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Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

nN euvola - päiväkoti - koulu -akselilla sukkuloi enimmäk-
seen äitejä. Lasten asioiden hoitamista pidetään äitien ja 
työntekijöiden välisenä asiana. Kun neuvolan täti tai päi-
väkodin opettaja kohdistaa sanansa äidille, isä alkaa haa-

listua rinnalta ja jää vähitellen taka-alalle lasten ja perheen arjessa. Isien työn-
antajatkaan eivät pidä selvänä sitä, että isä jää kotiin hoitamaan sairasta lasta 
tai tarvitsee muutaman tunnin osallistuakseen koulun Hojks-palaveriin. Isien 
on aika nostaa itsensä tasavertaisiksi jäseniksi perheen kartalle.

Isänäkökulmaa lähestytään tässä Silmäterässä tutkimuksen, arjen ja mie-
hisyyden pohdiskelun kautta. Kuusivuotiaan Anastasian isä Ruslan Vassiljev 
kertoo omasta tasapainottelustaan työn ja kotielämän välillä, Nina Halmeen 
väitöskirja tutkii isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdessäoloa ja Arto Hippula pa-
kinoi, miten isien viikonloppu kirkastaa isyyden kuvaa.

Muistan kun aikoinani hain omaa lastani päiväkodistani tällaisina harmai-
na loppusyksyn iltapäivinä kaupan muovikassi toisessa kädessä ja väsynyt lap-
si toisessa. Silloin, yli kaksikymmentä vuotta sitten, oli aivan tavallista, että me 
äidit hoidimme koko paletin. Nyt on hauska huomata, että pienen askelen maa-
ilma silti on liikahtanut ja isiäkin päiväkodin portilla pyörähtelee. Ja hyvä on, 
kun isät itse ovat osanneet olla vaatimassa oikeuttaan olla tasavertainen van-
hempi; osa oman perheensä arkea. Isien ja äitien panos ja läsnäolo lapsen elä-
mässä voi olla erilainen, mutta molempien on syytä saada kokea täysipainoi-
nen vanhemmuus arjessa, ei vain laatuajassa.

Yhdistyksen järjestämä isien viikonloppu tuli mukana olleiden miesten 
mielestä tarpeeseen ja jatkoa on jo kyselty. Olisi hyvä, jos miehet olisivat laa-
jemminkin suunnittelemassa ja kyselemässä sellaista toimintaa, jonka avulla 
he löytäisivät paikkansa yhdistyksessä. 

Perhetapaamisissa ja perhekursseilla isät ovat olleet aina aktiivisesti muka-
na, mutta Hippulan kirjoitusta lukiessani jäin pohtimaan, pitäisikö niissäkin 
ohjelmarunkoa suunniteltaessa joiltakin osin ottaa huomi-
oon miehet ja naiset myös erillisinä ryhminä: siis miehet 
saunaa lämmittämään ja keskenään turisemaan. Ja äite-
jä unohtamatta myös toisin päin. Mielipiteitä, niin isien 
kuin äitienkin, otetaan vastaan.

Lopuksi vielä,
edessä on 40-vuotisjuhlavuotemme. Toivon, että ta-
paamme mahdollisimman paljon perheitä 
ja yhteistyökumppaneitamme vuoden ta-
pahtumissa. Kiitos tukijoillemme, vapaa-
ehtoisillemme ja jokaiselle jäsenperheel-
lemme mummoineen ja kummeineen 
kuluneesta vuodesta; mennään hyvin 
mielin vuoteen 2010.   

isäenergiaa
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Leena honkanen

Aikaa 
Anastasialle 

Ruslan Vassiljev (28) kävelee käsi kädessä Anastasia-tyttärensä 
kanssa leikkipuistoon päin. Anastasia on kuusivuotias sokea tyttö, 
jolle käveleminen on vielä aika uusi taito. Siitä kannattaa iloita.

aA nastasian elämän 
alku oli vaikea. 
Jo raskausaikana 
sikiöllä todettiin 

harvinainen vakava suolistosairaus ja 
hänelle ennustettiin kolmen – viiden 
vuoden sairaalassaoloaikaa ennen ko-
tiin pääsyä. Kävelemään hänen arveltiin 
oppivan vasta kuusivuotiaana. 

Anastasia syntyi keskosena ja joutui 
heti syntymän jälkeen leikkaukseen, jos-
sa suolistoa korjattiin ja poistettiin nes-
tettä. Kaksi ja puolikiloinen vauva pai-
noi leikkauksen jälkeen puoli kiloa vä-
hemmän. 

– Ensimmäisen vuoden vietimme 
melkein kokonaan sairaalassa. Leikka-
ukset ja jatkuva lääkitys olivat Ana-

stasian vauvavuoden arkea. Lääkkei-
tä hän sai pahimmillaan toistakym-

mentä erilaista ja niitä täytyi ottaa nel-
jästi päivässä. Ravintoa oli vaikea saa-
da pysymään sisällä, Anastasia oksensi 
usein kaiken pois. 

– Anastasian ollessa kolmen kuu-
kauden ikäinen, aloimme ihmetellä, 
kun hänen katseensa harhaili ja silmis-
sä näytti olevan joku outo heijastus. Vä-
hitellen selvisi, että Anastasia on sokea, 
mutta se ei tuntunut niin isolta asial-
ta kaiken muun keskellä. En nykyisin-
kään ajattele sitä kovin paljon tai paha-
na asiana. Anastasia on pärjännyt pal-
jon ennusteita paremmin, ja vaikeim-
mat vuodet ovat takana päin, iloitsee 
isä Ruslan.

Syyllisyys on tuttu tunne
Anastasian kotiutuminen sairaalasta vei 
lopulta paljon vähemmän aikaa kuin oli 
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ennustettu. Viisi vuotta vaihtui puolek-
sitoista. 

– Hoidimme Anastasiaa itse niin pal-
jon kun pystyimme koko hänen sairaa-
lassa olo aikanaan. Opettelimme sekoit-
tamaan kaikki tarvittavat erikoislääk-

keet sekä antamaan ravinnon ja nes-
teytyksen. Lopulta todettiin, että ei ku-
kaan sielläkään pystynyt yhtään parem-
paan. Saimme Anastasian kotihoitoon 
hänen ollessaan 1½-vuotias ja vaimoni 
jäi vuodeksi kotiin. 

– Hoito oli tietysti yhtä rankkaa koto-
nakin. Anastasia saattoi oksentaa mon-
ta kertaa yössä ja koko ajan oli vaihdet-
tava lakanoita. Koska harvinaiseen sai-
rauteen ei ollut valmiita lääkkeitä, nii-
den kanssa oli oltava tarkkana. Ihmiset 
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olisivat halunneet kyllä auttaa, mutta 
Anastasiaa ei voinut jättää kenenkään 
muun hoitoon.   

Rankan arjen keskellä hyviä voimaa-
nuttavia muistoja jäi Iiris-keskuksen las-
ten kuntoutuskursseista, joilla pääsi ta-
paamaan muita perheitä ja jakamaan 
yhteisiä asioita. 

– Vaikka vanhempana yritti ja var-
masti tekikin parhaansa, oli silti aina jon-
kinlainen syyllisyys. Koko ajan kysyi it-
seltään, oliko kuitenkaan tehnyt kaiken 
mahdollisen.  Luulen, että se on tuttu 
tunne useimmille vanhemmille. Kurs-
seilla pääsi jakamaan ajatuksia muiden 
vanhempien kanssa ja huomasi, ettei 
ole ainoa, joka ajattelee näin. Siellä oli 
myös jakamatonta aikaa oman lapsen 
asioille, mikä oli todella tarpeen. Vii-
kon kurssista sai voimia puoleksi vuo-
deksi eteenpäin.  

Kiireestä täytyy irrottaa aikaa 
Ruslan Vassiljev on yksityisyrittäjä, jon-
ka tietotekniikan verkkoja toimittavaan 
yritykseen lama ei ole iskenyt – päin-
vastoin. Siksi myös työpäivät ovat pal-
jon pidempiä kuin useimmilla. Jotta ai-
kaa Anastasialle riittäisi, isä Ruslan on 
jakanut työaikansa niin, että osa siitä 
osuu yön tunteihin. 

– Vaimoni Henna on opettaja, joten 
hänen täytyy valmistella tunteja iltaisin. 
Aika on jaettava sen mukaan.  Työpäivän 
jälkeen olen Anastasian kanssa, ja kun 
hän illalla on nukahtanut, lähden takai-
sin töihin. Päivän toinen työrupeama on 
sitten yhdeksästä kolmeen yöllä. 

Ruslan Vassiljevin sitkeä jaksaminen 
on peruja jo lapsuudesta. 

– Vietin lapsuuteni neuvostoaikai-
sessa Virossa. Isä kävi vuorotöissä ja äi-
ti joutui pitämään kahta työpaikkaa, jo-
ten minulle jäi jo lapsena paljon vastuu-
ta kahdesta pikkusisarestani. Olin viisi-
toista, kun muutimme Suomeen, kuu-
sitoistavuotiaana muutin pois kotoa ja 
kahdeksantoistavuotiaasta asti olen teh-
nyt työtä.

– Työni on innostavaa ja tällä hetkel-
lä, kun tilauskirjat ovat täynnä ainakin 

vuodeksi eteenpäin, kiire on kova, jo-
ten kalenterista täytyy vain raivata tilaa 
lapselle ja perheelle. Ainakin jompana-
kumpana viikonlopun päivänä olemme 
koko perhe yhdessä. Toivon todella, että 
tulevaisuus tuo enemmän aikaa.  

– Nyt kun Anastasia on vapautunut 
letkuista, uskalsimme viime kesänä läh-
teä ensimmäistä kertaa ulkomaille. Mal-
lorcalta löytyi sopiva esteetön hotelli, 
jossa Anastasia pääsi liikkumaan mel-
ko itsenäisesti. Joulun jälkeen vietetään 
loma Kanarialla. 

Anastasia osaa jo itse
Nyt, 6-vuotiaana, Anastasia on selviyty-
vä, reipas tyttö, joka käy päiväkodissa se-
kä näkövammaisten lasten kerhoissa. 

– Kasper, Roosa, Onni ja Anni, luette-
lee Anastasia kerhokaveriensa nimiä. 

Isä toivoisi, että päiväkodissakin 
Anastasialla olisi enemmän kavereita. 

– Muut lapset ovat selvästi kiinnostu-
neita hänestä, mutta varsinaista kaveri-
kontaktia ei vielä ole päässyt syntymään. 
Kerhot näkövammaisine kavereineen 

ovat hieno asia, niihin Anastasia me-
nee riemusta kiljuen.

– Olemme yrittäneet kasvattaa Anasta-
siaa toimimaan ja liikkumaan mahdolli-
simman itsenäisesti. Kotona hän kulkee 
portaita yläkertaan ja alas, vaikka välillä 
sattuukin pieniä muksahduksia. 

– Vaikka Anastasia joutui viettämään 
niin suuren osan varhaislapsuudestaan 
sairaalavuoteessa, hänen kielellinen kehi-
tyksensä ei virikkeiden puutteessa hidas-
tunut, vaan puhumaan oppiminen sujui 
ihan normaalia tahtia. Myös hyvä muis-
ti on Anastasian myötäsyntyinen omi-
naisuus: laulujen sanat, vieraskielisetkin, 
jäävät mieleen kerta kuulemalta. 

– Anastasia pitää uimisesta ja ulko-
na syömisestä. Ruuan suhteen hänellä 
on aika erilainen maku kuin ikäisillään. 
Homejuusto, suolakurkut ja blinit mais-
tuvat hampurilaisia paremmin. Makeat 
ruuat eivät ole olleet suosituimpien lis-
talla nekään. 

Kysyttäessä kumpi laitta parempaa 
ruokaa isä vai äiti, Anastasian vastaus 
tulee arvelematta: Isä!

LE
EN

A
 H

O
N

K
A

N
EN

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 0 9



ly
h

y
e

sti

Aistikuvailemaan
Aisti kuvailu -kirja perehdyttää ku-
vailemaan ympäristöä näkö- ja kuu-
lonäkovammaiselle henkilölle.

Kuvailu on yksi mahdollisuus saada tie-
toa oman toiminnan ja valintojen tuek-
si. Se täydentää aistien välittämää koke-
musta ja laajentaa osallistuvuutta. Ku-
vailu antaa aistimuksia ja elämyksiä. Ais-
ti kuvailu kokoaa yhteen perusasioi-
ta ympäristön erilaisista kuvailun mah-
dollisuuksista. Kirjassa pohditaan ku-
vailua sekä kuvailijan että vastaanotta-
jan näkökulmasta. Kirja sisältää ideoita, 
käytännön vinkkejä, esimerkkejä ja har-
joituksia erilaisten kuvailujen pohjak-
si. Teoksesta löytyy yksityisten henkilöi-
den kommentteja ja kokemuksia aidois-
ta kuvailutilanteista, myös koulutilan-
teista. Esimerkiksi yhdeksäsluokkalainen 
heikkonäköinen ja hahmotushäiriöinen 
oppilas kuvaili Mökä-koiraa tavalla, jolla 
hän toivoi kuvailun itselleen toteutuvan:

”Kuvassa on mäyräkoira. Sillä on pääl-
lään kaulasta häntään ulottuva villapai-
ta. Se on talutushihnassa. Kuvassa näyt-
tää olevan talvi. Koira on väriltään vaa-
leanruskea. Sen hännässä on vähän 
tumman väristä karvaa. villapaita on vä-
riltään kirjava. Se peittää todennäköises-
ti suurimman osan etutassuista.”

Aisti kuvailu sopii työkaluksi mm. van-
hemmille, avustajille, opettajille, tulkeil-
le, ohjaajille ja muille näkövammaisalan 

työntekijöille, eri-ikäisille näkövammai-
sille henkilöille itselleen, heidän ystävil-
leen ja perheenjäsenilleen sekä kuvai-
lusta kiinnostuneille ja alan opintojen 
perusteokseksi. 

Kuvailua voi käyttää esimerkiksi ti-
lan kuvailuun. Tila voidaan piirtää kehol-
le, esimerkiksi selkään tai käteen kuvai-
lun alussa ja/tai lopussa, jolloin se tukee 
hahmottamista. Esimerkki on kokousti-
lan lyhyestä yleiskuvailusta, jolloin nä-
kövammainen henkilö on jo omalla pai-
kallaan ja huoneen ensiesittely tehty.

”istumme neliön muodossa. Pöydän 

joka sivulla on kaksi tuolia. Sinä (X) olet 
oviseinällä. vasemmalla puolellasi on 
Leena. Kaappiseinällä, vasemmalla, ovat 
Satu ja Timo. ikkunaseinällä, vastapäätä, 
ovat Ari ja Mia. Tauluseinällä ovat ismo 
ja Kati. Taulu- ja ikkunaseinän nurkka-
uksessa on valmiiksi katettu kahvipöy-
tä, jossa on sämpylöitä. Ovi wc:hen on 
kaappi- ja ikkunaseinän kulmauksessa.”

Riitta Lahtinen, Russ Palmer ja Merja 
Lahtinen: Aisti kuvailu, 2009
hinta 30 € + postituskulut
Tilaukset: merjalahtinen@gmail.com

Lasten ja nuorten Celia
Cecilia-siili toivottaa sinut tervetulleek-
si lasten ja nuorten kotisivuille. Sivuil-
ta löydät tietoa kirjoista ja lainaamises-
ta. Pääset myös tutustumaan lasten ja 
nuorten kirjastopalveluiden henkilö-
kuntaan ja asiakaspalvelutila Pikku-Celi-
aan. Celia-siili antaa sinulle myös vinkke-
jä uusista ja mielenkiintoisista kirjoista 
sekä ajankohtaisista tapahtumista.

w
w

w
.celia.fi

”Kuvassa on mäyräkoira. Sillä on pääl-
lään kaulasta häntään ulottuva villa-

paita. Se on talutushihnassa.”

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 0 9 7
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Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

Lokakuun puolen välin jälkeen perheessämme oli merkit-
tävä hetki: poikani Lassi 14 v. oli punttisalilla samaan ai-

kaan, kun minä itse olin työkokouksessa. Lukija voi kysyä, mi-
tä merkittävää siinä sitten on? Merkittävää siinä oli se, että ei-
pä juuri koulun liikuntatunteja lukuun ottamatta, ole ollut kun-
nonkohotusreissuja ilman isän ja pojan yhteistä liikkumista. Ei 
silti ettemmekö olisi nauttineet useista yhteisistä hetkistäm-
me – toki, toki olemme. Mutta kun perheessä on kaksi henki-
lökohtaisen avustajan tarvitsijaa (Lassi ja Leevi sokeat pojat) ja 
heidän lisäksi vielä kaksi pienempää vauhdikasta tyttöä (näke-
viä), on isän aika toisinaan kovasti kortilla ja tarvetta eri suun-
tiin menemiseen on paljon. 

Syyskuun alussa 2009 voimaantullut vammaispalvelulain 
osauudistus henkilökohtaisesta avusta säätää vaikeavammai-
selle henkilölle subjektiivisen oikeuden avustamisesta päivit-
täisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskun-
nallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yl-
läpitämisessä. Meidän perheessämme se mahdollistaa kahdel-
le pojallemme yhteensä kaksikymmentä tuntia henkilökohtais-
ta apua kuukaudessa ilman isän tai äidin läsnäoloa. Taitavan ja 
luotettavan avustajan turvin Lassi pääsi toteuttamaan Helsin-
gin reissun syksyllä ihan ilman isän läsnäoloa; aivan kuten kuka 
tahansa ikäisensä nuori mies pelireissuilla. Oli hienoa päästää 
oma poika matkaan turvallisella mielellä: siellä poikamme me-
nee muiden ikäistensä kanssa ja hän nauttii olostaan!

Kesällä vaimoni etsi kovasti pojillemme mahdollisuutta har-
rastaa liikuntaa niin, että toiminnan vetäjänä olisi joku muu 
kuin minä poikien isänä. Monta soittoa tehtiin ja yhtä monta ei 
vastausta saatiin. Eikö tosiaan paikkakunnaltamme löydy po-
jillemme ohjattua harrastustoimintaa? Niin kesä meni ja tilan-
ne pysyi samana. Kilometrejä tandempyörään kertyi kivasti ja 
kunto pysyi kuoseissaan. Mutta kyllä kieltämättä tuntui him-
pun verran epäoikeudenmukaiselta urheilun harrastamisen 
vaikeus sokealle nuorelle.

Mutta niin kuin usein onneksi käy: sinnikäs työ palkitaan. 
Kunnan liikuntatoimesta otettiin yhteyttä ja päästiin neuvot-
telemaan mahdollisuudesta aloittaa alueen näkövammaisille 

oma liikuntakerho. Meillä oli jo yhdistyksemme Oo mun kaa! - 
kerho, mutta pari kertaa kuussa kokoontuva kerho ei täyttänyt 
kerholaisten harrastuskiintiötä – lisää tarvittiin. Niin polkaistiin 
käyntiin Sporttis -kerho yhteistyössä kunnan liikuntatoimen ja 
Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimen kanssa (vuoden 
vaihteen jälkeen vAU jatkaa toimintaa). Yhden kerholaisen äiti 
kommentoi, että nythän alkaa olla kivasti toimintaa.

En malta olla toivottamatta hyvää loppuvuotta. Nyt alkaa-
kin olla jo kova kiire tarkistaa viime Uuden vuoden lupaukset 
ja ryhtyä toimeen niiden toteuttamisessa. vuosi 2010 on yhdis-
tyksemme 40 -vuotisjuhlavuosi. valmistelut juhlaan ovat me-
neillään. Sitä ennen laitetaan henkilö-
kohtaisen avun asiat kuntoon, vie-
tetään muistorikas joulunaika ja 
tavataan leireillä.

Avustajan kanssa 
harrastuksiin
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Poikkitaiteellinen näyttely
Näkövammaiset lapset ry:n toimiston työntekijät haastoivat 
näkövammaisten lasten parissa iiris-keskuksessa työskentele-
viä kollegoitaan tekemään taideteoksen aiheesta ”lapsuus”.  Tä-
män luovan joukon käsien jälki oli nähtävissä iiris-keskuksen 
aulassa lokakuussa. 

Sanoituskilpailu

valokuvanäyttely 
Järvenpäässä
Näkövammaisista lapsista kertova valokuvanäyttely jatkoi kier-
rostaan Järvenpään kirjastoon. Näyttely  oli  esillä marraskuun 
alkuviikot. Näyttelyä pystyttämässä pääkaupunkiseudun ver-
taistukija Merja Waris.

Nyt etsitään sanoitusta sävellyskilpailun voittaneeseen kappa-
leeseen Hyvä yhdistys. Hyvä yhdistys on kuunneltavissa www.
silmatera.fi -sivustoilla. Kirjoita sanoituksesi ja lähetä se toimis-
tolle sähköpostitse nlt@silmatera.fi viimeistään 26.3. mennes-
sä. Sanoituskilpailun voittaja äänestetään pääsiäisleirillä 2.-4.4.

Silmatera.fi uudistuu

Uusi silmatera.fi -sivusto on avattu. Käy tutustumassa.

Sävellyskilpailun voitto 
Klaus Frickille
Yhdistyksen tulevan 40-vuotisjuhlavuoden sävellyskilpailun 
voittaja ratkesi lauantaina 3.10. yhdistyksen syysviikonlopussa. 
voiton vei Klaus Frickin (15) sävellys Hyvä Yhdistys. 

Kilpailuun saatiin neljä sävellystä, joita kaikkia tullaan var-
masti kuulemaan juhlavuoden tilaisuuksissa.  

Kiitos kaikille osal-
listujille ja onnea voit-
tajalle!

Kuuntele kappale 
nettisivuiltamme 
www.silmatera.fi

Joulutervehdys Karjalaan
viime vuonna Näkövammaiset lapset ry:n joulukorttirahalla 
Karjalan tasavallan näkövammaisten lasten perheet viettivät 
iloiset pikkujoulut Petroskoissa. Samanlainen raha lähtee tänä-
kin vuonna viemään joulumieltä sisarjärjestöllemme.
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vuosikokous 
ja vanhempien viikonloppu 
Tampereella 6.-7.3.2010
l vanhempien viikonloppu pidetään Holiday inn -hotellissa, 
Tampereella 6.-7.3.
l Sunnuntaina 7.3. klo 10.00 pidetään yhdistyksen vuosikokous. 
l Hinnat:
viikonlopun omavastuu on 60 euroa / hlö (yhdistyksen varsi-
naiset jäsenet ja puolisot). 
l vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen 
matkustussäännön mukaisesti. 
l Pysäköintimaksu hotellin parkkihallissa on 10 euroa / vrk, 
jonka osallistujat maksavat itse.
l viikonloppuun haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löy-
tyy www.silmatera.fi -sivustoilta. voit myös tilata lomakkeen 
toimistolta.
l ilmoittautumiset viim. 22.1. mennessä.

vanhempien viikonloppuna lapset jäävät kotiin ja aikuiset jut-
televat ja rentoutuvat keskenään, joten lastenhoitoa kannattaa 
alkaa jo kysellä mummeilta, kummeilta ja ystäviltä.

Kirjoittaisinko oman tarinani?
Kymmenen vuotta sitten, 30-vuotisjuhlavuotenamme, julkais-
tiin lasten vanhempien ja sukulaisten kirjoittamia tarinoita nä-
kövammaisen lapsen perheen elämästä. Kirjan nimi oli Sormil-
la ja sydämellä. Se on valanut selviytymisuskoa ja antanut ver-
taisuuden voimaa viimeiset kymmenen vuotta monille, monil-
le perheille. Nyt on aika kirjoitta taas uudet kertomukset yhdis-
tyksen yhteiseen historiaan. 
Kirjoita omista kokemuksistasi, niistäkin jotka ovat olleet kipei-
tä. Kerro arjesta ja sen huolista ja iloista.  Lähetä kertomukse-
si yhdistyksen toimistoon mieluiten sähköpostitse Word-liitetie-
dostona 29.1.2010 mennessä.  

Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille 
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokoukseen
sunnuntaina 7.3.2010 klo 10 Holiday Inn 
-hotellissa Tampereella.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy-
täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 
lausunto vuodelle 2009
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-
pauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvel-
vollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2011
8. valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkasta-
jat vuodelle 2011
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) 
viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituk-
sen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!

