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Moniaistista Värikylpy -toimintaa näkö- ja 
näkömonivammaisille Porissa
Keväällä 2017 Porissa aloitetaan uusi Värikylpy-
ryhmä näkö- ja näkömonivammaisille lapsille per-
heineen. Ryhmä on suunnattu 1–7-vuotiaille. Myös 
perheen sisarukset voivat osallistua.  Mukaan ote-
taan viisi perhettä. 
Ryhmä kokoontuu 4 kertaa torstaisin 16.2., 2.3., 
23.3. ja 6.4. kello 17.00–17.45 Porin taidemuseon 
työpajatilassa (Eteläranta 6, Pori). Tilaan on estee-
tön pääsy.  Hinta on 40 euroa (sisältää 4 työpajaa). 
Mukaan vaihtovaatteet ja pyyhe.
Ilmoittautumiset oikeuksienvalvonnan asiantunti-
ja Jaana Engblomille 050 591 8167 tai 
jaana.engblom@nkl.fi 
Työpajat järjestää yhteistyössä Porin lastenkulttuu-
rikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto ja 
Näkövammaisten liitto ry.
Vauvojen värikylpy on kokemuksellisuutta ja mo-
niaistisuutta korostava kuvataidetoiminnan muo-
to. Lapsilähtöinen työpajatoiminta tukee lapsen ja 
vanhemman vuorovaikutusta. Työpajat etenevät 
erilaisten materiaalien tunnustelusta itse tuotet-
tuun jälkeen. Työpajat perustuvat turvalliseen ym-
päristöön ja turvallisiin materiaaleihin. Lisätietoja 
www.varikylpy.fi (lue info!)

Kohti koulupolkua

Infopäivä 4–5-vuotiaiden näkövammais-

ten lasten vanhemmille.

Näkövammaisen lapsen koulupolun valmiste-
lut aloitetaan lapsen ollessa 4-vuotias. Infopäiväs-
sä saat tietoa siitä, mitä tarkoittaa mm. pidennet-
ty oppivelvollisuus, erityisen tuen päätös ja miten 
koulunkäynnin aloitus valmistellaan. Lisäksi päiväs-
sä käsitellään päivähoitoon, iltapäivähoitoon ja va-
paa-aikaan liittyviä asioita. Oppimis- ja ohjauskes-
kus Valteri, Onervan ohjaava opettaja kertoo näkö-
vammaiselle lapselle ja verkostolle annettavista tu-
kimuodoista.
Aika:  lauantai 11.3.2017 klo 10.30-15.00. 
Aamukahvi on tarjolla klo 10.15 alkaen ja iltapäi-
vällä on mahdollisuus jäädä keskustelemaan.
Paikka:  Tilausravintola Juhla-Ankkuri, Heimolin-
nankatu 18, 32200 Loimaa. 
Paikka sijaitsee keskustassa lähellä rautatiease-
maa.
Hinta:  Osallistuminen on ilmainen ja järjestäjä tar-
joaa aamu- ja iltapäiväkahvin. 
Lounas on omakustanteinen (noin 12 €).
Järjestäjä:  Näkövammaisten liitto ry / Oikeuksien-
valvonta / oikeuksienvalvonnan asiantuntijat Anni-
ka Tyynysniemi ja Jaana Engblom.

Yhteistyökumppanit:
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva / ohjaava 
opettaja Päivi Toikkanen
Tyks / kuntoutusohjaaja Rimma Joenperä
Ilmoittautumiset: 
pe 24.2.17 mennessä. 
Tiedustelut:
Jaana Engblom, p. 050 591 8167 
jaana.engblom@nkl.fi
Kaukana asuville pyrimme järjestämään etäyhteys-
mahdollisuuden.
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

K
aikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan, tiedetään Herakleitosin ai-
kanaan lausuneen. Hän ajatteli, että pysyväisyys on harhaa ja kaikki 
alituisessa liikkeessä. Viisisataa vuotta ennen ajanlaskumme alkua 
muutokset saattoivat olla hyvin hitaita. Nykyisin liike tuntuu ole-
van niin nopeaa, että välillä pitää pitää lakistaan kiinni. Kauas taak-
se ei tarvitse katsoa, kun kaikki oli toisenlaista.  Me ihmiset, raken-
nukset ja kokonaiset yhteiskuntajärjestelmät muuttuvat, kehittyvät 

ja rapistuvat ajan virrassa. Muutos koskee kaikkea, ihan pieniä arkisia asioitakin. 
Kun kaksikymmentä vuotta sitten tulin tämän yhdistyksen toiminnanjohtajak-

si, oli yhdistyselämä toisennäköistä kuin nyt. Harvalla vielä tuolloin oli sähköposti 
käytössään tai jos olikin, sitä tuli katsottua kerran pari viikossa. Leiri-ilmoittautu-
miset, ohjaajien rekrytoinnit ja monet muut kontaktit hoidettiin yleensä lankapu-
helimella. Työpöydällä oli muistiinpanoja siitä, kenet oli saanut kiinni ja ketä piti 
vielä tavoitella uudestaan. Tuolloin toimistossa työskenteli minun lisäkseni osa-
aikainen taloudenhoitaja, jonka tehtäviin kuului rahaliikenne. Jäsenmaksu- ja lei-
rilaskut hän kirjoitti huolellisesti käsin, jokaiselle erikseen. Siinä oli työtä. Kaikki 
tämä kuulostaa nyt hassun vanhanaikaiselta. Niin nopeasti maailma on muuttu-
nut ja siinä samalla yhdistys.

