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tT urusen perheeltä Joensuusta tuli kaunis kirje. He kiittivät ku-
luneista vuosista, leireistä ja vertaistuesta, jota mukanaolo yh-
distyksessämme on tarjonnut. Nyt 18-vuotias Petri on matkal-
la aikuisuuteen ja samalla yhteys meidän toimintaamme jää 

taka-alalle. Mutta muistot säilyvät.  
Kirjettä lukiessa tulvi minullekin mieleen ihania muistoja vuosien varrelta; ly-

hyitä kohtaamisia ja pitkiä keskusteluja, nauravia, leikkiviä lapsia, leirien aamun-
avauksia ja iltanuotioita. Monet lapset, joiden elämää olen aikanaan sivusta saa-
nut seurata vuosiakin, ovat nyt jossakin toisaalla, nuorten aikuisten maailmas-
sa. Aina on hauska kuulla heidän kuulumisiaan ja saada tietoa, missä he asuvat 
ja mitä tekevät. 

Yhdistyksen 40-vuotisjuhliin noita entisten aikojen perheitä oli lähtenyt mu-
kaan iso joukko. Tultiin vielä kerran kokemaan se aivan erityinen tunne, joka syn-
tyy kun ollaan vertaisten kesken. Erityisesti leirejä ja siellä tavattuja ihmisiä muis-
teltiin lämmöllä ja samalla haikein mielin. Keskusteluissa tuli vahvasti esille se, 
kuinka helppoa on olla vertaisten kesken ilman tuijottavia katseita.          

Mukana oli myös niitä ”entisiä lapsia” ja heidän vanhempiaan, joiden aktiivi-
nen aika yhdistyksessämme oli jo melkein 40 vuotta sitten. On hienoa, että joku 
asia on koskettanut niin paljon, että sen arvo on säilynyt yli vuo-
sikymmenten. Yhdistys on jättänyt jälkensä.

Juhliin tuli myös ihan pieniä vauvoja, saparopäisiä tyttö-
jä ja pojankoltiaisia vanhempineen. He elävät nyt sitä aikaa, 
joita joskus vuosien päästä kaiholla muistelevat. He luovat 
ystävyyksiä, jotka jatkuvat, kun lapset aikuistuvat. Heille en-
tiset perheet ovat jättäneet perinnöksi hyvän yhdistyksen ja 
mahdollisuuden olla tekemässä, paitsi muistoja, myös tu-
leville perheille ja lapsille tilaisuuden liittyä vuo-
sikymmeniä jatkuneeseen ketjuun.

Hyvää matkaa aikuisuuteen, Petri ja te kym-
menet muut, joiden aika on lähteä nuori-
sotoimen leireille ja vähitellen omaan elä-
mään. Ja tervetuloa mukaan uudet per-
heet tekemään hienoja muistoja muka-
vassa seurassa!  

Ihanat, 
haikeat 
muistot
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Kais
– poika Pengerkadulta

Kais Kiiski on 27-vuotias sosionomi-
diakoni. Nuoren miehen eksoottinen 
ulkonäkö tulee tunisialaiselta isältä.   
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hH eikkonäköisen 
Kaisin elämä on 
normaalia nuo-
ren miehen elä-

mää: ystäviä, liikuntaa, musiikkia ja aja-
tuksia tulevaisuudesta. Näkövamman ai-
heuttaa näköhermon surkastuma, joka 
antoi ensimmäiset oireensa pojan ollessa 
4-vuotias. Nyt haitta-aste on 100% .

– Näköni riittää hyvin liikkumiseen 
tutussa ympäristössä, mutta vieraissa 
paikoissa olen aika sokea. Joskus otan 
mukaan valkoisen kepin tai käytän nä-
kövammaismerkkiä; niin ainakin var-
mistan sen, että muut osaavat ottaa huo-
mioon heikkonäköisyyteni. 

Kais on tyytyväinen uuteen kotiin-
sa Helsingin Sokeaintalossa Pengerka-

dulla. Talon peruskorjauksessa tehtiin 
paljon näkövammaisen arkea helpot-
tavia ratkaisuja.

– Tässä talossa on helppo asua. It-
se en tarvitse kaikkia hienouksia, ku-
ten ulko-oven äänimajakkaa tai puhu-
vaa hissiä, mutta heikkonäköisen kan-
nalta tilojen selkeä väritys ja kontrastit 
ovat todella tarpeen. 

Turvallinen talo kaupungin 
sydämessä
Pengerkatu 11 rakennettiin 1920-luvun 
lopulla sokeiden taloksi. Silloin Kallion 
kaupunginosa oli vielä laitakaupunkia. 

Vuoden 2009 alussa talo siirtyi Hel-
singin Sokeaintalo-Säätiön haltuun ja ta-
lossa aloitettiin perusteellinen remontti. 

Helsingin Kalliossa sijaitsee talo, jonka melkein jokaisessa asun-
nossa asuu näkövammainen asukas. Maaliskuussa taloon muutti 
27-vuotias sosionomi-diakoni Kais Kiiski. 

Sokeaintalon tiloissa sokean ja heikko-
näköisen on helppo liikkua. Kais Kiiskel-
le selkeät kontrastit antavat hyvän tun-

tuman tilaan. 

Leena honkanen
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ja valmistui viime keväänä sosionomi-
diakoniksi. Edessä on kaikille nuorille 
vaikea vaihe: löytää työpaikka.

– Viime vuonna olin työharjoittelus-
sa näkövammaisten Keskusliiton lasten 
kuntoutusosastolla. Siellä oli helppo teh-
dä työtä, koska ei tarvinnut liikkua eri 
kerrosten ja tilojen välillä. Vamma vai-
kuttaa tietenkin kykyyn toimia itsenäi-
sesti, kun olosuhteet ovat vieraat. 

– Kaikkein eniten näkövamma vai-
keuttaa kuitenkin sosiaalisten suhtei-
den solmimista. Pärjääminen ja yhtei-
söihin mukaan pääseminen on kiinni 
omasta aktiivisuudesta ja rohkeudesta. 
Pitää rakentaa omat verkostonsa. Olen 
ihan tietoisesti rajoittanut omaa netis-
sä surffaamista ja television katselua; 
parempi on lähteä ulos sinne, missä on 
muita ihmisiä.  

– Vammaisten työllistämisestä puhu-
taan paljon, mutta käytännössä työn löy-
täminen on edelleen hankalaa. Kuitenkin 
uskon, että jossain on paikka minullekin. 
Pitää vain jaksaa ja osata etsiä.   

Perinnöllisyys ei ole taakka
– Näkövammaisuus on prosessi, Kais 
Kiiski sanoo. Vaikka sen kanssa on si-
nut, sitä täytyy silloin tällöin käsitel-
lä uudelleen. 

– Meidän perheessä näkövamma on 
perinnöllinen. Se ei siis ole ollut mikään 
iso ja uusi juttu. Koko lapsuuteni olen 
seurannut, miten näkövammainen äiti-
ni pärjää ja miten tavallista elämää hän 
viettää, joten en ole itsekään ollut huo-
lissani tulevaisuudestani. 

– Helppoa on ollut sekin, että vam-
maisuuteen liittyvä paperisota on ollut 
äidille jo ennestään tuttua. Voin vain ku-
vitella, miten hankalalta vamman muka-
naan tuoma byrokratia tuntuu perheistä, 
jotka ovat ensi kertaa yhteydessä vam-
maisuuteen oman lapsen kautta.

Perinnöllisyys vaikuttaa myös tuleviin 
sukupolviin. Sitäkin Kais on ehtinyt miettiä, 
ei tosin vielä kovin perusteellisesti.

– Oikeastaan omat ajatukseni ovat ai-
ka kahtia jakautuneet: jos oma lapseni 
olisi näkövammainen, ei se tuntuisi mi-
tenkään pahalta, mutta se varmasti he-
rättäisi uudenlaisia kysymyksiä. Meil-
lä kaikilla on joka tapauksessa ominai-
suuksia, jotka vain ovat, halusimmepa 
tai emme. Ehkä tämä asia kirkastuu sit-
ten, kun se tulee ajankohtaiseksi.

Pengertalon suunnitteli arkki-
tehti Olavi Sahlbom vuonna 
1927. Tontin louhintatyöt al-
koivat 1928 ja talo valmistui 

vuonna 1929.  Vuosikymmen-
ten kuluessa talo rapistui ja pe-
ruskorjaus päätettiin aloittaa 
syksyllä 2008. Sokeain Ystä-

vät ry otti peruskorjauksen vas-
tuulleen ja talon omistava Hel-
singin Sokeaintalo-Säätiö siir-
tyi sen hoitoon. Helsingin kau-
punki auttoi sijoittamaan Pen-

gertalon asukkaat remontin 
ajaksi. Uusitussa Pengertalos-
sa on 52 vuokra-asuntoa. Ra-
ha-automaattiyhdistys on tu-
kenut merkittävästi Pengerta-

lon peruskorjausta.

Joulukuussa 2009 talon asuntoja alettiin 
uudelleen vuokrata: osa entisistä asuk-
kaista palasi, osaan tuli aivan uusia.  

Itsenäisesti pärjäävien vammaisten 
ihmisten asumisesta puhuttaessa pide-
tään usein epätasa-arvoisena ratkaisuna 
heidän sijoittamistaan samoihin yksiköi-
hin ja asuinalueille. Kais Kiiski ei tunne 
itseään leimatuksi tai muusta yhteiskun-
nasta eristetyksi, vaikka asuukin soke-
aintalossa; Pengerkatu polveilee keskel-
lä vilkasta Kallion kaupunginosaa, muu-
taman minuutin raitiotie- tai bussiyh-
teyden päästä Helsingin ydinkeskustas-
ta. Alue on hyvin kysyttyä.

– Missään entisessä asuinpaikassani 
ei ole ollut näin yhteisöllistä ja muka-
vaa tunnelmaa. Täällä asukkaat tunte-
vat toinen toisensa. Vuokratasokin on 
alueen normaalihintaa alhaisempi. Itse-
näistä selviytymistä helpottavat ja tur-
vallisuutta lisäävät ratkaisut tulevat kau-
pan päälle, Kais iloitsee.

– Talossa asuu kaiken ikäisiä ihmi-
siä. Nuoria tuntuu olevan aika paljon, 
tai sitten vain olen itse törmännyt enem-
män nuoriin naapureihin. Asukastoi-
mintakin tuntuu olevan vireää, vaik-
ka en itse ole vielä ollut siinä aktiivi-
sesti mukana.

Rohkeasti kiinni elämään
Kaisin sinivalkoiseksi sisustetussa kak-
siossa on rauhallinen tunnelma. Puhe 
kiertyy talosta tulevaisuuteen. Kais opis-
keli ensin Arlainstituutissa lähihoitajaksi 

Yksi talon monista turvallisuustekijöis-
tä on liesivahti, joka katkaisee virran 

automaattisesti, jos savua tai lämpöä 
kehittyy liikaa.
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1  Liesivahti katkaisee virran, jos savua 
tai lämpöä kehittyy liikaa ja tulipalo uh-
kaa. Järjestelmä laukeaa myös, jos liesi 
jää päälle liian pitkäksi aikaa – eli liesipa-
loja Pengertalossa ei voi syttyä.

2  Vesivahti hälyttää, jos astianpesuko-
ne alkaa vuotaa, keittiön hana pettää tai 
vesivahinko uhkaa jostakin
muusta syystä.

3  Palovaroittimet on liitetty sähkö-
verkkoon, joten sen paristosta ei tarvit-
sehuolehtia. Jos palovaroitin aktivoituu
ja hälyttää, se katkaisee virran koko huo-
neistosta.

4  Kotona/poissa -kytkin katkaisee ja 
kytkee sähkön keittiön työtasovalaisi-
meen, työtasopistorasiaan ja
lieteen. 

5  Sammutuspeite kaikissa asunnoissa

6  Ovipuhelinjärjestelmä ulko-ovissa 
pitää huolen, että vieras pääsee sisään 
vain ilmoittautumalla. Koodeja ei ole, jo-
ten niitä ei voi myöskään käyttää väärin.

7  Kulunvalvonta yleisissä tiloissa ja 
kiinteistön porrasovissa hoituu henkilö-
kohtaisella avainkortilla, jota näyttämäl-
lä pääsee porrasovista, kellariin ja mui-
hin yleisiin tiloihin sekä saunaan ja pe-
sutupaan omalla vuorollaan.
Tiedot kirjautuvat keskusjärjestelmään, 
josta yleisissä tiloissa menemisiä ja tule-
misia voidaan tarkastella tarvittaessa.

8  Pyöristetyt kulmat kalusteissa ja kyl-
pyhuoneissa

9  Tummat seinät vesikalusteiden ta-
kana ja lattiassa.

J  Häikäisemättömät valaisimet huo-
neistojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja 
kaikissa yleisissä tiloissa.

K  Sähkökytkimet sekä osa pistokkeis-
ta on varustettu tummalla kauluksella 
niiden havaitsemisen helpottamiseksi.

L  Äänimajakat Pengertalon ulko-ovi-
en ja saunan käytävän poistumistien yh-
teydessä.

M  Tärinäraidat yleisten tilojen lattiois-
sa auttavat valkoisen kepin käyttäjää 
suunnistamaan.

N  Merkkivalo rapuissa portaiden ylim-
män ja alimman portaan vieressä auttaa 
havaitsemaan portaiden päättymisen
tai alkamisen.

O  Raidat portaiden seinissä heikkonä-
köisten kulun helpottamiseksi.

P  Erityisvalaistut ja -kahvoitetut ulko-
ovet näkyvät mahdollisimman selkeästi.

Q  Sähköpistokkeet on sijoitettu noin 
80 sentin korkeudelle lattiasta, joten ne 
ovat helpommin saavutettavissa.

R  Huoneennumero on kirjoitettu pis-
tekirjoituksella oveen ja sisäänkäyntien 
yhteydessä oleviin ovipuhelintauluihin.

S  Puhuva hissi kertoo mihin kerrok-
seen on saavuttu.

T  Koneellinen ilmanpoisto hoituu au-
tomaattisesti talon puolesta. 

   Automaattisesti säätyvä tuuletus-
venttiili on jokaisessa asunnossa. 

    Ikkunoiden avautumista on rajoi-
tettu niin, että ne aukeavat vain joitakin 
senttejä, mutta mahdollistavat
tuuletuksen tehostamisen.

   Lämmityksen sääennusteohjaus ot-
taa jo etukäteen huomioon myös tule-
van sään.

   Pengertalossa on kaksi asuntoa lii-
kuntarajoitteisille. niihin pääsee pyörä-
tuolilla ja kaikki toiminnat on sovitettu 
pyörätuolilla liikkuvan tasolle keittiötä ja 
inva-wc:tä myöten.

   Ilmainen laajakaista näkövammais-
ten asukkaiden käytössä. Myös kaapeli-
tv on veloitukseton.

Pengertalon 25 hyvää

21

22

23

24

25

S i l m ä t e r ä  l  3  l  2 0 1 0 7



y
h

d
is

ty
s

8

LE
En

A
 H

O
n

K
A

n
En

Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

pP erheemme ikäjakauma on lasten osal-
ta nollasta vuodesta 15 vuoteen. Tämä 
seikka tuo tuon tuostakin monia vaih-
toehtoja tekemisien suhteen: tyttömme 

haluavat Muumimaailmaan, pojat eivät, vauva-Aapomme ei 
voi vielä valita. Pojat haluavat huvipuistoon ja niin haluavat 
tytötkin, mutta kaksi aikuista, kaksi sokeaa poikaa, neljä- ja 
kuusi-vuotiaat tytöt ja vauva – yhtälö on varsin vaikea rat-
kaistavaksi niin, että se toimisi ja tyydyttäisi jokaista. Ja vie-
lä, kun yhtälöön lisää muuttuvan tekijän: pojat haluavat vä-
lillä samoihin koneisiin ja välillä eri koneisiin ja tytöistä pie-
nempi ei jaksa kävellä itse koko päivää, tilanne muuttuu en-
tisestäänkin haastavammaksi. Miten sitten ratkaisemme tä-
män tyyppisiä arjen tilanteita? 

näin teimme tänä kesänä:
Alkukesästä menimme Helsinkiin. Minä suuntasin poiki-

en kanssa Linnanmäelle ja äiti matkasi samanaikaisesti kol-
men muun lapsemme kanssa Korkeasaareen. Muuttuvan teki-
jän saimme hallintaan ystävien avulla: tuttavaperheemme äiti 
lapsineen tuli kaveriksi Korkeasaareen ja kuinkas ollakaan, Las-
si oli tutustunut espoolaiseen nuoreen mieheen, joka jätti illan 
jalkapallotreenit väliin ja tuli kanssamme Linnanmäelle. näin 
meillä oli hauska päivä; joskin olimme eri paikoissa, mutta mi-
kä parasta, jokaisen tarpeet tuli täytetyiksi. 

Miten sitten pääsimme Muumimaailmaan? Ratkaisijaksi tuli 
näkövammaisten Keskusliiton nuorisotoimen järjestämä nuor-
ten leiri. Lassi ja Leevi osallistuivat viikon leirille kavereitten-
sa kanssa Hauholla. Muumimaailman ihanuus koitti sillä aikaa 
perheemme tytöille, ja isä, äiti ja Aapo pääsivät niin ikään ih-
mettelemään muumien lystikästä maailmaa. näin olimme iloi-
sia näistä onnistuneista kesän kohokohdista.

Uimisen onnistunut organisoiminen teettää myös kiitettä-
västi miettimistä. Vaihtoehtoja on monia. Juhannuksena rat-
kaisu löytyi suvun yhteisestä juhannuksenviettopaikasta. Sil-
mäpareja oli monia valvomaan uinnin turvallisuutta ja löylyjen 
makoisuutta. Isänä toki sain aimo annoksen kylmähköä meri-
vettä nautittavaksi ja kuumia löylyjä lämmökseni: nelisen tun-
tia on ihan riittävä aika uimiseen ja saunomiseen, sanoisin.  

Vesipuistossa on myös päästävä käymään kesällä. Poiki-
en kaveri oli vieraanamme ja halusimme mennä Vaasan Tro-
piclandiaan. Mietimme miten toimimme; pienten on parempi 
jäädä kotiin. Sitten mietimme, toimiiko meillä kuvio, jos minä 

olen kolmen pojan kanssa vesipuistossa – liukumäkiin olisi ki-
va päästä, eikä ole kiva odottaa vuoroaan pitkään. Mikä avuk-
si? Muutama soitto puhelimella; poikien vapaa-ajanavustaja oli 
lupautunut jo muualle, toinen soittopaikka ei ollut tavoitetta-
vissa, kolmannessa tärppäsi. Avulias tuttavamme sai siirrettyä 
aiemmin sovitut menot toiselle päivälle ja tuli mielellään kans-
samme veden maailmaan.  näin olimme taas tyytyväisiä. 