Näkövammaiset lapset ry, Hallitus

Sormilla ja sydämellä -kirjan painos on loppunut ja on aika 
kirjoittaa uudet tarinat yhdistyksen historiaan.
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valmistaudutaan juhlavuoteen

Jäsenistön oma juhlapäivä on 12. kesäkuuta 2010 Tuusulan 
Onnelassa, jossa yhdistys perustettiin 11. kesäkuuta 1970.  
Päivällä on luvassa monipuolista markkinahumua ja ohjel-
maa ja illalla suuri juhlaillallinen. Juhlapäivän ohjelmiin toi-
votaan tietysti oman jäsenistön, sekä lasten että aikuisten,  
omia esityksiä. Ja jos jollakulla on hauska taito tai temppu 
opetettavaksi tai kertomus kerrottavaksi, jaetaan sekin juh-
lassamme.    
ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot www.silmatera.fi
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Jäsenten juhla Ystävien juhla
Yhteistyökumppaneille ja näkövammaisten lasten parissa 
työskenteleville järjestetään omat tieto- ja työpajamarkkinat 
11.marraskuuta iiris-keskuksessa. Markkinoilla on mahdolli-
suus tavata kolleegoita ja verkostoitua uusienkin tuttavien 
kanssa. Siellä on esillä myös uusinta tietoa niin sosiaaliturvas-
ta kuin apuvälineistä sekä mahdollisuus antaa oma panok-
sensa ja kokemuksensa keskusteluun.  
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Tyttöjen viikonloppu 
Lähde mukaan näkövammaisten tyttöjen viikonloppuun 
13.3.–14.3. Holman kurssikeskukseen Klaukkalaan. viikonlo-
pun viettoon ovat tervetulleita n. 12-15-vuotiaat tytöt ja mu-
kaan mahtuu 6 tyttöä. viikonloppuna voi askarrella, tanssia, 
kaunistautua, nauttia musiikista ja hyvästä seurasta – tyttöjen 
toiveiden mukaan. Kerrothan toiveistasi ilmoittautumisen yh-
teydessä. 
Hinta:
viikonlopun omavastuu on 20 euroa. Hinta sisältää majoituk-
sen, ruokailut sekä ohjelman.
ilmoittautuminen viim. 16.1. mennessä Näkövammaiset lapset 
ry:n toimistolle (p. 09–7522 540, nlt@silmatera.fi).

Pääsiäisleiri
Perheiden pääsiäisleiri pidetään Anttolanhovissa 2.-4.4. Leiri-
paikkaan voit tutustua osoitteessa www.anttolanhovi.fi/antto-
lanhovi
Hinnat:
Näkövammaiset lapset ry kustantaa näkövammaisen lapsen 
pääsiäisen. 
Saattajan maksu on 34 euroa. 
Muut perheenjäsenet maksavat viikonlopusta seuraavasti:
- aikuiset ja 12-vuotta täyttäneet 173 euroa  
- lapset (4-12-vuotta) 101,50 euroa
- alle 4-vuotiaat maksutta 
Leirimatkoja ei korvata.
Hinnat sisältävät majoituksen, ruoat (aamiaisen, lounaan ja 
päivällisen) tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän lounaa-
seen, sekä kivaa leiriohjelmaa. 
ilmoittautumislomakkeen voi täyttää www.silmatera.fi -sivus-
toilla tai tilata toimistolta. ilmoittautumiset 22.2. mennessä. 

Oo mun kaa! -seikkailuleiri
Oo mun kaa! -leiri järjestetään Loma- ja kurssikeskus Koivu-
puistossa, Ylöjärvellä 6.–10.6. Leiri on suunnattu 8-13-vuotiail-
le ja mukaan mahtuu 12 näkövammaista lasta. Tänä kesänä lei-
rillä seikkaillaan eri tavoin, mutta aikaa jää myös kavereille, uin-
nille ja saunomiselle sekä iltanuotioille.  
Hinnat:
Leirin omavastuu on 133 euroa. Hintaan sisältyy majoitus kah-
den hengen huoneissa, ruokailut (aamupala, lounas, päivälli-
nen, iltapala) sekä leiriohjelma. Leirimatkoja ei korvata. Kun-
nan sosiaalitoimelta voi tarvittaessa anoa henkilökohtaista 
avustajaa lapselle leiriviikoksi sekä avustusta lapsen leirimak-
suun. 
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy www.
silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi pyytää myös yhdistyk-
sen toimistolta. Hakemukset on oltava yhdistyksen toimistolla 
viim. 6.4. mennessä.  

Perhekurssilla kesällä 2009
Kurssi alkoi kivasti maanantaina. Sää oli aurinkoinen. Ensim-
mäisenä päivänä leikittiin ja tutustuttiin toisiimme ja kurssi-
paikkaan. Seuraavana päivänä oli tosi kivaa ratsastusta. Rat-
sastimme ainakin Piitulla ja veeralla.  Kävimme myös kotieläin-
puistossa, jossa oli chinchilloja, koiria ja kissoja. isompia eläi-
miä olivat hevoset ja aasit. Lähes koko leirin sää oli aurinkoinen 
ja uimassa oli kiva käydä. Salissa oli kiva kaupunginvalloitus-
peli, jossa sai heitellä paperipalloja. Yhtenä iltana oli iltanuo-
tio, jossa oli kivaa, mutta uteliaita ampiaisia. Perjantai-iltana oli 
esityksiä lavalla, sirkusteema oli hauska. Kurssipaikassa oli hy-
viä ruokia, parasta oli makaronilaatikko. Satupolulla oli mukava 
Helinä-keiju, jonka helminauha oli katkennut. Autoimme Heli-
nää löytämään tippuneet timantit.
Kurssilla oli kaiken kaikkiaan kivaa ja mukavaa.

Katja Lehmonen 10v

Ollaan yhdessä – Perhekurssi 
(Ray Sopeutumisvalmennus)
Kavereita, keskusteluja, leikkiä ja temmellystä – lähde perhe-
kurssille 2.-7.8. Nuorisokeskus Marttiseen virroille. RAY:n tuke-
ma kurssi on suunnattu ensisijaisesti näkövammaisille 0-6-vuo-
tiaille lapsille perheineen. Myös kouluikäiset alle 12-vuotiai-
den lasten perheet voivat hakea kurssille. viikon aikana tutus-
tutaan toisiin perheisiin ja vietetään aikaa omaan perheen kes-
ken. Näkövammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen on järjes-
tetty omaa ohjelmaa, kun vanhemmat keskustelevat vertais-
ryhmässään. Luvassa uintia, iltanuotioita ja ennen kaikkea ver-
taistukea.  
Hinnat:
Näkövammainen lapsi ja yksi saattaja osallistuvat leirille ilmai-
seksi. 
Muut perheenjäsenet maksavat leiriviikosta seuraavasti:
- aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset 210 euroa 
- alle 4-vuotiaat maksutta 
Hinnat sisältävät täysihoidon omin liinavaattein (aamiainen, 
lounas, päivällinen, iltapala ja majoitus) sekä leiriohjelman. Lei-
rimatkoja ei korvata. 
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy www.
silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi pyytää myös yhdistyk-
sen toimistolta. 
Hakemusten on oltava yhdistyksen toimistolla viim. 23.4. men-
nessä.  
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Lomaliitto ry tarjoaa kahta tuettua lomaa Näkövammaiset lap-
set ry:n jäsenperheille.

Loma Kalajoella
19.-24.6. Fontana Hotel Rantakallassa Kalajoella (www.fonta-
na.fi/rantakalla).
Rantakalla sijaitsee aivan meren rannalla mahtavien hiekka-
särkkien äärellä. Perheille yhteistä puuhaa löytyy mm. kylpy-
lästä, golfkentältä, safaritalosta ja meriluontokeskuksesta. Lo-
maliitto järjestää viikon aikana monenlaista ohjattua ohjelmaa, 
johon voi halutessaan osallistua. Paikka ei sovellu pyörätuolin 
käyttäjälle. 
Hinnat: 
Aikuiset maksavat lomasta 165 euroa / henkilö (sisältää majoi-
tuksen ja täysihoidon).
6-14-v. lapsi 20 euroa. 
Alle 6-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.
Hakulomake on palautettava huolellisesti täytettynä 
12.4.2010 mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimis-
tolle.

Loma Ylläsjärvellä
17.-22.7. Fontana Hotel Ylläs Saagassa Ylläsjärvellä (www.yllas-
saaga.fi).
Ylläs Saaga sijaitsee Ylläs-rinteen lähellä. Perheet voivat käyt-
tää kuntosalia, uima-allasta sekä ulkoilla luonnonkauniissa 
maisemassa. Lomaliitto järjestää viikon aikana mm. kisailuja 
perhejoukkueittain sekä allasjumppaa, johon voi halutessaan 
osallistua. Hotellissa on 4 inva- ja 13 allergiahuonetta.
Hinnat: 
Aikuiset maksavat lomasta 115 euroa / henkilö (sisältää majoi-
tuksen ja täysihoidon).
6-14-v. lapsi 30 euroa. 
Alle 6-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.
Hakulomake on palautettava huolellisesti täytettynä 
7.5,.2010 mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle. 

Yhdistys esivalitsee lomatuen saajat, mutta Lomaliitto vastaa 
kaikesta muusta lomaan liittyvästä. 
Lomaliiton puhelinnumero on 0400 569 248.

Perhelomat ry tarjoaa tuettua lomaa Näkövammaiset lapset 
ry:n jäsenperheille 

Loma Huhmarissa
12.-17.7.  Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä (www.loma-
keskushuhmari.com).
Huhmarissa on loistavat puitteet leppoisalle lomalle. Rannan 
ja luonnon läheisyys sekä sisätilat allasosastoineen kutsuu per-
heitä viettämään aikaa yhdessä. Perheillä on mahdollisuus 
osallistua myös Perhelomien ohjattuihin vapaa-ajan ohjelmiin. 
Näkövammaiset lapset ry:n kautta tuetulle lomalle voidaan ot-
taa 8 näkövammaisen lapsen perhettä. valintaperusteena ovat 
sosiaaliset lähtökohdat. Esim. lapsen sairauden tai vammaisuu-
den aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lap-
sen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai muut vastaavat sei-
kat vaikuttavat valintaan. Tukea voidaan myöntää peräkkäisinä 
vuosina vain erittäin painavista syistä. 
Lomalle hakeudutaan Näkövammaiset lapset ry:stä saatavalla 
hakulomakkeella. Hakulomake on palautettava huolellisesti 
täytettynä 23.4. mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toi-
mistolle. Yhdistys esivalitsee lomatuen saajat, mutta Perhelo-
mat ry vastaa kaikesta muusta lomaan liittyvästä. Perhelomien 
puhelinnumero on 09-763 893.
Hinnat: 
Aikuiset maksavat lomasta 110 euroa / henkilö (sisältää majoi-
tuksen ja täysihoidon)
Alle 16-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.

Lomajärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävät 
tuetut lomat
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14

iI sän osallisuus lapsen elä-
mään ei ole aina itses-
täänselvyys kouluille, 
päiväkodeille tai työn-

antajille.
– Kun Susannan näkövamma todet-

tiin kaksivuotiaana, olimme hänen kans-
saan odottamassa lääkärille. Isä oli tie-
tenkin mukana, koska halusimme mo-
lemmat mahdollisimman paljon tietoa 
Susannan tilanteesta. Kun vuoromme 
tuli pyydettiin minut lapsen kanssa si-
sään ja miestäni kehotettiin odottamaan 
käytävällä.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
todella huomasin, miten isä suljetaan 
perheen ja lapsen asioiden ulkopuolel-
le. Tästä toimintamallista on valitetta-
vasti tullut tuttu vuosien varrella. Sama 
saattaa toistua päiväkodissa, koulussa, 
sairaalassa, ihan missä vain. Lapsen asi-

oista puhutaan äidille ja ne koetaan äi-
din asiaksi. Äidiltä saatetaan kysyä, et-
tä miten jaksat, mutta isän jaksamista 
ei kysele kukaan. 

– Aloin pohtia, miksi aktiivista isyyt-
tä, isän osallistumista lapsen elämään 
ja halua tietää lapsen asioista, pidetään 
niin ihmeellisenä. Asiaa oli tutkittu en-
nestään melko vähän. Huomasin että 
ei ollut edes perustietoa siitä, millaise-
na perhe näyttäytyy miehen näkökul-
masta ja mikä ylipäätään on isän ja lap-
sen välinen suhde ja mitä se osapuolil-
le merkitsee. 

Aikaa on jaettava 
Tärkeä perheen sisällä ratkottava asia 
on Nina Halmeen mukaan ajan käyttö. 
Työaika, oma aika, aika parisuhteelle ja 
aika isänä olemiselle pitäisi osata ja saa-
da jakaa tasapainoisesti. 

– Kun Susannan vamma oli todettu, 
mieheni Juha päätti vähentää matkatöi-
densä määrää, että aikaa riittäisi myös 
perheelle. Sitä tarvittiin jo ihan arjen 
pyöritykseen, koska perheessä oli 2- ja 
3-vuotiaat lapset. Työnantaja ei oikein 
ymmärtänyt miksi: oliko vaimossa jo-
tain vikaa, kun hän ei pystynyt hoita-
maan perhettään miehen ollessa mat-
koilla? Perhe on siis naisen asia ja työ 
miehen.   

– Nuorten perheiden toiveissa on 
usein, että lapsen synnyttyä ja lasten ol-
lessa pieniä, isät voisivat lyhentää työ-
aikaansa tai ainakin rajata ylityöt pois, 
jotta perhe saisi aikansa. Kun äiti on ol-
lut päivän pienen lapsen kanssa kotona, 
voi paine vyöryä vastaan jo ovella, kun 
mies tulee töistä: itkevä lapsi tyrkätään 
syliin hoidettavaksi. Vähitellen mies sit-
ten alkaakin viipyä aina vähän pidem-
pään töissä. Vanhemmat tarvitsevat tu-
kea ja tietoa voidakseen välttää ajautu-
mista tämäntapaisiin kielteisiin käyttäy-
tymismalleihin.

– Äitien on osattava antaa tilaa isän 

isän aika

Nina Halme väitteli hoitotieteen tohtoriksi isän ja lapsen yhdessä-
olosta. Tutkimuksen aihe poiki kokemuksista oman tyttären, Susan-
nan (13), näkövamman toteamisen ajoilta.

leena honkanen
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ja lapsen yhdessäololle. Jotta isän ja lapsen hyvä keskinäinen 
suhde pääsisi kehittymään, tarvitsevat he kahdenkeskistä ai-
kaansa, josta äidin on maltettava pysyä poissa. Isän ei tarvit-
se hoitaa lasta samalla tavalla kuin äidin ja silti hän voi hoi-
taa tätä hyvin. 

– Molemmat, sekä äiti että isä, ovat lapselle tärkeitä, mut-
ta he tarjoavat lapselle erilaisia asioita. Isän ja lapsen yhdes-
säolo on yleensä toiminnallisempaa ja fyysisempää kuin äi-
din ja lapsen. Isä pelaa ja leikkii, äiti ohjailee enemmän sa-
nallisesti. 

Aktiivinen isyys tekee hyvää
Tutkimustulokset antavat tietoa isän ja lapsen yhdessäolon 
positiivisista vaikutuksista lapseen ja isään itseensä. 

– Hyvän isäsuhteen merkitys näkyy muun muassa lapsen 
yleisessä hyvinvoinnissa ja positiivisen minäkuvan ja itsetun-
non kehittymisessä. Hyvä isäsuhde auttaa myös rakentamaan 
luottamuksellisia ihmissuhteita myöhemmässä elämässä. Yh-
dessäolon positiivinen vaikutus heijastuu myös isään itseen-
sä, hänen hyvinvointiinsa ja minäkuvaansa.

– Aktiivinen isyys ei edellytä samassa taloudessa asumis-
ta. Avioeroperheissä on tärkeää sopia säännölliset tapaami-
set ja pidettävä niistä kiinni. Lapselle isä on se, jonka hän 
mieltää isäksi. Isä voi olla yhtä hyvin sijais- tai adoptioper-
heen isä, äidin uusi kumppani tai vaikka isoisä. Joillakin lap-
silla voi olla kaksikin isää. Tärkein tekijä on isän oma halu ja 
asenne. Lapsi antaa kyllä positiivista palautetta siitä, kun hä-
nen kanssaan ollaan. Näin syntyy itse itseään vahvistava po-
sitiivinen kierre.   

Perheen asiat sujuviksi 
Nina Halmeen nykyinen työpaikka on Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksessa erikoistutkijana. Työn alla on lapsiperheiden 
palvelujen yhteensovittaminen kunnan eri toimielimissä.

– Kehitämme kuntiin mallia, miten tiedonkulku ja yhteis-
työkanavat saataisiin toimimaan joustavasti kaikkien perhei-
den osalta.   

– Etenkin lapsen elämän nivelkohdissa, esimerkiksi siirryt-
täessä kotoa päiväkotiin tai päiväkodista kouluun, tarpeelli-
nen tieto ei aina kulje viranomaisten välillä joustavasti. Tämä 
koskee ihan kaikkia lapsia. Erityislasten tai esimerkiksi lasten-
suojelun asiakkaiden kohdalla toimitaan monen palvelun ra-
japinnalla ja tilanne on vielä paljon mutkikkaampi. 

– Käytännöissä törmää myös siihen, että tieto ei tavoita ai-
na molempia vanhempiakaan. Esimerkiksi kutsu koulun van-
hempainiltaan menee usein vain yhteen osoitteeseen, vaikka 
vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Paikkakunnittain ja toi-
mipaikkakohtaisesti näissä asioissa on suuria eroja. Joissakin 
kunnissa neuvolassa on jopa isäryhmiä.

– Toimiva palvelujärjestelmä voi tukea vanhemmuutta mo-
nin tavoin. Se voi antaa tietoa lapsen kasvusta ja kehitykses-
tä sekä neuvoa tunnistamaan ja ratkomaan esimerkiksi pari-
suhteen tai jaksamisen ongelmia. 

Nina Halmeen väitöskirja Isän ja leikki-
ikäisen lapsen yhdessäolo tarkistettiin 
21.8.2009 Tampereen yliopiston 
hoitotieteen laitoksella

väitöstyössä selvitettiin suomalaisen isän arkielämää: yh-
dessäoloa lapsen kanssa, tyytyväisyyttä parisuhteessa, 
vanhemmuuteen liittyvää stressiä sekä pienten lasten isi-
en alkoholin käyttöä. isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdes-
säolossa painottui fyysinen yhdessä tekeminen. Suurim-
malle osasta isiä yhdessäolo oli luonnollinen ja tärkeä osa 
arkielämää. Noin neljännes isistä olisi toivonut voivan-
sa olla nykyistä enemmän lapsensa kanssa. Elämäntilan-
teiden muuttuminen, esimerkiksi avioero tai uusperheen 
muodostaminen vaikuttivat myös isän ja lapsen yhdes-
säoloon.

Leikki-ikäisen lapsen isät kokivat melko yleisesti van-
hempana toimimiseen liittyvää stressiä; huomattava osa 
isistä koki puutteita omissa vanhemmuuden taidoissaan 
ja kyvyissään tulkita lapsen tunteita ja tarpeita. Lisäksi 
stressiä lisäsivät lapsen vaativuus ja itkuinen mieliala. isil-
lä esiintyi myös runsaasti parisuhteeseen liittyviä ongel-
mia. Etenkin seksuaalisuuteen ja tunteiden ilmaisuun ol-
tiin usein tyytymättömiä.

Hätkähdyttävänä voidaan myös pitää tulosta, jonka 
mukaan yli kolmannes leikki-ikäisten lasten isistä voitiin 
luokitella alkoholin riskikuluttajiksi. Alkoholin käyttö li-
säsi tyytymättömyyttä parisuhteessa, isänä toimimiseen 
liittyvää stressiä sekä vaikutti negatiivisesti isän ja lapsen 
yhdessäoloon ja sen määrään. Alkoholin käyttö, isänä toi-
mimiseen liittyvä stressi ja ongelmat parisuhteessa liit-
tyivät kiinteästi toisiinsa ja olivat yhteydessä isän vaikeu-
teen toimia sitoutuneena ja vastuullisena vanhempana.

Tulokset pohjautuvat 1082 kolmesta kuuteen vuotiaan 
lapsen isältä kerättyyn aineistoon. Tutkimus tuotti sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa isän ja lap-
sen yhdessäolosta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. 
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Miia Teinilä ja Anssi Ser-
pola esittelevät koulunsa 
uudenuutukaisia pulpet-

teja opettaja Monica 
Lauhan kanssa. Rehto-

ri Maj-Len Heikel  seuraa 
taustalla. 
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lL okakuussa osassa 
huoneita on vie-
lä muuttolaatikoi-
ta, mutta koulutyö 

luokissa jo täydessä käynnissä.
– Tilaa on nyt kaikkiaan kahdeksan ja 

puoli sataa neliötä, oppilaskoti mukaan 
luettuna. Lisäksi on kaksi yksiötä, joi-
ta vuokraamme Folkhälsanilta tukijak-
solaisten perheiden majoittumista var-
ten. Yksiöitä voi käyttää myös itsenäi-
sen asumisen harjoitteluun, koska oppi-
laskodin puolelta on mahdollisuus saa-
da siihen tarvittava tuki, esittelee rehto-
ri Maj-Len Heikel uutuuttaan hohtavaa, 
viihtyisää ja hyvin suunniteltua koulu-
kokonaisuutta. 

Niin oppilaat, opettajat kuin muu-
kin henkilökunta tuntuvat olevan in-
noissaan tilan määrästä ja tilojen ajan-
mukaisuudesta.  

– Hieno koulu, paljon parempi kuin 
entinen! Ja oppilaskodissa on poream-
me, iloitsee kymppiluokkalainen Miia 
Teinilä, joka käy koulua Kirkkonum-
melta käsin, mutta viettää kolme yötä 
viikossa oppilaskodissa.

Yhdeksäsluokkalainen Anssi Serpo-
la esittelee ylpeänä opettajansa Monica 
Lauhan kanssa magneettista pulpettia, 
joka nousee, laskee ja kallistuu sopivaan 
lukukulmaan. Magneetin avulla paperit 

saadaan pysymään pulpetilla silloinkin, 
kun se on nostettu kaltevaan kulmaan. 
– Jään tänne vielä kymppiluokalle, tyy-
tyväinen Anssi vakuuttaa.  

Hyppy yli vuosisadan
Entinen koulurakennus oli idyllinen ar-
vohuvila Helsingin Eirassa. Nelikerrok-
sinen yli satavuotias talo jyrkkine kapei-
ne rappuineen ei soveltunut kovin hy-
vin koulukäyttöön.

– Entinen koulurakennus oli muu-
ten viehättävä, mutta totaalisen ränsis-
tynyt. Heti ensi käynnillä silmiin pisti-
vät rapistuneet maalipinnat. Lähivuo-
det olisivat tuoneet taloon väistämättä 
suuret sähkö- ja putkiremontit, joiden 
alta koulu olisi joka tapauksissa pitänyt 
muuttaa pois vuodeksi pariksi. Säätiö, 
joka omisti talon, olisi sen remontoi-
nut, mutta lopulta päädyttiin kuiten-
kin myymiseen ja uusien tilojen osta-
miseen, kertoo Maj-Len Heikel.

Pariisinkujalla Arabianranssa on nyt 
Edelfältintien sokkeloisuuden sijaan ava-
ruutta ja selkeyttä. 

Ruokasali on rakennuksen sydämes-
sä ja se palvelee paitsi kouluruokalana 
myös oleskelutilana. Seinällä on kotoi-
sasti kirjahyllyjä. 

– Lattiamateriaaleilla on yritetty vält-
tää häikäisyä ja lattian väriraidoituksella 

helpottaa heikkonäköisten liikkumista 
koulussa. Oppilaiden inva-wc:eet ovat 
normaalia tilavammat niin, että tarvit-
taessa kaksikin avustajaa mahtuu hy-
vin tiloihin. Kaiken kaikkiaan huoneet 
ja luokat ovat valoisia ja avaria.  ”Ihan 
erilainen paikka!”, huudahti eräs muut-
tomies kantaessaan Edelfältintieltä ha-
kemiaan muuttolaatikoita tänne, nau-
raa Maj-Len Heikel.

– Myös ulkotilat toimivat hyvin. Sa-
massa pihapiirissä on korttelikoulu ja 
päiväkoti, joiden kanssa käytämme yh-
teistä piha-aluetta ja sen leikkivälinei-
tä. Näin lapset saavat kontaktia myös 
tämän alueen muihin lapsiin. Muuten-
kin ympäristössä on hyviä ulkoilureit-
tejä. Läheisyyteen on tulossa mahdol-
lisesti myös pieni puutarhapalsta-alue, 
josta voisimme varata palstan oppilai-
den käyttöön.  

Oppilaskoti kuin luksusasunto
Hissi nousee suoraan koulusta viiden-
teen kerokseen jossa on ”ihan tavallisia” 
Pariisinkujan asuntoja. Ovi oppilasko-
tiin avautuu: ”Iiihana!”, on ensimmäi-
nen ajatus, kun ovesta astuessaan nä-
kee valoisan avaran tilan ja punaisen 
avokeittiön. Ikkunaseinällä on ovi isol-
le lasitetulle parvekkeelle ja sieltä näky-
mä merelle.  

ihan erilainen 
paikka
Ruotsinkielinen näkövammaisten koulu sai 
syksyllä upouudet tilat Helsingin Arabianrannan 
merellisestä ympäristöstä. 

leena honkanen
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– Meillä on tilaa neljälle lapselle ja 
tarvittaessa useammallekin, koska huo-
neet ovat aika isoja, kertoo oppilasko-
din johtaja Ann-Catrin Tylli.