Viimeisten vuosikymmenten aikana yhdistys on kasvanut jäsenmäärältään ja 
vankistunut taloudeltaan. Vaikka työtä ja arkea helpottavat vempaimet ovat nyt 
lähes kaikkien ulottuvilla, perheet tuntuvat olevan kiireisempiä kuin koskaan ai-
kaisemmin. Vapaaehtoisia vertaistukijoita ei enää ole kuin yksi taannoisen lähes 
kahdenkymmenen sijaan. Toisaalta kokonaan uusi toiminnan haara, lasten leiri- 
ja kerhotoiminta, tuli mukaan – ja tarpeeseen – kymmenen vuotta sitten, kun ta-
loushallinto ulkoistettiin ja saimme sen sijaan yhdistykseen nuoren ja aikaansaa-
van aluekoordinaattorin, Anne Virran.  Hänestä kerron enemmän tuonnempa-
na tässä lehdessä.

Ajankulku ja muutos koskee myös minua itseäni: on tullut aika sanoa hyvästit 
toiminnanjohtajan tehtävälle. Kaksikymmentä vuotta meni nopeas-
ti. Taakse katsellessa ja menneitä muistellessa huomaa kuitenkin, 
kuinka paljon on tapahtunut. Sain nähdä kokonaisen sukupolven 
lapsia kasvavan vauvasta aikuisuuteen, silloiset koululaiset ovat ot-
taneet jo paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tutuksi tul-
leet perheet ovat kasvaneet, jotkut myös hajonneet. He ovat 
etsineet jokainen oman tiensä ja saattaneet omaa lastaan 
eteenpäin elämässä. 

Hyvästit eivät kuitenkaan ole vielä lopulliset. Yhdistys 
saa uuden toiminnanjohtajan, mutta oma työni tääl-
lä jatkuu muun muassa minulle niin rakkaan Silmä-
terän parissa. Tapaamme siis jälleen.

Kaikki virtaa
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Teksti Leena Honkanen

R
asmus on nyt 11- ja Ronja 10-vuotias. 
Isovanhemmuuden vuodet ovat olleet 
Rauni Törmikoskelle tunteiden vuoris-
torataa. Ronja sairastui syöpään vuo-
den vanhana ja taistelu sairautta vas-
taan kesti neljä pitkää vuotta. 

– Ne olivat raskaita vuosia. Minun 
huoleni oli valtava, mutta se ei ollut siinä hetkessä 
tärkeintä, koska Ronjan perhe tarvitsi tukeani. Kun 
Ronja oli sairaalassa, olin siellä hänen luonaan aina 
välillä, että vanhemmat saivat edes vähän levätä. Oli 
sydäntä särkevää katsella pienen tytön taistelua rank-
kojen hoitojen kanssa.

– Minulla oli myös huoli Ronjan äidin, oman tyt-
täreni, jaksamisesta ja toki koko perheestä. Tuossa 
vaiheessa omat menemiseni olivat toisarvoisia. Sa-
noin, että minua saa ja pitää pyytää tulemaan, kun vä-
hänkin siltä tuntuu. Yritin auttaa sen, mihin pystyin.

– Toisaalta päätin myös, että en tuppaudu perheen 
arkeen silloin kun kaikki sujuu jotakuinkin hyvin. 
Perheellä pitää olla omaa yhteistä aikaa ja oma elämä.  

Syöpä vei näön
Ronjan syöpä oli silmissä. Toisesta silmästä meni nä-
kö ja siitä kasvain saatiin rauhoittumaan, mutta tais-
telu jatkui.

Hei mummo, 
peipponen laulaa!
 ”Niin rakkaita molemmat, että ihan sy-

dämessä sattuu”, sanoo Rauni Törmi-

koski lapsenlapsistaan, Rasmuksesta ja 

Ronjasta.
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– Muistan kuinka musertavaa oli, 
kun tuli tieto, että toinen, vielä näke-
vä silmä, joudutaan poistamaan. Ron-
jasta tulisi sokea. Se oli sanoinkuvaa-
mattoman julmaa, mutta samalla as-
kel parempaan; sairaus saatiin vihdoin 
selätetyksi. 

Rauni Törmikoski sanoo, että vaikka 
Ronjan sokeutuminen oli shokki, lop-
pujen lopuksi juuri mikään ei muuttu-
nut. Ronja jatkoi lapsen elämää omana 
iloisena, energisenä itsenään.

– Minun ei ole oikeastaan tarvin-
nut opetella mitään erityisiä taitoja, 
voidakseni olla näkövammaisen ty-
tön mummo. Kaikki on käynyt hy-
vin luontevasti. Kuvailemisen taitoa 
olen tosin tainnut oppia. Haluan ker-
toa Ronjalle kaikesta. Kun kävelemme 
esim. luonnossa, kuvailen maisemia 
ja kukkia, joita polun vierillä kasvaa. 