Onneksemme on myös toimintoja joihin voimme vaivatta 
osallistua koko perheenä. Yksi näistä kohokohdista oli ehdot-
tomasti yhdistyksemme 40-vuotisjuhla Onnelassa kesäkuus-
sa. Suuri kiitos juhlan järjestäjille! Oli rentouttavaa olla paikas-
sa, jossa kaikki oli järjestetty valmiiksi. Pojat saivat mennä me-
nojaan omiin mielenkiinnonkohteisiin, tytöt saivat askarrella, 
tanssia, juosta ja leikkiä. Isällä ja äidillä oli juttukavereita; Aapo 
sai ihmetellä vipinää ja vilskettä. Tällaisesta toiminnasta tulee 
hyvä olo. niin, ja ruokaa oli paljon ja se oli maittavan makoisaa. 

niin arjen kuin juhlankin askareet 
jatkuvat; tilanteet elävät ja muut-
tuvat. Mielenkiinnolla odotan 
henkilökohtaisen avun laaje-
nemista nykyisestä kymme-
nestä tunnista 30 tuntiin. 
Se tuo pelivaraa onnistu-
neiden ratkaisujen löytämi-
seen kysymykseen: ”Mitä tä-
nään tehtäisiin?”

Mitä tänään 
tehtäisiin?
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Näkövammaiset lapset ry:n perustivat vuonna 1970 näkövammaisten lasten vanhemmat. Perustavassa 
kokouksessa Tuusulan Onnelassa 11.6.1970 oli mukana 18 vanhempaa. 
12.6. 2010 juhlittiin Onnelassa yhdistyksen 40-vuotisjuhlia. Juhlia oli rakentamassa toistakymmentä 
talkoolaista, toimiston väen ja ohjaajien kanssa. Ohjelman vetäjiä ja esiintyjiä löytyi niinikään oman vä-
en piiristä. Jokainen juhlija toi mukanaan iloista mieltä; tavattiin tuttuja ja tutustuttiin uusiin ja entisiin  
yhdistysläisiin vuosien varrelta. Ilmassa oli suuren perhejuhlan tuntua. Jorma Väisänen toimi juhlan ku-
vaajana. Seuraava kuvareportaasi kertoo juhlapäivän tapahtumista.

Sadetta ripsutteli, kun talkooväki ja työntekijät saapuivat On-
nelaan aamuvarhaisella. Juuli Väisänen ja Anniina Laamanen 
ottivat äitiensä Jaanan ja Annen kanssa tehtäväkseen juhla-
huoneen koristelut. Reet Rusi ja muut ohjaajat alkoivat raken-
taa askartelun, onginnan ja muiden ohjelmien tapahtuma-
paikkoja. Kirsti Hänninen lähti kahvinkeittoon. Kaikki piti saada 
kuntoon kello kahdeksi markkinoiden alkuun. 

S i l m ä t e r ä  l  3  l  2 0 1 0 9
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Alla: 
Kahvila- ja grilliteltta oli täynnä koko päivän. Eero Oja paistoi 
makkaroita koko porukalle ja Hannu Pienkellomäki piti arpa-
jaisia. 

Onneksi juuri ennen juhlan alkua pilvet väistyivät. Juhlijoita al-
koi saapua paikalle; tuttuja vuosien takaa, leirikavereita ja ihan 
uusia kasvoja. Vauvoja oli syntynyt sitten viime näkemän mo-
neen perheeseen – nuorimmat juhlijat olivat muutamien viik-
kojen ikäisiä.
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Cadillacin kyydissä
näkövammaiset lapset ry:n 40-vuotisjuhlassa Onnelassa vierai-
li neljä Cadillacia kyydittämässä kaikkia halukkaita. Lapset piti-
vät kyydistä. Mutta millaista siellä oli?

Mikä ihmeen Cadillac?
Onnelassa paikalla oli neljä Cadillacia kuskeineen. Kaikki olivat 
eri malleja. Vanhin oli 1960-luvulta ja uusin kuluvalta vuositu-
hannelta. Autoja löytyy monia eri laisia, niin uusia kuin vanho-
jakin. niitä on eri maissa valmistettuja. Paikalla oli ainakin yk-
si ihan aito Suomi-auto. Cadillacit näyttävät hienoilta. Varmaan 
niiden ajamistakin täytyy harjoitella.

Kaljuksi avoautossa
”Äiti, älä ihmettele, jos olen kalju”, kuuluu Cadillac-avoauton ta-
kapenkiltä, kun ollaan lähdössä kierrokselle. Autossa on nel-
jä innokasta, joista kolmella on ensimmäinen kerta avoauton 

kyydissä. Kun lähdetään liikkeelle, on ilmavirta voimakas. Hiuk-
set heiluvat ja kampaukset menevät sekaisin. Kyseessä on vuo-
simallia 1968 oleva auto. ”Kyllä tällä ihan niin lujaa pääsee, kun 
Suomessa saa ajaa. Ei vain viitsi kaahailla vanhalla autolla”, kul-
jettaja kertoo. Kun auto palaa reissultaan, on kaikilla hiukset 
sekaisin, mutta kukaan ei valita, ettei olisi ollut hauskaa.

Hauska kyyti kivassa Cadillacissa
Ilmeiesti Cadillacien vierailu juhlassa oli onnistunut. Kukaan ei 
valita. Yleinen vastaus kysymykseen mitä 
pidit, on: ”Oli ihan kivaa.” Miten sitten Ca-
dillacit päätyivät Onnelaan ajeluttamaan 
näkövammaisia lapsia? ”Kuulin tästä ja 
ajattelin tulla. Sitten vaan houkuttelin ka-
verit mukaan ja täällä ollaan”, kertoo Mar-
ko, aidon Suomi-Cadillacin omistaja.

Susanna Halme

Päivän ohjelma toteutettiin tutuin voimin. Joose ja Tuukka Oja-
la soittivat (1) ja Ronja Oja taikoi (2). Jaana Hallikainen-Tuomai-
nen haastatteli Riikka Hännistä, Sokkotreffit elämän kanssa 
-kirjan julkistamistilaisuudessa (3). 

Marko Juhanen oli tuonut Cadillac-kaverinsa ajeluttamaan juh-
lijoita ja Susanna Halme kirjoitti autoista jutun.

1

2

3
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Juhlaillallisen alkaessa Toukolan aula oli täynnä väkeä. Toista 
sataa illallisvierasta sai nauttia paitsi ruuasta myös upeista mu-
siikkiesityksistä(1-2). 

Juhlaan kuului yhdistyksen ansiomerkkien jako. Kuvassa (3)va-
semmalta oikealle Markku Alahäivälä , Jarmo Turunen, nina 
Halme, Merja Waris, Jaana Hallikainen-Tuomainen ja Soile Ho-
lopainen, jotka saivat tunnustuksen pitkäaikaisesta työstään 
yhdistyksen päämäärien hyväksi. 

 Arja niemi, yksi näkövammaiset lapset ry:n  perustajajäsenis-
tä, muisteli toiminnan alkutaipaleita 40:n vuoden takaa (4). 

Yllä:
Onnelan Impivaaraan oli tuotu ohjelmapisteitä; askartelua, 
leikkejä ja pelejä; Jenni Mehtälä askartelutti lapsia (1). Han-
na Mäkelä piti yläkerrassa tanssityöpajoja (2) ja Irmeli Holstein 
valtasi Minna Kateilan kanssa Männistön mökin sadunkerto-
jan taloksi (3).   näköpiste Polar Print esitteli tietotekniikan uu-
tuuksia (4).

Senni Hirvonen

Marja Heimonen

Lassi Alahäivälä Juho Tuomainen

1

2

3

4

Oikealla: 
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2

1

Leiriohjaaja Antti Rusi ja juhlan kuvannut Jorma Väisänen.

Aleksi Lindfors toimi illan pianistina.

3

4

Aluekoordinaattori Tatja Ikonen, talkoolainen Antti 
Hänninen ja toiminnanjohtaja Leena Honkanen.

S i l m ä t e r ä  l  3  l  2 0 1 0 13
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Tatja Ikonen (23) aloitti työt näkövammaiset lapset ry:n 
aluekoordinaattorin äitiysloman sijaisena toukokuun 

puolessa välissä, vietettyään kevätkauden Vietnamissa, jossa 
oli viimeistelemässä sairaanhoitajaopintojaan. 

Tatja on reipas partiolainen, joka on vetänyt myös näkövam-
maisten sisupartiotoimintaa Helsingissä.  Paitsi partiotoimin-
nan kautta, Tatja on tuttu yhdistyksemme lapsille ja aikuisil-
le leireiltä, kursseilta ja pääkaupunkialueen perheiden Sokkot-
reffeiltä. 

Uuden aluekoordinaattorin kesän alku meni kiireisesti yhdis-
tyksen 40-vuotispäivien ja kesän leirien järjestelyissä. Syksyl-

lä edessä on Oo mun kaa! -kerhojen käynnistely kesälomilta, 
marraskuisen sidosryhmien juhlan järjestäminen sekä talven ja 
kevään viikonloppukurssien ja -tapaamisten suunnittelu.

Tatja sai haasteekseen elävöittää alueellista vertaistukitoi-
mintaa ja toivoo onnistuvansa löytämään uusia tapoja houku-
tella perheet yhteisiin tapaamisiin. Vertaistuki on tärkeää niin 
vanhemmille, lapsille kuin heidän sisaruksilleenkin. Myös nä-
kövammaisten lasten sisupartion ja Oo mun kaa! -kerhojen toi-
minnan suunnittelu ja kehittäminen tuntuu omalta, onhan pit-
kä partioura tuonut paljon kokemusta nuorten harrastustoi-
minnasta.

Tatja tuli töihin
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näkövammaisten lasten isien viikonloppuun 11.–12.9.2010 
Rautilakeskuksessa Vehmaalla mahtuu vielä hyvin mukaan. 
Ohjelmassa on saunomista Vehmassalmen rannalla, vapaa-
muotoista ja järjestettyä ohjelmaa. Rautilakeskuksesta löytyy 
muun muassa kajakkeja ja intiaanikanootteja. Mukaan on läh-
dössä vain näkövammaisten lasten isiä, joten viikonloppuna 
on mahdollisuus ottaa irtiotto arjesta vertaisten kanssa.
Hinta:
Viikonlopun omavastuu on 50 euroa. Hinta sisältää majoituk-
sen 2 hengen huoneissa (sis. liinavaatteet ja pyyhkeet), ruokai-
lut (lauantain päiväkahvista sunnuntain lounaaseen) sekä oh-
jelman.
Ilmoittautuminen 25.8. mennessä näkövammaiset lapset 
ry:n toimistolle  09-752 2540, nlt@silmatera.fi.
Rautilakeskukseen voi tutustua etukäteen osoitteessa 
www.rautilakeskus.fi.

Äitien viikonloppu
näkövammaisten lasten äitien viikonlopussa on vielä vapai-
ta paikkoja muutamalle äidille. Äitien viikonloppu järjestetään 
Villa Hiidenmäessä Jämsässä 25.–26.9. Viikonlopun ohjelma on 
vapaamuotoinen sisältäen muun muassa saunomista ja ren-
toutumista porealtaan lämmössä. 
Hinta:
Viikonlopun omavastuu on 50 euroa. Hinta sisältää majoituk-
sen (sis. liinavaatteet ja pyyhkeet), ruokailut (lauantain päivä-
kahvista sunnuntain lounaaseen) ja ohjelman. 
Ilmoittautuminen 4.9. mennessä näkövammaiset lapset ry:n 
toimistolle
09-752 2540, nlt@silmatera.fi.
Villa Hiidenmäen nettisivut löytyvät osoitteesta 
www.villahiidenmaki.fi

Poikien viikonloppu
Poikien oma viikonloppu järjestetään 23.–24. lokakuuta Tuor-
lan majatalossa Turun seudulla. Viikonlopun viettoon mahtuu 
mukaan kymmenen n. 10–15 -vuotiasta poikaa. Viikonloppu-
na tavtaan ja saadaan kavereita sekä osallistutaan mukaviin ja 
vauhdikkaisiin ohjelmiin – osallistujien toiveet huomioiden. 
Hinta:
Viikonlopun omavastuu on 20 euroa. Hinta sisältää majoituk-
sen, ruokailut sekä ohjelman.
Ilmoittautuminen viimeistään 30.9. näkövammaiset lapset 
ry:n toimistolle p. 09-752 2540, nlt@silmatera.fi. Ilmoittautumi-
sen yhteydessä kuulemme mielellämme toiveita viikonlopun 
ohjelman suhteen.

Syksy tarjoaa tapahtumia

Kaikkiiin viikonloppuihin voit ilmoittautua myös netis-
sä: www.silmatera.fi -> toiminta -> ko.viikonloppu.

Tyttöjen viikonlopussa keväällä oli menoa ja meininkiä. Syk-
syllä on isien, äitien ja poikien vuoro päästä omille viikon-

loppureissuilleen.
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Lammasfarmin 
tyttö
Eerika Toivola asuu keskellä kauneinta maaseutua Iitin kunnassa, Mankalan kylässä. Syntymäsokean ja 
reumaa sairastavan tytön oppimisen nälkä ja lentävä mielikuvitus ohittavat vamman ja sairauden rajoi-
tukset; elämänjano vie kahdeksanvuotiasta uusiin seikkailuihin.
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hH einäkuinen hel-
lepäivä on heh-
keimmillään, kun 
ajamme Eerikan 

vanhempien Tuula-Anneli ja Perttu 
Toivolan kanssa seurakunnan leirikes-
kukseen tapaamaan leirillä olevaa Ee-
rikaa. Mukana on myös kymmenvuo-
tias isosisko Henriikka. 

Yli neljänkymmenen leiriläisen par-
vessa Eerika on kuin kotonaan. Huone 
jaetaan neljän koulutoverin kesken.  Ee-
rikan sängyllä lojuvat rannetuet, joita 
reuman tähden täytyy pitää öisin. 

– Sokeus on meillä se pienempi pul-
ma vaikeaan reumaan verrattuna, sanoo 
Tuula Toivola. 

– Eerikan reumalääkitys on niin vah-
va kuin voi olla ja hoitojaksot ja leikka-
ukset ovat rankkoja. Heinolan reumasai-
raalan lopettaminen on ollut kova isku 
meille ja muille sen potilaille. 

– Onnellinen olen kuitenkin siitä, et-
tä Eerika sopeutuu niin hyvin tilantee-
seen. Harrastuksia kokeillaan sen mu-
kaan mitä reuma antaa myöten. Vuo-
si sitten Eerika aloitti haitarin soiton ja 

se sujuu hyvin. 
Naapurikunnassa asuu sokea har-

monikkataituri Joose Ojala ja veljensä 
Tuukka. Vaikka Ojalan pojat ovat pal-
jon Eerikaa vanhempia, Tuula-Anne-
li Toivola iloitsee näistä kavereista, sil-
lä oman ikäisiä sokeita ei Eerikan ikä-
luokassa juuri ole. – Jyväskylän näkö-
vammaisten koulun jaksoillakin Eeri-
kan kanssa on vain kaksi poikaa.

Eläimet ja muu kotiväkeni
Toivoloiden neljän sadan lampaan tila on 
Suomen suurimpia lammastiloja. Eeri-
ka kertoo syöttäneensä lampaille voiku-
kanlehtiä ja pitäneensä karitsaa sylissä, 
mutta kovin innostunut hän ei lampais-
ta ole. Syykin selviää: isojen uuhien tur-
pa kun pukkaa juuri Eerikan pään kor-
keudella ja se ei tunnu kivalta.  

Ihanan pehmeäturkkinen pyreneit-
tenkoira Chiro sen sijaan on Eerikan 
lemmikki. Chiro asuu sisällä; muut per-
heen seitsemän koiraa majailevat tarhas-
sa. Ne ovat lampaita paimentavia bor-
dercollieita.  Muutama kissakin lukeu-
tuu Toivoloiden eläinkuntaan.  

Isän ja äidin lisäksi perheeseen kuu-
luu isosisko Henriikka. Hän sanoo, et-
tei pikkusiskon kanssa leikkiminen kau-
heasti enää kiinnosta, mutta kun tytöt 
ovat istuneet vieretysten sängyn laidal-
la vähän aikaa, alkaa jo sisarellinen na-
histelu. Noin kymmenen asukkaan ky-
lässä muita leikkikavereita ei liiemmin 
löydykään.  

– Eerika voi vielä leikkiä käpyleh-
millä, mutta Henriikalla on jo teinity-
tön touhut, Tuula-Anneli Toivola sanoo.  
– Mutta vaikka kotona vähän etäisyyttä 
otetaankin, sisarukset kyllä pitävät tois-
tensa puolta, jos joku koulukavereista 
kiusaa toista. 

Eerika viettää paljon aikaa kirjojen 
parissa. Pisteiden luku sujuu niin hel-
posti, että pistekirjat vievät voiton ääni-
kirjoista. Kun sisko Henriikan pitää sam-
muttaa lukulamppu, saattaa Eerika vielä 
pimeässäkin jatkaa lukemista.   

Syksyllä kolmannelle luokalle
Vaikka haastatteluhetkellä kesä kukkii, 
jutellaan vähän koulustakin. Koulun-
käynti, lukeminen ja uusien asioiden 

Toivolan perhe kuvailee olevansa monella tapaa erilainen perhe: Eerikan sokeus ja reuma sekä suuri lammasfarmi tekevät 
perheen elämästä tavallisesta poikkeavan – joskus rankan ja joskus ihanan. 
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oppiminen ovat kielellisesti lahjakkaan 
Eerikan mielestä kivoja juttuja.  

Lähikouluun on matkaa toistakym-
mentä kilometriä ja matka taittuu per-
heen molemmilta tytöiltä koulukyydillä. 
Kymentaan koulu on 33:n oppilaan pie-
ni alakoulu, jossa aina kaksi perättäistä 
luokka-astetta opiskelee samassa luokas-
sa saman opettajan johdolla. Eerikalla 
on oma koulunkäyntiavustaja, Minna, 
jonka kanssa on synkannut hyvin sekä 
koulussa että vapaa-ajalla.    

Kun Eerika menee syksyllä kolman-
nelle luokalle ja Henriikka neljännelle, 
opiskelevat Toivolan tytöt taas samassa 
luokassa. Se ei tyttöjen mielestä haittaa 
eikä helpota. 

Tuula Toivola sanoo, että kunnan 
kanssa on joutunut kyllä neuvottele-
maan Eerikan tarpeista, mutta loppu-
jen lopuksi kaikki on lähtenyt sujumaan 
hyvin. Nyt koululla on jopa pistetulos-
tin. Ennen sitä opettaja kirjoitti itse pis-
tekirjoituskoneella Eerikan tarvitsemat 
materiaalit.

Koulu on pienen kylän tytölle myös 
paikka, jossa tapaa muita lapsia. Koulus-
sa Eerikalla on kavereita ja yhteisiä leik-
kejä näkevien lasten kanssa. Hyvä väli-
tuntileikki on keppihippa, jossa Eerika 
saa käyttää apuna ohutta keppiä hippa-
na ollessaan. – En muista kuka sen kek-
si, kun sitä on leikitty ihan ensimmäisel-
tä luokalta asti, Eerika kertoo. 