– Oppilaskodissa asuu viikolla yksi 
kauempaa tuleva oppilas. Melkein kaik-
ki muut oppilaat viettävät täällä iltapäi-
viä koulun jälkeen ja ainakin yhden yön 
viikossa. Oppilaiden vanhemmat saavat 
hoitoon tarvittavan maksusitoumuksen 
kuntansa sosiaalitoimelta. Oppilasko-
dissa vietettävä aika on kuntouttavaa 
toimintaa, jolloin opetellaan itsenäisen 
elämän taitoja.

– Meillä on mahdollisuus ottaa tän-
ne maksusitoumuksella myös sellaisia 
näkövammaisia lapsia, jotka eivät ole 
koulumme oppilaita. Tietenkin täällä 
käytettävä kieli on ruotsi, mutta muu-
ten rajoituksia ei ole.  

– Pesutiloissa on poreamme, joka on 
osoittautunut rauhoittavaksi, mikäli kou-
lupäivän jälkeen mieli on kuohuksissa. 
Myös oleskelutilassa oleva takka vetää 
lapsia puoleensa lämmöllään, Ann-Cat-
rin Tylli kertoo.

– Ehkä tämä tuntuu liiankin hyväl-
tä, mutta täytyy muistaa, että tilat ovat 
säätiön omaisuutta ja totta kai se halu-
aa sijoittaa varansa sellaiseen kohtee-
seen, jonka arvo säilyy, rehtori Heikel 
muistuttaa.

Inklusoiva yhteiskunta
Svenska skolan för synskadade on kuu-
den oppilaan koulu ja resurssikeskus, 
joka palvelee noin yhdeksänkymme-
nen näkövammaisen ruotsinkielisen 
integroidun oppilaan tarpeita. Koulun 
opettajat toimivat myös ohjaavina opet-
tajina. 

– Täällä hetkellä Arabianrannassa 
koulua käyvistä oppilaista neljä on suo-
menkielisestä kodista. Heille ruotsi on 
koulunkäynnin kieli, jonka he ovat op-
pineet kouluun tulon myötä. 

– Toisaalta täällä, kuten muissakin 
Suomen ruotsinkielisissä kouluissa, suo-
menkieltä voi opiskella myös äidinkiele-
nä. Näin oppilaat saavat joka tapaukses-
sa äidinkielen opetuksen muiden suo-

menkielisten tapaan. Yksilölliset ope-
tussuunnitelmat mahdollistavat sen, et-
tä suomenkieltä voi olla jopa kaksi yli-
määräistä viikkotuntia.

Maj-Len Heikel pitää resurssikeskus-
mallia tärkeänä inkluusion mahdollis-

tumisen kannalta. 
– Jokaisen oppilaan tulee saada ko-

ko opetusohjelman mukainen opetus 
asuinpaikkakunnasta tai kotikoulusta 
riippumatta. Resurssikeskukset teke-
vät tavoitteesta mahdollisen.    

Opplaskodissa on tilaa ja tunnelmaa. 
Johan ja Jere viettävät iltaa takkatu-

len lämmössä.
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on tiistai 2.6.2009 kello 11.50, kun 

sitä astutaan vanhan huojuvan, 

mutta niin tutun talon pihaan Eiraan. 

Kerrotaan, että vuonna 1961, joku ih-

meen Svenska Blindskolan keksi ha-

luta asettua juuri Edelfältintie 13:een, 

eli vanha huvila ostettiin. Itse aloi-

tin koulunkäynnin siellä maanantai-

na 18.8.1980. 

Suuren portin tuntumassa, siinä 

jyrkässä mäessä, seisoo iso vaihtola-

va, jollaisia siellä on aiemminkin näh-

ty juuri samassa paikassa esimerkik-

si tiistaina 8.3.1988, jolloin järjestettiin 

ensimmäinen, Herra Hokkasen aikai-

nen suursiivous. Tällöin lavalle hei-

tettiin vanhoja kassakoneita, sähkö-

helloja, oppikirjoja jne, joista ensiksi 

mainitut, olivat toimineet esikoulu-

luokan leluina. Herra Hokkanen kan-

toi tietenkin kaikkein raskaimpia taak-

koja. Hädin tuskin oli aikaa pitää edes 

senpituinen tauko, että terveydenhoi-

taja saattoi antaa lupaamansa jäyk-

käkouristusrokotteen, mutta ottipa-

han Hokkanen sen vastaan ja kanta-

minen vain jatkui!

Astutaan juhlasaliin, jossa jo vii-

meisten kouluviikkojen aikana oli ol-

lut sellainen kaaos, että rehtori Maj-

Lenin päätöksellä päättäjäiset pidet-

tiinkin jo edeltävän viikon maanan-

taina läheisen seurakunnan juhlasa-

lissa, kun ei voitu ottaa yleisöä vastaan 

koulun omaan saliin. Kaaos ei kuiten-

kaan ollut niin kamala, kuin sitä aluk-

si oli kuvitellut, mutta näkyi, että lop-

pu lähestyi.

Toisen kerroksen luokassa, jossa ol-

tiin oltu piinattavana saksankielen vie-

hättävässä maailmassa, oli kova tou-

hu ja pauhina päällä: lajiteltiin, mitä 

tavaroita pitää ottaa mukaan uuteen 

paikkaan, että voidaan näyttää tuleville 

sukupolville, miten tehtiin ennen van-

haan. Mukaan löytyi erittäin isokokoi-

nen pistin/tauluyhdistelmä, jolla oltiin 

aikoinaan aloitettu opettaminen ennen 

siirtymistä aina vain pienempiin pis-

timiin ja -tauluihin ja hyvähän on ot-

taa myös mukaan esim. ensimmäinen 

pistenäyttö vuodelta 1989 ja myös lai-

te, jolla ennen vanhaan saattoi lukea 

mustavalkoisia kirjoja. Löytyipä myös 

vanhojen kielikasettien koteloita, vaik-

ka kasetit on varmaan jo aikoja sitten 

heitetty pois ja tietenkin vanhoja op-

pikirjoja, jotka tietysti voitiin armotta 

vain viedä vaihtolavalle. 

Kellarin huoneessa, jossa aiemmin 

on ollut 40-luvun tiskipöytiä, puuhella, 

kaakeliuuni yms. tavaraa, jotka kylläkin 

myöhemmin sieltä poistettiin, vallitsi 

kaikkein kamalin sekamelska. Siellä 

soi Radio Vega täydellä voimakkuudel-

la ja tietokoneella näpyteltiin seuraa-

van lukuvuoden suunnitelmia, kuten 

aiemminkin näin ennen juhannusta. 

Samoin on kaoottista vanhassa, tutus-

sa saunaosastossa, jossa on tullut kyl-

vettyä jonkun kerran etenkin 80-luvul-

la ja vähän myös 90-luvulla esimerkik-

si koulun 125-vuotisjuhlassa.

Ylimmän kerroksen varastotiloissa, 

joihin oltiin monet kerrat menty piiloon 

pöpöjä pelkääviä opettajia, tuntuivat ai-

van samat hajut, kuin ennenkin. 

Eipä tainnut arabianrannan arkki-

tehdin suunnitelmiin kuulua iso mu-

seohalli niille vanhoille kassakoneille 

ja -sähköhelloille, joista ensiksi mai-

nittujen töpseleitä on mukava laittaa 

seinään kokeillakseen, mitkä sulak-

keet ensimmäisenä palaavat. Näin yritti 

Herra Hokkanen talvisena perjantaina 

vuonna 1985, mutta tuon kellarihuo-

neen Kuningatar, esti homman juuri, 

kun töpseli oli löytämässä tiensä pisto-

rasiaan, vedoten hengenvaaraan!

Viimeinen toivioretki Huojuvassa 

Talossa jatkuu melkein neljä tuntia kä-

vellen ympäriinsä ja edestakaisin kai-

kissa huoneissa. Herra Hokkanen tar-

kistaa, että ulko-ovi on kunnolla lukos-

sa, kuten häntä pyydettiin tekemään 

ja istahtaa niin tuttuun, mutta yllättä-

en tuntemattomaan puutarhakeinuun, 

sillä sen käsinojat ovatkin leveämpiä, 

kuin aiemmin ja näyttääpä tuo muu-

tenkin olevan paremmin tehty. 

Näin jätämme siis taaksemme ta-

lon, jossa on saanut kokea yhtä sun 

toista. On kuultu tarinaa, miten ylim-

män kerroksen pikkuvessan putki vuo-

ti ja rehtorin paperit piti viimehetkes-

sä pelastaa kansliasta! Kaikkein ”mah-

tavin,” tapahtui kuitenkin joulukuus-

sa 1989, kun kaikki vesiputket halkesi-

vat ja niin oppilaat, henkilökunta, kuin 

myös joulujuhlavieraat, joutuivat käyt-

tämään ämpäreitä vessoina, kun taval-

lisia ei saanut käyttää ja joululounaan 

perunatkin piti pestä siinä isossa kyl-

pyammeessa! Ja ah ne ihanat, talviset 

maanantaiaamut, jolloin sisälämpöti-

la, saattoi olla vain 11 astetta! 

Lopuksi peräänkuulutan tässä lisää 

muistoja niin huojuvan talon entisiltä 

ja -nykyisiltä oppilailta, sekä henkilö-

kunnilta, jotka mahdollisesti tätä lu-

kevat, eli kirjoitelkaapa esim. suihku-

hanan seinästä irtoamisesta vuodel-

ta 1973, jolloin vesi vain roiskui koval-

la paineella alakertaan saakka ja mitä 

muuta, vain keksittekin, niin saadaan 

aikaan mahdollinen historiikki nimen-

omaan talosta, sillä itse koulusta ja sen 

toiminnoistahan on jo olemassa aika 

hyvin materiaalia.

Matti Hokkanen, vastaava terroristi

OY Huojuva Talo AB

Matin joulupakina

Hyvästi sinä vanha, 
huojuva talo!

Matti Hokkanen on muutamina viime vuosina ilahduttanut Silmäterän lukijoita joulupakinallaan. Helsingin 
Blindskolanin entisenä oppilaana hän tällä kertaa palaa vanhan koulurakennuksen muistorikkaisiin aikoihin. 
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Päivä 
kerrallaan
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mM eidän perheem-
me tarina al-
koi 4.9.2004, 
j o l l o i n  ko -

vasti odotetut esikoiskaksospoikam-
me päättivät ilman ennakkovaroitus-
ta syntyä maailmaan aivan liian aikai-
sin (rv 23 + 6). 

Poikamme saivat hätäkasteessa ni-
meksensä Aleksi ja Juuso. Vastasynty-
neiden teho-osastolla, jonne pikkuriik-
kiset poikamme vietiin, lääkäri ilmoit-
ti heti, että kannatti varautua pahim-
paan. Juuso-poikamme jaksoikin elää 
vain kahdeksan päivää, mutta Aleksi 
osoittautui todelliseksi ”sissiksi” ja vas-
toin lääketieteellistä tietämystä, hän toi-
pui vatsaleikkauksesta, johon hänen ole-
tettiin menehtyvän. 

Urhean pikkumiehemme ongelmak-
si muodostuivat sitten monien voitet-
tujen vastoinkäymisten jälkeen silmät 
eli Aleksin silmiin tuli keskosille usein 
tyypillinen retinopatia, joka vei näkö-
kyvyn lähes täysin. Vasen silmä erot-
taa ehkä vähän valoa ja varjoja, oikea 
on täysin sokea.

Aleksi-poikamme vietti kaikkiaan 
seitsemän kuukautta vastasyntyneiden 
teho-osastolla, ensi kertaa pienelle muu-
taman tunnin ”kotilomalle” hän pääsi 
helmikuun 2005 lopussa. Vaikka toisaal-
ta iloitsimmekin Aleksin pienen pienis-
tä edistysaskelista, elämäämme varjosti 
Aleksin isän vakava sairastuminen. Vuo-
den vaihteessa saimme nimittäin tietää, 
että hän sairasti jo laajalle levinnyttä vat-
sa-alueen syöpää. Aleksin isä kuoli vain 
vajaat kolme kuukautta Aleksin kauan 
odotetun kotiin pääsyn jälkeen.

Elämä on siis arvaamatonta, 
emme koskaan voi tietää mitä 
huominen tuo tullessaan… 
Mutta kaikesta näemmä selviää taval-
la tai toisella. Meidän tukenamme ovat 
olleet rakkaat lähisukulaisemme ja iha-
nat ystävämme, jotka jaksoivat myötä-
elää etenkin ensimmäisen surun täytei-
sen vuoden mieheni kuoleman jälkeen. 
Tuosta ajasta en itse muista oikeastaan 
juuri mitään. Edelleenkin näiden ihmis-
ten tuki ja huolenpito jatkuvat, lämmin 
kiitos heille kaikille siitä!

Ja elämä kantaa…
Tänä päivänä Aleksi on reipas 5-vuoti-

as poika. Aleksi rakastaa erilaisia kulku-
neuvoja ja niissä matkustamista, kitaran 
ja pianon soittoa, uimista ja yleensäkin 
pikkupoikien juttuja. Tänä syksynä hän 
aloitti jo neljännen päiväkotivuotensa 
meidän lähipäiväkodissa, jossa hänel-
lä on koko tämän ajan ollut sama ihana 
henkilökohtainen avustaja. Päätös tar-
haan menosta jännitti minua äitinä ko-
vasti, sillä Aleksi oli vasta vajaat kaksi 
vuotta, kun päätin palata syksyllä 2006 
työhöni opettajana. Enhän ollut edes it-
se aluksi uskaltanut juuri hoitaa pientä 
keskospoikaani, miten voisin sitten an-
taa jonkun muun koskea häneen! 

Kuntoutusohjaajamme oli kertonut, 
että tarha-asioissa meitä auttaisi alueem-
me kiertävä erityislastentarhanopettaja, 
joka tulisi meille kotiin miettimään kans-
sani yhdessä Aleksille parasta vaihtoeh-
toa.  Keskusteltuani sitten hänen kans-
saan jo saman vuoden maaliskuussa, 
vakuutuin siitä, että meidän lähipäivä-
kotimme on sellainen kuin hän kuva-
si eli että ilmapiiri on avoin ja henkilö-
kunta on tottunut erilaisiin lapsiin, nä-
kövammaista lasta heillä ei kuitenkaan 
ollut aiemmin ollut. Kävin itse tutus-
tumassa ko. paikkaan jo saman tien ja 
Aleksin kanssa useamman kerran ke-
sän aikana. Ja nyt voin vain onnekkaa-
na todeta, että koko päiväkoti – ei vain 
ne ryhmät, joissa Aleksi on ollut – te-
kee arvokasta työtä täydellä sydämellä. 
Itseäni on koko ajan ihastuttanut mm. 
tapa, jolla muiden ryhmien työntekijät 
Aleksin ohittaessaan jo ihan alusta as-
ti ovat sanoneet oman nimensä ja ter-
vehtineet ja koskettaneet Aleksia. Alek-
si on ehtinyt olla kahdessa eri ryhmäs-
sä, joiden hoitajat ovat vertaansa vail-
la. On ollut ilo nähdä kuinka paljon he 
ovat olleet valmiit auttamaan ja ymmär-
tämään Aleksia, jotta hän voisi sopeutua 
ryhmään siinä missä muutkin. 

Aivan erityinen ihminen on tietys-
ti Aleksin oma Niina-hoitaja, jonka in-
nokkuutta hankkia tietoa näkövammai-
sesta lapsesta ja panna tuo tieto käytän-
töön on ollut uskomatonta. Ja kuten me 
kaikki tiedämme, näkövammaisen lap-
sen sosiaalistuminen muihin lapsiin, 
syöminen ym. asiat eivät ole ihan yk-
sinkertaisia edes kotona saati sitten jos-
sain muualla. 

Suurin ilo Aleksin äitinä on ollut tie-
tysti se, että joka ainoa aamu Aleksi on 

jäänyt mielellään tarhaan, vilkuttanut 
iloisena äidille hyvästiksi. Kuluneen vuo-
den aikana Aleksi on sitten alkanut pu-
hua pulputtaa jo päiväkodissakin ja tul-
lut sosiaalisemmaksi, hän hakeutuu jo 
itsekin muiden lasten seuraan ja leikkii 
heidän kanssaan. 

Tällä hetkellä Aleksi saa kolmenlaista 
terapiaa, jotka suureksi osaksi toteute-
taan juuri päiväkodissa. Terapeuttien ja 
kaikkien Aleksin kanssa toimivien hen-
kilöiden suhteenkin olemme olleet on-
nekkaita, sillä he tuntuvat olevan aidos-
ti kiinnostuneita näkövammaisen lap-
seni asioista.

Elämä pienen lähes sokean 
lapsen kanssa etenkin hänen 
ainoana huoltajanaan on 
luonnollisesti usein raskasta 
ja vaativaa. 

Ja näihin viiteen vuoteen mahtuu tie-
tenkin monenlaista. On ollut suuri ilo to-
deta, kuinka hyvin meillä täällä Suomes-
sa näkövammaisten lasten asiat kuiten-
kin ovat. Aleksilla on terapiansa, meil-
lä on mahdollisuus osallistua eri taho-
jen järjestämille kursseille ja leireille, 
olimme mukana Kimppakyyti-projek-
tissa, omassa kotikaupungissammekin 
meillä on näkövammaisten lasten per-
heiden tapaamisia eli sitä vertaistukea 
on hyvin saatavilla. 

Näiden vuosien aikana olen myös 
oppinut sen, että kyllä Aleksikin asiat 
oppii, pitää vain muistaa antaa hänelle 
kärsivällisesti aikaa eikä turhaan miet-
tiä mitä muut samanikäiset jo osaavat. 
Omaa tahtia vaikkakin pienin mutta 
sitäkin tärkeämmin askelein mennään 
eteenpäin. 

Aleksi jo sinällään on ihme 
isolla I:llä. 

Tuota nauravaa ja sukkelakielistä äi-
din silmäterää katsoessani kyyneleet ko-
hoavat usein silmiini, kuinka ylpeä olen-
kaan omasta lapsestani! Elämä tuo var-
masti tiellemme vielä monenlaisia asioi-
ta, mutta mielestäni elämä on liian ar-
vokasta tuhlattavaksi etukäteen asiois-
ta murehtimiseen. Se riittää, että naut-
tii tästä hetkestä täysillä ja yrittää elää 
tämän päivän mahdollisimman hyvin. 
Päivä kerrallaan, se riittää.

Anne Kangas
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Perhetapaaminen Säänjärvellä
Lauantaina 2.5.2009 meidän perhe järjesti Savitaipaleella, 
Säänjärven tanssilavan vieressä olevalla Säpinätuvalla Kaak-
kois-Suomen näkövammaisille perhetapaamisen, jossa oli-
si mahdollista käydä moottoripyörä- ja mönkijäajelulla, pela-
ta petankia, syödä, juoda ja jutella. Päivä oli kuin luotu tällaisel-
le ulkoilmatapahtumalle – aurinko paistoi ja lämpötila oli siinä 
+20:n asteen vaiheilla. Perheiden lisäksi tapaamiseen tuli kun-
toutusohjaaja Tiina Tuuri Etelä-Karjalan keskussairaalasta sekä 
lasten aluesihteeri Riitta Laakso näkövammaisten toiminta- ja 
palvelukeskus iiriksestä.

Kun suunnilleen kaikki olivat tulleet paikalle, söimme lou-
naan. Ennen lounasta olin jo käynyt katsomassa moottoripyö-
rää. Se oli oikea matkapyörä – kuskin satulan takana oli yhdelle 
matkustajalle varattu istuin, jossa oli selkänoja, eli sitä voi ver-
rata nojatuoliin, jossa istutaan jalat lattialla molemmin puolin 
istuinta. Yksi halukas pääsi vuorollaan ajelulle lounaan jälkeen.   

Minä pääsin ensimmäisenä ajelulle. Mutta ei moottoripyö-
rän selkään vain hypätä, ei. Ensiksi pitää pukea päälle pyörä-
varusteet -  moottoripyörätakki, - hansikkaat ja kypärä. Takki 
ja hansikkaat on puettava siksi, ettei kylmä ajoviima kävisi ni-
veliin tai muualle ruumiiseen. Sääli, ettei radiokypärä mahtu-
nut minulle – sen välityksellä olisi helposti pystynyt puhumaan 
kuljettajan kanssa. 

Lopulta päästiin matkaan! Tuollaisessa pyörässä on todel-
la nätisti käyvä bokserikone, joka muistuttaa ääneltään paljol-
ti auton moottoria. Korvat eivät mene ainakaan hajalle moot-
torin takia – toista olisi Harrikassa, jossa korvatulpat olisivat eh-
kä tarpeen.   

Tunne ei ollut vielä kovinkaan erityinen, kun ajettiin sora-
tietä pitkin, mutta heti kun siirryttiin valtatielle tilanne muuttui. 
Kun valtatiellä ajetaan n. 80 km:n tuntivauhtia, puhuri on siinä 
vaiheessa jo aika voimakasta. Liiankin voimakasta, sillä minun 
piti välillä kääntää päätä sivuun, koska tuuli puhalsi suoraan 
kasvoille. Se ei kuitenkaan haitannut, koska oli niin lämmintä. 

välillä otimme kunnon alkuvauhdin. Ykkösvaihteella ei vielä 
kiihdytys tuntunut kovinkaan paljon, mutta jo, kun Harri väänsi 
vaihteen kakkoselle, alkoivat G-voimat painaa selkää selkäno-
jaan melkein kuin lentokoneen nousukiidon aikana. Turpiinien 
kohina vain puuttui. 

Mönkijällä ajo onkin sitten vähän erilaisempaa. Samoin kuin 
tuossa  moottoripyörässä, tässä mönkijässäkin oli kuljettajan 
takana matkustajalle varattu selkänojallinen istuin ja ”kauhu-
kahvat” kummallakin puolella. Mutta moottorin äänissä on pal-
jon eroa, sillä mönkijän moottori pörisee aika paljon kovem-
min kuin Honda Goldwingin kone. Ajoimme mönkijällä lähi-
maastossa, koska se on suunniteltu nimenomaan maastoon. 
Meno on sen kyydissä melko keikkuvaa, mutta ketterästihän se 
siellä metsäpolulla pujottelee leveine pyörineen menemään.

Tämän jälkeen ei enää tapahtunut paljon mitään – kahvit 
juotiin ja juteltiin joutavia. Mutta päivän lopuksi alkoi motska-
rin omistajapariskunta kysellä, lähtisikö kukaan toiselle ajelul-
le. Minä ilmoittauduin vapaaehtoiseksi ja totesin, että tästähän 
on tulossa suosittu harrastus! Tällä kertaa ajettiin yhden lähtö-
kiihdytyksen ansiosta vähän aikaa noin 120 km/h. Siinä tuli to-
distetuksi sekin, että ei tarvitse olla kilpapyörää kovan vauhdin 
saamiseen. 

Eetu Kouvo 15v.
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Pohjoisen perheet Levillä
viisi perhettä Pohjois-Suomen alueelta vietti lokakuussa vii-
konloppua Levillä. Sää oli suorastaan keväinen: pikkupakka-
nen, lunta maassa ja aurinko paistoi. Aluesihteeri Eija Selmgren 
oli mukana perjantain ja lauantain. 

Lauantaina kävimme läheisellä Lapin  Saagan islanninhevos-
tallilla, jossa jokainen sai kokeilla talutusratsastusta. Muutama 
rohkea lähti vielä kahden tunnin vaellusratsastuksellekin.  Lop-
pupäivän ohjelmassa oli kylpylässä käynti ja tietenkin leikkiä 
Toimintakeitaalla. Lasten leikkiessä vanhemmilla oli mahdolli-
suus jutella sekä yhteisistä asioista, että myös perhekohtaisista, 
mm. tulevista koulutusasioista. 

Mukavina koettiin mm. uiminen, hevosilla ratsastus, leikki-
minen, pelaaminen, kaverin kanssa oleminen, hotellissa olo, 
karkkien  syönti ja isolla joukolla yhdessä puuhaaminen.
Kotiin lähdettiin virkistyneinä hyvillä mielin.

Tuija Skinnar, vertaistukija

Ratsastustapahtuma Mikkelissä 
Näkövammaiset lapset ry ja Etelä-Savon Näkövammaiset ry  
järjestivät yhdessä ratsastustapahtuman näkövammaisille lap-
sille ja nuorille sekä heidän perheilleen Mikkelissä sunnuntaina 
20.9.2009  Relanderin ponitallilla.

Ohjelmassa oli ratsastusta, makkaranpaistoa, pientä infoa 
ajankohtaisista asioista ja mukavaa yhdessäoloa. Paikalle saa-
puikin kivasti väkeä, olipa meitä paikalla  36 ratsastustapahtu-
masta kiinnostunutta lasta ja aikuista.

itse ratsastukseen löytyi  innokkaita osallistujia ja käyttööm-
me varatut hevoset ja ponit saivat ratsastajikseen iloisia ja reip-
paita oppijoita. Makkaranpaiston ja eväiden syönnin lomassa 
keskusteltiin ja kerrottiin kuulumisia – myös tulevista tapahtu-
mista ja toiveista puhuttiin. Annika toi mukanaan myös erilai-
sia kirjallisia materiaaleja tutustuttavaksi. 