– Ronja on taitava luonnonääni-
en tarkkailija ja hän erottaa herkäs-
ti lintujen laulut. Oli niin hellyttävää 

kun hän heläytti keväällä kävelyret-
kellämme, että: ”Hei mummo, peip-
ponen on tullut!”

Nauti lapsuuden ajasta
– Samalla lailla kun Ronjan kanssa 
vietetty aika, on minulle ollut tärkeää 
myös Rasmuksen kanssa vietetty aika. 
Molempia lapsia rakastan ihan yhtä 
paljon. Minusta on hyvä, kun esimer-
kiksi näkövammaisten lasten omaisten 
kursseilla muistutetaan siitä, kuinka 
tärkeää on kohdella kaikkia perheen 
lapsia tasa-arvoisesti.

– Pienenä Rasmus ja Ronja olivat 
päiväkodissa aivan omaa kotiani vas-
tapäätä. Usein iltapäivisin hain heidät 
sieltä ja kävelimme yhdessä heidän 
kotiinsa. Odottelimme vanhempien 
kotiintuloa töistä pihalla hiekkalaa-
tikolla tai sisällä puuhaillen. Monesti 
jompikumpi oli yksin luonani ja toi-
nen taas kotona vanhempien kanssa. 
Näin molemmat saivat osakseen mei-
dän aikuisten jakamatonta huomiota.

– Nyt kun he ovat koululaisia, ai-
ka koulupäivien jälkeen menee läk-
syihin ja harrastuksiin. Välillä katse-

”Minusta on hyvä, 
kun esimerkiksi 
näkövammaisten lasten 
omaisten kursseilla 
muistutetaan siitä, 
kuinka tärkeää on 
kohdella kaikkia 
perheen lapsia tasa-
arvoisesti.”

Nyt kun Rasmus ja Ronja ovat koulu-
laisia, Rauni Törmikosken yhteiset het-
ket lastenlasten kanssa ovat harvem-
massa kuin ennen. Niistä hetkistä kan-
nattaa iloita. 
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len haikeana ikkunasta päiväkodin pi-
halla leikkiviä lapsia ja ajattelen, että 
kunpa omanikin olisivat vielä tuolla 
ja voisin tavata heitä useammin. Het-
ki, kun lapset ovat pieniä, on ohikii-
tävä – siitä pitäisi osata nauttia silloin 
kun se on käsillä.  

Surua ei voi kieltää
– Meidän isovanhempien pitää osata 
hallita omat tunteemme ja annettava 
tukea ja rakkautta lapselle ja lapsen-
lapselle, vaikka oma huoli saisi huuta-
maan. Mutta me myös tarvitsisimme 
tukea. Pitäisi olla ainakin joku ihmi-
nen, jonka kanssa puhua ja purkaa omia 
tunteitaan, Rauni Törmikoski sanoo. 

– Itse kaipasin aikanaan kovasti 
sellaista keskustelukumppania, jon-
ka kanssa olisin voinut puhua näis-
tä asioista. Ei ystäville ja työtovereil-
le voi kaikkea tuskaa kaataa. Siksi jo-

”Olen käynyt näkövam-
maisten lasten omaisten 
kurssilla kaksi kertaa. En-
simmäisellä kerralla, kun 
Ronja oli vasta sokeutu-
nut, tunteet olivat kipei-
tä ja uusia asioita tu-
li niin paljon, että kaik-
kea ei ehtinyt omaksua”, 
sanoo Rauni Törmikoski. 

Kuva Näkövammaiset 
lapset ry:n omaisten 
kurssilta marraskuussa 
2016.  

ku vertainen, samanlaisia asioita ko-
kenut olisi ollut hyvä tuntea.

– Jotenkin se suru kuitenkin on saa-
tava ulos. Puhuminen auttaa aina. Oli-
sipa meille isovanhemmille omia kes-

taas lisännyt omia harrastuksiani. Se 
auttaa pitämään elämän positiivisel-
la raiteella. Kotona ei kannata yksin 
murehtia. 

– Lasten kasvaessa olen oppinut 
luottamaan siihen, että he pärjäävät. 
Minusta Ronjan tulevaisuus näyttää 
valoisalta; hän on hyvä koulussa ja ja-
noaa elämää. Harrastuksiakin on pal-
jon.  Ja onhan lapsilla maailman par-
haat vanhemmat. Kun Ronja on luo-
nani, touhuilemme kaikenlaista; lau-
lamme yhdessä, luemme, askartelem-
me ja teemme käsitöitä – Ronja osaa 
neuloakin. Ja kun kohta taas on ke-
vät, lähdemme kuuntelemaan lintu-
jen lauluja. 

Kerran kun luin Ronjalle lehtiartik-
kelin sokeasta naisesta, joka kertoi, et-
tä sokeuden tähden hänen ei ole tar-
vinnut luopua mistään, sanoi Ronja 
napakasti: ”Se on just niin!” 