Vanhemman voimavarat 
Kun olemme jo lähdössä leiriltä, leirin-
johtaja Tanja, kysyy Henriikalta, jäisi-
kö tämäkin leirille; muutama petipaik-
ka kun on vielä vapaana. Henriikka jää 
mielellään ja näin vanhemmille tulee yl-
lättäen muutama päivä kahdenkeskistä 
aikaa, joskaan ei vapaa-aikaa tilan töis-
tä. Paluumatkalla aikuisten kesken ju-
tustelu kiertyy jaksamiseen. 

Toivoloiden viimeisin yhteinen loma 
oli viikon häämatka vuonna 1993. Ti-
lanhoito ei jousta niin, että koko perhe 
pääsisi yhdessä matkaan. Eerikan reuma 
tarvitsee lämpöä ja niinpä äiti suuntaa 
syksyisin tyttöjen kanssa viikoksi ete-
lään ja isä jää hoitamaan tilaa.

– Rehellisesti täytyy myöntää, että 
vaikeaa on välillä ollut, Tuula Toivola 
sanoo. – En yhtään ihmettele, että vam-
maisten lasten perheissä on niin pal-
jon avioeroja. Kyllä meilläkin on tapel-
tu, kun oma jaksaminen on ollut välil-
lä pitkiä aikoja aivan nollissa. 

Tuula-AnneliToivola suree sitä, että 
heiltä puuttuu suvun tukiverkosto. 

– Tyttöjen isoisä, talon vanha isäntä, 
on jo 83-vuotias ja mummu taivaassa. 
Minun vanhempani asuvat taasen Raisi-
ossa, joten äkkinäisesti ei heiltäkään saa-
da apua. Onneksi olen tavannut Iitissä 

Lue Eerikan oma kesäkerto-
mus tämän lehden lastenliit-

teen sivulta 5. 

uusia tuttavuksia, jotka ovat asettuneet 
”varaisovanhempien” asemaan.

Lasten ja tilan hoito, Eerikan reuma-
hoitojaksot, leikkaukset, terapiat ja sai-
raanhoitaja-äidin kolmivuorotyö ter-
veyskeskuksessa raamittavat aikataulun. 
– Välttämättömyyden rajaa on vain opit-
tava siirtämään, sanoo Tuula Toivola.

– Lammastila elää ihan erilaisessa ryt-
missä kuin esimerkiksi maitotila, jossa 
on säännöllinen päiväohjelma. Välillä 
työtä on vain kaksi tuntia päivässä, mutta 
sitten kun yhtä aikaa monta uuhta poi-
kii, päivä voi olla kaksikymmentunti-
nen, Perttu Toivola kuvailee. 

– Tulevaisuudesta ei vielä tiedä, Tuula 
Toivola sanoo. – Ehkä lampaista luovu-
taan jonakin päivänä. Tyttöjen tulevai-
suuden haluamme jollakin lailla turvata. 
Mitä sitten isona tekevätkin, kotitilan pel-
lot ja metsät ovat heidän pesämunansa.

Eerika, Chiro, Henriikka ja Helsingistä 
kesävierailulla  oleva tyttöjen kaveri 

Ella.
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mM inä en ole kos-
kaan nähnyt ja 
siksi pohdin 
näitä ja mui-

ta samankaltaisia seikkoja. Niitä poh-
tivat tahoillaan muutkin syntymäsoke-
at, vaikka emme aina tohdikaan lausua 
ääneen näitä hiukan tyhmiltäkin tun-
tuvia kysymyksiä. Ne kun ovat itses-
täänselvyyksiä näkeville ja tuttuja jut-
tuja myös myöhemmin sokeutuneil-
le ihmisille.

Kun nelivuotiaana opettelin hiihtä-
mään, kysyin äidiltä, miksi minulla on 
halko jalkojen välissä. Äiti kertoi, et-
tä kyseessä on latu, jota pitkin hiihde-
tään, ja näin sokeakin lapsi oppi kysei-
sen sanan merkityksen.

Kun teini-ikäisenä pelasin Trivial 
Pursuittia ystävieni kanssa, minulta ky-
syttiin, minkä väriset on Aku Ankan 
housut. Näkevät pelikaverini naures-
kelivat helppoa kompakysymystä, mut-
ta minun oli tunnustettava, ettei mi-
nulla ollut asiasta harmainta aavistus-
ta. Sen kysymyksen osalta peli ei koh-
dallani edennyt, mutta sain kuitenkin 
tietää, että Aku Ankalla ei ole housu-
ja lainkaan.

Minulta kysytään usein, mitä ajat-
telen väreistä, kun en ole niitä koskaan 
nähnyt. Minulla on niistä jonkinlainen 
mielikuva, vaikka en voikaan olla var-
ma, onko se oikea.

Tiedän, että aurinko on keltainen, 
ruoho on vihreää, ja lumi on valkoista. 
Lempivärini on punainen. Värit eivät 
varmaankaan ole minulle yhtä tärkeitä 
kuin näkeville, mutta missään tapauk-
sessa en pidä niitä yhdentekevinä.

Kun näkevät luokkatoverini opette-
livat lukemaan ja kirjoittamaan, minä 
opettelin heidän mukanaan samoja tai-
toja, mutta pistekirjoituksella.

Meillä kotona oli tapana piirtää tois-
temme selkiin kaikenlaista; eläimiä, kas-
veja, kirjaimia ja numeroita. Piirtäjäka-
verini olivat näkeviä, joten siinä sivussa 
tuli suurinosa näkevienkin kirjaimista 

minulle tutuiksi.
Seitsemän vuotta sitten sain kumppa-

nikseni ja avukseni opaskoiran, ja näiden 
vuosien aikana liikkumisympäristöni on 
huomattavasti laajentunut. Toki liikuin 
ennen koiraakin; toisten opastuksessa ja 
valkoisen kepin avulla, mutta usean ki-
lometrin mittaiset itsenäiset ulkoilut ei-
vät kuuluneet keppireitteihini.

Jo pelkästään tienylitystilanteita saat-
taa osua kohdalleni päivän aikana jopa 
kymmeniä, joten toivottavasti kokemus 
on minulle jotain opettanut, vaikka pal-
jon on vielä opittavaakin. 

Tavallisella autoilijalla ei ymmärret-
tävästi ole mitään tietoa opaskoirakon 
työskentelystä, mutta eipä ole koiran 
käyttöä aloittelevalla syntymäsokealla-
kaan kovin kummoisia käsityksiä au-
toilijoiden tavoista. Tätä taustaa vas-
ten rohkenen jopa olla sitä mieltä, et-
tä opaskoirakoita jää auton alle yllättä-
vän harvoin.

Vaikka minulla ei syntymästäni as-
ti sokeana olekaan näkömielikuvia, on 
minulla silti lukuisia keinoja saada vi-
suaalista informaatiota.

Maailma syntymäsokean silmin
Millainen on hakaristi? Millaisia liikennemerkkejä löytyykään teiden varsilta? Mihin aikaan päivästä tai 
illasta pitäisi vetää verhot ikkunoiden eteen, etteivät kaikki puuhani näkyisi ohikulkijoille?

Susanna Hannu ja opaskoira  Nero. Kolmioilla varustetut valjaat erottavat opas-
koiran muista koirista, ja sokean valkoinen koirakeppi kertoo näkövammasta. 

Yksi tärkeimmistä tiedonlähteistä 
ovat toiset ihmiset, luontevassa kans-
sakäymisessä ja arkisissa keskusteluis-
sa tulevat tutuiksi niin värit kuin vaik-
kapa vakituiselle lenkkireitille ilmesty-
nyt tietyömaakin.

Myös lukeminen avartaa maailman-
kuvaa, koska kirjoista löytyy paljon ym-
päristön kuvauksia. Samoin television 
katseleminen sekä teatterissa ja eloku-
vissa käyminen tuovat silmin saatavan 
tiedon sokeankin ulottuville.

Vaikka joskus tunnenkin itseni hiu-
kan typeräksi, kun en tiedä jotain itses-
täänselvältä tuntuvaa asiaa, olen aikuise-
na oppinut, että se ei suinkaan ole tyh-
myyttä, vaan aivan luonnollista. Kun ei 
näe, niin ei näe.

Toisaalta elämä on rikasta, kun aina 
voi oppia jotain uutta ja ihmeellistä: tu-
tultakin tuntuva asia voi avautua aivan 
uudella tavalla. Selvisipä minulle täs-
sä taannoin sekin, että Karvakuonojen 
Ransu ei olekaan koiran vaatteisiin pu-
keutunut ihminen, kuten olin kuvitel-
lut, vaan sepä onkin käsinukke.

Susanna Hannu
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kertomaan lappuni numeron sekä sen, 
mikä numero sillä hetkellä oli menossa. 
”Joku sitten varmaan osaa kertoa sulle, 
milloin tulee 11.” Yritin kovasti laskea 
kilahduksia, jotta itse tajuaisin nume-
roni tulevan. Menin kuitenkin kilah-
duksissa sekaisin ja sama nainen lipun 
ostettuaan kertoi minun numeron tul-
leen ja neuvoi, mille tiskille minun pi-
tää mennä. Lipunmyyjä kertoi lipusta-
ni vaunun ja paikkanumeron sekä sen, 
miltä raiteelta junani lähtee.

Lähdin navigoimaan lipunmyynniltä 
kohti raidetta kuusi. Yritin kovin muis-
tella liikkumistaidontunteja, joilla Pasi-
lan asemaa olin opetellut. En niin usein 
ollut käyttänyt aseman sen pään raiteita, 
kun enemmänkin vain olin tullut lähi-
junalla raiteelle 1 ja jatkanut matkaa ra-
tikalla. Taisin näyttää kovin epävarmal-
ta siinä tolppia ja muita maamerkkejä 
seuratessani, kun aamun ainut mum-
moikäinen auttajani kysyi, minne olen 
matkalla. Jouduin tosin neuvomaan it-
se auttajaani, mistä suunnasta kutos-
raide löytyy, mutta jälleen pääsin sin-
ne nopeammin kuin olisin yksin liik-
kuessani päässyt.

Olin ehtinyt pelätä jo useaan kertaan, 
etten ehtisi junaani, jos en löytäisi niin 
nopeasti asemalla oikeisiin paikkoihin. 
Kolmen auttajan voimin olin oikein hy-
vissä ajoin oikealla laiturilla ja saatoin 
hengähtää helpottuneena. Ei sitä helpo-
tusta niin kauaa kestänyt kun tajusin, etten 
vielä tiedä, mihin kohtaan vaununi tulee 
ja miten minä sen löydän. Olin jo vähäl-
lä kysyä kahdelta lähelläni seisoskelevalta 
vanhalta tädiltä, osaisivatko he kertoa, mi-
hin kohtaan suunnilleen kakkosvaunu tu-
lee, kun taas minulle tarjottiin apua. Toi-
sella puolellani seisova mies kysyi, mi-
hin vaunuun olen menossa. Arvelimme 
yhdessä vaununi tulevan suurin piirtein 
siihen kohtaan, jossa silloin seisoimme. 
Ihan niin ei käynyt, mutta ystävällinen 
mies opasti minut junan tullessa oike-
aan vaunuun ja vielä vaunussa oikealle 
paikalle. Rattoisat kaksi tuntia saattoi-
vat alkaa, kun olin turvallisesti päässyt 

Kotimaan 
matkailua
Heinäkuun alussa lähdin käymään Tu-
run keskiaikaisilla markkinoilla niin, et-
tä Turussa kanssani olisi nettituttu, jota 
en ollut aikaisemmin oikeasti tavannut 
(varmuuden vuoksi sanoin äidille läh-
teväni vain yhden kaverin kanssa, ettei 
se olisi kieltänyt lähtemästä vieraiden 
matkaan). Matkaan lähdin junalla, sillä 
juna on ihanan helppo kulkuväline pi-
demmilläkin matkoilla: mukava VR-tä-
ti kertoo kuulutuksissa, mille asemalle 
milloinkin tullaan, IC- ja Pendolino-ju-
nissa on penkkien sivussa paikkanume-
rot pisteillä, matkan aikana voi ostaa it-
selleen evästä etc. Junalla matkustami-
seen liittyy silti myös kovin monta jän-
nittävää ja haastavaa asiaa.

Pääkaupunkiseudun lähijunat ovat 
tulleet hyvin tutuiksi vuoden aikana, 

jonka olen asunut pa-
rin sadan metrin pääs-
sä juna-asemasta. Ju-
nalla hurauttaa käte-
västi Helsingin keskus-
taan tai Tikkurilaan, ju-
naa vaihtamalla pääsee 
Espooseenkin. Pidem-
män matkan junat ovat 
nekin tulleet tutuiksi – 
mutta kun vastaan tu-
li yksin matkustaminen 
Turkuun, tajusin käyttä-
neeni pidemmillä mat-
koilla junaa aina vain 
toisten ihmisten pie-
nellä avustuksella: aina 
olen ollut jonkun muun 
kanssa ostamassa lippua 
ja joku muu on saattanut 
minut junan oikean vau-
nun ovelle, josta eteen-
päin on ollut helppo löy-
tää oma paikka. Nyt mi-

nun piti itse selvitä lipun ostamisesta, 
oikean raiteen ja oikean vaunun löytä-
misestä. Turussa sentään olisi se netti-
tuttu vastassa.

Heitin monen monta ajatusta korke-
ammille voimille, jotta Pasilan asemal-
la olisi kesäisenä lauantaiaamuna ennen 
yhdeksää oikein monta avuliasta mum-
moa, joiden käsipuolessa pääsisin ajois-
sa oikeaan paikkaan. Pyyntöni kuultiin 
ja apua sain, vaikka neljästä auttajasta 
vain yksi olikin mummoikäinen. 

Ensimmäisenä minua auttoi samal-
la junalla Pasilaan tullut taksikuski, jo-
ka opasti minut lipunmyynnin ovelle. 
Olisin toki löytänyt sinne itsekin, mut-
ta nopeammin se näin sujui. 

Pasilan lipunmyynnissä on jonotus-
numerot, joiden käyttäminen sokkona 
on käytännössä mahdotonta. Minua on 
kehotettu olemaan välittämättä jonotus-
numeroista ja kävelemään vaan suoraan 
lippuluukulle. En oikein ehtinyt sitäkään 
tehdä, kun jo minulle tarjottiin apua. 
Sain noin nelikymppisen bisnesnaisen 
antamaan minulle jonotusnumeron ja 
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lippuni osoittamalle penkille.
Turussa sama mies, joka opasti mi-

nut Pasilassa oikeaan vaunuun ja omal-
le paikalleni, halusi tietää, kuinka siitä 
eteenpäin pärjäisin. Vakuutin hänelle 
pärjääväni: minulla on kaveri vastassa. 
Laiturilla kaveria ei heti näkynyt ja mies 
jo kysyi, pitäisikö kaverin olla siellä vai 
onko se asemalla. En oikein osannut 
sanoa, mutta onneksi puhelin on kek-
sitty. Siinä jonkin aikaa yksin seistessä-
ni ja nettituttua odotellessani kävi pari 
kertaa mielessä, että entä jos se on sit-
tenkin tehnyt oharit, eikä edes tule pai-
kalle. Viimein soitin hänelle ja löysim-
me toisemme.

Päivä keskellä keskiaikaa lähti käyn-
tiin Aboa Vetus -museokierroksella. 
Olimme kaverini kanssa useampaan 
kertaan eksyksissä kierroksen aikana 
ja kiersimme täysin väärään suuntaan 
koko näyttelyn, mutta ei se kokemusta 
haitannut. Aboa Vetuksesta jatkoimme 
kesäpäiväämme kiertelemällä keskiai-
kaisten markkinoiden kojuja, jotka har-
vat sisälsivät mitään kovinkaan keskiai-
kaista. Hienoja esineitä ja hienoja koru-
ja löytyi koju kojulta, niitä osattiin myös 
mukavasti esitellä.

Paluumatka Turusta Helsinkiin oli 
hieman yksinkertaisempi. Lukiokave-
rini oli sattumoisin samaan aikaan Tu-
russa ja sovimme treffit rautatieasemalle, 
jotta pääsisimme samalla junalla kotiin. 
Tämä kaverini oli tosin melko kovassa 
kuumeessa eikä ollut kulkenut pidem-
män matkan junilla kuin kahdesti aikai-
semmin, joten minä päädyin häntä use-
asti opastamaan ja neuvomaan. Pasilas-
sa vaihdoin taas IC-junasta lähijunaan, 
jotta pääsisin kätevästi kotiin. Mukava 
nainen opasti minut oikealle raiteelle – 
vaikka jälleen olisin kyllä itsekin löytä-
nyt, näppärämpää se opastettuna oli – 
ja kertoi raiteille tulevan junan olevan 
ihan oikea. Hän miehineen nousi sa-
maan junaan ja kertoi vielä, ettei aikai-
semmin ollut auttanut ketään näkövam-
maista. Päivä sisälsi onnistumisen ko-
kemuksia minulle ja muille.

Pikkuparlamentti kokoontui:
paikka: Mikkelin lähellä, Anttolanhovi
aika: 3.4.2010 klo 18:30-20:00
Osallistujat: Elias Ståhlberg (puheenjoh-
taja), Juho Tuomainen, Roosa Pellinen, 
Kiril Kujala, Juuli Väisänen, Petra Pekko-
la, Kaisamaria Alanen, Vili Laukkanen, 
Miki Heikkilä + ohjaajat Antti Rusi sekä 
Timo Vehviläinen
 
1  Puheenjohtaja Elias Ståhlberg ava-
si kokouksen.

2  Sihteeriksi valittiin Miki Heikkilä. Ää-
nestettiin puheenjohtajan jatkosta, yksi-
mielisesti Elias Ståhlberg valittiin jatka-
maan puheenjohtajana 1 vuosi eteen-
päin. Muita ehdokkaita ei ollut. Valittiin 
myös varapuheenjohtaja:  Kaisamaria 
Alanen on valittu varapuheenjohtajaksi.
  
3  Esityslista:
l näkövammaiset lapset RY:n 40-vuo-
tisjuhlat
l Celian lasten- ja nuortenkirjat piste- ja 
äänikirjaversioina
l Kesäleirit

Aloitetaan keskustelu aiheesta:
4  näkövammaiset lapset RY:n 40-vuo-
tisjuhla
näkövammaiset lapset RY:n 40-vuotis-
juhlaan on ehdotettu kaikille yhteis-
tä toimintaa, jotta kaikille jäisi hauska 
muisto juhlasta.

Kysyttiin, tuleeko sanoituskilpailun 
voittaja julki ja liitetäänkö kappaleeseen 
sanat. Arveltiin, että kappaleeseen tulisi-
vat myös sanat.

Pohdittiin, tuleeko sävellykseen sanat, 
tultiin siihien tulokseen, että on kuultu, 
että sanoituskilpailun voittaja julkistet-
taisiin, mutta ei ollut varmuutta, julkais-
taanko pääsiäisleirillä vai yhdistyksen 
40-vuotisjuhlassa. 