Aikuisista osa rohkeni mukaan kokeilemaan ratsastusta. 
Apureportterini Juho Tuomainen, 11-v., haastatteli  joitakin 
lapsia ja nuoria ratsastustapahtuman kokemuksista – ja kaikki 
olivat saaneet  mukavan, oman kokemuksen hevosen  tai po-
nin selässä.  

 Jaana Hallikainen-Tuomainen, vertaistukija

Aluetapahtumista tiedotetaan ensisijaisesti sähköpos-
titse. ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi toimistolle 
osoitteeeseen nlt@silmatera.fi varmistat, että saat alu-
eesi tiedotteet omaan sähköpostiisi.

Oo mun kaa! -kerhot keväällä 2010
Kerhot on suunnattu n. 8-13-vuotiaille 
näkövammaisille lapsille.

Helsinki
Paikkana Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3
Tiistaisin klo 18-20: 12.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5.

Jyväskylä
Paikkana Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Eeronkatu 7 B 19
Tiistaisin klo 18-20: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5.

Rovaniemi
Paikkana Lapin Näkövammaisten Palvelukeskus, 
Maakuntakatu 12
Lauantaisin klo 13-15: 9.1., 6.2., 6.3., 10.4., 8.5.

Tampere
Paikkana Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n 
kerhohuone, Kuninkaankatu 8 A 4
Maanantaisin klo 18-20: 11.1., 1.2., 1.3., 12.4., 7.5.

Turku
Paikkana varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, 
Läntinen Pitkäkatu 37
Keskiviikkoisin klo 18-20: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5.

Vaasa
Paikkana variskan koulu, vanhan vaasankatu 20

Ajankohdat löytyvät www.silmatera.fi -sivustoilta.
Tiedustelut: Anne Latva-Nikkola, p.(09) 7522 540, anne.latva-
nikkola@silmatera.fi

Sirkuspäivä

Tampereen perheet opettelivat sirkustaitoja elokuussa Lo-
ma- ja  kurssikeskus Koivupuistossa.
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Reimakka
Annariikka Sivonen on terveydenhoitajaopiske-
lija Joensuusta ja marraskuussa 2007 syntyneen 
näkömonivammaisen Reiman äiti. Tässä sarjassa 
kerrotaan arjen tunteista ja tilanteista yhden van-
hemman vammaisperheessä. 

Punaisella matolla

kiirettä, se on tuonut myös tehokkuutta ja perspektiiviä. Kak-
si vuotta oli melkein liikaa siinä kuplassa, jossa kaikki huo-
let ja ilot liittyivät tavalla tai toisella Reimaan. Murehtia voi 
myös osapäiväisesti.

Elokuun puolivälissä siirsimme tavaramme suurempaan 
opiskelija-asuntoon pihan toiselle puolelle. Muuttoon sisältyi 
helpotuksesta huolimatta myös haikeutta. Edelliseen asuntoon 
muutimme vauvaperheenä, uuteen vammaisperheenä. Nyt vii-
meistään on selvinnyt, että erityislapsen kodin ovet ovat usein 
avoinna. Arvioidaan lasta, asuinoloja ja avun tarvetta. Puhe-
lin soi ja kirjeitä kolahtelee. Olen päättänyt noudattaa vierai-
lijoiden suhteen saamaani ohjetta liki kahden vuoden takaa: 
”Meitä varten ei sitten tarvitse kahveja keitellä eikä siivota.” 
Viime viikkoina ovemme on käynyt harvinaisen usein, kun 
on suunniteltu kodin muutostöitä. Haaveet estetiikkaan no-
jaavasta sisustuksesta on haudattu ja esteettömyydestä on tul-
lut päivän sana. Apuvälineitä on huoneellisen verran ja vaik-
ka ne ovatkin meille korvaamattomia, niin eipä sähkötuolin 
näköistä seisomatelinettä voi kaunistukseksi sanoa. Eikä pie-
neksi. Onneksi lisäneliöt mahdollistavat tilojen jäsentymisen 
paljon entistä mukavammin. Reimalla on oma huone ja mi-
nulla on omani, joskin öiksi otan Reiman yhä viereeni. Olo-
huoneessa olemme vapaita vaatimuksista. Siellä ei ole ainutta-
kaan terapiavälinettä muistuttamassa siitä miten paljon enem-
män voisi jumpata. Siellä sylitellään ja silitellään ja katsotaan 
BumtsiBumin uusintoja. Ollaan tyhjäkäynnillä. 

Kodin ”julkisuus” on myös etuoikeus. Terveen pikkulap-
sen perheessä voi vierähtää vuosia ilman, että kukaan saa tie-
tää miten perhe jaksaa. Tai sitten tietää koko Suomi, kun lu-
kee väsymisen äärimmäiset seuraukset Iltasanomista. Las-
tenneuvolakäynnit ovat harvassa ja olisi kohtuutonta olettaa, 
että terveydenhoitaja pystyisi lapsen ohella läpivalaisemaan 
vanhempienkin mielen masennuksen ja väsymyksen varal-
ta. Etenkin kun niillä käynneillä monet jaksavat kysyttäes-
sä ”ihan hyvin”. Vammaisperhe soittaa summeria sen verran 
monen ihmisen päässä, että suuremmalla todennäköisyydel-
lä vanhemmalta kysytään jaksamisesta usein ja perusteellises-
ti. Onneksi ainakin kotikaupungissamme on ymmärretty tu-
kitoimien ennaltaehkäisevä merkitys. Kaupunki teki esimer-
killisen päätöksen myöntämällä minulle Reiman omaishoi-
tajuuden vastoin omaa ohjeistustaan, joka jättäisi alle 3-vuo-
tiaat tuen ulkopuolelle.

Reima oli syyskuussa ensimmäisellä kuntoutusjaksollaan. 
Jakson anti oli erinomainen: hyvät hoitajat, apuvälinesuosi-
tuksia ja ensimmäinen askel kommunikaation tukemiseen; 
painike, jolla Reima voi pyytää lisää ruokaa tai leikkiä. Päi-
vät olin Reiman mukana, iltaisin tulin kotiin nauttimaan har-
vinaisesta yksinolosta. Jakson päättäneeseen kuntoutuskoko-
ukseen Reiman asioita oli kokoontunut puimaan kahdeksan-
henkinen joukko. Silloin Reima tuntui läpikotaisin erityisel-
tä. Niin pieni poika vielä, mutta niin V.I.P.

E-mail: annariikka.sivonen@gmail.com

sS alamavalot eivät räisky, eivätkä paparaz-
zit ja limusiinit odota ovella. Mutta meil-
lä ollaan punaisella matolla päivittäin ja 
monta tuntia. Pehmeän tahmea Airex on 

kotimme keskus ja vammaisperheen elämään kuuluu tietty 
julkisuus. Reiman palavereissa on parhaimmillaan neljäkin 
naista polvistuneena jumppamatolle pienen sankarin ympä-
rille. Elokuun alusta lähtien Reiman mattoa (ja sydäntä!) on 
valloittanut myös päivähoitaja. Kotimme on nyt perhepäivä-
hoidon yksikkö, josta löytyvät niin joditabletit kuin turvalli-
suussuunnitelmakin. Kun Reima kuulee aamuisin hoitajan-
sa äänen, hymy leviää korviin. Kouluun lähtiessäni voin sul-
kea oven perässäni tietäen, ettei Reima ole vain säilössä, vaan 
hoidossa. Vaikka opiskelun jatkuminen on tuonut mukanaan 
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Larppaamalla 
arjen yläpuolelle
Liveroolipelaaminen, eli larppaaminen houkutte-
lee koko ajan uusia harrastajia. Larpatessa nousee 
hetkeksi arjen yläpuolelle. Kolme näkövammaista 
pelaajaa kertoo Silmäterälle, miten ja miksi heistä 
tuli larppaajia.

Riikka:
Sisälle toisenlaiseen 
mieleen
Riikka Hänninen kiinnostui larppaamisesta, kun hänen iso-
veljensä aloitti harrastuksen. Monta vuotta mukaan haikailtu-
aan hän pääsi viimein ottamaan osaa peliin, kun Näkövam-
maisten Keskusliiton nuorisotoimi järjesti hänen veljensä kir-
joittaman ja johtaman fantasiapelin. 

Nykyään Riikka osallistuu noin neljään peliin vuodessa, 
tahti vaihtelee. Riikka myös järjestää pelejä itse. Uusista pe-
leistä hän kuulee ystäviltä ja Larp.fi-sivuston Larp-kalenteris-
ta. Ystävät ovat kuitenkin tärkein tietolähde. 

– Larp-kalenterista voi tulla sikaa säkissä. Ystäviltä voi pa-
remmin kysellä, tekeekö pelinjohto sellaista peliä, josta mi-
nä voisin nauttia.

Mieluiten Riikka osallistuu peleihin, joissa voi eläytyä vah-
vasti hahmon sisäiseen maailmaan.

– Minulle hahmon sisään ryömiminen on kaikkein tär-
keintä. Usein kirjoitan hahmon ajatuksia päiväkirjan tai kir-
jeiden muodossa tunteakseni sen läpikotaisin. 

– Parasta on kokea sisältäpäin asioita, tunnelmia ja ih-
miskohtaloita, joita en arkielämässäni saa kokea. Larpeissa 
eletään turbovaihteella: juhlat ovat itkettävän juhlavia, surut 
viiltäviä, ystävyys lujaa ja salaisuudet kuolemanvakavia. Par-
haimmillaan larp on keino ymmärtää ihan toisenlaisen ih-
misen maailmaa. 

Riikan paras pelikokemus on ollut J.K.Rowlingin Harry 
Potterin maailmaan sijoittuva peli, jossa eläydyttiin suoma-
laisen noitakoulun, Käpälämäen, arkeen. 

– Se oli ensimmäinen peli, josta en tuntenut ketään, joten 
minua jännitti aika lailla. Pelinjohto otti minut kuitenkin in-
nostuneesti vastaan. Peli oli melko pieni ja tiivis, mikä loi tun-
nelmaa. Pelasin Lapin noitakylästä karannutta, tulisieluista Kii-
ras-tyttöä, joka halusi tulla oppiin Käpälämäen kouluun. Aloi-
tin pelini rantautumalla yksin koulun laituriin ja joikaamalla 
jotakuta avukseni. Peliin mahtui monenlaisia tunteita: pelkoa, 
surua, ystävyyttä, höpsöttelyä, tulista kiukkua. Ihmiset huo-
mioivat minut hyvin pelaajana ja kaikki tekivät yhdessä vah-
van elämyksen. Niin vahvan, että järjestin itse pelin Kiiraksen 
kotikylästä ja olen nyt tekemässä jatkopeliä sille.

saara honkanen
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Iiris:
Irti todellisuuden 
kahleista
Iiris Brocke kuuli larppaamisesta ensi kertaa vuosituhannen 
vaihteessa ja kiinnostui heti. Mielikuvituksen leikki oli ollut 
hänelle aina tärkeää; J.R.R. Tolkienin Keskimaa-fantasiamaa-
ilma oli inspiroinut häntä 80-luvulta asti. 

– Mielikuvitukseni on aina ollut vilkas ja lapsesta asti olen 
”larpannut” jatkuvasti mielessäni. Kun kuljen metsässä, koh-
taan mielikuvitusolentoja ja voin itse olla vanha puu, keiju, 
perhonen, lintu, haltia, metsäneläin... Pääsen irti ruumiini ja 
realiteettien kahleista. Luettuani aikoinaan Taru Sormusten 
Herrasta, aloin leikkiä mielikuvituksessani tuon kirjan tapahtu-
mia ja kehitellä omia juoniani. Tuohon aikaan syntyivät myös 
ensimmäiset lauluni. Kuullessani ensimmäisen kerran larp-
paamisesta ajattelin, että on upeaa, kun muut ovat kehitelleet 
yhteisöllisiä versioita näistä mielikuvitusleikeistä.

Iiris oli kokeillut 90-luvulla pöytäroolipeliä, mutta koke-
nut sen jähmeäksi ja rajoitetuksi.Vuonna 2003 hän kuuli Rii-
kalta NKL:n nuorisotoimen pelistä ja lähti mukaan kokeile-
maan, mutta jäi kaipaamaan enemmän. Monet vasta-alkajat 
pelasivat varovaisesti, kun innokas Iiris olisi halunnut heittäy-
tyä pelin maailmaan täydellä antaumuksella. Iiris kokee silti 
pelin hyvänä aloituksena: pelaajat olivat tuttuja keskenään ja 
siksi olosuhteet tuntuivat turvallisilta.

Seuraava peli tarjosikin jo paljon enemmän elämyksiä. Se 
oli Kalman Kaltio -niminen fantasiapeli.

– Silloin mukana oli parikymmentä ihmistä. Suurin osa 
pelaajista oli näkeviä. Meitä näkövammaisia oli kolme. Riik-
ka oli toinen käsikirjoittaja ja toinen pelinjohtaja. Vaikeinta 
oli oppia tuntemaan muut pelaajat. Oli niin paljon uusia ih-
misääniä. Kokemus oli paljon elämyksellisempi kuin ensim-
mäisessä pelissä. Uskalsin olla paljon rohkeampi ja elin pe-
lin maailmassa voimakkaasti. Hienointa oli saada itkeä ja rai-
vota. Sitä saa tehdä äärimmäisen harvoin reaalimaailmassa. 
Toinen upea juttu olivat ateriat ja rituaalit. Yhteisyyden tun-
ne noina hetkinä oli käsin kosketeltava.

Ida:
Suuria tunteita 
ja koskettavia 
kohtaloita
Ida Perälä alkoi harrastaa tekstiroolipelaamista kymmenen 
vanhana ja kuuli sitä kautta myös liveroolipelaamisesta. Aja-
tus larppaamisesta oli samanaikaisesti kiehtova ja hieman pe-
lottava. Ida oli päättänyt päästä kokeilemaan. 

– Tutkin harrastusta netissä ja luin artikkeleita lehdistä. 
Pääasiallinen tietolähteeni oli kuitenkin Larp.fi -sivusto. Lu-

kiossa ryhmääni osui sattumalta yksi larppaaja, jonka kimp-
paan iskin saman tien. Kuuntelin hänen juttujaan peleistä ja 
pelaamisesta. Samaan aikaan improsin tekstiroolipelin poh-
jalta ystäväporukkani kanssa.

Ida pelaa paljon, ja on myös mukana pelien kirjoittamises-
sa ja järjestämisessä. Hänellä saattaa olla kolmekin peliä kuu-
kaudessa ja joskus taas parin kuukauden tauko. Aina on kui-
tenkin jokin peli horisontissa, joko pelattavana tai järjestettä-
vänä. Hän ei ole kiinnostunut niinkään periteisestä fantasiasta 
tolkienmaisine maailmoineen, vaan muista peligenreistä. 

– Genreinä maittavat etenkin reality, alhaisfantasia, histo-
rialliset- ja laitos- ja koulupelit, joita kirjoitan itsekin. En ole 
koskaan peleissä syttynyt arvoitusten tai ongelmien ratko-
miselle; neuvottelut ovat asia erikseen. Pidän pienistä ja kes-
kikokoisista tiivistunnelmaisista peleistä, joissa pääpaino on 
ihmissuhteilla. Hahmossani tahdon päästä kokemaan suuria 
tunteita, jotka järisyttävät maailmaa.  Parasta larppaamisessa 
ovat ehdottomasti hahmojen erilaiset kohtalot, suuret tunteet 
sekä yhteisöllisyys. Onnistuneen pelin tunnelmasta ei tahtoi-
si päästää irti, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan.

– Eräs syvimmin koskettaneita larppeja minulle on ollut 
Nukkekoti 34 -niminen peli, jossa hienoa oli musertava tun-
nelma, kun mielisairaala osoittautui sairaaksi ihmiskokeek-
si. Pelasin siinä mielisairaalapotilasta, hiljaista ja sosiaalises-
ti rajoittunutta pyromaanipoikaa Terenceä.

– Terence oli onnistunut keplottelemaan itselleen askil-
lisen tulitikkuja hoitajien silmien alla ja karannut kaaoksen 
turvin pihakiven suojiin tekemään tulta. Miten suuria petty-
mys ja vihastus olivatkaan, kun olin raapinut puolet tikuista, 
ennen kuin  huomasin, että askin kaikki tikut olivat poltet-
tuja! Pelin tunnelma auttoi kaikin puolin hahmon pelaami-
sessa ja mahdollisti hyvin syvän eläytymisen.

Näkövammaisena 
larppaajana
Tytöt kehottavat kertomaan näkövammaisuudesta pelinjohta-
jalle peliin ilmoittautuessa. Näin varmistetaan mahdollisim-
man hyvä pelikokemus itselle ja muille, vaikka näkövamma ei 
varsinaisesti peliin vaikuttaisikaan. Asia voi olla pelinjohdolle 
vieras, ja heidänkin on hyvä tietää, mitä täytyy ottaa huomi-
oon ja mistä ei tarvitse huolehtia. Pelinjohdolta voi myös ky-
syä, jos on epävarma siitä, sopiiko joku tietty peli itselle. 

– Kerrankin eräs pelinjohtaja sanoi, että heidän pelissään 
on niin paljon visuaalisia elementtejä, ettei hän suosittele si-
tä minulle, Riikka kertoo.  – Haluan aina kertoa avoimesti ja 
selkeästi, mitkä ovat erikoistoiveeni ja mikä toisaalta ei rajoi-
ta minua, vaikka luulisi. Erikoistoiveet ovat nimenomaan, et-
tä saan selkeästi muutaman tyypin, jotka on kirjoitettu vah-
vaan kontaktiin hahmoni kanssa ja että voin tutustua rauhas-
sa pelipaikkaan etukäteen sekä jutella itselle tärkeiden pelaa-
jien kanssa kunnolla ennen peliä.
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– Vaikeinta on se, kun energiaa menee pelaajien äänien 
tunnistamiseen. Vaikka kuinka yrittää kysellä, kuka tässä nyt 
pelaakaan, aina se ei onnistu ja pakka voi mennä tosi sekaisin. 
Ongelma on sekin, jos peli on aika suuri ja kontaktipelaajani 
eivät muista olevansa kontaktejani eivätkä tule juttelemaan. 

Sokealle voivat silloin tällöin myös ’propit’ eli hahmon 
vaatteet, varusteet ja maskit olla ongelmallisia. Ystäviltä kan-
nattaa pyytää apua ja pelinjohto voi välittää viestiä muille pe-
liin osallistujille. Kokeneempien larppaajien kaapeista löytyy 
usein monenlaista pukua ja rekvisiittaa, ja yleensä löytyy jo-
ku, joka on innokas auttamaan. Pelipaikalle kannattaa men-
nä hyvissä ajoin, jotta ehtii tutustua kontaktipelaajiinsa ja et-
siä jonkun tekemään maskeja tai vaikkapa kiristämään kor-
settia, jos sellaiseen on tarvetta. 

Aloittelijan kannattaa kysyä rohkeasti kaikkea, mikä miel-
tä askarruttaa. Larp.fi on hyvä tietolähde, ja sen kautta löytyy 
myös jo mainittu Larp-kalenteri, josta voi etsiä itselleen sopi-
via pelejä. Livepelaajien ikähaarukka on laaja, ja aloittelijays-
tävällisiä pelejä ja hahmoja löytyy niin kymmenvuotiaille kuin 
täysi-ikäisillekin. Pelijohdolta voi pyytää erikseen aloittelijays-
tävällistä hahmoa, jos peliin meno muuten jännittää. 

– Hyvässä larpissa ihmiset auttavat mielellään aloittelijaa 
ja neuvovat eteenpäin. Kannattaa ihan reilusti sanoa toiveen-
sa ääneen pelinjohdolle ja kertoa, millaista hahmoa haluaa tai 
ei halua pelata. Mitä paremmin pelinjohto tietää toiveet, sitä 
paremmin ne voidaan ottaa huomioon. Itse pelinjohtajana ol-
leena sanoisin, että pelaajasta saa myös sitä paremman kuvan 
mitä paremmin hän kertoo toiveistaan, Riikka sanoo.

Ida puolestaan kertoo ilmoittavansa pelijohdolle, että on 
heikkonäköinen, mutta että se ei oleellisesti vaikuta hänen pe-
laamiseensa. Pelinjohto voi kysyä asiasta halutessaan, mutta 
asiaa ei ole tarvetta korostaa. – Olen peleissä ensijaisesti larp-
paaja, en näkövammainen.

– Odotin paljon enemmän ongelmia, mutta niitä ei var-
sinaisesti ole ollut. Pimeässä liikuttaessa heikkonäköisyydes-
tä on ollut jopa hyötyä. Larppaajat ovat pääsääntöisesti hy-
vin suvaitsevaista sakkia, joten edes ennakkoluuloihin en ole 
törmännyt. Ainoa haittapuoli heikkonäköisenä pelaamisessa 
tietenkin on, ettei välttämättä näe, mitä kaukana tapahtuu ja 
suuremmissa peleissä hahmojen tunnistaminen voi olla vai-
keaa, mutta niin se on kaikille muillekin. 

Hyvät neuvot
”Yritä päästä ensimmäisiin peleihisi jonkun tutun kanssa. Jos 
menet vieraaseen joukkoon, kerro toiveistasi ja huolenaiheis-
ta rohkeasti pelinjohdolle mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa, jotta toiveesi voidaan ottaa huomioon roolihenkilö-
si profiilissa.” -Iiris

”Larppaaminen on harrastus, joka antaa paljon, mutta se 
myös vaatii yhtä paljon, ellei enemmänkin. Jos on valmis heit-
täytymään tarinaan, mukaan vain. Kannattaa kuitenkin vali-
ta jokin aloittelijaystävällinen, melko lyhyt peli, josta aloittaa. 

Varoituksen sanasena on todettava, että larppaajat ovat jos-
sain määrin hyvin sisäpiiriytyneitä, joten aloittelijan on olta-
va itse sosiaalisesti aktiivinen ja rohkea päästäkseen mukaan 
piireihin. Hyvänä puolena on kuitenkin se, että larppaajat 
pystyvät puhumaan ihan mistä vain, eli jos oma näkövamma 
arveluttaa, niin ei muuta kuin reippaasti ottaa asian puheek-
si pelinjohtajan kanssa.” -Ida

”Mieti, millaisesta pelistä olisi kiva aloittaa. Kysy neuvoa 
larppaamista harrastavilta kavereilta tai mene keskustelemaan 
larp.fi-sivustolle. Jos rohkeus meinaa pettää, pyydä, että saat 
vaikkapa hahmon, joka pelaa vahvasti parina toisen hahmon 
kanssa. Etsi peli, johon sinut toivotetaan lämpimästi tervetul-
leeksi. Jos pelinjohto on nihkeä siksi, että olet aloittelija tai 
näkkäri, ei se peli ole sinua varten. Sinulle löytyy kyllä peli, 
joka ottaa sinut avosylin vastaan. Ja muista, että larppaami-
nen ei ole minkään osaamisen todistamista vaan yhdessä ra-
kennettu elämys.” -Riikka

Sanasto
LARP on lyhenne sanoista live action role play, suomeksi käy-
tetään myös nimityksiä liveroolipeli, elopeli tai näytelmäpeli. 
Pelinjärjestäjät kirjoittavat tilanteen ja hahmot, suunnittele-
vat salaisuuksia, tavoitteita ja mahdollisia juonikuvioita. Kun 
kaikki on valmista, pelaajat ottavat tilanteen käsiinsä ja eläy-
tyvät omiin hahmoihinsa vieden omaa tarinaansa eteenpäin. 
Hahmoksi pukeutuminen ja hahmon tavoin käyttäytyminen 
kuuluvat asiaan. Saa itkeä, jos hahmoa itkettää jne.

Pöytäroolipeli mainitaan suomeksikin joskus englanninkieli-
sellä lyhenteellään RPG, joka tulee sanoista role playing game. 
Yleensä tätä tarkoitetaan puhuttaessa roolipeleistä. Tunnetaan 
myös nimellä tarinankerrontapeli, sillä se on ikään kuin yh-
teisöllistä tarinankerrontaa, jossa yksi toimii pelinjohtajana ja 
on vastuussa seikkailun maailmasta ja juonesta, ja jokaisella 
pelaajalla on oma hahmonsa, joiden toimintaa he kontrolloi-
vat. Konfliktitilanteet ja sattumat mallinnetaan usein nopilla. 
Tekstiroolipeli on omanlaisensa tarinankerrontapeli, joka toi-
mii esimerkiksi internetin välityksellä niin, että pelaaja jatkaa 
yhteistä tarinaa hahmonsa toimista kirjoittamalla.