”Ei ystäville ja 
työtovereille voi 
kaikkea tuskaa kaataa. 
Siksi joku vertainen, 
samanlaisia asioita 
kokenut olisi ollut hyvä 
tuntea.”

kusteluryhmiä. Jos joku mummo tai 
vaari keskustelukumppania kaipaa, 
niin minulle saa kyllä soittaa. 

Mistään ei tarvitse luopua
– Nyt kun lapset ovat jo isompia, ei-
kä tarvita niin paljon hoitoapua, olen 
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I
sovanhemmilla on kaksin-
kertainen huoli: huoli omas-
ta lapsesta sekä lapsenlap-
sesta. Heillä voi olla epävar-
muutta ja riittämättömyy-
den tunnetta miten toimia 
parhaiten. Yhteyden luomi-

nen lapseen saattaa alkuun tuntua 
vaikealta ja hoitaminenkin pelotta-
valta. 

Isovanhemmat tarvitsevat tukea 
ja aikaa käsitellä omaa kriisiään, jo-
kainen omaan tahtiinsa ja tapaan-
sa. Apua ja helpotusta saa, jos on 
mahdollista keskustella asiasta. Pu-
hekumppanina voi olla puoliso, jo-
ku toinen isovanhempi, ystävä tai 
työtoveri. Joskus ammatti-ihmisten 
apu on tarpeen. Lapsen vanhem-
mat saattavat kokea, että heidän tu-
lee lohduttaa omaisiaan heidän su-
russaan. Se voi tuntua vanhemmista 
raskaalta omien huolien lisäksi.

Vanhempien tukeminen
Kun lapsen vamma todetaan, tuki 
on myötäelämistä, kuuntelemista ja 

voidaanko korjata tai parantaa, aut-
tavatko lasit, voidaanko silmiä siir-
tää. ”Kyllä lääketiede vielä keksii kei-
non” - puheella ihmiset haluavat 
lohduttaa vanhempia ja ehkä itse-
äänkin. Turhat lupaukset ja lohdu-
tukset vievät vanhempien voimia. 
Hyvä on, jos tulevaisuudessa löytyy 
keinoja näön parantamiseksi. Mutta 
mikä juuri tänään ei ole mahdollista, 
tulee vähäksi aikaa unohtaa ja elää 
täysillä tätä päivää.

Tuki perheelle
Käytännön apu on usein parasta: 
lasten hoitaminen, ruuan laittami-
nen, siivous. Ottamalla lapsi tai sisa-
rukset hoitoon, antaa vanhemmil-
le tilaisuuden levähtää ja saada kah-
denkeskistä aikaa. Kun lapsi pää-
see yökylään yksin ilman muita sisa-
ruksia, hän saa aivan ikiomaa huo-
miota. Sitä tarvitsevat erityisen pal-
jon perheen terveet sisarukset, jot-
ka usein jäävät arjen touhuissa vä-
hemmälle huomiolle kuin näkövam-
mainen sisarus. Onkin erittäin tär-

asioista puhumista. Jos vanhemmat 
puhuvat ja kertovat lapsen vammas-
ta avoimesti, heiltä voi silloin kysyä 
lisää. Avoimuus alusta saakka auttaa 
luomaan hyvän kontaktin vanhem-
pien, lapsen ja isovanhempien vä-
lille. Vanhemmuuden kriiseissä iso-
vanhemmat ovat parhaassa tapauk-
sessa korvaamaton tuki ja turvalli-
nen olkapää. Isovanhemmat pelkää-
vät, että oma lapsi ei uskalla näyt-
tää väsymystään ja surua omille 
vanhemmilleen, eivätkä siten pyy-
dä apua silloin, kun sitä eniten tar-
vitsevat. 

Väärää lohtua  
Syyllisiä ei kannata etsiä. Usein syyl-
listä lapsen vammaisuuteen etsitään 
toisen puolison suvusta. ”Ei meidän 
suvussa.”  Myöskään tarina toisis-
ta, jolle kävi paljon huonommin, ei 
tuo yleensä lohdutusta. Eikä osanot-
to vanhemmille, kun kuulee lapsen 
vammasta.

Monet pohtivat myös lääketieteen 
nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia: 

Isovanhemmuuden 
muistikirja 

Teksti Kirsti HänninenMiten oma lapsi selviää erityislapsen vanhemmuudesta?

Miten lapsenlapsi kasvaa ja kehittyy?

Miten osaan olla ja toimia lapsen kanssa?

Miten tuen koko perhettä parhaiten?
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Omaisten kurssi 24.11.–26.11.2017

Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Suunnattu näkövammaisten lasten perhei-
den läheisille (isovanhemmat, kummit, tä-
dit, sedät jne.).

Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen 
lapsen kasvun tukemisesta, leikistä ja liikku-
misesta. Kurssilla on mahdollisuus jakaa ko-
kemuksia vertaisryhmässä. Kurssi on suun-
nattu vasta diagnoosin saaneille läheisille. 
Viikonloppu etenee leppoisasti aihepiireis-
tä keskustellen ja yhdessä toimien, luonnon-
rauhassa rentoutuen ja maukkaasta ruuas-
ta nauttien.
Hinta: 80 € 
Hinta sisältää kurssin aikaisen majoituksen 
täysihoidolla ja ohjelman. 

