaessa helpottaa todella paljon se, että on
joutunut tekemään kotitöitä jo aika monta vuotta. En tiedä,
miten oikein pärjäisin, jos en olisi aikaisemmin juuri imuroinut, tiskannut, vienyt roskia tai muutenkaan osallistunut kotitöiden tekoon. Nyt myös vähitellen huomaa, että niistä pakollisista kotitaloustunneistakin on oikeasti ollut hyötyä.
Tämän muuton yhteydessä vaihtuu kotikaupunkikin. Tuusulassa on ollut niin helppo hoitaa asioita, kun kunnassa on
samat työntekijät vuodesta toiseen ja esimerkiksi terveyskeskuslääkärit ovat tuttuja jo ihan lapsuudesta. Helsinki on iso
paikka, jossa henkilökunta tuollaisissa paikoissa vaihtuu hivenen tiuhempaan tahtiin. Asioista saattaa tulla monimutkaisempia, kun ei olekaan enää sellaisen melko pienen ”kyläyhteisön” tuntua. Toisaalta minusta on ihan mukava, ettei koko
kaupunki tiedä, kuka tuo yksi valkoisen kepin kanssa sähläävä tyyppi on. Täällä meillä kaikki takuulla tietävät.
Onneksi voin aina soittaa äidille paniikkipuheluita ja pyytää kallisarvoisia käytännön neuvoja. Hyvä juttu on myös se,
että halutessani saan avustajatunteja myös kotona elämisen
avuksi ja että minulla on monta aikuista ystävää Helsingissä,
jotka voivat auttaa, kun sormi menee suuhun. Ehkä sekin helpottaa, että muutan heikkonäköisen isoveljeni kanssa, enkä
ihan yksin. En tosin tiedä, mitä siitäkin tulee, kun kaksi näkkäriä sähläävät yhdessä. Ehkä me pärjäämme.
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lasten kuntoutus

Omaisten kurssi
Lasten kuntoutuksessa useimmille kursseille osallistuvat näkövammaiset lapset perheineen. Yhtenä poikkeuksena on aina
joulukuussa järjestettävä Omaisten kurssi, jonne ovatkin tervetulleita kaikki näkövammaisen lapsen läheiset, isovanhemmat,
kummit tai ystävät. Kurssin kustannuksista osa rahoitetaan
RAY:n avulla ja osallistujille jää omavastuuosuutena maksettavaksi 95€ sisältäen ohjelman ja täysihoidon Iiris-kuntoutuksessa. Lisäksi matkakustannuksista korvataan kotimaan matkoista yli 70€ ylittävät kustannukset halvimman matkustustavan
mukaan, joten myös Pohjois-Suomesta on edullista matkustaa
Helsinkiin.
Omaisten kurssi on mukava sekoitus tietoa, rupattelua ja askartelua. Mahtavan näkövammaistietopaketin ohessa on mahdollisuus kysyä ja keskustella itseä mietityttävistä asioista. Samalla yleensä löytyy joukosta muitakin vertaisia, joilla on mielessä pyörineet samanlaiset kysymykset. Päivien aikana tavataan myös näkövammaisia aikuisia ja nuoria, jotka kertovat
omista kokemuksistaan heikkonäköisinä tai sokeina.
Viime vuonna kurssilla piipahti Ronja joka muistelee kokemustaan näin: ”Olen 17-vuotias Ronja. Käyn Helsingissä ilmaisutaidon lukiota. Synnyin vaikeasti heikkonäköisenä, enkä ole
nähnyt toisella silmällä ikinä mitään. Oikealla silmällä olen sitten nähnyt lukea sormien lukumäärää noin puolentoista metrin päästä sekä mustavalkotekstiä suurennettuna. Väritkin on
näkyneet ja sillä heikolla näöllä pärjäsi yllättävän hyvin. Kuitenkin perinnöllinen lasiaisen ja verkkokalvon rappeuma (hyvin
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harvinainen tapaus; Suomessa, en tiedä muita itseni ja veljeni
lisäksi) vei näön oikeastakin silmästä 11-vuotiaana. Aluksi näin
vielä vähän hahmoja ja värilänttejä sekä erotin hajavaloa, mutta nyt on hyvin, jos kirkas auringonpaiste häikäisee.
Olin viime vuoden omaisten kurssilla puhumassa kurssilaisten kanssa näkövammaisena elämisestä. Koska näiden mummujen ja vaarien lastenlapset olivat kaikki aika pieniä, he kyselivät paljon päiväkoti- ja alakouluajoistani. Kerroin heille myös
paljon nykyisestä koulunkäynnistäni sekä tulevaisuuden suunnitelmistani. Jokaisella isovanhemmalla, kummilla tai muulla
näkövammaisen lapsen läheisellä, on varmasti huoli lapsen tulevaisuudesta ja pärjäämisestä, sillä harva heistä on täysin lapsen arjessa mukana, vaikka sitä läheltä seuraisikin. Siksi uskon,
että myös näkövammaisen lapsen omaisista on tärkeää kuulla, millä tavoin toiset näkövammaiset ovat elämässään pärjänneet.”
l Tänä vuonna samaan aikaan Omaisten kurssin kanssa on Celia-kirjastossa askarteluilta, jossa tutustutaan koskettelukirjan
valmistamiseen. Jos halua on, voi samalla tehdä vaikka oman
kirjan pukinkonttiin pakattavaksi.