High-fantasy, korkea fantasia, on perinteistä, esim. tolki-
enhenkistä keskiaikafantasiaa, jossa tapaa haltioita, velhoja, 
örkkejä, keijuja ja silloin tällöin lohikäärmeitäkin. Sen sijaan 
low-fantasy, alhaisfantasia, on fantasiaa, jossa esiintyy usein 
taikuutta tai erilaisia satuhahmoja, mutta joka ei noudata pe-
rinteisen fantasian kaavoja. Tapahtumat voivat sijoittua vaik-
kapa 1800-luvulle, nykyaikaan tai tulevaisuuteen, ja mukana 
voi olla esim. teknologiaa.
Liveroolipelissä ei tarvitse eläytyä välttämättä minkäänlaiseen 
vieraaseen tai historialliseen todellisuuteen. Myös nykysuo-
meen sijoittuvia realistisia pelejä pelataan silloin tällöin.
Tietoa: www.larp.fi
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Vaikka vasta odottelemme joulun herkkuja ja 
tuoksuja, ei kevättalveen ole kovin pitkä matka. 
Yhteishaku ammatilliseen peruskoulutukseen ja 
lukiokoulutukseen on 1.-19.3.2010. Ammatilliseen 
peruskoulutukseen hakiessa on hyvä suoda ajatus 
joustavan valinnan mahdollisuudelle. 

Mikä on joustava valinta?
Koulutuksen järjestäjä voi erityisestä syystä ottaa enintään 
30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksik-
köön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumat-
ta. Erityisten syiden tulee olla hakijan henkilöön liittyviä. Tällai-
sia ovat esim. terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, harrastuk-
seen liittyvät syyt, sosiaaliset syyt ja työllistymisen turvaami-
seen liittyvät syyt.

Milloin joustavaa valintaa voi käyttää?
Joustavaa valintaa voi käyttää sekä yhteisvalinnassa että sen 
ulkopuolella olevaan ammatilliseen peruskoulutukseen. Sen 
avulla voi hakea kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoivei-
siin. Joustavalla valinnalla ei kuitenkaan voi hakea lukioon. va-
lintapistejärjestyksestä poikettaessa otetaan aina huomioon 
hakijan koulutustarve ja todelliset mahdollisuudet selviytyä 
opinnoista. 

Mitä on muistettava hakuvaiheessa?
Jos hakija haluaa käyttää joustavaa valintaa, hänen on mainit-
tava siitä nettihakulomakkeessa tai paperisessa hakulomak-
keessa. Liitteet, joihin hakija vetoaa, on lähetettävä niihin op-
pilaitoksiin, joihin hän haluaa hakea joustavan valinnan kaut-
ta. Näkövammaisen hakijan kohdalla liitteenä on oltava aina-
kin lääkärintodistus näkövammasta. Halutessa mukaan voi lait-
taa myös muita liitteitä. 

Mistä lisätietoja?
Joustavasta valinnasta saa lisätietoja koulujen opinto-ohjaajil-
ta ja Näkövammaisten Keskusliiton koulutussihteeriltä.
Puh. (09) 3960 4574
Gsm 050 401 5802
Email sari.kokko@nkl.fi 

sari kokko

Joustava valinta 
yhteishaussa

Kela on ottanut käyttöön uuden lomakkeen KU110. Lomake 
on tarkoitettu nuorenkuntoutusrahaa varten tehtävän henkilö-
kohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman laatimiseen. 
Lomake antaa hyvän suunnan sille, mitä tietoja suunnitelmas-
sa tulee olla. Kirjoitustilaa on kohtalaisen paljon, mutta erilli-
nen liite voi silti olla tarpeen. Lisäksi tarvitaan luonnollisesti 
lääketieteellinen kannanotto suunnitelman realistisuuteen nä-
kövammaan nähden. 
Lomake on ladattavissa Kelan sivuilla kohdassa lomakkeet

Uusi lomake 

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 0 9



Kohtaamisia 
paikallisliikenteessä

”Matkustaminen avartaa”, niinhän sitä sanotaan. Mutta ei kai 
sitä tarvitse kovin kauas lähteä, että jo avartuu. Ihan jo Hel-
singin sisällä julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen on varsin 
avartavaa. On paljon jänniä kokemuksia.

Yksi syy siihen, miksi kuljen mieluummin julkisilla kuin 
taksilla, on juuri tuo näkökulman avartuminen. Kun kulkee 
muiden ihmisten joukossa, tulee väistämättä kanssakäymis-
tä toisten ihmisten kanssa ja tulee tavattua paljon erilaisia ih-
misiä ja käytyä lyhyitä, joskus kovinkin mielenkiintoisia kes-
kusteluja. Usein keskustelut ja kanssakäymiset noin muuten-
kin lähtevät juuri siitä, että olen sokea. En suoraan sanottuna 
usko, että kovin moni tulisi oma-aloitteisesti keskustelemaan 
kanssani, jos seisoisin bussipysäkillä tai juna-asemalla ilman 
valkoista keppiä. Voisin muuten kokeilla joskus.

Suurin osa minun ja kanssakulkijoiden välisestä kanssa-
käymisestä on ihan vain sitä, että ihmiset auttavat minua ta-
valla jos toisella. Joku kertoo, että bussini tuli pysäkille, toi-
nen opastaa junan ovelle, kolmas haluaa viedä minut oikeal-
le laiturille, neljäs antaa paikkansa ratikassa… Paljon pieniä 

asioita, joiden kautta olen saanut tavata monia ihan mielen-
kiintoisiakin ihmisiä.

Erityisesti juna-asemat ovat muodostuneet paikoiksi, joissa 
sattuu ja tapahtuu. Olen ollut humalaisen homopariskunnan 
seurassa koko matkan Pukinmäen asemalta Helsingin rauta-
tieasemalle ja siellä vielä noin 20 minuuttia, kun pariskunta ei 
halunnut jättää minua yksin odottamaan kavereitani, vaikka 
vakuutin pärjääväni. Pasilan asemalla joku varsin anonyymiksi 
jäänyt henkilö opasti takaapäin, repustani kiinni pitäen, mi-
nut nätisti ohi hissin ja portaiden, joista olisin ottanut suun-
taa. Kiitoksenkaan jälkeen hän ei puhua pukahtanut.

Kielitaitoani olen myös saanut harjoittaa. Muutamaan ker-
taan on jotkut huonosti englantiakin puhuvat miehet tullut 
opastamaan minua, joka kerta muuten juna-asemilla. Yksi 
oli vaihto-opiskelija Filippiineiltä, muista en tiedä. Pariin ot-
teeseen olen Pukinmäen asemalle bussilla tullessani törmän-
nyt englantia puhuvaan mieheen, joka on hihastani nykinyt 
ja kysynyt olenko menossa junalle. Enpä ollut, vaan kotiin. 
Minusta melkein tuntuu, että molemmilla kerroilla kysees-
sä oli sama mies. Ja hyvin heikolla englannin kielitaidollani 
olen näille kansainvälisille auttajille yrittänyt aina sönköttää, 
mihin olen menossa. Homma on tullut selväksi ja aina olen 
oikeaan paikkaan päätynyt. Mielenkiintoisin tilanne oli, kun 
eräs myös englantia heikommin puhuva mies kiskoi minua 
käsivarresta kohti junaa ja yritin hädissäni selvittää, onko se 
edes oikea juna – sellainen, jolla pääsisin kotiin.

Hämmästyksekseni olen saanut huomata, että ylivoimai-
sesti suurin osa auttajistani on ollut miehiä, yllättävän nuoria-
kin vielä. Hämmästyttävää se on ollut siksi, että yleisesti ehkä 
naisia pidetään enemmän auttavaisempina kuin miehiä. Enkä 
olisi voinut etukäteen arvata, että minulle tulee ihan oikeasti 
Helsingin rautatieasemalla noin 25-vuotias mies tarjoamaan 
apuaan sanomalla ensimmäisenä: ”Ota mua kädestä kiinni.” 
Hän halusi ensin opastaa minut metrolta portaat ylös, sinne 
juna-aseman puolelle. Sain hänet kertomaan, miltä laituril-
ta junani lähtee ja hän välttämättä halusi vielä opastaa minut 
oikealle laiturille saakka, vaikka hänellä itselläkin oli jo mel-
kein kiire junaan ja vaikka olisin selvinnyt ihan loistavasti yk-
sin. Nuorukainen esittäytyi Joonaksi ja selitti, että hän halusi 
kertoa nimensä, jotta en ihan tuntemattoman mukana liik-
kuisi. Syy tuokin.

Olen kuunnellut bussipysäkillä 66-vuotiaan miehen tarinaa 
lapsuudestaan Helsingissä ja siitä, kuinka hän ei enää nähnyt 
risteyksestä 200 metrin päästä bussin numeroa, kuten joskus 
nuorena. Olen keskustellut kirjallisuudesta ratikassa törmän-
neeni äänikirjanlukijan kanssa ja olen tavannut monia, mo-
nia muitakin ystävällisiä ihmisiä, joita en näkevänä julkisilla 
liikkuvana nuorena olisi varmasti tavannut. Silti (rautatiease-
malla) eräs mies halusi tarjota minulle Jeesuksen avulla nä-
köä takaisin, jotta voisin ”viuhtoa vapaasti, minne haluaisin”. 
Sitäkään miestä en olisi tavannut, jos en olisi sokea.
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Nuoret Virroilla
NKL:n nuorisotoimi järjesti 6.-12.7. nuorten kesäleirin virroil-
la lomakeskus Marttisissa. Leiriviikko koostui erilaisista teema-
päivistä. Näitä olivat maaseutu, seikkailu, kansainvälisyys ja te-
levisio. Jokainen päivä piti sisällään erilaisia työpajoja, joista jo-
kainen sai valita mieleisimmän. Suurimman suosion palaut-
teen mukaan saivat seikkailupäivän resinamatka sekä tv-päi-
vän leikkimielinen Amazing race kisa. Leirille saatiin yllätysoh-
jelmaa loppuviikosta, kun Marttisissa omia kesäjuhliaan vietti 
Golbel riders -niminen moottoripyöräkerho. Jokainen halukas 
leiriläinen pääsi moottoripyöräajelulle. 

viimeisen illan Talent-kisassa leiriläiset toivat omat taitonsa 
muiden nautittavaksi. Ohjelmassa oli laadukasta musiikkia, tai-
katemppuja ja Suomen ennätysyrityksiä tv:n Ennätystehtaan 
tyyliin. Ohjaajatkin toivat iltaan omat ohjelmanumeronsa. 

Kesällä 2010 nuorisotoimen leirejä on kaksi. Ensimmäinen 
pidetään 13.-20.6. Oulussa. Leiri keskittyy luoviin toimintoihin 
ja on nimeltään Tuoteleiri. Leiriläiset valitsevat kaksi teemaa 
tarjolla olevista vaihtoehdoista ja tekevät näistä NKL:n kesäpäi-
villä esiteltävät tuotokset. Leiri järjestetään yhteistyössä Näkö-
vammaisten kulttuuripalvelun kanssa.

Perinteinen kesäleiri vietetään 5.-11.7. Lautsian lomakeskuk-
sessa Hauholla. Leirillä osallistujat saavat valita itselleen mie-
leisimmän vaihtoehdon erilaisista valinnaisista ohjelmista. Lei-
rimainokset ja ilmoittautumislomakkeet ilmestyvät maalis-
kuussa 2010 ja ne lähetetään kesän 2009 leiriosallistujille auto-
maattisesti.

Uusi Nutor on valittu
Nuorisofoorumi vietettiin 10.-11.10. Kouvolassa nuorisokeskus 
Anjalassa. Foorumin teemana oli elokuva, jota käsiteltiin mo-
nipuolisesti lauantain aikana. Sunnuntaina vuorossa oli Nuto-
rin vaalit.

Lauantain aloittivat puvustaja Arja Ojan sekä elokuvaohjaa-
ja Hanna Bergholmin kertomukset omista työnkuvistaan. Arja 
Ojan mukaan lavastajan työssä tarvitaan ennen kaikkea mieli-
kuvitusta sekä todella hyviä yhteistyötaitoja ja kompromissiky-
kyä. Pelkillä teknisillä taidoilla ei pitkälle pääse. Puvustajan tu-
lee pystyä saamaan ohjaajan ja itsensä yhteinen näkemys pu-
vusta sekä selvittää mitä erityispiirteitä puvulle vaaditaan. Li-
säksi yhteistyötä tehdään lavastajan ja näyttelijöiden kanssa. 
Arja Ojan mukaan työssä parasta on ideointivaihe sekä tämän 
jälkeen tiimin kanssa tehtävä yhteistyö ja yhteisen päämäärän 
saavuttaminen. 

Hanna Bergholm kertoi, että ohjaajan tulee olla näyttelijän 
peili, jotta tämän ei tarvitse itse kontrolloida tekemisiään. Oh-
jaaja on myös turva, jotta näyttelijäT uskaltavat heittäytyä roo-
liinsa. Hanna kertoi työn alkavan ohjaajan, kuvaajan, puku-
suunnittelijan, lavastajan ja näyttelijöiden yhteistyönä. Tämän 
jälkeen ohjaaja jatkaa leikkaajan kanssa työtä. valmiiksi leikat-
tuun elokuvaan tehdään äänityöt eli tehostetaan jo olemassa 
olevia ääniä sekä luoDaan tunnelmaa uusilla äänillä. viimeise-
nä elokuva saa vielä värimäärittelyn. Bergholmin mukaan oh-
jaajan ei kuulu olla näiden kaikkien alojen asiantuntija vaan 
ohjaajalla on elokuvien taiteellinen päävastuu. Tämä tarkoit-

taa vastuuta sekä tuotoksesta että muiden innostamisesta mu-
kaan, jotta lopputuloksesta tulisi paras mahdollinen.

Hieman erilaisempana ohjelmana lauantaina oli maailman-
laajuisen Tähtien Sota aiheisiin pukuihin erikoistuneen puku-
yhteisö 501st Legioona Nordic Garrisonin vierailu. Järjestö on 
hyväntekeväisyysjärjestö, jonka jäsenet ovat itse rakentaneet 
täysin autenttisia Star Wars asuja ja esiintyneet niiden kanssa 
eri tapahtumissa keräten esimerkiksi Suomessa rahaa Unicefil-
le. Foorumissa he tutustuttivat nuoria Star Wars elokuvien hah-
moihin muun muassa erilaisten asujen, aseiden sekä elokuvis-
sa käytettyjen alusten mallien avulla.

Foorumin iltaohjelmana Hanna Bergholm kuvaili elokuvan 8 
päivää ensi-iltaa. Ohjelmassa oli myös elokuva-aiheisia tietokil-
pailuja sekä musiikkia. 

Sunnuntain Nutorin vaalissa Kaisu Hynninen vantaalta valit-
tiin jatkamaan puheenjohtajana. 23-vuotiaalle Kaisulle tämä 
on neljäs kausi puheenjohtajana. Nutorin varsinaisiksi jäsenik-
si valittiin 22-vuotias Tommi Kivistö Tampereelta sekä 15-vuoti-
as Anniina Latikka Espoosta.  Nutoriin kuuluvat lisäksi 17-vuo-
tiaat Ronja Oja Helsingistä ja Lotta Lundell Kaarinasta. Nutor 
eli nuorisotoimijaryhmä on liiton valtakunnallinen nuorisotoi-
mikunta. Sen tehtävänä on suunnitella nuorille valtakunnallis-
ta toimintaa, kuten viikonlopputapahtumat ja kesän leirit. Nu-
tor ottaa myös kantaa ajankohtaisiin näkövammaisia nuoria 
koskettaviin aiheisiin ja tekee näkövammaisuutta tunnetuksi 
nuorten keinoin.

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

Janne, Isak ja Ronja resinoivat.
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Yritin keskittyä matematiikan kokeeseen. Prosentit pyöri-

vät päässäni, kun yritin laskea vaikeita laskuja. Samaan 

aikaan kännykkä värisi taskussani. Tiesin heti, mistä oli kyse. 

Minun pitäisi lähteä heti, koska minun piti mennä johonkin tut-

kimuksiin. En kuitenkaan muistanut mihin. Laitoin matematii-

kan kokeen pöydälle ja lähdin kävelemään. Kiskaisin oven au-

ki ja menin käytävälle. Näytti siltä, että jossain tapahtui jotain. 

Menin ulko-ovelle ja ulos. Seisoin pihalla ja menin autoon. Me 

jouduimme valitettavasti ajamaan kaasu pohjassa, koska meil-

lä oli kiire. Yhtäkkiä auto pysähtyi!

Poliisi seisoi ikkunan takana. ”No niin, saatte suuret sakot”, 

poliisi sanoi. Silloin käynnistimme auton ja karkasimme. ”Voi 

ei sakotettavat karkaavat pikaisesti perään! poliisi huusi. Poliisi 

käynnisti auton ja lähti seuraaman autoa, jonka takavalot vilk-

kuivat talviauringossa.

Näimme poliisiauton takanamme ja kuulimme pillien vinku-

nan ikkunasta. Käännyimme äkkiä metsäpolulle. Auto kolahte-

li pikkukiviin ja oksat raapivat ikkunoita. Poliisiauto yritti tun-

keutua metsään oksaleikkureillaan, koska se oli nykyään jokai-

sen poliisiauton vakiovaruste. 

Pääsimme metsästä, mutta auton takapuskuriin oli jäänyt 

valtava kaatunut puu, joka pomppi auton vauhdissa. Takana 

oli nimittäin metallia, joka oli ruostunut huolimattomassa au-

tonpesussa. Ajoimme vain autolla ja olimme unohtaneet tut-

kimuksen. 

Äkkiä huomasimme, että olimme kaupan vieressä. Taka-

namme näimme poliisiauton, jonka ikkunasta kuului jotain ra-

diopuhelinta. 

Äiti jäi autoon ja minä menin kauppaan. Kaupassa päätin, 

että voisin ostaa omenoita ja jotain muutakin. Pian sain tava-

rat hankittua. 

Seisoin kassajonossa kärsimättömänä ja söin omenaa. Ome-

na lipesi käsistäni ja pyöri lehtihyllyn alle. Kumarruin ottamaan 

sitä ja huomasin, että se oli hajonnut. Nyt omenan kuoret olivat 

lattialla ja siemenet olivat levinneet joka paikkaan. 

”Voi ei!” minä huusin niin kovaa, että ihmiset säikähtivät. Ih-

miset liukastelivat ja kiljuivat, sillä omena oli hajonnut. Pyysin 

joltakulta tyypiltä paperia. Tyyppi antoi sitä minulle.

Ei ollut kivaa siivota omenaa lattialta. Se oli kuitenkin välttä-

mätöntä, sillä kohta joku olisi varmasti mennyt selälleen ome-

namehuun. Liukastelu oli käynnissä. Äkkiä paperi lensi jonne-

kin. Olin unohtanut kärryt, mutta räsähdys muistutti niistä mi-

nua, joka yritti epätoivoisesti löytää sitä paperia. Joku oli kaa-

tanut kärryt vahingossa.

Nyt sain oikeasti ruveta ryömimään. Sain omenan kiinni, 

mutta se putosi äkkiä lattialle. 

Kymmenen minuutin kuluttua olin saanut lehtihyllyn ja 

kassan välin siihen kuntoon, että sillä pystyi jo kävelemään. 

Tosin kengillä oli taipumusta jäädä kiinni litran vadelmame-

hutiivistepulloon, joka oli pudonnut kärryistä. Menin maksa-

maan, koska kassajono oli häippässyt. Ihmiset olivat menettä-

neet tasapainonsa. 

Autolla minä melkein kompastuin puuhun. Menin autoon, 

mutta silloin varashälyttimen kimeä kiljunta kuului. Siinä sa-

massa vartija tuli, tarttui minuun ja ärisi: ”Mitä sinä olet teh-

nyt. Varastit meiltä omenoita.” 

Olin tukalassa tilanteessa. Minä olin tietysti unohtanut mak-

saa sen omenan, joka oli lattialle hajonnut. 

”Minun oli aivan pakko syödä sitä omenaa kassajonossa, 

koska kouluruoka oli loppunut”, sanoin. ”No maksa nyt se ome-

na”, vartija sanoi. Otin rahat ja maksoin omenan. Menin takai-

sin autolle. 

Lähdimme ajamaan kotiin ja minä söin kaikki omenat. Oli jo 

melkein ilta. Oli niin kova myrsky, että kun tulin autosta reppu-

ni lennähti puun latvaan roikkumaan lenkistään. Äiti haki sano-

malehdet postilaatikosta, mutta ne singahtivat välittömästi jo-

honkin ja repeytyivät. Menin huoneeseeni, jossa oli eilen hajon-

nut ikkuna. Pikkusisko oli heittänyt leikkiskootterinsa ikkunas-

ta, koska joku oli vahingossa poistanut skootterin takapyörän. 

Siksi huoneessa tuuli ja pöydällä olevat paperit lensivät.

Ilta pimeni nopeasti ja raivoisa myrskytuuli ulvoi. Oli kyl-

mä ja varpaita palelsi.

Leevi Alahäivälä

Jännittävä päivä
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tT utustuin haitariin noin 10 vuotta sitten, 
kun pikkuveljeni Tuukka kinusi ja sai pie-
nen leluharmonikan. Kun Tuukan kiin-
nostus haitariin parin viikon jälkeen hii-

pui, siirtyi soitin minulle. Kun vanhempani huomasivat kiin-
nostukseni harmonikkaa kohtaan, hankkivat he mummoni 
erään tuttavan kautta minulle lainaksi lastenmallin piano - ja 
näppäinharmonikat. Opettelin omatoimisesti näppäinharmo-
nikan diskanttipuolen, ja vuoden itseopiskelun jälkeen mi-
nut päätettiin ilmoittaa musiikkiopiston pääsykokeisiin. Lä-
päisin kokeen, ja pääsin oppilaaksi Pohjois-Kymen musiik-
kiopistoon, jossa opiskelen edelleen.

Haitarin lisäksi soitan jonkin verran pianoa ja kosketin-
soittimia. Niihin en ole kuitenkaan saanut koskaan minkään-
laista opetusta, vaan soitan niitä lähinnä omaksi ilokseni. Ns. 
bändisoittimista osaan soittaa ainoastaan rumpuja. Kielisoit-
timiin en ole koskaan tutustunut, mutta haaveissa on joskus 
opetella soittamaan jollain tavalla kitaraa ja bassoa.

Matka mestaruuteen
Ikaalisissa järjestettävät Suomen  harmonikansoiton peliman-
nimestaruuskilpailut ovat perinteiseen harmonikkamusiik-
kiin nojaava pitkät perinteet omaava kilpailu, joka järjeste-
tään joka kesä juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kilpailussa on 
omat sarjat junioreille, alle 15-vuotiaille, 18-vuotiaille, aikui-
sille sekä veteraaneille. Kilpailuohjelmisto koostuu kahdesta 
suomalaisesta harmonikkakappaleesta, joista toisen on olta-
va polkka tai jenkka, toisen valssi tai masurkka. Kilpailusuo-
rituksen arvostelee ammattilaisista koostuva tiimi, ja kolme 
parasta palkitaan pokaaleilla. Lisäksi jokainen kilpailija saa 
tuomareilta pisteet ja henkilökohtaisen palautteen, jotka lä-
hetetään osallistujille jälkeenpäin postitse. Kilpailujen pito-
paikkana on sen koko 38-vuotisen historian aikana toiminut 
Ikaalisten Omatupa-sali. Pelimannimestaruuskilpailuilla ei 
ole mitään tekemistä Kultaisen harmonikan kanssa, eikä kil-
pailuja myöskään televisioida.

Olen osallistunut pelimannikilpailuihin nyt kolmena vuon-
na peräkkäin. Ensimmäisenä vuotena pääsin neljänneksi, toi-
sena kolmanneksi ja viime kesänä voitin sitten oman sarja-
ni. kilpailukappaleeni olivat tuolloin Viljo Vesterisen sävel-
tämä valssi Laivaston tanssiaiset sekä Taito vainion sävellys 

Pelimanni 
soittaa heviäkin
Pelimannimestari Joose Ojala kertoo tiestään mu-
siikin maailmassa.

Mäntsälän polkka. Aloitin kilpailuohjelmiston harjoittelun 
musiikkiopistossa noin vajaata vuotta ennen varsinaista kil-
pailua. Vaikka olinkin valmistautunut kilpailuihin mielestäni 
hyvin, oli itse soittotilanne tietysti jännittävä kokemus. On-
nistuin mielestäni soitoissa nyt paremmin kuin aikaisemmil-
la kilpailukerroilla, mutta siitä huolimatta voitto oli minulle 
kohtuullisen suuri yllätys.