Kirsti Hänninen on Näkövammaiset 
lapset ry:n Omaisten kurssin vetäjä,
lasten kuntoutusohjaaja, fysiotera-
peutti ja näönkäytönohjaaja. Hän on 
myös sokean, nyt jo aikuisen, Riikan 
äiti. 
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keää, että kaikki sisarukset huomi-
oidaan tasavertaisina. Tavatessa ei 
tervehditä näkövammaista lasta ai-
na ensimmäisenä, ja tuliaisia ja lah-
joja annetaan tasapuolisesti. 

Lasten kanssa toimiessa on hyvä 
ottaa huomioon vanhempien kas-
vatusperiaatteet ja toimintatavat. 
Isovanhemmille saattaa olla vaike-
aa asettaa rajoja ja sääntöjä lapsen-
lapsilleen. Usein se on kaksin ver-
roin vaikeampaa, kun lapsi on vam-
mainen. Lapsen etu kuitenkin on, 
että häntä kohdellaan samalla taval-
la kuin jos hän olisi näkevä. Ylisuoje-
lu ei auta lasta, päinvastoin.

Sokeiden ihmisten kanssa käyte-
tään sanoja katsoa ja nähdä eli sa-
moja käsitteitä kuin näkevien kans-
sa. Aluksi se voi tuntua hämmentä-
vältä ja nololtakin, mutta nopeas-

ti siihen tottuu.  ”Tulehan Maija kat-
somaan Pikku kakkosta”. ”Näitkö si-
nä Maija tänään päiväkodissa San-
nan?” Näitä sanoja kannattaa käyt-
tää jo vauvan kanssa, jolloin siitä tu-
lee luonteva puhetapa kotona ja lä-
hipiirissä. 

Isovanhemmat voivat auttaa pal-
jon. Heidän on kuitenkin tärkeä 
huolehtia omasta jaksamisestaan 
ja muusta elämästään. Myönteinen 
asenne ilman sääliä ja turhaa mu-
rehtimista on paras tuki. Näkövam-
maisen lapsen maailmaan mukaan 
lähteminen on mielenkiintoinen 
matka, jossa oppii paljon uutta. Jo-
kainen edistysaskel, vaikka hidaskin, 
on ilon asia.

Nämä samat asiat koskevat per-
heen koko lähipiiriä, sukulaisia ja ys-
täviä.

Hakemukset 8.10.2017 mennessä: silmatera.fi –> toiminta
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Minna Survonen
Näkovammaiset lapset ry, hallituksen jäsen

…sain herätä tänään terveenä! Onhan sitä tässä iässä jo kaikenlaista kremppaa, mut-
ta tärkeintä on tunne siitä, että kokee itsensä terveeksi.

Olen havahtunut siihen, miten ympärillä on jatkuvasti ikäviä uutisia läheltä ja 
kaukaa. Ihmiset ovat kiireisiä, eikä kukaan ehdi olla toiselle ystävällinen. Mihin on 
unohtunut se lapsille luontainen positiivinen asenne ja kiitollisuus elämän pienis-
tä asioista? Lapsi iloitsee lumen tulosta ja lähtee innoissaan ulos, kun taas aikuiset 
ajattelevat ikäviä lumitöitä ja liukkautta. Omat lapsemme oppivat päivittäin uusia 
asioita, joista emme me aikuiset osaa olla kiitollisia tai tuskin edes huomaamme nii-
tä, vaikka itse olemme joskus samalla tavalla nauttineet niistä. 

Elämä on ihan liian lyhyt pilattavaksi negatiivisuudella. Olenkin yrittänyt pyris-
tellä eroon sellaisten ihmisten seurasta. On ihanaa huomata, miten pienet positii-
viset teot vaikuttavat ympäristöömme. 

Mieleeni tulee, kun olin sokean tyttäreni kanssa smoothie-baarissa, ja myyjä lu-
etteli hänelle kaikki eri vaihtoehdot. Sen jälkeen myyjä kysyi vielä, kertooko uudel-
leen, jos valinta on vaikea. Pöydässä tytär kertoi olevansa iloinen myyjän asentees-
ta, koska naapuriputiikissa myyjä ei ollut viitsinyt aiemmalla kerralla luetella kaik-
kia vaihtoehtoja tyttärelleni ja hänen sokealle ystävälleen. Onneksi tytär boikotoi 
kyseistä paikkaa marssimalla jatkossa naapuriin. Lähtiessämme kerroin tämän po-
sitiiviselle myyjälle. Oli ihanaa nähdä, kuinka hän kiitoksista liikuttui kyyneliin ja 
oli selvästi iloinen ja toivotti uudelleenkin tervetulleeksi. Pieni teko, mutta yksi ih-
minen tuli onnelliseksi.  

Tuoreimpana ilon aiheena, tyttäreni tuli tänään Suomi 100 -kansanmusiikkitree-
neistä kotiin ja kertoi minulle, miten on onnel-
linen, että on löytänyt kansanmusiikin ja hän 
suorastaan säteili ja teki minutkin onnelliseksi.