Tervetuloa siis Omaisten kurssille 2.-4.12.2009
Kurssille voi ilmoittautua netissä tai puhelimitse kurssin yhteyshenkilölle Pirkko Lampi-Pyötsiälle 09-3960 4536
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Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten
lasten perhekurssit ennen kouluikää
Kela (§ 9), terveydenhoito

4-5 -vuotiaat sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset
lapset, 5 vrk
l

23.-27.11.2009, kurssinumero 30354
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

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

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten
perusopetuksen 9. luokalla olevien nuorten
vanhemmat, 3 vrk
l

18.-20.11.2009, kurssinumero 31627
Kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

Heikkonäköisten lasten perhekurssit
ennen kouluikää
Kela (§ 9, § 12), terveydenhoito
l

2-5 -vuotiaat heikkonäköiset lapset, 5 vrk

28.9-2.10.2009, kurssinumero 33614
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
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5-6 -vuotiaat heikkonäköiset lapset, 5 vrk

12.-16.10.2009, kurssinumero 33617
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

Heikkonäköisten kouluikäisten lasten kurssit
Kela (§ 9, § 12), terveydenhoito
l Heikkonäköisten perusopetuksen 9. luokalla olevien
nuorten vanhemmat, 3 vrk

8.-30.10.2009, kurssinumero 31618
2.-4.12.2009, kurssinumero 33628
Kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

Näkömonivammaisten lasten perhekurssit
Kela (§9), terveydenhoito
l

2-5 -vuotiaat näkömonivammaiset lapset, 5 vrk

9.-13.11.2009, kurssinumero 33616
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l

5-6 -vuotiaat näkömonivammaiset lapset, 5 vrk

26.-30.10.2009, kurssinumero 33620
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

Näkövammaisten Keskusliitto
Lasten kuntoutus
Riikka Mäyränen
(09) 3960 4531
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tulossa

Valmistaudutaan juhlavuoteen
Näkövammaiset lapset ry:ssä on aloitettu yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuoden 2010 valmistelut.
Tässä joitakin paloja tulevasta.

Jäsenten juhla
Jäsenistön oma juhlapäivä on 12. kesäkuuta 2010 Tuusulan
Onnelassa, jossa yhdistys perustettiin 11. kesäkuuta 1970. Päivällä on luvassa monipuolista markkinahumua ja ohjelmaa ja
illalla suuri juhlaillallinen. Juhlapäivän ohjelmiin toivotaan tietysti oman jäsenistön, sekä lasten että aikuisten, omia esityksiä. Ja jos jollakulla on hauska taito tai temppu opetettavaksi
tai kertomus kerrottavaksi, jaetaan sekin juhlassamme.

Ystävien juhla
Yhteistyökumppaneille ja näkövammaisten lasten parissa työskenteleville järjestetään omat tieto- ja työpajamarkkinat 11.marraskuuta Iiris-keskuksessa. Markkinoilla on mahdollisuus tavata kollegoita ja verkostoitua uusienkin tuttavien
kanssa. Siellä on esillä myös uusinta tietoa niin sosiaaliturvasta kuin apuvälineistä sekä mahdollisuus antaa oma panoksensa ja kokemuksensa keskusteluun.

Kirjoittaisinko oman tarinani?
Kymmenen vuotta sitten, 30-vuotisjuhlavuotenamme, julkaistiin lasten vanhempien ja sukulaisten kirjoittamia tarinoita näkövammaisen lapsen perheen elämästä. Kirjan nimi oli Sormilla ja sydämellä. Se on valanut selviytymisuskoa ja antanut vertaisuuden voimaa viimeiset kymmenen vuotta monille, monille perheille. Nyt on aika kirjoitta taas uudet kertomukset yhdistyksen yhteiseen historiaan.
Kirjoita omista kokemuksistasi, niistäkin jotka ovat olleet kipeitä. Kerro arjesta ja sen huolista ja iloista. Lähetä kertomukse-
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si yhdistyksen toimistoon mieluiten sähköpostitse Word-liitetiedostona 29.1.2010 mennessä.

Sävellyskilpailu
Viime Silmäterässä julistettiin juhlavuoden sävellyskilpailu.
Kerrattaan vielä ohjeet:
Sävellyskilpailu on suunnattu alle 18-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja nuorille. Voittajasävellys esitetään yhdistyksen
40-vuotisjuhlassa.
Ohjeet:
Sävellä yhdistykselle kappale, jonka voit myös halutessasi sanoittaa.
Lähetä kappale kuunneltavassa muodossa toimistolle joko
cd:nä, sähköpostitse tai kasettinauhana.
Jos osaat ja sinulla on mahdollisuus, kirjoita kappale myös
nuotille. Voittajasäveltäjän kappale kirjoitetaan nuoteille jälkikäteen.
Mikäli sanoitat teoksen, lähetä toimistolle kappaleen sanat.
Kilpailuun osallistuvat sävellykset pitää olla toimistolla viim.
28.9.2009.
Kilpailun voittajan päättää yhdistyksen jäsenistöstä koostuva
raati syysviikonloppuna 3.-4.10.
Lisätiedustelut ja palautusosoite:
Näkövammaiset lapset ry
Hietakummuntie 18, 00700 HELSINKI
(09) 7522 540,
nlt@silmatera.fi
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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
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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anu autio

www.raytukee.fi