Harrastuksesta ammatiksi
Olen esiintynyt käytännössä koko soittourani ajan. Varsin-
kin alkuaikoina suurin osa esiintymisistä tapahtui pikkuvel-
jeni Tuukan kanssa, joka soitti koskettimia ja lauloi osan kap-
paleista. Ensimmäinen isompi esiintyminen tällä kokoonpa-
nolla tapahtui vuonna 2003 Kuusankoskella eräässä virkis-
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tystilaisuudessa. Tuolloinen ohjelmistomme käsitti lähinnä 
lastenlauluja ja mm. Kirkan ja Irwinin tunnettuja ikivihreitä. 
Tuukan kanssa keikkailu oli kohtuullisen aktiivista seuraavat 
4-5 vuotta, ja esiinnyimme parhaimmillaan jopa useita ker-
toja kuukaudessa. Suosion syynä oli varmastikin melko iskel-
mä - ja ikivihreäpainotteinen ohjelmistomme, joka sopi väli-
aika - ja viihdykemusiikiksi hyvin monenlaisiin, yleensä hie-
man vanhempien ihmisten tilaisuuksiin. Sittemmin keikkai-
lu tuukan kanssa on kuitenkin hiipunut. Suurimpana syynä 
lähinnä soittotaitojen karttuessa tullut vaikeus toistaa mut-
kikkaampia kappaleita vain kahden soittajan voimin. Lisäksi 
opiskeluni ensin Jyväskylässä ja nyttemmin Arlassa on han-
kaloittanut harjoittelua ja esiintymisten järjestämistä. Kos-
ka kiinnostukseni muiden kanssa soittamiseen ei ole kuiten-
kaan laskenut, pikemminkin päinvastoin, etsiskelen aktiivi-
sesti kokoonpanoa, jossa  soittaminen  onnistuisi myös tääl-
lä Espoossa.

Tuukan kanssa tehtyjen esiintymisten ohella olen aina esiin-
tynyt yksin. Aluksi lähinnä vain musiikkiopiston tilaisuuk-
sissa, mutta soittotaitojen ja ohjelmiston karttuessa muualla-
kin. Viime vuosina olen hoitanut lukuisia säestystehtäviä eri-
laisissa tapahtumissa ja esimerkiksi koulun juhlissa. Lisäksi 
yläasteella ja Jyväskylän kymppiluokalla vaikutin aktiivisesti 
koulun bändeissä ja niiden esiintymisissä. Bändeissä soitta-
essani käytän Rolandin valmistamaa digitaalista FR3-sb-di-
gitaaliharmonikkaa. Soitin on tavallisen harmonikan muovi-
nen mallinne, mutta on käytännössä syntetisaattori, josta ta-
vallisten harmonikkaäänien lisäksi löytyy runsaasti mm. pu-
hallin, basso ja urkusoundeja.

Yksin esiintyessäni repertuaarini on melko monipuolinen 
perinteisestä haitarimusiikista aina heavyyn, ja valitsen kappa-
leet aina kuhunkin tilaisuuteen sopivaksi. Harmittavan monen 
mielestä haitarilla voi soittaa kuitenkin vain vanhaa pölyistä 
humppaa, ja tätä ennakkokäsitystä yritän aina parhaani mu-
kaan murtaa joskus hieman erikoisilla kappalevalinnoilla.

Minulle on noin 12-vuotiaasta asti ollut selvää, että mu-
siikki tulee tavalla tai toisella työllistämään minut. Olen kyl-
lä siinä sivussa harkinnut muitakin ammatteja, mutta pää-
tynyt aina musiikkiin, sillä se on loppupeleissä kiinnostanut 
aina eniten. Olen nimenomaan kiinnostunut pop jaz-musii-
kin soittamisesta, ja sitä haluaisin myös opiskella. Hain Ar-
lassa muusikkolinjalle, mutta siellä ei tarjottu mahdollisuut-
ta soittaa harmonikkaa pääsoittimena.  Kartoitan kuitenkin 
mahdollisuutta musiikin opiskeluun jatkuvasti, ja saan siihen 
toivottavasti pian selvyyden.

Sanaristikoita ja ajatusleikkejä
Annikki Peltonen on koonnut muistojensa aarteista ajatusleik-
kejä, joita leikittiin aikoinaan Helsingin Sokeainkoulussa ja Ar-
lainstituutissa yhdessä ja yksikseen. Kirjasta on painettu kak-
si versiota, pistepainos ja mustavalkoinen versio. Suurin osa ai-
neistosta on sanaristikoita, mutta muitakin ajattelua kehittäviä 
leikkejä löytyy kirjasta, kuten tietoa piilosanoista.  Kirjaa voi os-
taa hintaan 15.00  euroa / kpl. puh. (09) 5419 200 tai 050 5118 
408/Annikki Peltonen.

Ainutkertainen oppija
Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen
Jokaista ainutkertaista oppijaa kunnioittava ja kunkin edelly-
tykset huomioonottava opetus on arvokas päämäärä. Sen to-
teuttamisessa tarvitaan kaikkien opettajien panosta. 

Ainutkertainen oppija antaa käytännönläheisiä vihjeitä niin 
opetuksen yksilöllistämiseen, tehostetun ja erityisen tuen to-
teuttamiseen kuin syrjäytymisen ehkäisemiseen sosiaalisten 
taitojen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisellä. Niin työ-
tään aloittelevat kuin jo pitkän työuran luoneet opettajat saa-
vat teoksesta aineksia oman työnsä kehittämiseen ja oppilait-
tensa kohtaamiseen.
Ainutkertainen oppija
Toim. Oiva Ikonen - Ansaliina Krogerus 
PS-kustannus, 2009, 244 s.
www.ps-kustannus.fi
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Näköstellään
Näköstellään kirjan toinen painos on ilmestynyt.
Kirjan hinta 45€ sis. alv
Kirjaa voi tilata osoitteesta: Näkövammaisten keskusliitto, Las-
ten kuntoutus, Krista Kortelainen, puh. (09) 3960 4571,
krista.kortelainen@nkl.fi
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Työ tutuksi
Sarjassa kerrotaan näkövam-
maisten lasten ja nuorten paris-
sa työskentelevien ammatti-ih-
misten työstä.

Lasten aluesihteeri 
Riitta Laakso on Helsingin ja Uuden-
maan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
alueiden lasten aluesihteeri. Silmäterä 
kysyi, mitä kaikkea aluesihteerin työpäi-
viin sisältyy.
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leena honkanen

Näkövammaisten 
Keskusliiton 
lasten aluesihteerit 

HUS:n piiri
Riitta Laakso  
PL 41, 00030 iiRiS  
(09) 3960 4538 
050 3521 645

TYKS:n piiri
Jaana Engblom  
Läntinen Pitkäkau 37 B 
20100 Turku
050-5918167 

TAYS:n  piiri
Terttu Hollo  
Kuninkaankatu 8 A 1  
33210 Tampere 
(03) 2147 476 
0500 595 431

KYS:n piiri
Annika Tyynysniemi 
Kauppakatu 9 A 1  
40100 Jyväskylä 
(014) 613 971 
050 5965 026

OYS:n piiri
Eija Selmgren 
Linnankatu 32  
90100 Oulu 
(08) 377 210 
050 596 5011

rR iitta Laakso arvi-
oi alueellaan ole-
van noin kolme 
ja puolisataa nä-

kövammaista lasta. Noin kolmasosa alu-
een perheistä on ilmoittanut yhteystie-
tonsa aluesihteerille.

– Me emme tietenkään saa perheiden 
yhteystietoja mistään, vaan perheiden 
täytyy itse ottaa yhteyttä minuun päin. 
Toiminnan suunnittelun ja tiedottami-
sen kannalta on tärkeää tietää mahdolli-
simman hyvin, miten perheet jakautuvat 
eri alueille. Rekisterissäni olevat perheet 
saavat aluesihteerin kausitiedotteen, jo-
ka sisältää aluesihteerin ja yhteistyöta-
hojen järjestämät tapahtumat ja tapaa-
miset. Jos sosiaaliturvan alalla on jo-
tain uutta ajankohtaista tiedotettavaa, 
kerron siitä myös tiedotteessa. 

 Aluesihteerin työ painottuu Riitta 
Laakson mukaan paljolti lasten ja nuor-
ten harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan 
ja osallistumismahdollisuuksien luo-
miseen.

– Harrastusmahdollisuuksien etsimi-
nen ja tiedon vieminen näkövammai-
sen lapsen erityistarpeista esimerkik-
si kuntien liikuntatoimeen, on aluesih-
teerin tehtävä. Keskussairaaloiden kun-
toutusohjaajat tekevät hyvää työtä avus-
taen perheitä hakemusten ja valitusten 
teossa, mutta joskus myös aluesihteerin 
apua tarvitaan. 

– Nyt jo vakiintuneita aluesihteeri-
työn toimintamuotoja ovat esimerkik-
si erilaiset koulupäivät ja vauvaperheta-
paamiset. Erilaisessa koulupäivässä nä-
kövammaiset koululaiset, heidän avus-
tajansa, opettajansa voivat tavata ja tu-
tustua toisiinsa normaalia koulutyötä 
epävirallisemmissa merkeissä. Samal-
la jaetaan myös tietoja ja kokemuksia 
eri kouluissa työskentelevien kollego-
jen kesken.  

- Vauvaperhetapaamisia olemme jär-
jestäneet yhteistyössä HUS:in näkövam-
maisten lasten kuntoutusohjaajan ja psy-
kologin kanssa Iiris-keskuksessa. Ne-
kin ovat luonteeltaan vapaamuotoisia 
perheiden ja työntekijöiden keskuste-
lutilaisuuksia. 

Aluesihteerin tehtäviin kuuluu myös 
tarjota näkövammaisten lasten kanssa 

työskenteleville tukipalveluja. 
- Järjestämme esimerkiksi LA-KU 

-varhaiskuntoutusohjelmaan perustuvia 
opintopiirejä päivähoidon henkilöstöl-
le ja lasten parissa työskenteleville tera-
peuteille. Opintopiireissä mietitään yh-
dessä esiin nostettavia aiheita. Seuraa-
van kokoontumisemme aiheeksi vali-
koitui leikki. Iiris-keskuksessa järjeste-
tään myös erilaisia koulutuksia, joiden 
järjestelyissä olen mukana.

Riita Laakson mukaan kaikkien vii-
den lasten aluesihteerin toimenku-
va on melko samanlainen eri puolilla 
Suomea. 

– Turussa aluesihteerin paikka on 
ollut täyttämättä melkein kaksi vuotta, 
mutta ensi keväänä sielläkin aloittaa uu-
si vakituinen aluesihteeri. Jossakin alu-
eilla aluesihteeri toimii myös alueensa 
keskussairaalapiirien kuntoutusohjaa-
jana, joten työn painopisteet määräy-
tyvät sen mukaan. 

– Kouluikäisten lasten kuntoutus-
kurssit ovat aluesihteereiden vetovas-
tuulla. Ne ovat yleensä suuria kursse-
ja, jossa on tilaisuus kuulla vanhempi-
en ja koululaisten kokemuksia ja saada 
tuntumaa siihen, mitä eri alueilla ta-
pahtuu.

– Kuluvana syksynä suunnitteilla ole-
va aikuistumisen kynnyksellä olevien 
vaikeavammaisten nuorten kuntoutu-
misen kehittämishanke, työnimeltään 
VAKE, on tuonut mielenkiintoista poh-
dittavaa. Jos Kela myöntää kuntoutuk-
sen, pääsemme aloittamaan kuntoutuk-
sen pilottipaikkakunnilla vuonna 2010, 
iloitsee Riitta Laakso.   

Oman alueensa kuntia Riitta laakso 
ei halua laittaa mihinkään paremmuus-
järjestykseen, mutta myöntää, että kun-
nissa on eroja. 

– Joissakin kunnissa kouluasiat suju-
vat paremmin, jossain toisessa taas vam-
maispalvelut ovat paremmin järjestet-
ty. Päätöksentekoajoissa tuntuu olevan 
suuria eroja eri kuntien kesken. Kulje-
tuspalveluasioissa tehdään usein rat-
kaisuja, joista joudutaan valittamaan. 
Kun näkevän lapsen oma kerho tai lii-
kuntaryhmä on lähellä kotia, saattaa se 
näkövammaisella lapsella olla kymme-
nien kilometrien päässä. On täysin pe-
rusteltua, että kuljetuspalvelu myönne-
tään matkaan lapsen omaan Oo mun 
kaa! tai Sporttis -kerhoon.

– Perheiden kannatta olla yhteydes-
sä lasten aluesihteeriin, mikäli ongel-
mia on. Meillä on liitossa käytettävis-
sä monen eri ammattilaisen tietotaito, 
jota voi hyödyntää asioiden selvittele-
misessä.

Riitta Laakso sanoo, että aluesihteerin 
työssä ei pääse urautumaan, kun yhteis-
kunta jatkuvasti tuo eteen uusia haas-
teita. Asiakastyöstä saa iloa, kun pystyy 
jakamaan vuosien tuomaa kokemusta 
ja osaamista. 
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Perjantaina  4.9. illansuussa alkoi Kuusaan kuntoutuskes-
kuksen leirikeskus Nassakan ympärillä kuhista. vaikka 

oltiinkin erityishuollon tiloissa, oli tällä kertaa leirikeskukseen 
majoittumassa joukko näkövammaisia nuoria.  Paikalle saapui 
ympäri Suomen innokasta nuorta judoväkeä, aina Oulun suun-
nalta asti, Minnan matkattua lentokoneella tänne Kymenlaak-
soon. Nassakan löytyminen tuotti usealle tulijalle vaikeuksia, 
mutta vaillinaisista  ajo-ohjeista huolimatta Satu ohjasti kyytin-
sä suoraan perille. Nassakan läheisyydestä Kuntoutuskeskuk-
sen asukkaitakin tuli hälinää ihmettelemään ja esittäytymään.  
Osa leirille tulijoista oli jo entuudestaan tuttuja vuoden takai-
selta judoleiriltä. Näkövammaisten nuorten lisäksi leirille osal-
listui Kuusankosken Judoseurasta nuorten puolelta Pauli, Joo-
nas ja Tomi. Edessä oli pitkä viikonloppu judon parissa Kuusan-
kosken Judoseuran isännöidessä tapahtumaa.

Perjantai-illan ensimmäisissä harjoituksissa oli tarkoitus vain 
hieman totutella liikkumaan tatamimatolla ja tutustua toisiim-
me. Kuten aina ennenkin, judomies-leikki vei mukanaan ja 
vääntö matolla oli melkoista. Kuperkeikkoja ja judon kaatumis-
harjoituksiakin ehdittiin kokeilla. Nuorten lisäksi matolle uskal-
tautui vanhemmista Ari ja Jaana. Pienen houkuttelun jälkeen 
myös katsomossa olleet Jaana ja Kipi löysivät itsensä tatamilta. 
Hien noruessa otsalla päättyi perjantai-illan harjoitukset. En-
nen nukkumaan menoa kokoonnuttiin vielä iltapalalle puheen 
sorinan täyttäessä majoitustilat. Leireillä ollessa ei koskaan voi 
olla liikaa syömistä, jutteli leirin Eetuista toinen, Juhon seura-
tessa ihmetellen veljensä ruokahalua. Keittiötöissä saivat sitten 
leirin järjestäjät Kari, Tapio ja ismo pukea judopuvun sijaan esi-
liinan päälleen. 

Hyvin nukutun yön jälkeen oli judon vuoro. Paikalle suun-
nisti Helsingistä judon paralympiamitalisti Jani Kallunki ja val-
mentajansa Juha vainio. Mukanaan he toivat vielä Mirjan oh-
jaajaporukan täydennykseksi. Parivaljakko ohjasi päivän aikana 
monipuoliset harjoitukset, aamulla maton pinnassa ja iltapäi-
vällä ”pystyjudoa”. Lauantaina tuli varsin tehokas paketti judon 
tekniikoita ja harjoitteita käytyä läpi. Aikakaan ei tahtonut oi-
kein riittää, kun oli taas jo kiire seuraaviin tapahtumiin.

Päivän judoharjoitusten jälkeen, ja tietenkin välillä hyvin 
syöden, siirryttiin linja-autolla Uttihalliin kokeilemaan seinä-
kiipeilyä. Siellä  kaikki pääsivät kokeilemaan, miltä kärpäsestä 
tuntuu. Monet tavoittivat korkealla olleen katon rajan silkkaa 
sitkeyttään. Erityisesti Miki pysyi seinällä todella pitkään kattoa 
tavoitellessaan.  

Lauantain loppuilta vietettiin rantasaunalla grillaten ja sau-
noen. Uskaliaimmat kävivät myös uimassa. väsymyksestä huo-
limatta seurustelua jatkui melko myöhäiseen iltaan asti. Tytöis-
tä Tessa olisi ollut illalla valmis vaikka lähtemään vielä judoma-
tolle. Myös Eetu ilmoitti olevansa valmis harjoituksiin. Lopulta 
majoitus hiljeni yöpuulle.

Sunnuntaina sai nukkua hieman pidempään ja levänneinä 
päivän judoharjoitukset sujuivat kertauksen merkeissä. Hie-
man leiriväsymystä alkoi kuitenkin jo otteissa olla. 

Ruokailu selvästi piristi menoa ja Eerola-golfin ruokailutilois-
sa puheen sorina oli melkoista leiriarviointeja tehtäessä. var-
sin mukavia kommentteja tapahtumasta jäi näin järjestäjän 
näkökulmasta mieleen.  Leirin ohjelmaa ja tiloja pitivät sopivi-
na myös kaverukset Tuukka ja Janne. Moni jo ilmoittautui mah-
dolliselle ensi vuoden leirillekin. 

Judoviikonlopun järjestäjänä toimi Kuusankosken Judoseu-
ra ry:n valtaisa talkooporukka: Tapio Kokkonen, Teemu Kokko-
nen,  ismo Pallaskallio ja Kari Tiensuu. 

Kiitämme kaikkia leirille osallistuneita, te teitte tästä muka-
van ja onnistuneen tapahtuman. 

Kiitokset myös Kuusaan kuntoutuskeskukselle, Sokeain Las-
ten Tukisäätiölle, Näkövammaisten Keskusliitolle ja Suomen 
Judoliitolle.

Näkövammaisten judo- ja liikuntaleiri 
pidettiin Kuusankoskella
Kari Tiensuu
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Nyt laitetaan ideat Kiertoon!
”Oho- onpas teillä hauska lumikolasta tehty kävelytuki lapsel-
lanne! ”

 ”Niin on- eikä maksanut kuin muutaman euron itse teke-
mällä!” 

Konstan isä rakensi pojalleen lumikolasta ja suksista me-
nopelin, jolla kulkeminen päiväkodin pihassa onnistuu talvike-
leillä. ideoita on syntynyt Konstan tarpeiden mukaan sinne pi-
tää päästä missä muutkin ovat!

Liikkumisessaan tukea käyttävien lasten ja nuorten tarpeet 
ovat yksilöllisiä. valmiita ratkaisuja niiden voittamiseen ei aina 
löydy helposti. Lakisääteinen järjestelmä ei pysty yleensä tarjo-
amaan perheille kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen perustu-
via apuvälineitä. 

Perhe on omien asioidensa ja arjen asiantuntija. Perheillä 
on hyviä ideoita ja ratkaisuja, jotka helpottavat arjen sujumis-
ta. Kampanjan aikana keräämme liikkumiseen liittyviä ideoi-
ta, joiden avulla osallistuminen yhteiseen toimintaan on mah-
dollista!

Keräämme ideat kuvineen ja teko-ohjeineen Malikkeen ko-
tisivuille ideapankkiin, josta ne ovat kaikkien saatavilla! Käy tu-
tustumassa Konstan välineisiin lumelle ja asvaltille www.mali-
ke.fi. 
Lisätiedot ja ohjeita ideoiden toimittamiseen: 
Henna ikävalko, Malike puh. 0207 718 302 tai henna.ikaval-
ko@kvtl.fi

Liity jäseneksi 
näkövammaisratsastajiin! 
Olemme perustaneet marraskuussa 2007 Näkövammaiset Rat-
sastajat ry:n, jonka tarkoituksena on edistää näkövammais-
ratsastuksen tunnettuutta, toimia Suomessa asuvien näkö-
vammaisten ratsastuksenharrastajien yhdyssiteenä, jakaa tie-
toa näkövammaisratsastuksen erityispiirteistä ja apuvälineis-
tä sekä näkövammaisten ratsastustoiminnasta kunto-, kilpa- ja 
huippu-urheilun tasolla. 

varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä näkövammainen, joka on 
täyttänyt 15 vuotta ja jonka haitta-aste on vähintään 50%.  Al-
le 15-vuotiaat voidaan hyväksyä nuorisojäseniksi. Myös kanna-
tusjäsenyys on mahdollinen.

Liittymismaksua yhdistykseemme ei ole. Jäsenmaksu lop-
puvuodelta on 10 eur. Lisätietoja toiminnastamme saat Näkö-
vammaisten Keskusliiton liikuntatoimen sivuilta www.nkl.fi/lii-
kunta.  

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan aktiivi-
seen joukkoomme!
Näkövammaiset Ratsastajat ry
Yhteystiedot 
Marja Mikola
puheenjohtaja
marja.mikola@pp.nkl.fi
p. 045 1314 888
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Näkövammaisten peruskou-
lulaisten liikunnallinen 
perhekurssi
KELA kurssinumero 36032

Näkövammaiset lapset ry:n Liikunnallinen kuntoutuskurssi pe-
ruskouluikäisille näkövammaisille lapsille perheineen Kunnon-
paikassa Siilinjärven vuorelassa 26.7.–31.7.2010.

Kurssilla liikutaan monipuolisesti. Ohjelmassa on uintia, me-
lontaa, kuntosaliharjoittelua, yleisurheilua, liikkumistaidon oh-
jausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. Tietenkin 
kurssilla vietetään myös sauna- ja nuotioiltoja.
 
Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille 
perheenjäsenille maksuton. 

Kurssille voivat osallistua 8-15-vuotiaat näkövammaiset lapset, 
joilla ei ole muita vaikeasti liikuntaa haittaavia liitännäisvam-
moja sekä heidän perheenjäsenensä. Kurssille otetaan 15 kun-
toutujaa perheineen.

Kurssille hakeudutaan näin:
1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä kaa-
vake KU102 (Kuntoutushakemus). Kurssin numero on 36032. 
Kurssinumeron avulla Kelan virkailijat osaavat antaa oikean 
kaavakkeen.  

2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa kuva-
ta tarkoin näkövamman aiheuttama haitta liikkumisessa ja sel-
viytymisessä samoin kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.

3 Liitä mukaan jäljennös voimassa olevasta kuntoutussuunni-
telmasta. vaikeavammaisen kuntoutusta hakevan (alle 16-vuo-
tiaan korotettu- ja ylinvammaistuki) kuntoutussuunnitelma ei 
saa olla yli kolmea vuotta vanhempi. Harkinnanvaraista kun-
toutusta hakevan (alle 16-vuotiaan perusvammaistuki) kun-
toutussuunnitelman pitää olla alle vuoden vanha. Kuntoutus-
suunnitelmassa täytyy olla maininta suosituksesta ko. kurssille.
Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset mahdollisista muista kun-
toutusta puoltavista lausunnoista. 

4 Hakemus liitteineen lähetetään maaliskuun 15. päivään 
mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon, Hietakum-
muntie 18, 00700 Helsinki. 
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan maaliskuun 19. päi-
vään mennessä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.
Tiedustelut: 
Näkövammaiset lapset ry 
puh. (09) 752 2540  
nlt@silmatera.fi. 
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Pääsin perheeni kanssa Sokeain lasten tuki ry:n järjestämäl-
le matkalle Ilomantsiin. Ilomantsi on Suomen ja myös koko 
manner EU:n itäisin kunta, ja asukkaita siellä on noin 6000. 
Ilomantsilla on noin 100 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. 
Asumme itse Etelä-Suomessa, joten Ilomantsin vaaramaise-
mat yllättivät todella. Maisemat olivat kerrassaan upeat! Ei si-
tä kaupungissa kävellessään edes tajua, kuinka hienoja luon-
tomaisemiakin Suomesta löytyy! 

Matkalla oli kolme perhettä sekä kaksi ihmistä Sokeain las-
ten tuen puolesta. Yövyimme kuntoutuskeskus Pääskynpesäs-
sä, joka oli oikein viihtyisä paikka. Niinpä kun meillä ei ollut 
erityistä ohjelmaa, halukkaat kokoontuivat liikuntasaliin pe-
laamaan tai uimaan. 

Matkan idea oli kanteleensoitto. Jokaisen perheen näkövam-
mainen lapsi sai joka päivä kanteleensoiton oppitunteja. Osa 
soitti kannelta ensimmäistä kertaa, jotkut olivat jo ennenkin 
perehtyneet kanteleensoittoon. Siinä kanteleensoiton lomas-
sa tutustuimme porukalla Ilomantsin nähtävyyksiin. 

Ensimmäisen päivän retkikohde oli Anssilan maatila. Siel-
lä tutustuimme eläimiin, joita oli todella paljon: kaneja, mar-
suja, hevosia, lehmiä, kanoja... sekä iso lammaslauma ja lau-
man vahtikoirat. Koirat olivat valtavan isoja, mutta niin nii-
den pitääkin olla. Talon lähellä asustaa karhuja, ja koirat suo-
jelevat lampaita niiltä. Kuitenkin omasta mielestäni vaikutta-
vin eläin oli noin 20 vuotta vanha lehmä. Siitä näki, että sillä 
oli ikää. Se oli myös tosi kiltti ja huolehti pienestä vasikasta. 
Halukkaat pääsivät myös hevoskärryn kyytiin. 