Ehdotetaan, että 40-vuotisjuhlassa 
olisi ohjelmassa karaokea. Puheenjohta-
ja totesi, että asiaa ehdotetaan.

5  Celian lasten- ja nuortenkirjat ääni- 
ja pistekirjaversioina
On kysytty, onko Celian lasten- ja nuor-
tenkirjaluetteloa mahdollista saada ää-
nikirjana / pisteillä.
Ehdotettiin, että kyseinen luettelo olisi 
laitettu piste- ja äänikirjaksi.

6  Kesäleirit
Ehdotettiin, että ratsastusleiri järjestet-
täisiin jonain kesänä kesäleiriksi. Siellä 
kokeneemmilla olisi vapaammat kädet, 
ja enemmän valinnanvaraa.

Kerrottiin, miksi Oulussa järjestettävä 
tuottava leiri peruttiin. Syynä raha.

7  Puheenjohtaja julisti kokouksen 
päättyneeksi.

Pöytäkirjan kirjasi Miki Heikkilä

Mitä uusia kirjoja Celiassa on?
Löydät uutuuskirjaluettelon Celi-
an nettisivuilta osoitteesta celia.fi 
joka kuukausi. Uutena palveluna 
voit nyt tilata luettelon myös suo-
raan sähköpostiisi! Tämä mahdol-
listaa luetteloiden lukemisen tie-
tokoneelta puhesyntetisaattorin 
tai pistenäytön avulla. Tilaat kuu-
kausittain ilmestyvän uutuusluet-
telon linkistä Celian etusivulta tai 
osoitteesta http://celia-uutuudet.
pvmailer.net/.
Celian lasten- ja nuortenkirjojen 
luettelo ilmestyy painettuna ker-
ran vuodessa. Luettelo sisältää 
paljon kirjoja, joten sitä on hanka-
la käyttää ääni- tai pistekirjana.

Pikkuparlamentin pöytäkirja

Celia-kirjasto vastasi pikkuparla-
mentin kysymykseen: onko Celi-
an lasten- ja nuortenkirjaluetteloa 
mahdollista saada äänikirjana / 
pisteillä, seuraavasti:
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Osa syksyn kerhojen aikatauluista 
on jo selvillä:
l Helsingin kerho kokoontuu tiistaisin 
klo 18–20. Kerhopäivät: 14.9, 5.10, 2.11, 
7.12. Kerho kokoontuu Merirastin nuori-
sotalolla, Jaluspolku 3.
l Tampereella kerhoillaan maanantaisin 
klo 18–20. Kerhopäivät: 6.9, 4.10, 1.11 ja 
13.12. Kerho pidetään Tampereen seu-
dun näkövammaiset ry:n kerhotilassa, 
Kuninkaankatu 8 A 4. (6.9. muu paikka).
l Turun kerho pidetään keskiviikkoisin 
klo 18–20. Kerhopäivät: 8.9, 6.10, 10.11, 
8.12. Kerhopaikkana toimii Varsinais-
Suomen näkövammaiset ry:n tilat, Län-
tinen Pitkäkatu 37.

Oo 
mun 
kaa!
Retki Teatteri-
museoon

Teatterimuseo on Kaapelitehtaal-
la Helsingissä. Retken aluksi me 

kokoonnuttiin aulaan, josta lähdettiin 
hissillä yläkertaan. Siellä me katsottiin 
ekaksi lihansyöjäkasveja, jotka oli tehty 
rekvisiitaksi. Yhteen pääsi sisällekin! Ko-
keilimme myös Romeo ja Julia -konet-
ta, jossa voi valita hahmoille perinteisen, 
aasialaisen ja nykyajan tyylin. Oli kivaa 
kokeilla, kun tyyli vaihtui kesken kaiken.

Museossa oli laitettu nukkien pääl-
le teatteriasuja, joita me saatiin katsel-
la. Kokeilimme myös valo-ohjausta. Sen 
jälkeen mentiinkin valitsemaan pukuja, 
joita me käyttettiin myöhemmin näytel-
mässä. Pukujen sovittaminen oli haus-
kaa. Minä valitsin punaisen takkukasa-
peruukin, korkkarit ja mustan hameen. 
Siellä oli pukujen lisäksi hassuja eläin-
naamareita, mutta niitä me ei tarvittu 
meidän näytelmässä.

Sit me improvisoitiin näytelmä, josta 
tuli aika hassu mutta kiva. Aika meni tosi 
nopeesti ja pian meidän piti riisua roo-
livaatteet.

Viimeiseksi kerettiin viel käydä sade-
huoneessa, jossa oli myös nukketeatteri. 
Siellä oli veivi jota pyörittämällä sai tuu-
len ääntä. Pyörää pyörittämällä sai ai-
kaan sateen ääntä. Siellä oli myös nap-
puloita, joista olisi saanut salamoita ja 
ukkosta, mutta ne oli just sillon rikki jo-
ten me ei voitu käyttää niitä. 

Kerettiin tehdä vielä nukketeatteriesi-
tys, josta tuli tosi lyhyt ja ihan kiva!

Oli kivaa käydä teatterimuseossa taas, 
vaikka tämä olikin jo kolmas kerta. Toi-
vottavasti mennään vielä neljännenkin 
kerran!

Juuli Väisänen

l Jyväskylässä kerho kokoontuu tiis-
taisin klo 18–20. Kerhopäivät: 7.9, 5.10, 
9.11, 7.12. Jyväskylässä kerho pidetään 
Keski-Suomen näkovammaiset ry:n ti-
loissa, Eeronkatu 7 B 19.
lVaasan kerho kokoontuu joka toinen 
viikko, tarkempi aikataulu selviää myö-
hemmin.

Mikäli paikkakunnallasi ei ole vielä ker-
hotoimintaa, mutta uskot, että alueelta 
löytyisi useampia kavereita mukaan, ota 
yhteyttä toimistolle!
Ilmoittautumiset kerhoihin ja lisätie-
toja: 
aluekoordinaattorin sij. Tatja Ikonen, 
09 7522 540, tatja.ikonen@silmatera.fi

Kavereita, naurua, kokemusten vaihtoa, vauhtia ja liikettä, hauskan-
pitoa, uuden oppimista – lähde mukaan Oo mun kaa! -kerhoon!

Iida Aalberg, kenties? Tai ehkä sittenkin Juuli.

TI
M

O
 V

EH
V

IL
Ä

In
En

S i l m ä t e r ä  l  3  l  2 0 1 0



n
u

o
re

t

A ivan kesän ensimmäisenä sun-
nuntaina Koivupuiston kurssi-

keskuksessa kuhisee jo. Oo mun  kaa! 
-leiri on alkamassa ja leiriläiset ovat ma-
joittumassa huoneissaan. Ohjaajat este-
levät äitejä petaamasta sänkyjä leiriläis-
ten puolesta ja ensimmäiset hukkuneet 
kengät löytyvät jo käytävästä.

Kun vanhemmat on lähetetty turval-
lisesti kotimatkalle, on aika aloittaa lei-
ri. Sääntöjen pohdinnassa kaikki osallis-
tuvat innokkaasti ja nukkumaanmeno-
aikakin saadaan sovittua myös ohjaa-
jille sopivaksi. Aarteenetsintä tutustut-
taa meidät leirialueeseen ja paras leikki-
paikkakin löytyy. Möyrintäleikki innos-
taa vielä alkuleiristä, loppuviikosta se ai-
heuttaa lähinnä epäuskoisia kysymyksiä 
”ei kai taas?”. 

Leiri sujui perinteisten leiriaktivi-
teettien parissa. Koivupuiston mahta-
va hiekkaranta pääsi käyttöön sauna- ja 
uintivuorojen aikana. Aamu-uinnillakin 

Oo mun kaa! -toiminta on n. 8 – 13 
-vuotiaiden näkövammaisten las-
ten omaa vertaisryhmätoimintaa. 
Oo mun kaa! -kerhoja on järjestetty 
usealla eri paikkakunnalla ja kerhot 
ovat kokoontuneet noin kerran kuu-
kaudessa. Viime vuonna kerhoissa 
askarreltiin, leikittiin, pelailtiin, jär-
jestettiin levyraateja ja lemmikki-il-
toja sekä vierailtiin muun muassa te-
atterimuseossa. Oo mun kaa! -ker-
hotoimintaa voidaan järjestää paik-
kakunnalle,  mikäli kerholaisia saa-
daan kokoon vähintään 5. Kerhoja 
vetävät vapaaehtoiset ohjaajat, jot-
ka saavat tehtävään tukea ja koulu-
tusta näkövammaiset lapset ry:ltä. 
Kesäisin on järjestetty nuorten oma 
Oo mun kaa! -leiri.

joidenkin uskalikkojen kerrotaan käy-
neen. Kajakki- ja soutuvenereissuilla sai 
tutustua järveen kuivin varpain, mikä 
sopi paremmin kylmänherkille – vaikka 
valittamista ei sään suhteen ollutkaan 
auringon paistaessa lähes koko leirin. 
Tiistaina retkeilimme läheiselle kappe-
lille ja kisailtuamme vedenkeittokisas-
sa ehdimme nautiskella auringosta upe-
assa rinteessä, jonka jälkeen jaksoim-
me taas laulaa paluumatkan leirikeskuk-
seen. Leikkiminen, leiriolympialaiset ja 
disko kuuluvat tietenkin leirille ja niiden 
parissa aika sujui viihtyisästi.

Kotiin viemisinä rakenteluista valmis-
tui hienoja pöytämölkkyjä ja tauluja. As-
kartelupysäkillä tehtiin korujen lisäksi 
ainakin muistilapputelineitä ja kortteja. 
Parhaina kotiin viemisinä leiriltä lähtivät 
mukaan uusien kaverien puhelinnume-
rot ja muistot hauskasta leiriviikosta.

Tatja Ikonen

”19 pientä elefanttia marssi näin, 
aurinkoista tietä eteenpäin..”

Lipunnostossa Sarita, Sumppi ja Joona. Katja opettaa Linalle melontaotteen.
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Näkövammaisten keskusliiton nuorisotoimen ke-
säleirille Lautsilan lomakeskukseen Hauholle ko-
koontui tänä vuonna 48 innokasta nuorta leiri-
läistä ja toistakymmentä ohjaajaa. Leiriviikko su-
jui varsin kuumissa tunnelmissa, lämpömittarin 
lukemat olivat lähes poikkeuksetta hellerajan ylä-
puolella.

Leiri pääsi alkamaan maanantaina iltapäivästä, kun kaikki 
leiriläiset ja ohjaajat olivat löytäneet tiensä perille saak-

ka. Kahden seuraavan päivän pajojen valitsemisen jälkeen 
riensimme nuotiopaikalle grillaamaan makkaraa.

Tiistaina jokainen sai valita päivälle kolme eri pajaa lukuisis-
ta vaihtoehdoista. Valittavana oli mm. pistenuotteihin tutustu-
mista, musiikki-improvisaatiota, uintia, puukäsitöitä, melontaa 
ja luontopolku. Pistenuotit saivat suurta suosiota ja innokkaim-
mat istuivat neljä tuntia putkeen pänttäämässä nuottikirjoi-
tusta. Musiikki-improvisaatiota oli opettamassa tamperelaises-
ta improvisaatioteatteri Snorkkelista alan ammattilainen, jonka 
johdolla kaikki pääsivät lauleskelemaan pieniä melodiapätkiä 
sanoilla ja ilman. Puukäsitöissä valmistettiin huojuva torni -pe-
li. Illalla syötiin lettuja ja laulettiin yhdessä.

Pistenuottiopettajamme Sari Talja sai vielä toisenakin päivä-
nä paljon ahkeria nuoria tutustumaan nuottien saloihin. futsa-
lia – näkövammaisille suunnattua sisäjalkapalloa – oli vetämäs-
sä VAU:sta monille nuorille jo valmiiksi tuttu nina Peltonen. 
Soitinpajassa pääsi kokeilemaan saksofonia, viulua, huilua, 
djembeä, kitaraa ja klarinettia. Iltapäivällä valittavissa ollut va-
paa-aikapaja sai suuren 
suosion ja lähes puolet 
leiristä vaihtoi vapaal-
le. Iltaohjelmassa mat-
kattiin timanttikaivok-
seen ja koetettiin kerä-
tä mahdollisimman pal-
jon timanttien asemas-
sa olevia hedelmätoffei-
ta ennen kuin kaivos tu-
houtuu.

Torstaina lähdettiin 
retkelle Hämeenlinnaan. 
Leiriläiset saivat etu-
käteen valita, käyvät-
kö retkellä Tykistömu-
seossa vai Hämeen lin-
nassa. Joukko jakaantui 
noin puoleen. Museo-
kierrosten jälkeen oli ai-
kaa kierrellä kaupungilla 
pienemmissä porukois-

sa. Monilla oli kaupunkikierroksen kohteena karkkikauppa. Il-
lalla oli vielä saunomisen ja kuorosodan aika. 

Perjantaina aamiaisen jälkeen oli perinteisten leiriolympia-
laisten vuoro. Kuuden hengen joukkueilla kisattiin kymmenes-
sä lajissa. Heiteltiin paperilennokkeja, arvioitiin vanhojen tila-
vuusmittojen kokojärjestystä, keksittiin oma leiriruno, pelattiin 
krokettia, muodostettiin kirjaimista sanoja ja ammuttiin ihmis-
ritsalla kumista viidakkoeläintä sekä heiteltiin röhkiviä sikoja. 
Rasteilla ratkaisi nopeus, tieto, ryhmähenki, taito tai heittojen 
pituus. Iltapäivälle valittiin taas kaksi pajaa, kun vaihtoehtoina 
oli hopeakorun taonta, kehon rentoutus venyttelyllä ja kevyel-
lä liikkeellä, aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen tu-
tustumista sekä tarinan kerrontaa tarinakorttien avulla. Ohjaa-
jien järjestämänä iltaohjelmana oli selvittää, kuka oli murhan-
nut herttuattaren, miksi ja miten.

Lauantaina aamupäivällä oli leirin viimeiset pajat, joista jo-
kainen osallistui yhteen: illan herkkujen valmistaminen, hem-
mottelupaja, kalastus ja lautapelit. Hemmottelupajassa oli 
mm. jalkakylpyjä ja intialaista päähierontaa, lautapeleissä pää-
si kokeilemaan tietämystään trivial pursuitissa tai notkeuttaan 
Twisterissä, kalastuspajassa kalasteltiin eri välinein ja herkku-
pajassa valmistettiin illaksi syötävää koko leirille. Lounaan jäl-
keen oli vuorossa edellisvuonnakin suurta suosiota saavutta-
nut Amazing race, johon leiriläiset saivat valita itselleen kol-
men hengen joukkueet. Rastien suorittamiseen tarvittiin voi-
maa, älyä tai kauneutta ja pisteet sekä nopeus ratkaisivat. 

Viimeisen leiripäivän aamuna oli havaittavissa pientä väsy-
mystä sekä leiriläisten että ohjaajien joukossa. Leiriläisiltä ja 
ohjaajilta kerättiin palautetta leiristä, sanottiin hei heit kave-
reille ja lähdettiin kohti kotia. 

Ronja Oja

Isak, Janne ja Tuukka.

Hauho hallussa
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Nyörin on aika muuttua
Syyskuussa 2010 nuorten äänilehti nyöri kokee suuren muo-
donmuutoksen. Tähän asti nyöri on ilmestynyt 11 kertaa vuo-
dessa ja tipahtanut postiluukusta kerran kuussa. Syyskuusta 
lähtien nyöri ilmestyy netissä livenä joka toisen viikon torstai-
na. Interaktiivisen livelähetyksen jälkeen nyöri on kuunnelta-
vissa THP:n sivustolta. Syksyn ajan kaikille tilaajille lähetetään 
kuun lopulla kooste lähetyksistä. 

nyörin nettilähetys kestää 45 minuuttia ja kuuntelijat voivat 
osallistua siihen mm. sähköpostin avulla. Kuuntelijoiden teke-
mät jutut ovat edelleen enemmän kuin tervetulleita ja tarve on 
suuri, emmehän halua tehdä äänilehdestämme pelkkää mu-
siikkiradiota. Jutuista maksetaan palkkio entiseen tapaan. Ju-
tun voi lähettää minidiscillä, cd:llä, mp3:na tai vaikka pelkkänä 
tekstinä, jolloin joku muu lukee sen. Julkaistuista jutuista mak-
setaan pieni palkkio. Jutut voi lähettää sähköpostilla osoittee-
seen nyorijutut@gmail.com
tai postissa osoitteeseen 
nyöri, näkövammaisten Keskusliitto ry 
PL 30, 00030 Iiris
Jos olet ensikertalainen, lähetä verokorttisi ja tilitietosi nyörin 
osoitteeseen.

Lisätietoja juttujen tekemisestä voit kysellä nuorisosihteeriltä.

Uudessa nettinyörissä on paljon ajankohtaista tietoa ja meno-
vinkkejä. Joskus nyörissä vierailee myös studiovieraita, joille 
kuuliat voivat lähettää omia kysymyksiään. nyörin uudesta lä-
hetysmuodosta pyydetään palautetta nuorisotoimeen. Jatko-
suunnitelmat tehdään marraskuussa.

Syksyn lähetysajat klo 19.00-19.45
9.9., 23.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.
Linkki nettinyöriin avautuu syyskuun alussa nuorisotoimen 
www-sivuille www.nkl.fi/nuoret.

17-19.9 Kierrätysviikonloppu, Lahti
Kierrätämme viikonlopun aikana kaiken mahdollisen. Teemme 
ympäristötaidetta, tutustumme jätteiden lajitteluun ja kierrä-
tämme myös ajatuksiamme tullaksemme viisaammiksi ja ym-
päristötiedostavimmiksi yksilöiksi. Tapahtuma toteutetaan 
EU:n Youth in action -ohjelman tuella. Viikonlopun hinta on 60 
euroa sisältäen matkat, täyshoidon ja ohjelman. Majoitumme 
Lepolan kurssikeskuksessa, Lahdessa. Ilmoittautumiset 27.8. 
mennessä nuorisotoimeen. 

9.-10.10. Nuorisofoorumi 
Perinteistäkin perinteisempi nuorisofoorumi järjestetään jäl-
leen lokakuun toisena viikonloppuna Vuoden 2010 teema on 
hyvät tavat. Lauantai-illalla järjestetään illalliskutsut, jonka ruo-
ka laitetaan päivän aikana itse. Sunnuntai-aamuna on luvas-
sa myös nUTORIn valintakokous sekä näkövammaisista nuo-
rista kertovan dVd:n julkaisu. Ilmoittautumiset 20.9. mennes-
sä nuorisotoimeen.

Keikkatöitä tarjolla Iiriksessä
Kiinnostaako työkokemus? Haluatko saada silloin tällöin pien-
tä lisätienestiä? Tuletko toimeen ihmisten kanssa? Pärjäätkö pi-
meässä? Oletko esiintymiskykyinen? Mikäli vastasit myöntä-
västi joihinkin kysymyksistä, saatat olla etsimämme henkilö.