Muistakaamme siis olla kiitollisia pienis-
tä jokapäiväisistä tapahtumista, kuten lähei-
sen hymystä! Itse olen aloittanut tämän vuo-
den kiitollisuuspäiväkirjalla eli joka aamu, en-
nen kuin nousen sängystä ylös, kirjoitan kym-
menen kiitollisuuden aihetta vihkoon ja voin 
kertoa, että mitä kiitollisempi on, sitä onnelli-
semmalta tuntuu. 

Nautitaan siis kaikki lisääntyvästä valon mää-
rästä ja ihanasta keväästä!

Kiitos, että
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Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kak-
si pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-
tenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintar-
kastajien lausunto vuodelta 2016
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja me-
noarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018

Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille 
Näkövammaiset lapset ry:n 
vuosikokoukseen 8.4.2017 klo 10.30
Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
heille varatilintarkastajat vuodelle 2018
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään 
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esityk-
set, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa ko-
koukselle
12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille, 
varaa siis hyvissä ajoin mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. 

Viikonloppu alkaa yhdistyksen vuosikokouksella klo 10.30. Virallisen osuuden jälkeen kiipeilyä HugoPar-
kissa. Kiipeilyn sijaan voi myös ulkoilla pururadalla. Liikunnan jälkeen on aika rentoutua kylpylässä. Yhtei-
nen illallinen noutopöydästä nautitaan klo 18.00.

Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lau-
antaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen), kiipeilyn sekä kylpylän allasosas-
ton ja kuntosalin vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien. 
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta, joka edellyttää ilmoittautumista viimeiseen ilmoittautu-
mispäivään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta on kahden hengen huoneessa 147€/henkilö 
ja yhden hengen huoneessa 187 €/henkilö. 
Hakemukset 5.3.2017 mennessä: silmatera.fi –> toiminta

Vanhempien viikonloppu 8.4.–9.4.2017
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Näkövammaiset lapset ry sai 1.2.2017 uuden toiminnanjohtajan. Hän on

33-vuotias sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nikkola. Yhdistyksessämme Anne

on työskennellyt jo kymmenen vuotta projekti- ja aluekoordinaattorina.

  

M
uistan hyvin sen keväisen päivän kymmenen vuotta sitten, kun eräs reipas let-
tipäinen tyttö tupasahti toimistollemme. Tyttö oli leiri- ja kerho-ohjaajamme, 
Anne Virta, joka tuli toimittamaan jotain kesän lastenleiriin liittyviä paperei-
ta. Oli toukokuu ja olimme hakemassa RAY:ltä projektiavustusta lasten toi-
minnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. 

Anne astui ovesta suoraan tilanteeseen ja hetkeen, jossa palapelin palat lok-
sahtivat kohdalleen. Kukapa olisi ollut parempi hiomaan avustushakemuksen 

yksityiskohdat paikalleen, kuin tämä sosionomi (AMK) -opiskelija, joka oli tehnyt työtä juuri 
näiden lasten parissa. Hän istui työpöytäni päähän ja alkoi kirjoittaa anomusta.  

Kuukaudet kuluivat ja kun oli avustuspäätösten aika, saimme myönteisen päätöksen ja Anne 
projektikoordinaattorin paikan. Näin oli syntynyt Oo mun kaa! -toiminta, joka on jatkunut ja 
kehittynyt tärkeäksi osaksi Näkövammaiset lapset ry:n yhdistyselämää. Lasten kerhoja on useil-
la paikkakunnilla ja kesäisin odotettu Oo mun kaa! -leiri.   

Melko pian Annen tulon jälkeen silloinen osa-aikainen taloudenhoitajamme, Ellen Olka-
nen, jäi eläkkeelle ja taloushallinto ulkoistettiin. Tämä mahdollisti sen, että osa-aikaisen projek-
tikoordinaattorin tehtävä täydentyi täysipäiväiseksi sisältäen koko leiritoiminnan koordinoin-
nin ja muita toimiston töitä.  

Annen myötä toimistoon tuli nuorta energiaa ja joksikin aikaa myös toimistokoira-kontto-
ripäällikkö Leo. Samalla Anne jatkoi opintojaan työn ohessa ja suoritti vuonna 2010 ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon.

Vuosien kuluessa meille järjestöille on tullut uusia haasteita. Raportointi rahoittajalle, RAY:lle,  
nykyisin STEA:lle, on entistäkin seikkaperäisempää ja kilpailutus tuo mukanaan vaatimuksia, 
jotka pienelle yhdistykselle voivat tuntua joskus turhauttaviltakin. Anne on jaksanut paneutua 
byrokratiaan huolella.  

Kymmenen vuoden aikana meistä Annen kanssa on muodostunut hyvä tiimi: yhdistyksen 
asioiden pohtiminen yhdessä on ollut hedelmällistä. Luotamme toinen toisiimme. Samalla työ-
toverista on tullut hyvä ystävä.

Vuonna 2008 neiti Virrasta tuli rouva Latva-Nikkola. Nykyisin hän on kolmen tyttären, kah-
den biologisen ja yhden sijoitetun, äiti. Kodin ja työelämän yhdistäminen on haastavaa, mutta 
siitäkin organisointikykyinen nainen on suoriutunut loistavasti – tapansa mukaan. Lapset Aa-
da, Aino ja Milli ovat 4-, 6-, ja 8-vuotiaat ja Latva-Nikkolat toimivat myös tukiperheenä kahdel-
le teini-ikäiselle tytölle. Kiirettä siis riittää, mutta sellaistahan elämä on ruuhkavuosina. 
Tervetuloa siis uusi toiminnanjohtaja!