Toisena päivänä ajoimme Möhköön, pieneen vanhaan 
ruukkikylään 40 kilometrin päähän Ilomantsin keskustas-
ta. Vierailimme Möhkön mantassa, vanhassa kuiville noste-
tussa laivassa, joka rakennettiin savottatyöläisten asunnoksi 
1950-luvulla. Mähkön ruukkikylässä kävimme myös pääta-
lon näyttelyssä ja kiertelimme ulkorakennuksia. Näyttely ker-

toi aina järvimalmin louhinnasta sen rikastamiseen raudaksi. 
Nykyään niin hiljainen kylä on työllistänyt 1800-luvulla jo-
pa noin 2000 henkilöä. 

Yhtenä päivänä suuntasimme runolaulajan pirttiin. Kuu-
limme perinteisen karjalaisen kappaleen laulettuna ja kante-
leella soitettuna. Talossa oli myös Kalevala-näyttely, joka oli 
mielestäni aika hauska, kun sai katsoa Kalevala-kirjoja eri kie-
lillä. Runolaulajan pirtin pihapiirissä oli pieniä, muualta siir-
rettyjä rakennuksia. Siellä oli muun muassa rakennus, jonka 
portailla kuuluisa runonlaulaja Mateli lauloi runoja niitä ke-
räävälle Elias Lönnrotille. Pihapiirissä oli myös pieni tsasou-
na, eli ortodoksinen rukoushuone. 

Neljännen päivän retki oli mielestäni kaikista mielenkiin-
toisin: Hattuvaaran kylä ja manner EU:n itäisin piste. Ajoim-
me bussilla Hattuvaaran kylään, joka on osa Ilomantsia, mut-
ta se on Suomen itäisin kylä. Otimme kyytiin oppaan, joka 
kertoi reitistä jota kuljimme. Sen tien varrella oli tapahtunut 
todella paljon asioita liittyen sotaan. Ajoimme Hattuvaaras-
ta noin 20 kilometriä itään, ja saavuimme rajavyöhykkeelle, 

Sokeain lasten tuki ry
Kirjeellä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla pääsette mukaan lo-
matoimintaan, mitään virallisia hakulomakkeita ei tarvita. Ot-
takaa 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

Sokeain Lasten Tukisäätiö
Myöntää apurahoja näkövammaisten lasten harrastustoi-
mintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustan-
nuksiin, tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohtee-
na ovat näkövammaisten lasten ja heidän perheittensä elin-
olosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta 

Hakemukset ja tiedustelut
Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 Helsinki
Puhelin: 09 321 4132, 
sok.laptuki@kolumbus.fi

valloittava ilomantsi
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jossa kulkeminen ilman lupaa on kielletty. Meillä kaikilla oli 
luvat kunnossa ja jatkoimme manner EU:n itäisimpään pis-
teeseen. Se oli niemennokka, josta ehkä 20 metrin päässä jär-
vellä oli pieni mätäs. Mättäällä oli värikäs paalu. Se oli itäisin 
rajapaalu Suomen ja Venäjän välillä. Oli tosi siistiä seistä sel-
laisessa paikassa. Näimme pitkälle Venäjän puolelle. Bussin 
ja itäisimmän pisteen välissä meni tarkasti rajattu polku. Yh-
tään ei saanut astua polun ulkopuolelle, koska sinne oli viri-
tetty hälytyslankoja, siksi ettei kukaan asiaton pääsisi liikku-
maan raja-alueella. 

Itäsimmän pisteen jälkeen palasimme Hattuvaaran ky-
lään. Kävimme sota-aiheisessa näyttelyssä Taistelijan talol-
la. Siellä oli esillä muun muassa video, vanhoja aseita ja so-
tamiesten puhdetöitä. 

Viimeisenä päivänä ajoimme jälleen Möhköön, jossa oli 
kesäteatteri Suman ensi-ilta. Nyt se hiljainen kylä oli täyn-
nä väkeä katsomassa teatteriesitystä. Näytelmä liittyi savot-
ta-ajan elämään, ja paikka kyseiselle näytelmälle oli loistava; 
vieressä Möhkön manta ja kokonainen ruukkikylä. Viikko Ilo-
mantsissa kului nopeasti. Lähdön aika koitti, mutta en kos-
kaan unohda niitä asioita, joita näin ja koin Ilomantsin mat-
kalla. Kiitos Sokeain lasten tuki ry!

Niia Juhanen 15 v.

Terveisiä Legolandista kesällä 2009

Sokeain lasten tuki ry:n tarjoamalla Legoland-perhelomalla 
nautittiin kauniista säästä ja monista uusista kokemuksista

Lasten sanoin, melkeinpä kaikkien viiden pojan yhteises-
tä suusta: ”Lentomatka ensin vähän jännitti, mutta kun tu-
tustui siihen ei enää jännittänyt. Maisemat oli hyviä! Se otti 
vähän mahaan kun se nousi.

Vuoristorata ja rallirata oli kivoja eikä pelottanut, mutta 
mahassa vähä tuntu. Vesiskootteri oli vauhdikas, pyörimis-
juttu meni kovaa. Vesimatolla piti juosta kovaa ja sitten se liu-
ku. Tukkijoki oli kiva siksi, että siinä tuli lopussa iso mäki ja 
jokiputouksessa kastui. Merirosvolaivassa käsi väsyi kun pi-
ti ampua vesiruiskulla toisia laivoja. Vesipuoli oli hauska ja 
kaivosjuna ja paloautot ja….”

Aikuisten oli helppo yhtyä lasten riemuun, Joonas, Tuomas 
ja Matias sekä Eetu ja Atte olivat löytäneet uudet ystävät ja ko-
tiin palasi viisi väsyneen onnellista poikaa vanhempineen.

Arja Marila

Matka sinne, jossa taivas ja maa yhtyvät!
Olen lykännyt tämän Karesuvannon matkakertomuk-
sen kirjoittamista sen vuoksi koska pelkään, että on hy-
vin vaikea kertoa ja muuttaa kuviksi niitä kokemuksia ja 
maisemia ja tuntemuksia, joita koimme niin, että lukija 
voisi edes jotenkin ymmärtää, mitä ihanaa olemme saa-
neet kokea. Otin vapaudekseni verrata ryhmäämme Taru 
sormusten herran saattueeseen. En niinkään sen vuoksi, 
että matkamme olisi ollut täynnä vaarallisia tilanteita ja 
velhoja vaan sen sijasta matkamme johtikin Lapin äidin 
tarun hohtoiseen seitojen asuttamaan lumen, jään ja tun-
turien maahan. Saattueeseemme kuului velhomme Rilla, 
joka oli taikavoimillaan saanut matkamme mahdollisek-
si, eräoppaamme Jorma Mustonen, jota voisi verrata sa-
moojaan, hänen johdatuksellaan ja opeillaan pystyimme 
kulkemaan erämaassa turvallisesti ja hätäilemättä sekä 
oppimaan eräelämän aakkosia, jotta kykenisimme jos-
kus myöhemmin retkeilemään omin nokkinemme, sekä 
Tuija Lauronen, jota voisi haltijaankin verrata, sillä hän 
loihti meille eräoloissa eleettömästi hotellitason aamiai-
set, päivälliset sekä iltapalat. Tätä kun ihmettelimme ää-
neen, Tuija vain ohimennen tokaisi että ”emmehän me 
teitä ole tänne kärsimään tuoneet”. Sitten neljä ritaria eli 
lasten vanhemmat Mirja ja Aki Pellinen sekä Soili ja al-
lekirjoittanut Pekka, jotka olivat uskollisia ja luotsasivat 
lapsiaan keskelle ”tuntematonta erämaata”. 

Ennen matkaa, jopa hieman pelonsekaisia tuntemuk-
sia kokien, että mitenkä siellä voi lasten kanssa toimeen 
tulla ilman mukavuuksia, keskellä erämaata, vähin va-
rustein. Sitten tarinamme ehdottomat päähenkilöt; lap-
set joita voi  ja pitääkin hobitteihin verrata. Ei pelkästään 
pienemmän kokonsa vuoksi vaan kuinka he varustettui-
na suurella sydämellä ja rohkeudella olivat valmiit seik-
kailuun, joka suuntautui suureen tuntemattomaan erä-
maahan. Hobitit Roosa (13) ja Elisa (10), jotka näkövam-
maisina ja heikkonäköisinä joutuivat outoihin paikkoi-
hin, missä oli vaikea liikkua jo pelkästään lumenpaljou-
den vuoksi ja sitten Niko, joka heikkonäköisenä ja vai-
keasti liikuntavammaisena ei kykene itse siirtymään pai-
kasta toiseen muuta kuin muiden avustuksella. Nikosta 
(13) (Frodo) tuli myöskin eränkävijä tällä matkalla sekä 
Ella (11), joka usein on veljensä tukena, kasvoi hänestä-
kin aito lapin tyttö, jonka nimityksen hänelle antoi Jor-
ma (Samoojamme myöskin tonttu Viänäseksi kutsuttu 
”savon murteella).

Pekka Koivumäki
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Lapin reissu Kilpisjärvellä
Me olimme syyskuun puolessa välissä Kilpisjärvellä. Ensim-
mäisenä päivänä majoittauduimme erään lappalaisen luo. 
Meillä oli mahdollisuus nukkua kodassa ensimmäinen yö. 
Totta kai minä käytin mahdollisuuden. Se oli erittäin muka-
vaa ja pidin lappalaisesta muutenkin. Saimme lähteä laske-
maan ja kokemaan verkoja. Seuraavana päivänä ajoimme Kil-
pisjärvelle ja majoittauduimme omakotitaloon. Oppaanam-
me toimi Kai Hyttinen, joka oli myös autokuskimme. Kävim-
me kolmen valtakunnanrajapyykillä, jossa koimme ensim-

mäisen kunnon lumisateen. Kävimme myös Norjan puolel-
la. Sain kokeilla aitoa taskurapua ja kävimme eräässä museos-
sa jossa oli merikissoja. Sain myös kokeilla aitoihin mittasuh-
teisiin tehtyä sinivalaan pyrstöä. Viimeisenä iltana kävimme 
syömässä ravintolassa. Matkalla lentokentälle ostin kauniin 
puukon. Lämpimät terveiset reissun järjestäjä Rillalle. Tah-
don, että näitä retkiä tulisi vastedeskin. Ja kiitokset oppaal-
lemme ja Juhalle mukavista illoista ja päivistä.

Riku Käpyaho 13 vuotta.
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Aikuistuvan 
nuoren apu 

Niina Pekkala ja Sinikka Mäntyjärvi

- aikuisten aluesihteeri
Näkövammaisten Keskusliitolla on 12 aikuisten aluesihteeriä ympä-
ri Suomea Lapista Suomen eteläisimpään kärkeen. Aluesihteerit toi-
mivat laajalla maantieteellisellä alueella neuvoen ja auttaen asiak-
kaita sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän palveluista ja tuista. Ai-
kuisten aluesihteerien asiakkaina voivat olla kaikki yli 16-vuotiaat 
näkövammaiset ja heidän omaisensa. Nuori voi ottaa yhteyttä alue-
sihteeriin itse tai yhdessä vanhempiensa kanssa. 

Sinikka Mäntyjärvi, Eija Matintupa, Niina Pekkala, Maarit Partanen, Minna Ågren, Vuokko Jantunen, PäiviAsikainen,  Tapio 
Tiilikainen, Leena Pihlainen, Jukka Kyttälä, Olli-Pekka Rättäri, Antti Järvensivu.

aA luesihteerin työ 
muodostuu asi-
akastapaamista, 
kotikäynneistä, 

yhteistyöpalavereista, koulutus- ja tie-
dotustapahtumista sekä puhelinneuvon-
nasta. Aluesihteeri voi auttaa erilaisten 
etuuksien hakemisessa, muutoksenhaus-
sa ja toimia tarvittaessa linkkinä eri vi-
ranomaistahoihin. Hakemuksia voidaan 
tehdä yhdessä, jolloin aluesihteeri auttaa 
olennaisten asioiden koonnissa. Huolel-
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Yhteystiedot

Helsingin ja Uudenmaan alue  
p. (09) 3960 4662, 050 596 7730 
sekä p. (09) 3960 4661, 050 352 
1907  

Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon 
alue  
p. (013) 227 773, 050 596 5012  

Keski-Suomen alue 
p. (014) 213 175, 050 352 1945  

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
alue 
p. (05) 451 4126, 050 526 3725 

Pohjois-Savon alue
p. (017) 261 4515, 050 526 3729 

Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon 
alue 
p. (03) 752 2075, 050 526 3779  

Oulun läänin alue 
p. (08) 311 2180, 050 526 3831 

Lapin läänin alue 
p. (016) 346 024, 0500 210 568 

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen 
alue 
p. (03) 223 0893, 050 526 3895 

Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan alue 
p. (02) 232 2203, 050 526 3899 

Pohjanmaan alue 
p. (06) 317 2569, 050 526 3916 

Näkövammaisten Keskusliitosta voi 
tilata painettuna, äänitteenä tai pis-
tekirjoituksella Näkövammaisten 
palveluopasta. Palveluoppaaseen 
on koottu ajanmukaiset tiedot näkö-
vammaisten palveluista ja oikeuksis-
ta. Julkaisu löytyy myös osoitteesta 
www.nkl.fi/oikeus. Palveluopas uusi-
taan vuosittain.

lisesti täytetty hakemus nopeuttaa asi-
an käsittelyä ja varmistaa asianmukai-
sen päätöksen. Haettavia palveluita voi-
vat olla mm. Kelan vammaistuet ja am-
matillisen kuntoutuksen tukimuodot ja 
kuntoutusraha tai vammaispalvelulain 
mukaiset palvelut, kuten henkilökoh-
tainen apu ja vaikeavammaisten kulje-
tuspalvelut. Hyvin järjestetyt palvelut 
mahdollistavat itsenäisen elämän nä-
kövammasta huolimatta.

Ero lasten aluesihteeriin
Lasten aluesihteerit tekevät paljon työ-
tä näkövammaisten lasten vanhempien 
kanssa tiedottaen heitä näkövammais-
ten lasten palveluista, oikeuksista se-
kä kuntoutuksesta. Lasten aluesihtee-
rien maantieteellinen työskentelyalue 
on laajempi kuin aikuisten aluesihtee-
rillä ja he tekevät myös tiivistä yhteis-
työstä lapsen verkoston kanssa. Lasten 
aluesihteerit ovat kiinteästi yhteydessä 
sairaanhoitopiireihin ja tarvittaessa sai-
raanhoitopiirit voivat ostaa kuntoutus-
ohjauspalveluja Näkövammaisten Kes-
kusliitolta. Lasten aluesihteerit pyrki-
vät myös kokoamaan alueensa perhei-
tä vertaistuen mahdollistamiseksi. Eri-
laisten tukimuotojen selvittelyssä nuo-
ret voivat myös kääntyä Näkövammais-
ten Keskusliiton koulutussihteeri Sa-
ri Kokon puoleen. Aikuisten aluesih-
teereiden työ keskittyy enemmän suo-
raan asiakkaan kanssa tehtävään sosi-
aaliturvaan ja erilaisiin etuuksiin liit-
tyvään työhön.

Tueksi peruskoulun jälkeen
Oululainen 15-vuotias Raisa on näkö-
vammainen, peruskoulun 9.luokkaa käy-
vä nuori nainen. Raisa kertoo käyttä-
neensä hyvin vähän lasten aluesihteeri-
palveluita. Aikuisten aluesihteeripalve-
luista hänellä kuitenkin on melko hyvät 

tiedot: ”Aluesihteeri auttaa aikuisia otta-
maan selvää erilaisista  asioista, auttaa 
täyttämään kaavakkeita ja hakemaan tu-
kia. Hän on myös mukana järjestämäs-
sä erilaisia tapahtumia,” Raisa kuvai-
lee. Raisa voisi kuvitella itse ottavansa 
yhteyttä aikuisten aluesihteeriin muun 
muassa opintotukea koskevissa asioissa. 
Hän arvelee, että peruskoulun jälkeen, 
opiskeluiden alkaessa saattaisi tulla sel-
laisia asioita, joiden tiimoilta hän voisi 
ottaa yhteyttä aluesihteeriin joko yksin 
tai yhdessä vanhempien kanssa.

Avuksi itsenäistymisen 
kynnyksellä
Aluesihteerien yhteistyökumppaneita 
ovat mm. keskussairaaloiden kuntou-
tusohjaajat, kuntien sosiaali- ja terveys-
toimi sekä Kela. Aluesihteeri voi osal-
listua yhteistyöpalavereihin toimimalla 
näkövammaisasiantuntijana ja huomioi-
malla näkövammaisuuden erityistarpei-
ta. Opiskeluun ja työelämään liittyvis-
sä asioissa lisää asiantuntemusta löytyy 
Näkövammaisten Keskusliiton oikeuk-
sienvalvontayksiköstä ja työllisyyspal-
veluista. Näkövammaisten Keskuslii-
ton alue- ja paikallisyhdistykset tarjoa-
vat vertaistukea näkövammaisille ja te-
kevät yhteistyötä yhdessä aluesihteerin 
kanssa. Aluesihteerin asiantuntijapalve-
lut ovat maksuttomia eivätkä edellytä jä-
senyyttä näkövammaisyhdistyksissä. It-
senäistymisen ja kotoa pois muuttami-
sen aikoihin nuorella voi tulla eteen mo-
nia asioita, jotka vanhemmat ovat aiem-
min hoitaneet: mistä ja miten haetaan 
tukia, jotka esimerkiksi paikkakunnan 
vaihdon takia voi joutua hakemaan it-
se uudelleen. Aluesihteeriin voi ottaa 
yhteyttä pienissäkin mieleen tulevissa 
kysymyksissä.
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Meillä miehillä kaveruus edellyttää yhteisten perusasioiden 

(olimme kutakuinkin kaikki jonkinlaisia tekniikan miehiä) sel-

vittämistä ja pitkälti yhteisen huumorin jakamista. Tähän siis 

panostimme vankasti koko yhteisen aikamme. Vii-

konlopun aikana selvisi selkeästi tarpeemme ja-

kaa kaveruutta ja nautiskella siitä monin miehi-

sin tavoin ja rituaalein, jotka totesimmekin hiukan 

erilaisiksi kuin mitä ehkä naiset tekisivät. Tämän 

tuloksena koimme selvästi kaveruuden orastavan 

ja mietimme tilaisuuden toistoa vuosittaisesti. Li-

säksi jokainen sai hyvän mielen ja vahvan tunteen 

monien asioiden jakamisesta, vaikka emme asioi-

tamme varsinaisesti vatkanneetkaan keskenämme.

Saavuimme lauantai-iltapäivällä Vehmaalle, Kustavintien 

varrelle, Turusta luoteeseen. Maukasta piirakkaa purressa (vi-

hannesten kera!) vaihdoimme ensikuulumisia. Leiriydyimme 

läheiseen rakennukseen, matkalla ihailimme Ju-

hani Vuorisalmen ja Raili Mikkosen veistostaidet-

ta ja kostutimme kenkämme pitkässä märässä 

nurmessa. Leiripaikassamme härnäsimme ampi-

aisia, jotka olivat pesineet ulko-oven saranapuo-

lelle. Jos oven jätti auki, ne eivät löytäneet takai-

sin pesäaukolleen. Tässä oli siis viikonlopun pa-

kollinen tiedeosuus!

Aloimme valmistautua saunan lämmitykseen, 

mukavaa puuhaa, muuten. Tätä voisimme lämpi-

mästi suositella olennaiseksi osaksi mitä tahansa leiriä tai yh-

dessäoloa! Saunaa lämmittäessä pohdimme ajankohtaista ky-

Isät viikonlopun 
vietossa 
Vihdoin tuli aika isienkin viettää lyhyt viikonloppuretki yh-
dessä, miehisiä tuntojamme vahvistaen. Olimme kaikki tuttu-
ja kutakuinkin ennestään, vaan emme kavereita, varsinaises-
ti. Emme olleet saaneet aikaisemmin tilaisuutta rakentaa yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. 

symystä, tietyn automerkin ja miehen identiteetin välistä suh-

detta sekä niihin liittyviä tulkintoja ja uskomuksia. Siinä ohessa 

mietimme kyseistä ongelmaa ja murjoimme viikonlopun mie-

lentilaa vapauttavaa huumoria sekä nautimme erit-

täin kauniista ja lämpimästä iltapäivästä. 

Saunan tulien sytyttelyn ja vedenkannon lo-

massa ja ohessa teimme intiaani- ja viikinkiaihei-

sen melontavaelluksen paikan vesistössä. Tutkim-

me uteliaina lähilaiturit, poukamat ja lahdet, se-

kä pari niemeä. Koettelimme taitojamme ohi lipu-

vien alusten peräaalloissa sekä koetimme välttää 

uimista tässä vaiheessa. Kolmen miehen miehistö 

selvisi kunnialla ja varsinkin kuivana maihin ja kanootinkan-

to (eukothan olivat kotosalla…) sisältyi tähän liikunnalliseen 

reippailuosuuteen.

Koska sauna oli kokoisillemme miehille kohtalaisen pieni, 

harrastimme vuorosaunomista sekä vuorouintia. 

Uinnin ohessa pohdimme paikallisen merenpoh-

jan geologiaa ja jatkoimme muita filosofisia poh-

diskeluja, huumori huulessa. 

Keskusteluissa totesimme myös että asiat ovat 

meillä jo tässä vaiheessa kohtalaisen hyvin, lasten 

ollessa isompia ja itsenäisempiä. Olemme saaneet 

systeemit toimimaan ja voimme jo alkaa olla onnel-

lisia siitä että lapsemme kasvavat ja alkavat oppia 

elämän asioita. Tosin, totesimme kuitenkin edelleen 

isän paikasta taistelun olevan ajankohtaista, sillä hetki jolloin 

lapsemme ottavat hatkat kotipiiristä, alkaa lähestyä muutaman 

Meillä on siis 
paikkamme 

perhe-
yhtälössä, 

kuitenkin…

Tuossa 
vaiheessa 

aloimme jo 
selvästi olla 

lauma karjuja, 
taivasalla…

arto hippula
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Isien viikonloppua vietettiin 5.-6.9.2009 Rautilakeskuksessa Vehmaalla.

vuoden kuluessa. Koska niin monet toimet painavat mieltämme 

ja varsinkin vievät pakollisesti aikaamme, meillä on lähes aina 

vaikeuksia varata aikaa lapsillemme heitä ja itseämme tyydyt-

tävällä tavalla. Näin helposti luonnostaan olemme jäämässä si-

vuun lastemme kehityksen seuraamisesta ja 

myös siihen vaikuttamisesta. Yksi toivom-

me on se, että olemme sillä usein hanka-

lalla alkutaipaleella olleet ratkaisevana tu-

kena sekä sille äidille, perheelle ja myös it-

se lapselle. Meillä on siis paikkamme per-

heyhtälössä, kuitenkin, vaikka emme ole-

kaan huolehtimassa siitä jatkuvasti.

Saunan jälkeen nautiskelimme alkukan-

taisesta hiljaisen yön tunnelmasta laavun, 

nuotion ja makkaran ääressä (muutama hy-

vin kytevä sikari mukaan lukien). Tuossa vai-

heessa aloimme jo olla selvästi lauma kar-

juja, taivasalla, ehkä myös huumorin murjailun huippukohdas-

sa. Tämä vaihe jatkui vielä aamupuolelle, halusimme hyödyntää 

arvokasta yhteisaikaamme mahdollisimman pitkään.

...jokainen sai hyvän 
mielen ja vahvan 
tunteen monien 

asioiden jakamisesta, 
vaikka emme 

asioitamme varsinaisesti 
vatkanneetkaan...

Seuraavan aamun aloitimme luonnollisesti aamiaisen jäl-

keen saunan lämmityksellä, saunomisella ja uinnilla, sekä edel-

leen kauniista syysilmasta nautiskelulla.

Loppuyhteenvetona totesimme (ja enimmäkseen reissun jäl-

keen) että tämä tilaisuus oli erityisen hyvä 

ainakin meille, koska saimme olla vapaas-

ti ja tehdä mitä halusimme. Siten syntyi 

rento huumori ja todellinen loman tuntu 

(työstä, perheestä, itselle ja kaveruudelle). 

Tällainen lomailu luo oikeita kaverisuhtei-

ta perheiden välille ja tarjoaa myös turval-

lisen tavan esimerkiksi vapaa-ajan viettoon 

hyvässä miesporukassa. Me ainakin jatkos-

sa olemme kohtalaisen halukkaita keksi-

mään yhteistä tekemistä niissä rajoissa mi-

tä pienet etäisyydet antavat myöden. Ja, ka-

veruus alkaa olla sillä tasolla, että tiedäm-

me sanomattakin mitä alamme ensi töiksemme tehdä seuraa-

valla leirillä, jolle satumme samaan aikaan. Se on tietysti sau-

nan avaimien haeskelu.
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lL eijonaemot ry:n perustajajäsenet löysi-
vät toisensa sairaiden lasten vanhemmil-
le tarkoitetuilla, erilaisten diagnoosien alla 
toimivilla keskustelupalstoilla internetis-

sä vuonna 2001. Lapsilla oli erilaisia sairauksia ja diagnoose-
ja, mutta äideillä samankaltaisia kokemuksia mm. sairaalas-
ta, surusta ja selviämisestä. Vertaistuesta sai voimaa ja toiselle 
äidille pystyi kertomaan tunteistaan ja kokemuksista.   