Pimé Café työntekijä
Pimé Café on pimeässä toimiva kahvila, jossa tarjoilijoina ja op-
paina työskentelevät näkövammaiset. Keräämme pääkaupun-
kiseudulle omaa rekisteriä, jonka kautta kahviloihin kutsutaan 
työntekijöitä. Etsimme ensisijaisesti 15-30-vuotiaita. Rekiste-
riin haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee il-
metä ainakin aikaisempi työkokemus ja mahdolliset kokemuk-
set Pimé Cafésta, kielitaito ja se, miksi juuri sinut pitäisi vali-
ta mukaan tarjoilijarekisteriin. Haastatteluun kutsutaan hake-
musten perusteella.
Yksi työkeikka kestää vähintään kolme tuntia ja se sisältää kah-
vilan järjestelemistä, asiakkaiden palvelemista (opastus, tarjoi-
leminen yms.) sekä loppusiivouksen. Työstä maksetaan 8 eu-
ron tuntipalkkaa verokortin mukaan. Matkakuluja ei korvata.

Esittelykierrosten vetäjä
näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris sijaitsee Itä-
keskuksessa, Helsingissä. Iiriksessä käy usein vierailemas-
sa ryhmiä, jotka haluavat tietää talon toiminnasta. Etsimme 
16-30-vuotiaita näkövammaisia, jotka voisivat keikkatyönä 
tehdä ryhmille esittelykierroksia Iiriksessä. Keikat kestäisivät 
noin kaksi tuntia kerrallaan. Tehtävään saa ohjeistuksen.

Jos haet molempiin keikkatyömahdollisuuksiin, ilmoita se ha-
kemuksessasi. Hakemukset tulee lähettää 25.8 mennessä nuo-
risosihteeri Jutta Kivimäelle sähköpostilla jutta.kivimaki@nkl.fi 
tai postitse Jutta Kivimäki, PL 30 00030 Iiris.

Lisätietoja antaa jäsenpalvelupäällikkö Markku Möttönen puh. 
050 5965021  tai 
markku.mottonen@nkl.fi

nuorisouutisia

Lisätietoja nuorisotoimen tapahtumista saa nuorisosihteeriltä p. (09) 
3960 4653, 050 596 5022 tai jutta.kivimaki@nkl.fi. 
nuorisotoimi netissä www.nkl.fi/nuoret ja 
 facebookissa www.facebook.com/group.php?gid=173999068609.
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Lähikouluperiaate
Uudistuksen lähtökohtana on, että erityistä tukea saavan oppi-
laan opetus riittävine tukitoimineen järjestetään lähikoulussa 
ja luontaisessa opetusryhmässä. Oppilaan edun tulee olla ensi-
sijainen koulupaikkaa valittaessa. Lakiesityksestä antamassaan 
lausunnossa näkövammaisten Keskusliitto korosti, että mah-
dollisuus erityiskouluun tai -luokkaan on säilytettävä, sillä se-
kin voi olla oppilaalle paras mahdollinen koulupaikka. 

Tuen kolme porrasta

Yleinen tuki
Yleinen tuki tarkoittaa kodin ja koulun yhteistyötä, opiskelun 
ohjausta, tukiopetusta, oppimissuunnitelman käyttöä, oppilas-
huoltoa ja koulun kerhotoimintaa. Sen tavoitteena on ehkäis-
tä ja poistaa oppimisen esteitä sekä vähentää tarvetta erityi-
seen tukeen. 

Tehostettu tuki
Tehostetun tuen tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää var-
haista tukea, jotta erityisen tuen osuutta voitaisiin vähentää. 
Se on tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuol-
lon palveluja, opintojen yksilöllistä ohjausta, samanaikaisope-
tusta tai opetuksen järjestämistä riittävän pienessä ryhmäs-
sä. Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksi-
löllisten tarpeiden mukaisesti. Järjestämisestä päättää opetuk-
sen järjestäjä. 

Tehostetun tuen toteuttamista varten opetuksen järjestäjän 
tulee vahvistaa oppilaalle oppimissuunnitelma. Suunnitelma 
laaditaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, 
ja sen tulee perustua mahdollisimman pitkälle opettajan, op-
pilaan ja huoltajan yhteiseen suunnitteluun. Tarkemmat mää-
räykset oppimissuunnitelman ja tehostetun tuen sisällöistä an-
taa Opetushallitus. 

Erityinen tuki
Erityistä tukea järjestetään, ellei tehostetulla tuella voida tukea 
oppilasta riittävästi. Tuen muotoja ovat erityisopetus sekä esi- 
ja perusopetuksessa käytettävät opetukselliset ja oppilashuol-
lolliset tukitoimet. Erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti 
muun opetuksen yhteydessä, mutta se voidaan järjestää myös 
erityisluokassa tai -koulussa. 

Erityisestä tuesta tehdään kirjallinen päätös, johon on oikeus 
hakea muutosta. Koska erityinen tuki ajatellaan jatkossa mää-
räaikaiseksi, päätöstä tarkistetaan aina 2. luokan jälkeen ja en-
nen 7. luokkaa. Oppilaan tarpeen mukaan päätöstä tulee tar-
kistaa joustavasti myös muulloin. 

Erityisen tuen päätöksessä päätetään, annetaanko oppilaal-
le opetusta yleisopetuksen vai kokonaan tai osittain erityis-
opetuksen ryhmässä. Lisäksi siinä päätetään oppilaan tarvitse-
mista riittävistä tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muus-
ta opetuksen ja oppimisen kannalta oleellisesta tuesta. näkö-
vammaisten oppilaiden oikeusturvan ja oppioikeuden näkö-
kulmasta on tärkeä miettiä, mitkä asiat on kirjattava erityisen 
tuen päätökseen. 

Erityinen tuki ilman tehostetun tuen vaihetta
Tällä hetkellä näkövammainen oppilas on otettu erityisope-
tukseen näkövamman vuoksi ennen esi- ja perusopetuksen al-
kua tai niiden aikana. Tulevaisuudessa on mahdollista, että op-
pilaalle tehdään erityisen tuen päätös ilman edeltävää tehos-
tetun tuen vaihetta. Jos oppilaan vamman, sairauden, kehi-
tyksen viivästymän, tunne-elämän häiriön tai muun vastaa-
van syyn perusteella on selvää, että oppilas tarvitsee erityis-
tä tukea, voidaan erityisen tuen päätös tehdä jo ennen esi- ja 
perusopetuksen alkamista tai niiden aikana. Tällöin ei ole tar-
koituksenmukaista edellyttää tehostetun tuen vaihetta. Erityi-
sen tuen päätöstä tulee myös näiden oppilaiden kohdalla ar-
vioida tarpeen mukaan ja ainakin 2. luokan jälkeen ja ennen 7. 
luokkaa. 

HOJKSin rooli
Uudistuksen jälkeenkin erityistä tukea saavalle oppilaalle laa-
ditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma eli HOJKS. Jatkossa HOJKS ei kuitenkaan ole muu-
toksenhakukelpoinen hallintopäätös, vaan erityisen tuen pää-
töksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen 
asiakirja. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että oppilaan oikeus-
turvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat 
päätetään erityisen tuen päätöksessä. On todennäköistä, että 
nykyisin HOJKSiin kirjattuja asioita siirretään jatkossa erityisen 
tuen päätökseen. 

HOJKSiin kirjataan erityisen tuen päätöksen mukaisen erityi-
sen tuen antaminen. Sen tavoitteena on olla oppilaan yksilöl-
lisen oppimisprosessin kokonaissuunnitelma, jota päivitetään 
tarpeen mukaan. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltaji-
en kanssa. näkövammaisten oppilaiden kohdalla on usein tär-
keää, että mukana on myös näkövammaisuuteen ja sen vaiku-
tukseen oppimisessa paneutunut asiantuntija. 

Uudistusten voimaantulo
Muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Jos kunnalla on val-
mius ottaa uudet opetussuunnitelman perusteet käyttöön jo 
1.1.2011, uudistus tulee voimaan silloin. Ellei tätä valmiutta 
ole, uudistukset tulevat voimaan 1.8.2011. 

Perusopetuslaki muuttuu
Perusopetuslain erityisopetusta koskevien pykälien muuttamista on valmisteltu pitkään. Eduskun-
ta päätti muutoksista kesäkuun alussa, ja ne tulevat voimaan vuoden 2011 aikana. Uudistus painottaa 
varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää tukea. 
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Reimakka

annariikka.sivonen@gmail.com

Mistä tunnet sä 
vammaisen?

kK un olen päässyt vaiheeseen, jossa vam-
maisuus on Reimalle kuuluva piirre, 
mietin usein miten on ympäristön lai-
ta. Kun puolituttu tai uusi tuttavuus 

näkee Reiman ensi kertaa, poikkeavat liikkeet herättävät il-
man muuta kysymyksiä. Harva vain rohkenee kysyä. Sik-
si päästin aiemmin monet pälkähästä kertomalla heti kätte-
lyssä miksi Reima on heiluvainen eikä katso silmiin. Kunnes 
heräsin miettimään, että enhän esittelisi ystäviänikään aloit-
tamalla kertomista masennuksesta, astmasta tai sydänviasta. 
Se ettei Reima kohdista heti katsettaan vieraaseen, on saanut 
useat luulemaan pojan vain oikuttelevan ja silloin näkövam-
man mainitseminen suorastaan säikäyttää monia. Jos kysy-
mykseen muusta terveydentilasta vastaa kertomalla vamma-
litanian, vastapuoli menee usein hämmennyksiin ja voivotte-
lun määrästä voisi luulla maailmanlopun olevan nurkan ta-
kana. Aivan kuin olisi ihme kohdata ihan oikea vammainen, 
ihan oikeiden ihmisten joukossa!

Halusin Reiman istuvan tavallisissa rattaista mahdollisim-
man pitkään, koska niissä lapsi kohdataan helpommin taval-
lisena lapsena. Erityisrattaissa tai pyörätuolissa istuja kun taas 
leimautuu ensisilmäyksestä asti vammaiseksi. Kun sitten vaih-
doimme erityisrattaisiin, tuntuikin helpottavalta. Siitä eteen-
päin on tarvinnut selittää vähemmän ja ihan yhtä suurella yl-
peydellä omaa lasta lykkii kaduilla ja kaupungilla olipa kär-
ryt sitten minkälaiset hyvänsä.  

Reima sai kesän alussa ihan uudenlaisen ja ehkä uniikin-
kin kulkuvälineen, papan autotallissaan kehittelemän ”Mer-
sun”, jossa polkupyörän turvaistuin on yhdistetty vanhem-
man väen suosiossa olevaan potkupyörään. Voin taata että 
tämä kärry kerää katseita ja leimaa korkeintaan kylähulluksi. 
Ei varmasti vähiten sen vuoksi, että potkupyöriä näkee har-
vemmin kiitämässä 20 km/h ja siten, että potkijalla ja kyy-
dissä istujalla on yhteensäkään ikää hädin tuskin 30 vuotta. 
Reimasta hidas vauhti on ihan tylsää, töyssyissä ja reiluissa 

alamäissä taas on naurutakuu. Personal trainer Reima huo-
lehtii vaativalla äänellään siitä että lenkeillä ei kuhnita vaan 
ajetaan. Mersuun voi käydä tutustumassa Maliken verkkosi-
vujen ideapankissa.

Omaksi vammaisperheen äidin symbolikseni olivat muo-
dostuneen violetin koko kirjossa hehkuvat silmänaluset. Tal-
vella ei paljoa naurattanut herätä työharjoitteluaamuina 3 tun-
tia ennen herätyskellon soittoa, kun pieni mies oli päättänyt 
avata silmänsä ja suunsa klo 2:45. Kunnes tuli Circadin. Lää-
ketiede näyttää voittaneen taistelun yöeläjän luonnetta vas-
taan. Kun perusmelatoniinin vaikutuksen yöunien pituuteen 
oli huomattu olevan xylitolpastillin luokkaa, pitkävaikuttei-
nen melatoniini tuli apuun. Kiitos ja ylistys Circadin! Reima 
nukkui kolmen viikon kokeilun aikana täysiä kahdeksan tun-
nin öitä enemmän kuin siihen asti yhteensä ja jopa yhdeksän 
tunnin öitä on koettu. Kun vielä kesäloma toi mahdollisuu-
den ihaniin päiväuniin oman pikku murun kanssa, olen var-
ma että entinen väsähtänyt minäni olisi tälle nykyiselle suun-
nattoman kateellinen.

Reimakka -sarja kertoo vammaisen lapsen van-
hemmuuden haasteista ja ilon hetkistä. Joensuu-
lainen Annariikka Sivonen on terveydenhoitaja-
opiskelija ja omaishoitaja, jonka perheeseen kuu-
luvat näkömonivammainen, vuonna 2007 synty-
nyt Reima ja avomies Juha.

S i l m ä t e r ä  l  3  l  2 0 1 0 27



28

Olemme olleet avioliitossa mieheni kans-

sa yli 30 vuotta. Meillä on maatila. Karjaa 

on ollut lähes 30 vuotta. Joulukuussa 2008 

myytiin pois viimeiset eläimet. Navetassa 

ja heinäladossa on enää lasten maatiais-

kissoja ja siilejä käy vierailemassa. Maat 

ovat vuokralla. Viljelyä on muutama heh-

taari. Mieheni on työkyvyttömyyseläkkeel-

lä. Hänellä on minitilitoimisto ja hän on 

apujoukoissa muilla viljelijöillä.

Meillä on kummallakin kaupallinen 

koulutus, ja työssäoloakin siltä alalta. Las-

ten synnyttyä ja ennemminkin olen ollut 

kotitöissä ja karjan hoitotyössä. Aiempi-

na vuosina olen ollut sairaalassa töissä. 

Olen nähnyt ja kohdannut erilaisia ihmi-

siä. Sen olen kokenut vahvuudeksi elä-

män polulla.

Nykyisin olen innostunut kutomises-

ta ja virkkaamisesta. On ollut pitkä tauko 

kun olen viimeksi kutonut vielä pitempi, 

kun olen virkannut. Nyt olen löytänyt vä-

rikkäitä malleja ja innostunut niistä.

Ensimmäinen odottamamme lapsi me-

nehtyi ennen syntymäänsä, vähän ennen 

Joulua 1982. Kesällä 1983 näin unta, että 

odotin kaksosia; heitä kovasti ultraku-

vattiin. Tämä uni toteutui tasan 15 vuot-

ta myöhemmin. Vuonna 1998 odotin kak-

sosia ja heitä ultrakuvattiin sairaalassa. Ei 

löytynyt sydänääniä. Lääkäri päätteli, et-

Syksyinen tarina
”Nyt on ollut harvinaisen lämmintä syyskuussa. 

Marja-, kurpitsa-, avomaankurkku- ja sipulisatoa on 
saatu. Mehuja ja soseita on tullut tehtyä. Perunat vielä 
odottavat kuokkijaansa ja talvikurpitsat poimijaansa.” 

Marika ja Maiju.

Mirva Kallio kertoo perheensä tarinan.
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tä vauvat nukkuivat niin kovasti. 

Heinäkuulla kaksostytöt Maiju ja Ma-

rika syntyivät. Kiinnitin huomiota hei-

dän silmiinsä: heiluivat laidasta laitaan. 

Näin ei ollut pari vuotta aiemmin synty-

neen poikamme, Mikan, kohdalla. Hän 

katsoi heti kiinteästi silmiini.

Päivät ja yöt menivät vauvoja syötel-

lessä ja poikamme myös tarvitsi hoivaa. 

Apulaisena meillä oli mieheni sisaren ty-

tär. Loppuvuodesta olimme yksityislääkä-

rillä. Tytöt katsoivat valoa kohden, näköä 

siis oli ainakin jonkin verran.

Päivä kerralla on menty eteenpäin. 

Fysioterapeutti kävi kotonamme tyttö-

jen luona. Tytöt olivat myös tarkemmis-

sa tutkimuksissa: Syvä näkövamma... Su-

retti, oli surullinen mieli. Menin iltakirk-

koon. Jotenkin oli lohdullista kun pappi 

useamman kerran mainitsi sokean nä-

ön saamisesta.

Kyllähän nämä lasten vammat ovat vai-

keita käsitellä muillekin ihmisille: Kun sel-

visi, että tytöt ovat näkövammaisia, kaik-

ki kyselyt heistä loppuivat siihen. Se oli 

tietysti meillekin uusi kokemus. 

Hollon Terttu kävi meillä ja oli kannus-

tava: ”Kyllä tyttöjen kanssa pärjää, kun 

katselevat niin kovasti ympärilleen.” Mo-

net kerrat olemme olleet Mäkelänkadul-

la Helsingissä näkövammaisten sopeu-

tumiskursseilla. Aina on koko perhe ol-

lut paikalla. Pimeestä kafeestakin on ko-

kemusta. Viimeksi kun olemme käyneet 

näkövammaisten Keskusliitolla, paikka 

oli siirtynyt Itäkeskukseen.

Celia-kirjastosta on tullut kosketus-

kirjoja tytöille tutkittavaksi pienempä-

nä. Valolaite on ollut lainassa Helsingis-

tä. Kolmipyörä on ollut sairaalasta lainas-

sa. Koulussa ja kotona on lukutelevisiot. 

Suurennuslaseja, kiikarit, nauhurit, lu-

kualusta. Valaistusta on paranneltu ko-

tona. Häikäisylasit,aurinkolasit, kengän-

pohjalliset on käytössä. Nyt sitten meil-

lä on tandempyörä: tarkoituksena huris-

tella säännöllisesti. 

Tyttäremme ovat kumpainenkin saa-

neet fysioterapiaa, ratsastus- ja toimin-

taterapiaa ja vaikeammin näkövammai-

nen lisäksi allasterapiaa. Tandempyöräs-

tä on ollut iloa. Tytöt tykkäävät molem-

mat ajaa sillä. Aikuinen ajaa edessä...nä-

kövammainen takana. Talvella pidetään 

paussia pyörällä ajossa. 

Mieleeni on jäänyt juhlatilaisuus vuon-

na 2004, jossa toinen tytöistämme nousi 

seisomaan hiussaparot tutisten ja huusi 

pari kertaa: ”Enhän minä ole typerä?” No, 

minä tyynnyttelin häntä: ”Et sinä ole ty-

perä.” Maneereja hänellä on ollut pienes-

tä pitäen, vähentyneet kuitenkin. Molem-

milla tytöillä on pidennetty oppivelvolli-

suus. Toinen on erityiskoulussa, toinen 

tavallisessa ja poikamme on tänä syksy-

nä mennyt yläasteelle. Hän on kiinnos-

tunut maanviljelystä. Käyköön nyt kou-

lua, aika sitten näyttää.

Harrastuksina tytöillä on 4H-kerho, 

tyttökerho ja toisella laulukuoro. Poikakin 

käy 4H-kerhossa ja tarkoituksena on aloit-

taa myös jousiammunta. Alueellamme 

on myös Kids Action-toimintaa. Noin100 

– 200 varhaisnuorta osallistuu erilaisiin 

toimintoihin ja on myös hengellistä an-

tia. Eri seurakunnat yhteistyössä mahdol-

listavat tällaisen toiminnan. Kotipaikka-

kunnallamme Teuvalla ei ole näkövam-

maisille lapsille ja nuorille kokoontumi-

sia. Pitäisi mennä Seinäjoelle asti.