Leiritytöstä 
toiminnanjohtajaksi

Leena Honkanen
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Oo mun kaa! -kerhoja

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin 
kello 18–20, 

Näkövammaiset lapset ry 
(Malminkaari 15 A)
7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 
18–20, 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry 
(Eeronkatu 7 B 19)
9.2., 9.3., 6.4. ja 11.5.

Tiistaina 14.2. klo 18–20
Ystävänpäivänä laskiaispullaa 
Leivotaan laskiaispullia 

Tiistaina 14.3. klo 18–20
Retkieväs
Leivotaan pitaleipiä ja teh-
dään niihin erilaisia täytteitä 
(liha/kasvis/vihannes) 

Tiistaina 11.4. klo 18–20
Pääsiäinen
Leivotaan ja koristellaan 
pääsiäismuffineita

8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! 

-kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kerhoja oh-

jaavat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. 

Ohjelmassa mm. leikkejä, pelejä, kädentaitoja, liikuntaa 

ja leivontaa. 

Oo mun kaa! -kokkausillat 
Helsingissä

Ilmoittautuminen: 
www.silmatera.fi -> Toiminta 
Tiedustelut: 
toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, 
p. 050 403 9080

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin 
kello 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset 
ry:n kerhotila 
(Kuninkaankatu 8 A 4)
13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoi-
sin kello 18-20, 
Varsinais-Suomen Näkövammai-
set ry 
(Läntinen Pitkäkatu 37)
8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.

Leikkipuisto Traktori, 
Tyynelänkujanpää, Malmi

Yhteistyössä Näkövammaiset 
lapset ry & Malmin Martat
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Jyväskylän Oo mun kaa! -kerhon Kimble-peli
Näkövammaiselle soveltuvaan Kimble-peliin tarvitaan varsinaisen pelin lisäksi eri tun-
tuisia ja muotoisia pieniä esineitä, kuten esimerkiksi nappeja ja helmiä, tai erilaisia 
kangaspaloja. Jokaiselle pelin värille valitaan omanlaisensa tunnus. Jokaisesta tunnuk-
sesta tarvitaan viisi samanlaista kappaletta.  Samanväristen pelinappuloiden päälle se-
kä värin kotipesän kohdalle liimataan samanlaiset tunnukset. Kuvan Kimble-pelissä 
tunnuksina on käytetty pieniä nappeja ja helmiä, kovettuvasta massasta muotoiltuja 
suorakulmioita sekä vanhoista farkuista leikattuja kangaspaloja.  Pelilautaan voi lisäk-
si tehdä nuolia esimerkiksi liimalla tai kohogeelillä kuvaamaan nappuloiden liikkumis-
suuntaa. Nopan pelissä voi korvata pistenopalla.   Elina Vuohelainen

Oo mun kaa! -leiri 5.6.–9.6.2017
Kanneljärven opisto, Lohja
Vietä kesälomaa vertaiskaverien ja mukavien ohjaajien kanssa, ilman vanhempia. 
Leirin teemana on 100-vuotias Suomi ja kulttuuri. Jokaiselle jotakin mielekästä puuhaa: 
liikuntaa, musiikkia, kädentöitä ja arjen askareita. Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rik-
kaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. 

Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiri-
läistä.
Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja ensisijalla ovat ensimmäistä kertaa 
lastenleirille tulevat. 

Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruokailut viidesti päivässä ja ohjelman)
Leirillä majoitutaan 2–3 hengen huoneissa.
Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty kuljetusta.
Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan sosiaalitoimelta henkilökohtaista avustajaa lapselle 
leirin ajaksi sekä avustusta lapsen leirimatkoihin. Huomioi, että avustajalle täytyy kustan-
taa majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.
Hakemukset 10.4.2017 mennessä.
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Silmäterä-viikonloppu 10.6.–11.6.2017
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Suunnattu näkövammaisten lasten perheille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet leireille. 
Vanhempien juttelua, lasten leikkiä, rentoutumista kylpylässä.
Viikonloppuun on mahdollista osallistua myös lauantaipäiväksi ilman yöpymistä.

Lauantaipäivän hinta (ilman yöpymistä sis. lounaan, välipalan ja päivällisen):
l näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
l aikuinen 10 €
l 4–14-vuotias lapsi 5 €
Yöpymispaketin hinta (sis. lauantaina lounas, päivällinen, iltapala 
ja sunnuntaina aamiainen sekä kylpylän sisäänpääsyn)
l näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
l aikuinen 40 €
l 4–14-vuotias lapsi 20 €
Yhdistys tarjoaa lounaan ja välipalan kaikille osallistujille: sekä yöpyjille 
että lauantaipäivään osallistuville.
Matkat jokainen kustantaa itse. 
Sokeain lasten tuki ry voi avustaa pitkämatkalaisia matkakustannuksissa
Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.
Hakemukset 2.5.2017 mennessä.