Leijonaemoista kuusi äitiä halusi kertoa 
tarinansa erityislapsen äitinä olosta kirjoitta-
malla vertaistukikirjan ”Leijonaemojen tari-
nat”. Yhdistys perustettiin toukokuussa 2005 
kirjan ilmestymisen yhteydessä. Leijonaemot 
ry:n toiminnan tarkoitus on edistää vertaistu-
kitoimintaa erityislasten vanhempien kesken 
sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja terveyden-
huollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yh-
distys tukee jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia. 

”Vertaistuesta kehittyi ystävyys. Leijonaemot olivat suuri 
tuki Jessen eläessä ja sen jälkeen. Tuotti suun-
natonta helpotusta kirjoittaa sähköpostilla tai 
soittaa ja purkaa ongelmia heidän kanssaan. 
Olen heistä kiitollinen. He jaksavat auttaa ja 
kannustaa.” (Mirvan tarina, s.282.)

”Sain kotiini todella huonokuntoisen po-
jan. /---/ Tällä kertaa kotimme ei ollut hävi-
tyksen kauhistus kuten kaksi vuotta sitten, jol-
loin palasimme samanlaiselta pitkältä sairaa-
lareissulta. Leijonaemo-Valpuri oli käynyt sii-
voamassa.” (Raisan tarina, s. 187.) 

Lapsen erityisyys on ollut äideille shokki, tilanteeseen ei ole 
voinut varautua ennalta, mutta lapsi on äidille kaikista rak-
kain. 

”On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. 
Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toisel-
le selittää. Sitä ei voi sanoin kuvata. Kesti hetken, että uskal-
sin rakastua lapseeni. Äidinrakkaus on lähes vaarallista rak-

kautta, mitä muihin ihmisiin tulee. Se tekee äideistä leijonia, 
jotka tekevät mitä tahansa lapsensa puolesta.” (Johannan ta-
rina, s. 67.)

Sairaala on toiminut pakollisena toisena kotina lapsen ol-
lessa pitkiä aikoja sairaalahoidossa. Äidit ovat pitäneet kiin-
ni äitiydestään lääkäreiden ja sairaanhoitajien hääriessä lap-
sen ympärillä. Vaipan vaihtoon ja ruokintaan äidit kyselivät 

alkuun lupia.
”Sairaalan erityishuone oli tuttu, silti ai-

na ahdistava ja pelottava paikka. Vaikka pik-
kuruisen päähän tai ohueen käsivarteen pis-
tettävä viggo tiputusletkuineen antoi avun, 
hoito oli silti epämiellyttävä kokemus, kun 
se toistui kerta toisensa jälkeen. Ensiavussa 

odottaminenkaan ei ollut herkkua. 
Osaston hoitajat olivat ystävällisiä, mutta jatkuvasti kiirei-

siä. Joskus jouduimme odottamaan eristyshuoneessa tuntitol-
kulla pääsemättä vessaan, kahville tai pienelle tauolle. Lasta 

ei raaskinut jättää yksin itkemään.”  (Sarin ta-
rina, s. 29.)

Sairaalanhenkilökunnan ja äitien kohtaami-
nen ei aina sujunut ystävällisessä ilmapiirissä. 
Lääkäreiltä ja hoitajilta vaaditaan herkkyyttä, 
empatiakykyä ja aikaa vanhempien kohtaa-
miseen surun ja shokin keskellä. Näin ei vain 
kohtaamisissa aina käynyt. Leijonaemoilla oli 
suuri huoli lapsen voinnista ja siitä, kuinka lap-
sen tarpeisiin vastataan. 

”Hyvä hoitaja osasi ohjata keskustelua myös 
muihin aiheisiin ja välillä sairaalavuoteen äärellä heitettiin 
melko hurjaakin huumoria. Välillä en jaksanut keskustella 
sanaakaan ja silloin löytyi ymmärtävä lääkäri tai sairaalapas-
tori, joka vain tuli vierelle hetkeksi paijaamaan lapsen pos-
kea – jakamaan empatiaa parhaimmillaan.” (Johannan tari-
na, s. 78.)

”Minusta lääkäri, joka kykenee myöntämään, ettei tiedä 
kaikkea ja että hän ei ole ainoa auktoriteetti lapsen hoidos-

Äideistä  
kasvoi leijonia
Leijonaemoja yhdistää erityislapsen äitiys. He ovat lapsen vaativan hoidon, sairauden tai vamman myö-
tä kasvaneet leijonanmittoihin pitäessään lapsensa puolia.

”On lähes pelottavaa, 
miten paljon omaa 

lastaan rakastaa.”

”Kehäajatukset 
ja pelot kiersivät 

mielen viertä 
erityisesti 

aamuisin, jolloin 
en olisi halunnut 

nousta laisinkaan..”

anne latva-nikkola
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sa, osoittaa suuruutensa ja osaamisensa lääkärinä paremmin 
kuin muut. Samoin lääkäri, joka kuuntelee lasta ja vanhem-
pia tarkalla korvalla ja on valmis oppimaan myös heiltä, on 
todennäköisesti lääkäri, joka jaksaa työtänsä pidempään ja 
kokee sen mielekkäänä. (Tarjan tarina s. 236.)

 
Pikkuhiljaa Leijonaemojen arki alkoi pyöriä sairaaloista, tera-
peuteista ja sosiaaliturvaviidakosta huolimatta. Jokaisella äi-
dillä oli oma selviytymiskeinonsa: puoliso, lapsen sisarukset, 
sukulaiset, ystävät ja päivän pienet rutiinit. 

”Päiväkirja 25.4.2003. Päivät alkavat rutinoitua. Kai sitä ih-
minen kehittää itselleen suojakeinoja selvitäkseen. Aamulla 
herätyskello soimaan niin, että ehdimme soittaa osastolle en-
nen vuoron vaihtumista ja kysyä, miten yö oli mennyt.” (Jo-
hannan tarina, s. 73.)

”Tuntui monesti vaikealta, kun oli toinen lapsi, jonka vuoksi 
en voinut olla Jessen luona sairaalassa niin paljon kuin olisin 
halunnut. Päivällä tuli kodinhoitaja neljäksi tunniksi hoita-
maan isoveljeä, että pääsin Jesseä hoitamaan sairaalaan. Toi-
saalta oli onnemme, että meillä oli jo vanhempi lapsi. Hän pi-
ti meidät arjessa kiinni.” (Mirvan tarina, s. 260.)

Jokainen äideistä koki ajoittaista väsymistä ja riittämättömyy-
den tunnetta. Sellaisena hetkenä Leijonaemot kaipasivat kuun-
televaa korvaa. Joillekin äideille oli tarjottu mahdollisuutta kes-
kustella sairaalapastorin tai psykiatrin kanssa. Lähisukulaiset 
eivät aina olleet mieluisin olkapää väsymisen hetkinä. 

”Kehäajatukset ja pelot kiersivät mielen viertä erityises-
ti aamuisin, jolloin en olisi halunnut nousta laisinkaan. Roi-
kuin kiinni miehessäni hänen lähtiessään töihin ja rukoilin, 
ettei hän jättäisi minua yksin. Tunsin olevani yksin.” (Tarjan 
tarina, s. 216.)

”Uuvuin. Se näkyi mustina ajatuksina. Välillä toivoin, et-
tä tämä kaikki vain loppuisi. Ei ollut väliä, millä tavalla. Kun-
han se vain loppuisi. Ihmettelin välillä, missä kulki kohtuul-
lisuuden raja.”  (Mirvan tarina, s. 289.)

”Tutut ja ystävät ottivat yhteyttä, mutta minulla oli tarve 
minimoida koko maailmani. En sietänyt ympärilläni monia 
ihmisiä. En jaksanut tavata kuin ihan lähipiirin, jolle ei vält-
tämättä tarvinnut edes sanoa mitään. En halunnut käydä kau-
passakaan, jossa voisi törmätä tuttuihin. Sulkeuduin pieneen 
elämääni.” (Johannan tarina, s. 74.)

Leijonaemojen tarinat.
Heinonen – Kantoluoto – Lehtomäki – Lähdemäki – Paga-
nus – Sandelin – Lonka. 2005. 

Leijonaemolista on Leijonaemot ry:n keskustelupalsta, jon-
ka tarkoituksena on toimia vertaistukena erityislasten (pitkäai-
kaissairaat tai vammaiset lapset) vanhemmille yli diagnoosira-
jojen. Ohjeet listalle liittymiseen löytyvät osoitteesta: www.lei-
jonaemot.fi. 

Leijonaemolistan toimintaperiaatteisiin kuuluu luottamuksel-
lisuus ja turvallinen keskusteluilmapiiri, joka pyritään takaa-
maan sillä, että lista on suljettu ulkopuolisilta ja jokaisen listalle 
pyrkivän tulee esittäytyä listan ylläpidolle omalla koko nimel-
lään. Pyrkiessäsi jäseneksi kerro seuraavat tiedot listan ylläpi-
dolle: Oikea oma nimi (etu + sukunimi), paikkakunta ja erityis-
lapsesta perusasiat: ikä, sukupuoli, mahdolliset sairaudet. 

Pyydetyt tiedot tulevat vain ja ainoastaan leijonaemolistan 
moderaattoreiden tietoon ja heitä puolestaan sitoo vaitiolo-
velvollisuus. Tiedot eivät tule mihinkään julki tai ole kenenkään 
löydettävissä esim. netistä. 

Leijonaemot ry
leijonaemot@gmail.com
www.leijonaemot.fi

”Minusta lääkäri, joka 
kykenee myöntämään, 

ettei tiedä kaikkea ja 
että hän ei ole ainoa 
auktoriteetti lapsen 
hoidossa, osoittaa 

suuruutensa ja 
osaamisensa.”
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Suomessa syntyy vuosittain noin 100 
näkövammaista lasta. Yleensä perhe saa tiedon 
lapsen näkövammaisuudesta sairaalan lääkäriltä. 
Ensitieto muodostuu vammaisen tai sairaan lapsen 
vanhemmille usein keskeiseksi hetkeksi elämässä. 

Ensitiedolla tarkoitetaan prosessia, jossa vanhemmille välit-
tyy tieto lapsen vammasta. Ensitieto voidaan määritellä myös 
ajanjaksona, jolloin ei vielä tarkkaan tiedetä, mikä vastasynty-
neen lapsen vamma on. Kun vanhemmat saavat tietää, ettei 
syntynyt lapsi olekaan se unelma, jota odotettiin saapuvaksi, 
he joutuvat luopumaan odottamastaan terveestä lapsesta. En-
sitiedon antaminen perhekeskeisesti ja onnistuneesti on siksi 
äärimmäisen tärkeää.

Ensitiedon merkitys tunnistetaan myös näkövammaisten 
lasten kuntoutuksessa. − Huonosti annettu ensitieto voi muo-
dostua perheelle tapahtumaksi, jonka työstäminen kestää 
vuosikausia. Perheen on saatava käsitellä tunnemyrskyään rau-
hassa, kuvaa kuntoutusohjaaja Eila Tarkiainen. 

.

”Vanhempien tapaaminen on taidetta”
Ensitiedon antaminen on työntekijälle haastavaa. Kaija Hänni-
nen on tutkinut ensitiedon merkitystä ja olemusta. Hännisen 
tutkimus osoitti odotetusti, että mikäli vanhemmat ovat en-
nakkoon pohtineet vammaisuuden mahdollisuutta, he ovat 
valmiimpia hyväksymään lapsensa sellaisena kuin hän on. Täl-
laisessa ensitietotilanteessa työntekijöiden keskeinen tehtävä 
on tiedon välittäminen vammasta. 

Jos lapsen vammaisuus on vanhemmille yllätys, työntekijät 
joutuvat suurimman haasteen eteen. vanhemmat tarvitsevat 
tällaisessa tilanteessa tiedon lisäksi tukea. vaikka ensitiedon 
tuleekin sisältää tietoa lapsen vammasta tai sairaudesta, on 
tärkeintä myötätunto ja vanhempien tukeminen surussa. Mi-
käli työntekijät keskittyvät vain lapsen vammaan, vanhemmat 
kokevat, ettei kohtaamista tapahdu. Kysymys on tällöin van-
hempien tarpeiden ohittamisesta. 

Onnistunut ensitieto muodostuu Hännisen mukaan dialo-
gista ja läsnäolosta. Työntekijöiden tulisi pystyä olemaan ai-
dosti läsnä. Läsnäolo antaa perheille tilaa kysyä työntekijöiltä 
lapsen vammasta. −Perhelähtöinen ensitieto auttaa vanhem-
pia hyväksymään lapsensa sellaisena kuin hän on sekä tukee 
vanhempia ottamaan lapsen omakseen. Tärkeää on myös toi-
von rakentuminen. vanhemmat eivät tarvitse lohduttamista, 
vaan rauhoittamista, toteaa psykologi Sinikka Maliniemi-Piis-
panen. 

Diagnoosin saaminen ei yleensä lopeta sairaalakäyntejä, 
vaan lapsi käy kasvaessaan erilaisissa tutkimuksissa. Joskus 
diagnoosin saaminenkin voi muodostua hyvin pitkäksi proses-
siksi. Tämä tuo haasteita perheitä kohtaavalle henkilökunnalle. 

−Sairaalassa perheille puhutaan usein ongelmakeskeisesti: 
”lapsenne ei osaa tätä eikä tuota”. Tämä johtuu osittain järjes-
telmästä, joka vaatii ongelmien listausta erilaisten tukitoimien 

saamiseksi. Perheelle on kuitenkin tärkeää kuulla myös kehuja 
lapsestaan ja kasvatuksestaan, Eila Tarkiainen painottaa. 

−Lääkinnällisen kuntoutuksen kielen rinnalle tulee nostaa 
vanhemman ja lapsen kiintymyssuhdetta vahvistava puhe. 

Hännisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että työnteki-
jöiden ja vanhempien onnistunut ensitietotilanne tukee van-
hemmuutta ja voimaannuttaa vanhempia niin, että he ovat 
valmiimpia hyväksymään lapsensa sellaisena kuin hän on. Hy-
väksyminen voi tapahtua nopeasti siitäkin huolimatta, että 
vanhemmat ovat joutuneet aluksi sokkiin.

Sinikka Maliniemi-Piispanen toteaa, että sokean lapsen syn-
tyessä vaarana on, että lapsi jää näkymättömäksi – ainoa, mi-
kä jää näkyväksi on lapsen sokeus. Lapsi on aina ennen kaikkea 
lapsi, ei pelkkä vamma kuten sokeus. Kohtaaminen ja läsnäolo 
tuovat lapsen työntekijöiden huomion kohteeksi, jolloin vam-
ma on vain yksi lapsen erityispiirre.

Myös Kaija Hännisen tutkimus toi esiin, että onnistunut en-
sitieto käsittelee paitsi lapsen vammaa, myös lapsen positiivi-
sia piirteitä. Positiivinen piirre perheelle saattaa alussa olla jo 
se, että lapsi on jäänyt eloon esimerkiksi toisen kaksosen kuol-
lessa.  

Surun kohtaaminen ja parisuhteen 
huomioiminen tärkeää
vammaisen lapsen syntymä saattaa olla vanhemmille trau-
maattinen kokemus. Shokin jälkeen vanhemmat surevat lasta, 
jota eivät saaneet. Jos vanhempien surua ei käsitellä, suru saat-
taa kehittyä masennukseksi. 

vanhemman masentuneisuus on riski myös lapsen kehityk-
selle. −vauva on kokonaisvaltaisesti riippuvainen aikuisen puo-
lelta tulevasta tunnesäätelystä, psykologian tohtori Saara Sa-
lo muistuttaa. −Tunne-elämämme säätelyn perusta on toisten 
kanssa koettujen tunneperäisten kokemusten malleissa, jotka 
muokkautuvat vauvaiässä.

vanhemman vauvalle viestimä tunnetila vaikuttaa myös lap-
sen kehitykseen. vanhemman alivirittyminen, puutteellinen 
yritys saada emotionaalinen yhteys lapseen, johtaa siihen, että 
vauva joutuu pärjäämään liian itsenäisesti.  −vanhemmat saat-
tavat olla aluksi alivirittyneitä lapsensa tarpeille, koska työstä-
vät omaa traumaansa, kuntoutusohjaaja Kirsti Hänninen poh-
tii. 

Masennus välittyy lapselle vanhemman ilmeistä, äänestä ja 
ennen kaikkea kosketuksesta. −Kosketus on ensimmäinen ja 
viimeinen kieli, se puhuu aina totta, Salo muistuttaa. Sokeal-
le lapselle kosketuksen merkitys on keskeisempi kuin näkeväl-
le lapselle. Tukemalla vanhempia kosketuksen monipuoliseen 
käyttöön, voidaan tukea lapsen ja vanhemman kiintymyssuh-
teen rakentumista. 

−Yhteisen “rakkauden katseen” puute luo syntymäsokealle 
lapselle kehitysriskin, joka olisi ehkäistävissä, jos vanhemmille 
pystytään tarjoamaan apua oman lapsensa tarpeiden ja koke-
musten ymmärtämisessä, puheterapeutti Marja Liikanen huo-

Ensitieto muuttaa elämää
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Sopeutumisvalmennuskurssit kevät 2010 

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

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten 
perhekurssit ennen kouluikää
Kela (§ 9), terveydenhoito 

l  Alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset, 12 vrk 
i jakso 11.-15.1.2010  ja ii jakso  30.8.-3.9.2010, kurssinume-
ro 34695   
Kurssi sisältää kaksi 5. vuorokauden laitosjaksoa ja kaksi koti-
käyntiä.
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

l  2-3 v sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset, 5 vrk
22.-26.3.2010, kurssinumero 34702
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

l  3-4 v sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset, 5 vrk 
22.-26.3.2010, kurssinumero 34704
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten 
kouluikäisten lasten kurssit
Kela (§ 9), terveydenhoito 
  
l  Koulunsa aloittavien sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten 
lasten vanhemmat, 3 vrk
26.-28.4.2010, kurssinumero 34709
Kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

l  6-8 v näkövammaiset lapset ”Leikistä liikuntaan”, 5 vrk
31.5.-4.6.2010, kurssinumero 34710
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

l  Sokeiden ja heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten 
vanhemmat, 3 vrk 
10.-12.2.2010, kurssinumero 34725
Kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

l  Sokeiden  ja vaikeasti heikkonäköisten 3. lk:lle siirtyvien las-
ten vanhemmat, 3 vrk 
12.-14.4.2010, kurssinumero 34724 
Kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

l  10-14 v sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset ”Luukut au-

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

l  2-5 v heikkonäköiset lapset, 5 vrk
1.-5.3.2010,  kurssinumero 34718
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

l  5-6 v heikkonäköiset lapset, 5 vrk
25.1.-29.1.2010, kurssinumero 34719
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

Heikkonäköisten kouluikäisten lasten kurssit
Kela (§ 9, § 12), terveydenhoito

l  Heikkonäköisten 3.lk:lle siirtyvien lasten vanhemmat, 3 vrk 
15.-17.3.2010, kurssinumero 34728
Kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

l  Heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmat, 
3 vrk
20.-22.1.2010, kurssinumero 34730
Kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu

l  Näkömonivammaisten lasten perhekurssit 
Kela (§9), terveydenhoito

l  15.-19.2.2010, kurssinumero 34715
2-5 v näkö/monivammaiset lapset, 5 vrk  
12.-16.4.2010, kurssinumero 34716
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

l  5-6 v näkö/monivammaiset lapset, 5 vrk  
8.-12.2.2010, kurssinumero 34717
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki

mauttaa.
Lapsen vammaisuus koettelee usein myös parisuhdetta. Yh-

dessäololle ja keskustelulle on tärkeää löytää aikaa arjen pyör-
teissäkin. Perheen tunneilmapiiri välittää hyvinvointia, tai pa-
hoinvointia, vauvallekin.

Lähityöntekijöiden on tärkeää nähdä oma roolinsa perheen 
tukemisessa. −vanhemmat tarvitsevat empaattisen kanssakul-
kijan, jolle purkaa tunteitaan lapsen syntymästä. Tällöin paha 

olo ei siirry lapseen, Hänninen toteaa.
Artikkeli perustuu Kimppakyyti -projektin seminaari ii:ssa pi-
dettyihin esityksiin ja keskusteluihin sekä Kaija Hännisen väi-
töstutkimukseen ”Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden 
näyttämöllä. Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen 
syntyessä.” (2004, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiede-
kunta, Sosiaalipolitiikan laitos.) 

ki ja menoksi”, 5 vrk 
7.-11.6.2010, kurssinumero 34713
Kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus iiris, Helsinki
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Päivähoitoon lähteminen on pienen ihmisen elämässä suuri 
asia. Sopivaa päivähoitomuotoa ja  -paikkaa kannattaa punta-
roida hyvissä ajoin, jotta päivähoitopolkua olisi sitten aikanaan 
helppo taivaltaa. 

Päivähoitoon! -kirjanen antaa päivähoitoon lähtevän näkö-
vammaisen lapsen vanhemmille aineksia pohdinnan tueksi. 
Päivähoitaja tai päiväkoti saa kirjasta vihjeitä siitä, miten val-
mistautua näkövammaisen lapsen hoitoon tuloon. Kirja sisäl-
tää myös päivähoitolasten vanhempien omia ajatuksia. 
Päivähoitoon! 34 s. toim. Leena Honkanen
Näkövammaiset lapset ry, 2009

l  Lapsensa päivähoitoa suunnittelevat vanhemmat saavat kir-
jasen oman keskussairaalapiirinsä kuntoutusohjaajalta ilmai-
seksi. 
l  Kirjasta voi tilata osoitteesta www.silmatera.fi hintaan 10 eu-
roa+ postikulu

Päivähoitoon!

Pisteaakkoset kortilla
vie eteenpäin tietoa näkövammaisuudesta. iso A4 -kokoinen 
pisteaakkoskortti on mukava tapa muistaa ystävää. 
l  Kortit viiden kappaleen nippuina 12,50 + postimaksu

Oo mun kaa!
Tutustumisleikkejä, askarteluvihjeitä ja paljon muita leikkivih-
jeitä  ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi. 
l  Hinta 10 euroa + postikulu
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Tilaa tuotteita netissä www.silmatera.fi

Toimintaa ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi

Toimittanut Anne Virta

Oo mun kaa!

Jokainen lapsi tarvitsee kavereita. Kaverien kanssa jaetaan lapsuuden riemuja 

ja opitaan elämisen taitoja. Erityistä tukea tarvitseva, vammainen lapsi jää usein 

sivulliseksi lapsiryhmän leikeissä. Vamma rajoittaa osallistumista ja vaikeuttaa samalla 

ystävyyssuhteiden syntymistä.
 Oo mun kaa! -kirjassa on leikkejä ja toimintaideoita ryhmiin, joissa on 

näkövammainen lapsi. Opettaja, avustaja tai kerho-ohjaaja voi pienin keinoin auttaa 

näkövammaista lasta pääsemään ryhmän jäseneksi ja osalliseksi yhteisistä leikeistä. 

Näin myös erityinen lapsi saa tasavertaisen tilaisuuden tutustua ryhmän muihin lapsiin.

 Oo mun kaa! -kirjan leikkivihjeet ovat pääosin vanhoista tutuista leikeistä 

sovellettuja muunnelmia. Mukana on myös näkövammaisten lasten leireillä ja Oo 

mun kaa! -kerhoissa kehitettyjä leikkejä. Leikeissä lapsi ei tarvitse avustajaa, mutta 

ohjaavan aikuisen rooli on tärkeä. Aikuinen voi pienin merkein antaa tukea, varmuutta 

ja onnistumisen kokemuksia näkövammaiselle leikkijälle. 

ISBN 952-99804-0-X

oomunkaa_k.indd   1

21.11.2006   20:54:32
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Palvelulomake

Oheisella palvelulomakkeella voit liittyä 
yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai 
tehdä Silmäterälehden tilauksen. Täytä lomake 
huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaiset 
lapset ry, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki. 
Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös 
puhelimitse (09) 752 2540 , sähköpostilla  
nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta 
löytyvällä lomakkeella.

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

Nimi

Osoite

Puhelin

Sähköposti

 L I I T Y N  J Ä S E N E K S I  15 euroa/henkilö/ tai 25 euroa/molemmat vanhemmat /vuosi 

Näkövammaisen lapsen nimi ja syntymäaika

Jäseneksi liittyvän/vien vanhemman/pien nimet

Osoite

Puhelin josta tavoittaa päivisin

Sähköposti

 L I I T Y N  K A N N A T U S J Ä S E N E K S I  34 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy kannatusjäsenmaksuun)

Nimi

Osoite

Puhelin josta tavoittaa päivisin

Sähköposti

P
ii

R
R

O
S:

 L
EE

N
A

 H
O

N
K

A
N

EN

Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun
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