Kaikki lapsemme pitävät piirtämises-

tä. Mika piirtelee hiilellä, malleina vanhat 

valokuvat. Maiju piirtää värikkäitä ihmi-

siä, tarkasti pieniä yksityiskohtia myöten 

ja Marika piirtää satukertomuksia piir-

rosten kera.

Olen lapsesta asti iloinnut katsella elon-

korjuuta: puimurit pörräävät pelloilla ja 

kuivaajat surisevat. Pellot ovat niin kau-

niin kullan värisiä ja toisin paikoin vih-

reitä. Maamme luonto on kuin taideteos 

kuvaajaansa odottamassa.

Mirva Kallio

Mirva Kallion perhe on kokenut monenlaisia elämänvaiheita. Kaksostytöt Maiju 
ja Marika ovat molemmat näkövammaisia.  Oheinen tarina on kirjoitettu  viime 

syksynä . Toivottavasti tämä syksy tulee taas upeana ja satoisana. 

”Olen lapsesta asti iloinnut katsella elonkorjuuta: puimurit 
pörräävät pelloilla ja kuivaajat surisevat. Pellot ovat niin 

kauniin kullan värisiä ja toisin paikoin vihreitä. Maamme 
luonto on kuin taideteos kuvaajaansa odottamassa.”
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Kun rakkaus ei riitä
Jenny Lexhedin kirja äidin taistelusta lapsensa 
puolesta koskettaa.  
“ Lucas on pieni, vasta kaksivuotias, kun alan huomata ja tun-
nustaa itselleni, että hän on toisenlainen kuin muut lapset. On 
vaikea sanoa, mikä hänestä tarkalleen ottaen tekee erilaisen. 
Aluksi on kyse enemmänkin vain tunteesta, vastentahtoisesta 
aavistuksesta, että meitä on kohtaamassa suuri murhe.”

Lucas on autistinen poika. Luin itse kirjan ensimmäisen ker-
ran vuosi sitten. Kirja kosketti monella tapaa. Mielestäni siinä 
kuvattiin hyvin prosessia, jota olen itse oman lapseni kohdal-
la käynyt läpi. Omallakin kohdalla ensimmäiset aavistukset sii-
tä ettei kaikki ole kohdallaan alkoivat lapseni ollessa 2-3-vuo-
tias. Prosessi lienee samantapainen vaikka lapsen sairaus olisi-
kin eri. Luin kirjan uudelleen nyt vuoden kuluttua ja tällä ker-
taa oma tunnereaktio ei ollut enää yhtä voimakas. 

Kirjassa kerrotaan äidin taistelusta lapsensa kuntoutuksen 
puolesta. Äiti hakee tietoa sairaudesta sekä eri kuntoutusvaih-
toehdoista. Hän joutuu kohtaamaan todellisuuden raskaasti-
kin, mm.  hyvin pitkät jonot kuntoutuksiin. Mikä vaikutus kun-
toutuksen aloittamisen viivästymisellä on lapsen kehitykselle?  
Hän perää lapselleen samanvertaista kohtelua muiden lasten 
kanssa. Kirjassa kuvataan myös tilanteen vaikutusta parisuh-
teeseen sekä perheen nuorempiin lapsiin. Vanhemmat miet-
tivät myös sairauden periytymisriskiä miettiessään perheenli-
säystä. Jossain vaiheessa äidin voimat eivät riitä ja hän tarvit-
see itse apua sairastuttuaan psykoosiin. Itselleni kirjasta välittyi 
voimakkaasti äidin kokemus siitä ettei hän tullut kaikin ajoin 
kuulluksi oman hätänsä kanssa. Hän koki etteivät ammattilai-
setkaan kuulleet hänen todellista asiaansa. Vuosien varrella tuli 
vastaan monenlaisia ammattilaisia, myös niitä jotka perhe koki 
aarteeksi kohdallaan. 

Kirja kuvaa surua lapsen sairaudesta ja sopeutumista asiaan, 
väliin epätoivoistakin taistelua lapsen puolesta mutta erin-

Väläys pimeässä kertoo 
Louis Braillen ja pistekirjoituksen tarinan

Maijaliisa dieckmannin Väläys pimeässä on kertomus pistekir-
joituksen keksijästä Louis Braillesta. Louis Braille sokeutui on-
nettomuudessa kolmivuotiaana. 10-vuotiaana hänet lähetet-
tiin sokeain kouluun Pariisiin, missä hän sai nerokkaan idean 
uudenlaisesta sokeainkirjoituksesta. Pistekirjoitus, jota edel-
leenkin käytetään ympäri maailmaa, sai muotonsa vuonna 
1825, Louisin ollessa vasta 16-vuotias. 
Väläys pimeässä kertoo myös suomalaisesta sokeasta koulu-
pojasta, Leosta, joka tutustuu pistekirjoituksen keksimisen ta-
rinaan.  

Maijaliisa Dieckmann
Väläys pimeässä
128 s.
BTJ-kustannus, 2010

omaisesti myös sitä kuinka sinnikkyys palkitaan. Vanhempien 
usko lapsen mahdollisuuksiin kantaa kuitenkin perhettä ja joh-
donmukaisen, pitkäjänteisen kuntoutuksen  tuloksetkin alka-
vat näkyä. Lucas on rakas lapsi omana itsenään, omine erityis-
piirteineen.  Kirjasta välittyy myös se kuinka tärkeää on että 
vanhemmat pitävät huolta itsestään ja omasta jaksamisestaan. 

Itse olen käynyt omaa prosessiani nyt 14 vuotta. Välillä on ol-
lut tasaisempaa aikaa mutta aina uuden oireen ilmaannuttua 
huomaa putoavansa samaan monttuun josta on taas taistelta-
va ylös ja eteenpäin. Itse sain kirjasta paljon, myös uskoa ja toi-
voa selviytymiseen. Voin lämpimästi suositella luettavaksi. 

Tuija Skinnari

Jenny Lexhed: Kun rakkaus ei riitä ; Äidin kamppailu lapsen-
sa puolesta
Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2009
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Tuntumaa-näyttely on kaikille avoin, mutta se on suunni-
teltu näkövammaisille lapsille ja nuorille, kertoo Marika 

Leinonen-Vainio. 
– Olen pitkään toiminut esittävän taiteen tuottajana Turun 

ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Siellä työskentelen 
lähinnä nukketeatteri- ja sirkuskoulutuksen parissa. Tähän pro-
jektiin innostuin taiteen maisteriopintojeni loppuvaiheessa. 

Lapsena koetut myönteiset taide-elämykset ovat hieno-
ja hetkiä elämänkulussa. ne antavat vahvistusta ihmisen kas-
vuun ja hyvinvointiin. Lastenkulttuuri on aina ollut sydäntäni 
lähellä, ja olen tasa-arvoisen taidekasvatuksen kannattaja, jat-
kaa Marika. 

Hänelle syntyi idea lapsille suunnatusta taidenäyttelystä, jos-
sa tarkoituksena on, että teoksiin kosketaan. Haastattelemal-
la lastenkulttuurikeskuksen väkeä, tuttuja taiteilijoita sekä nä-
kövammaisjärjestöjen edustajia hän sai vahvistusta ajatuksil-
leen, että tämäntyyppinen lasten taidenäyttely on toivottu ja 
tarpeellinen. Idea lähti kasvamaan, ja nyt näyttelyyn on tulossa 
hyvä joukko maalauksia, veistoksia, installaatioita sekä tuoksu- 
ja maistamiskokeiluja. 

TUnTUMAA 11.9.-3.10.2010
ke-pe 12-18 ja la-su 11-16
Porin Puuvillan Lankavärjäämö
Siltapuistonkatu 2

TUnTUMAA 
on lapsille tehty 
Porissa järjestetään syksyllä taidenäyttely, jossa kerrankin saa koskea, haistaa, kuulla ja maistaa. 
Lapsille suunnattu taidenäyttely on moniaistinen kokonaisuus, joka innostaa tunnustelemaan, tun-
temaan ja myös kuuntelemaan. Näyttelyn on ideoinut turkulainen Marika Leinonen-Vainio, jonka 
mielestä lapsille kannattaa avata ovi taide-elämyksiin jo pienestä pitäen. 

Tule sinäkin Tuntumaahan!
näyttelyn suunnittelu aloitettiin jo viime 
vuonna yhteistyössä Taikalamppu-ver-
kostoon kuuluvan Porin lastenkulttuuri-
keskuksen kanssa. Yhteistyökumppanei-
ta on saatu mukaan ja suunnitteilla on 
myöhemmin kierrättää näyttelyä ainakin 
Hämeenlinnaan ja Helsinkiin.

Tuntumaa on kiehtova maa, missä on 
mukana kahdeksan taiteilijan teokset. 
Teosesittelyissä käytetään osin kuvailua 
ja pistekirjoitusta. Lisäksi näyttelykier-
rokselle saa halutessaan mukaansa op-
paan, joka välittää lapsille näyttelyn aja-
tuksia ja innostaa heitä kokeilemaan tai-
detta. 

Taiteilijat tuovat lasten ulottuville mm. 
soivan pömpelin, tuoksuja ja makuja, ää-
niä ja erilaisia kosketeltavia materiaale-
ja. Teoksista voi lukea runomuotokuvat, 

jotka myös kootaan näyttelykirjaan sekä tekstinä että pistekir-
joituksena. Taide halutaan nyt avata lapsille – ja lapset tieten-
kin avaavat taiteen omalla tavallaan. Sitä onkin näyttelyssä an-
toisaa seurata! 

Porin Puuvillan Lankavärjäämössä on upeat, yli 200 neliön 
tilat. näyttelyn avajaisten yhteydessä Lankavärjäämössä näh-
dään myös Taktil: Tuhkimo-nukketeatteriesitys. Siinä yleisö saa 
kosketella ja tutkia käsin esityksen esineitä. Tuhkimo sopii nä-
kövammaisten lisäksi kaikille, jotka haluavat kokeilla omaa 
herkkyyttään ja osallistua esitykseen silmät suljettuina.

Lisätietoja:
Marika Leinonen-Vainio puh. 050 5438 863
marika.leinonen-vainio@taik.fi

Turussa Teatteri Mundossa Taktil: Tuhkimo esityksen 
materiaalikokeiluihin osallistuvat vasemmalta sisaruk-

set Iina ja Inka, Väinö ja Aino sekä Jyri.K
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sS okkotreffit elämän 
kanssa on nuoren, 
syntymästään asti 
sokean naisen mat-

ka pienestä keskosesta lapsuuden leikki-
en sekä koulu- ja opiskeluvuosien kaut-
ta aikuisuuteen laulupedagogiksi, muu-
sikoksi ja kirjoittajaksi. Kirjan sivuilta 
välittyy rehellinen kuvaus näkövammai-
sen nuoren naisen elämästä niin arjen 
iloissa kuin haasteissakin. Sokkotref-
fit elämän kanssa on koottu tämän leh-
den kolumneista, joita Riikka kirjoit-
ti Silmäterään vuosina 2001-2007. Li-
säksi kirjassa on otteita Riikan nettib-
logista ja onpa Riikka muutaman tari-
nan kirjoittanut vain ja ainoastaan kir-
jaansa varten.

Sekä Riikan että Näkövammaiset Lap-
set ry:n toiminnanjohtajan Leena Hon-
kasen mielestä kirjan julkistaminen sopi 

loistavasti Näkövammaiset Lapset ry:n 
40-vuotisjuhlan yhteyteen. 

– Joitakin vuosia sitten palasimme 
Riikan kanssa Petroskoista Helsinkiin 
tapaamasta paikallisia näkövammaisia 
lapsia ja heidän opettajiaan. Kotimatkal-
la syntyi ajatus julkaista Riikan Silmäte-
rässä olleet kirjoitukset kirjana. Ajatus 
kuitenkin hautautui muutamaksi vuo-
deksi Riikan hektisten opiskeluvuosien 
vuoksi, mutta tänä keväänä siitä on tul-
lut totta, iloitsi Leena Honkanen Sok-
kotreffit elämän kanssa julkistamistilai-
suudessa. Näkövammaiset Lapset ry:n 
40-vuotisjuhla antoi Riikalle alkusysä-
yksen kirjan kokoamiseksi.

– Ajattelin, että nyt se kirja laitetaan 
kasaan. On tässä jo niin monta vuot-
ta viivytelty. Prosessi olikin todella ri-

vakka, Riikka muistelee. Hän alkoi tä-
män vuoden maaliskuun alussa koota 
juttuja kirjaan ja puolitoista kuukautta 
myöhemmin hän luovutti kirjan eteen-
päin sen kustantaneelle Näkövammai-
set Lapset ry:lle.

– Oli tosi jännää lukea Silmäterän jut-
tuni peräkkäin kaikkien näiden vuosien 
jälkeen. Osaa niistä en ollut lukenut vuo-
sikausiin. Lukeminen oli mielenkiintois-
ta paitsi omaa tekstiä, myös omaa elä-
mää kohtaan. Asioita oli käsitelty niin 
monilta eri puolilta, Riikka luonnehtii 
kirjan kokoamisprosessia.

Hiiriä hihoissa, 
koppakuoriaisia käsissä
Kirjassaan Riikka kirjoittaa paljon per-
heestään. Vanhemmat rohkaisivat pien-

Sokkotreffit 
elämän kanssa

Marianne Tenhami
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Riikka Hännisen kirja Sokkotref-
fit elämän kanssa julkistettiin 
12.6. Näkövammaiset Lapset 
ry:n 40-vuotisjuhlassa. Medioi-
den edustajille oli oma julkis-
tamistilaisuutensa 17.6., mutta 
Silmäteräpä ehti kirjan varsinai-
seen julkistamistilaisuuteen ja 
kirjailijaa haastattelemaan en-
nen sitä.

Riikka Hänninen kertoo sokean nuoren tytön matkasta aikuisuuteen.
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tä sokeaa tytärtään seikkailemaan ja tut-
kimaan maailmaa esteisiin törmäillen ja 
jyrkille kallioille kiipeillen. Seikkailuissa 
lapsen turvallisuudesta tietysti huoleh-
dittiin, vaikka kauhistuneet sivulliset ei-
vät sitä aina uskoneetkaan. Äidin oli voi-
tettava vastenmielisyytensä pieniä eläi-
miä kohtaan, kun hiiret vilistivät Riikan 
hihoissa ja pienet kädet tutkivat, millai-
sia ne koppakuoriaiset oikein ovat. Yk-
sin ei pienen Riikan maailmaa tarvin-
nut tutkia. Oli serkkuja sekä kavereita 
päiväkodissa ja talon pihalla.

”Paras opas kiipeilemisessä, mönki-
misessä, tasapainoilemisessa, juokse-
misessa, ja tappelemisessa oli isovelje-
ni Pekka. Leikimme mm. maapallon vi-
haisinta neitiä, jossa minä juoksin Pe-
kan perässä ympäri asuntoa”, Riikka kir-
joittaa.

Kouluaikaansa ja opiskeluvuosiaan 
Riikka kuvailee kaunistelematta. Näkö-
vammaisella oppilaalla voi olla hyvin-
kin rankkaa, kun toiset kiusaavat ja jät-
tävät yksin ja apuvälineitä ja erityisjär-
jestelyjä kadehditaan. Riikka oppi puo-
lustautumaan ja teroittamaan myrkky-
tikarinsa. Koko ajan hän pysyi tiukasti 
laivansa kapteenina.

”Riikasta tuli vahvempi ja hän sai elä-
mänpituisen haasteen oppia käyttämään 
tikareita oikein. Sota kesti ala-asteen ja 
oli sen jälkeen ohi”, Riikka kertoo kir-
jassaan. Yläasteella ja lukiossa Riikka oli 
se kiltti oppilas, mutta ääni muuttui täy-
sin kellossa Jyväskylän Näkövammais-
tenkoulun viikon kestävillä tukijaksoil-
la. Niillä kun oli sokeita kavereita, joiden 
kanssa voi olla täysin oma itsensä ja ko-
keilla kaikki näkevien koulussa kokeile-
matta jääneet nuorten jutut.

– Kirjassani haluan korostaa näkö-
vammaisyhteisön ja tukijaksojen sosi-
aalista tärkeyttä. Elämäni oli varsinkin 
yläasteella sellaista kaksoiselämää. Kou-
lussa olin niin kiltti, mutta tukijaksoil-
la mentiin lujaa: minulla oli hyvä ol-
la ja sain kokeilla rajojani. Haluan esi-
tellä tukijaksoja, kuten muitakin kirja-
ni aiheita, sellaisille näkövammaisten 
lasten vanhemmille, joiden lapset ko-
kevat nämä asiat myöhemmin, Riikka 
selittää. Opiskeluvuosina Sibelius-aka-
temiassa sosiaaliset kuviot helpottuivat 
huomattavasti ja Riikka sai muun muas-
sa kokea, millaista on kävellä tyttöporu-
kassa lämpimässä kesäyössä. Oppimate-

riaalin hankkiminen oli opiskeluvuosi-
en haasteellisimpia puolia.

Neiti nettideitti
Sokkotreffit elämän kanssa -kirjaan mah-
tuu paljon muutakin kuin koulunkäyn-
nin ja opiskeluvuosien kuvausta. Kir-
jassa kerrotaan, minkälaista on opetel-
la matkustamaan sokeana yksin bussil-
la ja miltä muutto ensimmäiseen kotiin 
ja itsenäinen elämä tuntuvat. Kirjaan 
mahtuu kokemuksia jokseenkin kaik-
kia vammaisia rasittaneesta, inhotta-
vasta matkojenyhdistelykeskuksesta se-
kä siitä, miten Riikka voitti oman katke-
ruutensa matkojenyhdistelykeskuksesta 
päättäneitä viranomaisia kohtaan. Ker-
rotaan vapaaehtoistyöstä ja laulun opis-
kelusta Tanskassa ja opaskoira Kessun 
karkumatkoista Kööpenhaminan vili-
nässä. Opaskoira ja sen kanssa liikku-
minen saa aivan oman lukunsa.

Oman lukunsa saa myös 
nettideittailu.
– Suurin osa nettideittailusta on kirjoi-
tettu juuri silloin, kun asia oli minulle 
ajankohtainen. Kirjaa kootessani lope-
tin tekstin niin kuin siinä sitten kävi-
kin, eli nettideittimies ei ruvennut mi-
hinkään kanssani. Otin nettideittiaiheen 
kirjaani pohtiakseni, miten me ihmiset 
kohtaamme toisemme. Nettideittailussa 
minua edelleenkin puhuttelee, että toi-
nen ihminen ei pystynyt näkemään mi-
nua oikeastaan ollenkaan sokeuteni lä-
pi. Näkövamma rajoituksena on kevyt 
rajoite verrattuna siihen, mitä ihmisen 
mielessä voi tapahtua, Riikka perustelee. 
Kirjassaan hän pohtii näkevien ja näkö-
vammaisten kohtaamisia myös kasvok-
kain kadulla.

