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Aivan erityinen poika
”Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysviivästymä 
ja epilepsia. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava. Reimalla on 
kuitenkin tärkeä taito olla ihana ja aurinkoinen” 
Annariikka Sivonen, terveydenhoitaja-sairaanhoitaja, Reiman äiti. Silmäterä 3/2009.

Kun Silmäterä-lehden lukijat pääsivät seuraamaan Reiman ja hänen 
äitinsä Annariikan elämää vuonna 2009, Reima oli pieni 2-vuotias poika ja 
Annariikka Sivonen opiskeleva yksinhuoltaja. Pian tämän jälkeen Reima sai 
kehitysvammadiagnoosin.

Reimakoita ilmestyi Silmäterässä kuuden ja puolen vuoden ajan. Tuona 
aikana Reima kasvoi, ja Reiman perhe kasvoi. Kolmen kuukauden välein 
Annariikka Sivonen päivitti pienen pojan elämäntaipaleen tapahtumia ja 
omia äidinmietteitään lämpimällä elämänymmärryksellä ja huumorilla – ja 
loistavalla taidolla kirjoittaa. 

Reimakka on hyvä kirja kenen tahansa vammaisen lapsen vanhemman 
käteen. Se antaa uskoa lapsen hyvään elämään vamman tuomista 
rajoituksista huolimatta. Reimakka on paikallaan myös vammaisten lasten 
parissa työtä tekevälle. Se avaa ovet arkeen, josta ei puutu vuorenkorkuisia 
haasteita, ja näyttää miten ne ylitetään. 

Kaiken kaikkiaan, Reimakka ei ole kirja pelkästään vammaisuudesta, vaan 
se kertoo äitiydestä, rakkaudesta ja elämästä tavalla, joka koskettaa ihan 
jokaista lukijaa. 
Leena Honkanen, päätoimittaja Silmäterä-lehti

”Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysvii-
västymä ja epilepsia. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava. 
Reimalla on kuitenkin tärkeä taito olla ihana ja aurinkoinen”  
Annariikka Sivonen, Reiman äiti. Silmäterä 3/2009.

Kun Silmäterä-lehden lukijat pääsivät seuraamaan Reiman ja hänen 
äitinsä Annariikan elämää vuonna 2009, Reima oli pieni 2-vuotias 
poika ja Annariikka Sivonen opiskeleva yksinhuoltaja. Pian tämän 
jälkeen Reima sai kehitysvammadiagnoosin.

Silmäterässä Reimakka -kolumni ilmestyi kuuden ja puolen vuoden 
ajan.  Tuona aikana Reima kasvoi, ja Reiman perhe kasvoi. Kolmen 
kuukauden välein Annariikka Sivonen päivitti pienen pojan elämän-
taipaleen tapahtumia ja omia äidinmietteitään lämpimällä elämän-
ymmärryksellä ja huumorilla – ja loistavalla taidolla kirjoittaa. 

Reimakka on hyvä kirja kenen tahansa vammaisen lapsen vanhem-
man käteen. Se antaa uskoa lapsen hyvään elämään vamman tuo-
mista rajoituksista huolimatta. 

Reimakka on paikallaan myös vammaisten lasten parissa työtä teke-
välle. Se avaa ovet arkeen, josta ei puutu vuorenkorkuisia haasteita, 
ja näyttää miten ne ylitetään.  

Kaiken kaikkiaan, Reimakka ei ole kirja pelkästään vammaisuudesta, 
vaan se kertoo äitiydestä, rakkaudesta ja elämästä tavalla, joka kos-
kettaa ihan jokaista lukijaa.  
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Reiman tarina nyt kirjana!

n   Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja nä-
kömonivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluvat myös 
vuonna 2013 syntynyt Saini ja aviomies Juha.
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