– En halua ajatella, että on sokeiden 
maailma ja näkevien maailma ja muu-
ri niiden välissä, jonka yli on kiivettävä. 
Jos katsomme näkyvien erilaisuuksien 
alle, olemme kyllä kaikki tässä samassa 
elämässä kiinni, toteaa Riikka kirjansa 
julkistamistilaisuudessa.

Kenelle Sokkotreffit elämän 
kanssa?

– Olen iloinen, että olet kirjoittanut 
tämän kirjan, kiittelee Sokkotreffit elä-
män kanssa julkistamistilaisuudessa Rii-
kan kanssa keskustellut sokean pojan äiti 
Jaana Hallikainen-Tuomainen.

– Kirjaa lukiessani tuli monessa koh-
dassa sellainen olo, että ahaa, tämähän 
kuulostaa tutulta, hän lisää. Tuttuja oli-
vat kirjan asiat myös syntymästään as-
ti näkövammaiselle lukijalle. Kirjaa lu-
kiessani huomasin ajattelevani mon-
ta kertaa:

”Juuri näinhän tämä on!” 
Näkövammaisten lasten vanhempien 

ja näkövammaisten nuorten ja aikuisten 
lisäksi Riikka kehottaa myös näkeviä lu-
kemaan Sokkotreffit elämän kanssa.

- Vaikka kirja pyörii näkövammai-
suusaiheen ympärillä, olen saanut mo-
nilta näkeviltä positiivista palautetta. 
Vaikka kirjassa kuvataan asioita näkö-
vammaisuuden kannalta, niistä voi tul-
la näkevien mukaan myös yleispäteviä 
juttuja. Kun kirjoitin vaikkapa pelkojen 
voittamisesta näkövammaisena lapsena, 
näkevät ihmiset tunnistivat myös omaa 
itseään lukiessaan näkövammaisen pe-
loista, kertoo Riikka esimerkin. Vaik-
ka Silmäterä -lehden jutut oli alun pe-
rin tarkoitettu näkövammaisille ja hei-
dän kanssaan eläville ja työskentelevil-
le, Sokkotreffit elämän kanssa koskettaa 
Riikan mukaan myös yleisemmin.

- Kirja on hyvää luettavaa kaikille, joi-
ta vammaisuus kiinnostaa, kuten vam-
maistyötä tekeville ja sosiaalialan oppi-
laitoksiin ja yleensäkin kaikille ihmisille, 
jotka haluavat ottaa kirjan käteen. Halu-
an antaa kirjallani lukijoille ajatuksen ja 
tuntemuksen, että koen valtavaa ja syvää 
hurmiota tämän elämän elämisestä. En 
ehdi tehdä kaikkea mitä haluaisin, koska 
mahdollisuuksia on rajattomasti. Vaik-
ka sokeus rajoittaa aika lailla kaikenlai-
sia asioita, ei se sitä todellista voimaläh-
dettä kuitenkaan pysty rajoittamaan. Tä-
män viestin voi siirtää koskemaan mui-
takin asioita, olipa kyseessä sokeus, yli-
paino tai vaikka yksinäisyys. Koemme-
ko olevamme olosuhteiden vankeja, ei 
riipu olosuhteista vaan omista ajatuk-
sistamme ja kokemuksistamme joihin 
voimme itse vaikuttaa!

Tilaa Sokkotreffit elämän kanssa
Näkövammaiset lapset ry
Hietakummuntie 18
00700 Helsinki
puh. 09-752 2540
http://www.silmatera.fi/
Hinta 15 euroa + postikulu
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Pääkaupunkiseudun 
alueleiri Villingissä 15.–16.5. 
Jollaksen lauttalaituri suorastaan tul-
vi iloisia ihmisiä, jotka odottivat meri-
matkaa kohti Villingin saarta. Oli alka-
massa Helsingin- ja Uudenmaan näkö-
vammaisten kesäkauden avajaiset sekä 
meidän pääkaupunkilaisten ensimmäi-
nen alueleiri kautta historian (näin ole-
tan). Koko syksyn ja talven olemme ta-
vanneet säännöllisesti Jaatisen majalla 
ja olikin mukava huipentaa kausi merel-
lisin tunnelmin.

Mukaan lähti kuusi perhettä ja rop-
pakaupalla vertaisuutta ja vertaistu-
kea. Lapset ja nuoret saivat syventää ys-
tävyyssuhteitaan ja vanhemmat jutel-
la päivänpolttavista kysymyksistä; tule-
vista kesäsuunnitelmista, Kelan apuvä-
linehakemuksista, alkavan eskarivuoden 
mukavasta jännityksestä tai kevään vii-
me rutistuksista ennen niin kovasti odo-
tettua - ja ansaittua lomaa. Leirin kolme 
ydinkohtaa lienee olleet perheen kanssa 
vietetty aika, voimavarojen kerääminen 
sekä tietenkin ystävät.

Jaatisen Sokkotreffit
Pääkaupunkiseudun alueen perheet ta-
paavat sokkotreffeillä Jaatisen majal-
la (Vellikellonpolku 1, Helsinki). Sokkot-
reffeillä vanhemmilla on mahdollisuus 
vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajan-
kohtaisista asioista keskenään lasten ta-
vatessa kavereitaan ja leikkiessä ohjaaji-
en valvonnassa.
Syksyn tapaamispäivät ovat 19.9, 24.10 
ja 5.12. Ilmoittautumiset tapaamisiin 
vertaistukija Hanna Mäkelälle, p. 040-
707 9736, hannasofia.makela@gmail.
com.

Täytyy sanoa, että ilmojen haltijat 
hemmottelivat meitä kevään superhel-
teisillä säillä. Kukat tuoksuivat, linnut 
lauloivat ja jopa merituuli puhalsi läm-
pöisesti, kun retkeilimme saaren myrs-
kykallioilla. Vili päätti olla ensimmäi-
nen talviturkin heittäjä ja humpsaut-
ti itsensä mereen (vaatteet ja kännyk-
kä mukana). no, Valtteri malttoi odot-
taa saunaan saakka - sen lämpö yhdis-
tettynä meriveden raikkauteen saivat-
kin pojan riemuitsemaan rantavedes-
sä kuin kesämies konsanaan.  Onni näyt-
ti muille taidokasta mallia, kun oltiin yh-
teisellä jumppahetkellä. Krokotiilit, lei-
jonat, lokit ja pandakarhut liikkuivat pit-
kin huonetta ja lopuksi tehtiin myös yh-
teinen ja ylväs ihmisleiripatsas. Elias tai-
si olla kaiken mahdollisen leikkiajan las-
ten pihalla keinuen, hiekkahommia teh-
den ja leikkimökissä asioiden. Tiina ja 
Satu ottivat koko alueen haltuun. Ty-
töt seikkailivat siellä täällä ja olivat to-
si hakoja, kun pelattiin tervapataa. Juu-
lin ”lippukunta” osoitti rohkeutensa ja 
partiohenkisyytensä yöpymällä teltassa 

- hyvää harjoitusta tulevaa kesän partio-
laisten suurleiriä ajatellen. Unohtamatta 
pieniä sisaruksia menossa mukana, An-
tin aamujoogaa ym. mukavaa. Eli jokai-
selle jotakin.

Hannalle suuri kiitos leirin vedosta ja 
kaikille perheille Hyvää kesää!

Merja Waris

Ryhmä lähdössä veneellä Villingin saareen: seikkailu voi alkaa.
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Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin näkövam-
maisten lasten perheet viettivät kesä-
päiviä mökkeillen Oulun nallikarissa 
19.–20.6.2010. Mukana oli kuusi perhet-
tä, kaikkiaan 17 lasta ja 11 aikuista. Lau-
antaina ratsastimme Hietasaaren Poni-
pihalla ja vietimme iltaa grillaillen lei-

Vietimme pohjoisen perheiden ulkoi-
lupäivää 17.4.2010 Tiaisen kylässä Kar-
vattilammella. Olimme Saraniemen per-
heen kutsumina heidän pihapiirissään. 
Sää suosi meitä jälleen kerran kevät-
auringon porottaessa taivaalla. Muka-
na oli viisi perhettä. nautimme ulkoil-
masta lammen jäällä, jossa oli mahdol-
lisuus kävellä, pilkkiä ja nauttia vauh-
dista Hoijakan kyydissä. Hiihto-, luiste-
lu- ja mäenlaskukelit olivat jo ohi aikai-
sen kevään johdosta.  Rannalla paistet-
tiin makkaraa ja muurinpohjalettuja se-
kä keitettiin kahvia nuotiolla. Iltapäiväl-
lä ennen kotiinlähtöä söimme vielä He-
lin keittämän makoisan lohikeiton sisäti-
loissa. Suuret kiitokset Saraniemen per-
heelle ja tietenkin kaikille mukana olleil-
le mukavasta yhdessäolosta.

Tuija Skinnari

Virkistyspäivä 
Kankaanpäässä
Aika:lauantaina 9.10.2010 
Paikka: Kuntoutuskeskus 
Kankaanpää
Ohjelma:
11.00 aamukahvit
11.30 kädentaitoja verstaalla
Liikuntatuokio perheille
13.30 lounas noutopöydästä
14.45 vesipeuhula lapsille
15.15 vesijumppa aikuisille
Uintia ja sauna
Virkistyspäivän hinta:
aikuiset 17 €/hlö
lapset 13-17 v 14 €/hlö
lapset 7-12 v 8 €/hlö
lapset 5-6 v 6 €/hlö
Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Kelankaari 4
38700 Kankaanpää
p. (02) 57333
www.kuntke.fi
 Tilaisuuden järjestävät näkövammais-
ten Keskusliitto ry, Porin diakoniakes-
kus,
Satakunnan näkövammaiset ry ja Tam-
pereen näkövammaiset ry. Tapahtumaa 
tukee Sokeiden Lasten Tukisäätiö.
Ilmoittautumiset 21.9. mennessä 
lasten aluesihteeri Jaana Engblom, 
NKL ry, p. 050 5918167.

rintäalueella. Synkistä sääennustuksis-
ta huolimatta kaunis kesäsää suosi mei-
tä. Sunnuntaina yhteisen aamupalan jäl-
keen suuntasimme Kylpylähotelli Ede-
niin, jossa päättelimme tapaamistamme 
lämpimässä vedessä polskien.  

Anne Kangas ja Susanna Hintsala

Ulkoilupäivä Karvattilammella

Mökkiretki Oulun Nallikariin

Oulun seudun perheet aloittivat kesän uiden ja ratsastaen.

Lapin perheiden keväänaloituksessa oli eräretkeilyn tuntua.
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”Me olimme 
syyskuun puolessa 

välissä Kilpisjärvellä. 
Ensimmäisenä 

päivänä 
majoittauduimme 
erään lappalaisen 

luo. Meillä oli 
mahdollisuus 

nukkuakodassa 
ensimmäinen yö. 

Totta kai minä käytin 
mahdollisuuden. Se 
oli erittäin mukavaa 

ja pidin lappalaisesta 
muutenkin.” Riku 

Käpyaho.
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leena honkanen

vV uosittain nelisen-
kymmentä näkö-
vammaisen lap-
sen perhettä pää-

see Sokeain lasten tuki ry:n järjestämil-
le lomille. Toiminnanjohtaja Rilla Au-
ra-Korpi pitää lomapalapelin koossa ja 
miettii kuka, minne ja miksi. Hän on 
oppinut nelivuotisen työrupeamansa 
aikana tuntemaan perheiden lomatoi-
veet: ennestään tuttua on helppo toi-
voa, mutta hyppy tuntemattomaan an-
taa usein unohtumattoman elämyksen 
ja uudenlaista rohkeutta.

– Meillä on ohjelmassa esimerkik-
si Legolandin ja Visbyn lomat joita toi-
votaan paljon varmaan sen vuoksi, et-
tä matkatoimistot esittelevät ja mainos-
tavat näitä kohteita. Matkoihin perheet 
ovat yleensä tyytyväisiä, mutta joskus 
tuntuu siltä, että elämysten janon sam-
muttaminen on myös raskasta. Loman 
tarkoitus ei ole väsyttää vaan virkistää, 
Rilla Aura-Korpi sanoo.

Hiljaisuutta on vaikea myydä
– Loman ajankohtaa ja kohdetta täytyy 
suunnitella yhdessä perheen kanssa. Kun 
toivekohdetta ja sopivaa ajankohtaa ei 
saada sovitettua yhteen, moni on roh-
keasti lähtenyt kokeilemaan jotakin ai-
van uutta. Äiti, joka on toivonut hotel-
lipalveluja, onkin päätynyt autiotuval-
le tunturiin ja iloinnut jälkikäteen siitä, 
että uskalsi astua uuteen kokemukseen, 
Rilla Aura-Korpi kertoo. Hän korostaa 
myös kiireettömyyden merkitystä. 

– Hiljaisuutta on vaikea myydä. Toi-
velistan ehdoton ykkönen on Legoland, 

harvempi toivoo luonto- tai kulttuuri-
matkaa. Joskus toivoisi, että painopiste 
olisi toisinpäin. 

– Loma suomalaisessa erämaassa on 
ollut monelle perheelle positiivinen yl-
lätys. Näilläkin lomilla myös monivam-
maiset lapset pääsevät osallistumaan 
kaikkiin ohjelmiin, koska meillä on käy-
tössä oikeanlaiset apuvälineet ja osaavat 
oppaat. Kaikki ovat voineet laskea kos-
kea, vaeltaa pitkospuita pitkin tai ajaa 
moottorikelkalla tunturissa. Jokaisen 
lapsen matkaa suunniteltaessa on tär-
keää, että hän saa sellaisen loman, jolla 
hän voi kokea kaiken saman kuin muut-
kin osallistujat. Luontolomalla mennään 
luonnon ehdoilla, mutta turvallisuudes-
ta ei tingitä. 

– Luontoloman jälkeen mieli on le-
vännyt ja omia rajoja on rikottu, kun on 
uskaltauduttu kokeilemaan uusia asioita. 
Se antaa rohkeutta myös arkeen: onnis-
tumisen kokemuksen jälkeen on help-
po tarttua uusiin haasteisiin.  

Tuhannen palan palapeli
– Edeltäjäni Jyrki Immonen antoi loma-
suunnittelulle hyvän ohjenuoran: ”Oi-
kea perhe, oikeaan aikaan, oikean pitui-
selle lomalle sopivassa seurassa.”  Tämä 
on hyvä lähtökohta. Sen päälle räätälöi-
dään muut asiat.

– Useimmilla lomilla meillä on yksi 
ohjaaja yhtä perhettä kohden. Ohjaaja ei 
kuitenkaan ole lastenhoitaja. Tavoittee-
na on, että perhe saa yhteisiä elämyksiä. 
Vain jos vanhemmat ovat erityisen le-
von tarpeessa esimerkiksi siksi, että lap-
si herää öisin, voidaan lapselle järjestää 
yövalvontaa niin, että vanhemmat saa-
vat nukkua ja kerätä voimia. 

– Kaikki perheet eivät halua lomal-
leen ohjaajia ollenkaan. Silloin mieti-
tään heille omatoimimatka ja tehdään 
järjestelyt. Usein omatoimiloma on vii-
kon mökkiloma, johon ei kuulu ruo-
kailuja.

– Koska lomilla on yleensä kaksi per-
hettä yhtä aikaa, pitää perheiden kes-
kinäisen kemian toimia. Jotkut ovat-
kin jo etukäteen suunnitelleet tuttava-
perheen kanssa hakeutuvansa yhdes-
sä lomalle, jolloin lomaseura on jo val-
miiksi tuttua.

Kun kaikki palat ovat koossa, loma 
elämyksineen on edessä: melotaan, pa-
tikoidaan, tutustutaan kohteisiin, mut-
ta myös rauhoitutaan, istutaan tulilla, 
kuunnellaan linnun laulua ja laineiden 
liplatusta. Annetaan mielen levätä.

Loma katkaisee 
arjen rytmin 
Miltä tuntuisi lähteä ihan ilmaiseksi tunturilomalle Lappiin tai koskea laskemaan Ruunaalle? Ja vielä 
niin, että lapsen näkövamma tai pyörätuoli on otettu huomioon lomajärjestelyissä?

Toiminnanjohtaja Rilla Aura-Korpi 
kannustaa perheitä rohkeasti hakeu-
tumaan myös erämaalomille: luonto 

eheyttää ja antaa voimaa.  
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Vantaan Hakunilassa asuu pir-
teä eläkeläinen, Sinikka Sinisa-
lo (75), joka toimi vuosina 1980-
98 Sokeain lasten tuki ry:n  ta-
loudenhoitajana. Hymyssä suin 
Sinikka kertoo ajastaan yhdis-
tyksen palveluksessa. Menneitä 
muistellessa hänen olemukses-
taan huokuu lämpö ja rakkaus 
sokeain lasten asialle.

tT ulin taloudenhoi-
tajaksi Leena Erk-
kilän ollessa yhdis-
tyksen puheenjoh-

taja. Vähän aikaa tein työtä yhdessä edel-
täjäni Sirkka Lukkarin kanssa. Myös Ot-
to Kuokkasen, joka oli aikaisemmin yh-
distyksen taloudenhoitaja ja sittemmin 
tilintarkastaja, ehdin tavata. Varsinai-
nen työni Näkövammaisten keskusliiton 
(NKL) pääkirjanpitäjänä alkoi samoihin 
aikoihin. Töihin tullessani en tuntenut 
kummankaan yhdistyksen henkilökun-
nasta ketään, kertoilee Sinikka.

Taloudenhoitajan työn ohessa Sinikka 
osallistui työntekijänä yhdistyksen so-
keain lasten perheille järjestämille ris-
teilyille, jotka suuntautuivat Ruotsiin. 
Näiden risteilyjen aikana Sinikka pääsi 
tutustumaan sokeain lasten perheisiin. 
Sokeuteen hän oli tutustunut jo aikai-
semmin, sillä hänen veljensä on heik-
konäköinen. Nuoruudessa työpaikan 
perhepiiriin kuului sokea isoisä ja eri-
tyisesti Sinikka muistaa, kun hän pais-
toi tälle verilettuja. Sokea mies söi let-
tuja sikäli kun niitä valmistui ja kehui 
niitä hyviksi.

– Risteilyt olivat yhdistyksen halli-
tuksen toteuttamia. Kuuluin yhdessä 
Leena Erkkilän, Maija Grönvallin, Al-
li Leppälän ja Jatta Raatikaisen kans-

sa siihen joukkoon, joka teki vapaaeh-
toistyötä risteilyjen hyväksi. Pidimme 
seuraa lapsille, jolloin vanhemmat pää-
sivät rentoutumaan laivalla. Yhdessä 
järjestettiin erilaisia kilpailuja ja Leena 

Erkkilä piti isille luentoja. Vanhemmat 
avautuivat puhumaan perheittensä ar-
jesta. Tultiin tutuiksi ja meillä oli todel-
linen lomafiilis.

– Salme Kotkatlahti, joka toimi yhdis-

Elettiinpä ennenkin 
- ihmisiä sokeain lasten asialla
Juha Herttuainen
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Sokeain lasten tuki ry

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

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

tyksen hallituksessa ja sihteerinä vuosi-
na 1964-79, oli hyvin topakka ja hänel-
lä oli nykyaikaisia ajatuksia sokeain las-
ten kuntoutuksesta, muistelee Sinikka. 
-Aikaansa seuraavana työntekijänä hän 
imi vaikutteita, joita sitten myös toteut-
ti. Kaikki pitivät Salmesta ja pitkän työ-
rupeaman yhdessä Salmen kanssa teh-
nyt Leena Erkkilä toimi Salmen tapaan 
ajamalla sokeain lasten asioita ja pitä-
mällä heistä huolta.

–Jo vuonna 1969 oli pohdittu yhdis-
tyksen liittämistä osaksi Sokeain Keskus-
liittoa. Yhdistyksellä oli varallisuutta, 
jonka keskusliitto halusi yhteiseen las-
tenkuntoutuspottiin. Yhdistys ei kui-
tenkaan kokenut keskusliiton päättäji-
en ajavan näkövammaisten lasten asi-
aa riittävän tarmokkaasti ja siksi vas-
tusti hanketta. Leena Erkkilän mielestä 
yhteiskunnalla oli velvoite järjestää nä-
kövammaisten lasten kuntoutus. Yhdis-
tys piti puheenjohtaja Erkkilän johdolla 
päänsä ja liittämistä ei koskaan tapah-
tunut. Yhdistys jatkoi itsenäistä toimin-
taansa ja liitosyritysten jälkimaininkeja 
näkyi vielä 80-luvullakin.

– Päätöksenteko yhdistyksessä oli 
joustavaa ja nopeata. Yhdistyksen hal-
litus ja jäsenet olivat aidosti kiinnostu-
neita sokeain lasten asiasta. Työtä teh-
tiin vapaaehtoisvoimin ja innostunees-
ti sitä myös jaksettiin tehdä, kertoo Si-
nikka.

– Yhdistyksen varojen siirtäminen 
vuosituhannen vaihteessa perustetulle 
Sokeain Lasten Tukisäätiölle oli oikea 
ratkaisu. Nyt on havaittu, että oikein 
sijoitetuilla varoilla on saatu paljon ai-
kaan. Vanhoilla resursseilla ei vastaava 
olisi voinut mitenkään onnistua. Jyrki 
Immonen, joka toimi puuhamiehenä 
säätiöasiassa, vaihtoi yhdistyksen tilin-
tarkastajan tehtävät käytännön hommiin 
ja pisti tuulemaan. Jyrki tunsi alan ih-
misiä ja hän organisoi tapahtumia. Jyr-
kin toiminta sai innostuneen vastaan-
oton perheiltä ja yhteistyökumppaneil-
ta, kertoo Sinikka.

– Kerran oli pieni sokea poika muka-

na risteilyllä. Saksalainen bändi soitteli 
ja poika veti minua sinne päin. Autuas 
ilme naamallaan hän ikään kuin soitti 
itsekin. Sitten soitto loppui. Yksi soitta-
jista otti pojan syliinsä ja alkoi näppäil-
lä soitintaan. Kyynelet silmissään hän 
jatkoi ja poika oli ikionnellinen, muis-
telee Sinikka menneitä. - Tukholmassa 
käytiin soitinmuseossa. Sieltä ei halut-
tu lähteä minnekään, koska soittimia-
han piti kokeilla ja museon äänimaailma 
oli jo sellaisenaan elämys. Aikaa muse-
ossa käyntiin varattiin paljon ja joskus 
syötiinkin siellä.

Sinikka on kotoisin Hartolasta, ny-
kyisestä Joutsasta. Teini-iässä hän toimi 
mm. seurakuntanuorissa. Työelämään 
hän lähti varhain ja kävi työn ohessa 
kauppakoulun ja myöhemmin kauppa-
opiston. Nuoruusvuodet hän vietti Kot-
kassa, mistä tuli muutto miehen työn pe-
rässä Helsinkiin ja töihin NKL:ään. Si-
nikka lopetti leipätyönsä NKL:ssä vuon-
na 1989, jonka jälkeen hän työskente-
li Helsingin kauppakorkeakoulussa elä-
keikään saakka. Työpaikoistaan hän pi-
tää parhaana Näkövammaisten keskus-
liittoa, koska se oli ”ihmisten yhteisö”. 
Toki muissakaan työpaikoissa ei ole ol-
lut valittamista.

Eräs joutsalainen isäntä halusi nuoren 
Sinikan välttämättä taloonsa mm. peru-
nannostoon ja sanoi Sinikan mummille 
takaavansa tytölle työpaikan myös jat-
kossa. - Tyttö on lähdössä töihin Kot-
kaan, vastasi mummi tiedusteluun. – Lei-
vän sinä sieltä ehkä saat, mutta särvin-
tä et tule saamaan, totesi isäntä puoles-
taan Sinikalle. Toisin kävi, särpimen li-
säksi on kertynyt runsaasti ainakin elä-
mänlaatua.

Joutsassa Sinikalla on mökki ja kas-
vimaa. Yhdistyksen toiminnassa hän on 
edelleen mukana hallituksen varajäse-
nenä. Hän osallistuu aktiivisesti myös 
vuosikokouksiin. Varmasti siellä Jout-
san kasvimaalla Sinikka viihtyy. Var-
masti välillä myös sokeain lasten kans-
sa tehdyt risteilyt ovat hänellä hyvinä 
muistoina mielessä.

Sokeain Lasten Tukisäätiö

Apurahahakemukset syyskuun
loppuun mennessä.

Apurahoja voidaan myöntää 
mm. näkövammaisten 
lasten harrastustoimintaan, 
erikoisliikuntavälineisiin ja 
perheiden lomakustannuksiin. 
Hakemukset 30.9.2010 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut 
asiamies Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 
Helsinki.
09 321 4132.
sok.laptuki@kolumbus.fi
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hH uen näkövammaisten koulua vartioi 
pieni, kovaäänisesti räksyttävä vahti-
koira. Piha on iso ja sen kahdella lai-
dalla on L-kirjaimen muotoinen, siis-

ti, kaksikerroksinen rakennus. Rakennuksen päässä on nuo-
ria poikia, jotka huomaavat tuloni ja kutsuvat koiran luok-
seen, englantia kukaan heistä ei uskalla minulle puhua. Sei-
son hiukan epätietoisena portilla, olen tullut tapaamaan kou-
lun englanninopettajaa, joka on luvannut esitellä minulle kou-
lun. Hetken kuluttua rakennuksesta tulee nuori nainen, joka 
esittäytyy englanniksi ja kertoo pojille, että kaikki on kunnos-
sa. Koulun vahtikoiralla on tärkeä tehtävä, koululla on mo-
nesti käynyt vieraita väärillä asioilla, etsimässä tietokoneita 
ja arvotavaroita.

Opettaja, joka on luvannut esitellä minulle koulua, on val-
mistunut englanninopettajaksi muutama vuosi sitten Huen 
yliopistosta. Hän puhuu sujuvaa englantia – mikä edelleen 
on Vietnamissa suhteellisen harvinaista. Kysyessäni, kuinka 
hän on päätynyt näkövammaisten kouluun opettajaksi, hän 
kertoo, ettei ollut tiennyt näkövammaisuudesta mitään en-
nen työnsä aloittamista, hän oli hakenut kouluun, koska sitä 
ylläpitää ranskalainen järjestö. Vietnamissa nuoret arvosta-
vat suhteita ulkomaille ja kielitaito sekä suhteet kansainväli-
siin järjestöihin tarjoavat usein mahdollisuuksia, jotka muu-
ten eivät aukeaisi. 

Koulu, ammattikoulu ja resurssikeskus
Vietnamissa on kolme valtion omistamaa perusopetusta anta-
vaa näkövammaisten koulua. Ranskalaisen järjestön 1990-lu-
vulla perustama ja edelleen ylläpitämä Huen koulu on ainoa, 
joka tarjoaa vaihtoehdon valtion kouluille. Näiden lisäksi on 
useita yksityisiä ammattikouluja. 

Vammaisuus on Vietnamissa monesti piiloteltava ja har-
miteltava asia. Aasialainen perhekulttuuri varmistaa, että per-
heenjäseniä ei laiteta laitoshoitoon tai jätetä yksin, mutta usein 
vammaiset ja sairaat pidetään kotona ilman suhteita kodin ul-

kopuolelle. Huen näkövammaisten koulu tarjoaakin lapsille ja 
nuorille mahdollisuuksia opetella omassa kodissa tarvittavien 
taitojen lisäksi yhteiskunnassa tarvittavia taitoja.

Englanninopettaja kertoo, kuinka Huen yliopistossa on 
edellisenä vuonna aloittanut neljä koulun entistä oppilasta ja 
lisää ylpeänä kahden heistä päässeen englannin kielen laitok-
selle, toinen opiskelemaan englantilaista kirjallisuutta ja toi-
nen englannin kääntämistä ja tulkkausta. Ymmärrän puheen-
sävystä, että muutos on tapahtunut vasta viimeisinä vuosina, 
aiemmin opiskelu yliopistossa ei olisi onnistunut.

Oppilaat tulevat Huen kouluun noin 9-vuotiaina ja opis-
kelevat koulussa noin kaksi vuotta. Tämä aika käytetään suu-
rimmaksi osaksi vain opiskelutekniikoiden opetteluun. Kah-
den vuoden jälkeen oppilaat siirtyvät takaisin lähikouluihin-

Tatja Ikonen tutustui viime keväänä Vietnamissa sikäläiseen Huen sokeainkouluun.  Koulun entisistä 
oppilaista jotkut ovat jo edenneet yliopisto-opintoihin asti. 

Koulutusta 
maailman toisella 
laidalla
Tatja Ikonen

Pistekirjoituksen harjoittelua Huessa.
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sa ja käyvät Huen koululla muutaman kerran vuodessa ”tuki-
jaksoilla”.  Huen koulu tarjoaa myös ammattikoulutusta, kou-
lun yhteydessä toimi opiskelijoiden pyörittämä hierontasalon-
ki ja koulun asuntolassa asui myös opiskelijoita, jotka opiske-
livat yliopistolla tai Huen muissa kouluissa.

Kotoinen kouluarki
Pääsen vierailemaan matematiikan tunnilla. Oppilaat ovat 
hiirenhiljaa, he taitavat jännittää vierailijaa. Koululla työs-
kentelee välillä ulkomaalaisia vapaaehtoisia opettajia, mutta 
nyt koulu ei ole saanut vapaaehtoisia kevääksi. Matematiikan 
tunnilla harjoitellaan kellonaikoja. Pistekirjoja on tänä vuon-
na saatu Hanoista ja ne ovat vietnamiksi – usein lahjoitukse-
na saadut kirjat ovat olleet ranskankielisiä. 

Oppilaiden suosikkiammatit taitavat olla samantyyppi-
siä joka puolella maailmaa. Tietokoneinsinööri, lastentar-
hanopettaja, hieroja, pianisti. Huen yliopiston ensimmäisten 
näkövammaisten opiskelijoiden innoittamina näillä nuoril-
la ovat vaihtoehtoina myös englanninopettajan tai lakimie-
hen urat. Naureskellen oppilaat paljastavat, että nämä mate-
matiikan tunnit ovat tylsimpiä. Tosin poikien mielestä vielä 
tylsempää ovat keittiövuorot, jolloin oppilaat auttavat koulun 
keittäjää ruoanlaitossa.  Välitunnit ovat parhaita – varsinkin 
tänään, kun sateen takia ne saa viettää luokassa. 

Oppilaat esittelevät minulle myös majoitustilansa. Nuorim-
mat heistä asuvat koulurakennuksessa kuuden hengen huo-
neissa, joissa on kolme kahden hengen sänkyä. Vanhemmil-
la opiskelijoilla on oma asuntolarakennus koulun takana, he 

huolehtivat itse ruokailuistaan. Osa heistä saa pientä palkkaa 
nuorempien oppilaiden yövalvonnan hoitamisesta sekä muis-
ta koulun arjen pyörittämiseen liittyvistä töistä.

Koulu on viihtyisä ja kaikki tervehtivät minua ohi kävelles-
sään, vaikka vietnamilaiseen tyyliin oppilaat ovat hiukan ar-
koja ja hiljaisia. Koulun tilat ovat hyvät, joskin oppaani mu-
kaan parannettavaa löytyisi paljon.  Oli mukava nähdä kuin-
ka innokkaita oppilaat olivat koulussa. He arvostavat koulun 
antamaa tukea ja sen ennakkoluulottomuutta auttaa oppilai-
taan kouluttautumaan unelmiensa ammattiin.

Alan tehdä lähtöä. Pojat, jotka ovat istuneet rakennuksen 
päädyssä uskaltautuvat juttusille. ”Do you want a massages, 
madam? Haluaisitteko hieronnan? Neljäkymmentäviisi mi-
nuuttia, 40 000 dongia.”  - Se on alle kaksi euroa.

l Olin korkeakoulujen opiskelijavaihdossa Vietnamissa kevääl-
lä kolme kuukautta. Suoritin harjoittelua Huen kaupungin sai-
raaloissa. Suurimman osan ajasta harjoittelin lastenosastoil-
la sekä synnytyssalissa. Huen näkövammaisten koululle pää-
sin tutustumaan sattumalta, tavattuani englantilaisen vapaa-
ehtoistyöntekijän, joka oli järjestänyt koululle aiemmin vapaa-
ehtoistyöntekijöitä. Opiskelijavaihto oli hieno kokemus, vaik-
ka kliinisiä taitoja en ehkä kovin paljon oppinutkaan matkalla-
ni, niin eläminen uudessa kulttuurissa opetti paljon. Kolmessa 
kuukaudessa ehtii jopa oppia sen verran kieltä, että pystyy ko-
timatkalla lentokentälle ostamaan bussilipun alle kymmenes-
sä minuutissa – englannilla siihen meni aina vähintään puo-
li tuntia.

Matematiikan tunti.
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Sopeutumisvalmennuskurssit syksy 2010 

Näkövammaisten Keskusliitto 
Lasten kuntoutus
Krista Kortelainen
(09) 3960 4531, krista.kortelainen@nkl.fi

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten 
perhekurssit ennen kouluikää
Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta (§ 9), terveydenhoito 
l  Alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset, 12 vrk 
II jakso 10.-14.1.2011, kurssinumero 36452
Kurssi sisältää kaksi 5. vuorokauden laitosjaksoa ja kaksi koti-
käyntiä.
Kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l4-5 v sokeat ja syvästi heikkonäköiset lapset, 5 vrk
11.-15.10.2010, kurssinumero 34706
kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

Sokeiden ja syvästi heikkonäköisten 
kouluikäisten lasten kurssit 
Kela (9 §), terveydenhuolto
l Sokeiden ja eriasteisesti heikkonäköisten 
perusopetuksen 9. luokalla olevien nuorten 
vanhemmat, 3 vrk
3.-5.11.2010, kurssinumero 34726
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

Heikkonäköisten lasten perhekurssit ennen 
kouluikää
Kelan vaikeavammaisten ja harkinnanvaraista kuntoutusta (§ 9 
ja 12), terveydenhuolto 
l 2-5 v heikkonäköiset lapset, 5 vrk
13.-17.9.2010, kurssinumero 36456
kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 5-6 v heikkonäköiset lapset, 5 vrk
27.9.-1.10.2010, kurssinumero 36457
kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

Heikkonäköisten kouluikäisten lasten kurssit
Kelan vaikeavammaisten ja harkinnanvaraista kuntoutusta (§ 9 
ja 12), terveydenhuolto 
l Sokeiden ja eriasteisesti heikkonäköisten 
perusopetuksen 9. luokalla olevien nuorten 
vanhemmat, 3 vrk
3.-5.11.2010, kurssinumero 34726
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu 
l Heikkonäköisten perusopetuksen 9. luokalla olevien 
nuorten vanhemmat, 3 vrk 
24.-26.11.2010, kurssinumero 34729
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

Näkömonivammaisten lasten perhekurssit
Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta (§ 9), terveydenhuolto 
l 2-5 v näkö/monivammaiset lapset, 5 vrk
25.-29.10.2010, kurssinumero 36454
kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 5-6 v näkö/monivammaiset lapset, 5 vrk
15.-19.11.2010, kurssinumero 36455
kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

Diagnoosin mukaan järjestettävät kurssit
Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta (§ 9)
l 10-13 v JNCL-tautia sairastavat lapset, 5 vrk
10.-12.11.2010, kurssinumero 36469
kurssiin sisältyy koti/verkostokäyntejä
kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

Muut perhekurssit
l Omaisten kurssi, 3 vrk
7.-9.12.2010 
100 euroa/ osallistuja itse maksaen (hintaan sis. ruoka, majoi-
tus, ohjelma)
Mahdollista rahoitusta voi tiedustella kunnan sosiaalitoimesta 
(Vammaispalvelut), jolloin kurssihinta määrittyy Kelan vahvis-
taman sopeutumisvalmennuskurssihinnan mukaisesti (koko-
naishinta 498,15 euroa). 
Matkakustannukset Suomessa korvataan 90 euroa ylittävältä 
osuudelta halvinta matkustustapaa noudattaen (Kelan korva-
uskäytäntö).
kurssipaikka: näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki  
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Liity jäseneksi, tilaa Silmäterä
näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa tukea yh-
distyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee Silmäterä-lehden ti-
laus. Silmäterä ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella näkövammaiset lapset ry, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki. Liittymiset ja ti-
laukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta löytyvällä lo-
makkeella.

Palvelulomake
 L I I T Y N  J Ä S E N E K S I

Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden 
vanhemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.

1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

3. näkövammaisen lapsen nimi ja 

syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Perheen osoite

 L I I T Y N  K A N N A T U S J Ä S E N E K S I
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.

nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

 T I L A A N  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

nimi 

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

Oheisella lomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterä-lehden 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.



l Luennoilla uusinta tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä 
l Pienryhmäkeskusteluissa mahdollisuus kysyä ja vaikuttaa 
l Markkinoilla paljon näytteilleasettajia ja asiantuntijoita esittelemässä palveluita ja tuotteita

Päivä on maksuton.
 
Tule kuulemaan, kertomaan ja solmimaan suhteita alan väen kesken!
Tarkempi ohjelma, esiintyjät ja imoittautuminen 
syyskuun alussa osoitteessa: www.silmatera.fi 

näkövammaistiedon 
markkinat 
näkövamma-alan ammattilaisille 
torstaina 11.11.2010 alkaen klo 11.00 
näkövammaisten palvelukeskus Iiriksessä 
Helsingissä.

Aiheena näkövammainen lapsi 
 – kuntoutus, koulu, apuvälineet, 
sosiaaliturva, perhe…

Päivä on yhdistyksen 40-vuotisjuhla sidos-
ryhmille. Juhlavastaanotto klo 15.30 - 17.00.