Liikunnallinen pääsiäinen 14.4.–16.4.2017

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Viikonlopun aikana on mahdollisuus harjoitella judoa ja maalipalloa 
yhdessä vertaisperheiden kanssa. Ohjattua liikuntaa vanhemmille, 
lapsille ja perheen pienimmille, viikonloppu soveltuu kaiken ikäisille.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja ensisijalla 
ovat ensi kertaa leirille lähtijät. Osallistujat valitaan ilmoittautumis-
ajan päätyttyä.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l yksi saattaja 50 €
l aikuinen 170 €
l lapsi 6-16v. 140 €
l lapsi 0-5-v. ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (2 vuorokautta) sekä täysi-
hoidon (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala).
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry:n kanssa.
Hakemukset 12.3.2017 mennessä.
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Perheleiri 26.6.–30.6.2017

Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi
Suunnattu 0–12-vuotiaille näkövammaisille 
lapsille perheineen. 

Leirin aikana on ohjelmaa vanhemmille, näkö-
vammaisille lapsille ja sisaruksille yhdessä ja 
erikseen. 
Luvassa kulttuuria, liikuntaa, kädentaitoja ja 
vertaistukea. Vanhemmille voimavaroja van-
hemmuuteen ja hengähdystä arkeen, lapsille 
touhua, leikkiä ja tarinointia. 
Ilmoittautuessa muista kertoa omat toiveet ja 
odotukset perheleirille. 

Hinta:
l näkövammainen lapsi ilmainen
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 120 €
l 4–14-vuotias 70 €
l  0–3-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen täysihoidolla (ruo-
kailut aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, il-
tapala) sekä leirin ohjelman.
Leirille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan 
päätyttyä. 
Mukaan mahtuu 6–8 perhettä.
Hakemukset 17.4.2017 mennessä.

Leireille ja tapahtumiin hakeminen:
Leireille ja kursseille valitaan osallistujat 
ilmoittautumisajan päätyttyä, ja kaikkiin hakijoihin 
ollaan yhteydessä sähköpostitse tai kirjeitse. 
Ensisijalla ovat aina ensimmäistä kertaa mukaan 
lähtijät.
l   Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi -> 
Toiminta. 
l  Täytä huolellisesti lasta koskevat taustatiedot. 
Tiedot ovat luottamuksellisia, ne annetaan 
vain ohjaajien käyttöön. Tietojen oikeellisuus 
on tärkeää oman lapsen ja koko lapsiryhmän 
turvallisuuden kannalta. 
l   Näkövammaiset lapset ry ei kustanna 
henkilökohtaisia avustajia eikä leirimatkoja.

Peruutusehdot:
l  Osallistumisen voi peruuttaa sairastumisen 
vuoksi. Omavastuun takaisin maksamiseksi 
tarvitaan lääkärintodistus.
l  Jos peruutus tehdään muista syistä kuin 
sairastumisesta johtuen viimeistään kahta (2) 
viikkoa ennen leirin alkamista, omavastuusta 
maksetaan takaisin 50 %. Tämän jälkeen 
omavastuuta ei makseta takaisin.
l  Muistathan ilmoittaa, jos joku perheenjäsenistä 
ei pääse osallistumaan leirille.
l  Siis: jos et voikaan osallistua leirille, kurssille 
tai tapahtumaan, tee peruutus, etteivät arvokkaat 
paikat jää täyttämättä. 

Ilmoittautumislomakkeet ja 
tapahtumien lisätiedot osoitteesta:
www.silmatera.fi -> Toiminta
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Tuetut  lomatSolaris-lomat ry
24.7–29.7.2017 Härmän Kylpylä, Ylihärmä

Solaris-lomat ry järjestää tuetun loman näkövammaisten lasten perheil-
le. 
Tuettu loma on tarkoitettu niille, jotka eivät omin varoin pysty järjestä-
mään lomaa. Lomalta saa eväitä arkeen, vertaistukea ja yhdessä oloa. 
Täysihoitoloma sisältää:
l  viisi täysihoitovuorokautta (ruokailut aamiainen, lounas ja päivälli-
nen)
l  majoitus kahden hengen huoneissa
l  vapaa-ajan ohjelma

Näkövammaiset lapset ry:n kautta lomalle voidaan ottaa viisi näkövam-
maisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat taloudelliset, tervey-
delliset ja sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi perheen tulotaso, lapsen 
sairauden tai vammaisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, 
vammaisen lapsen yksinhuoltajuus tai muut vastaavat seikat vaikuttavat 
valintaan. Tukea ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina. Jos on ollut tu-
etulla lomalla viimeksi vuonna 2015, niin lomaa voi hakea kesällä 2017.

Lomalle haetaan paperisella hakukaavakkeella, joka lähetetään Näkö-
vammaiset lapset ry:stä. Tilaa kaavake, nlt@silmatera.fi, 050 403 9080. 
Hakuaika päättyy 13.3.2017. 
Lomalle hakeminen:
l Hakija (vanhempi) täyttää hakulomakkeen. Siihen on laitettava kaik-
ki kysytyt tiedot.
l  Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet täyttävät yhden hake-
muksen.
l  Henkilötunnus (myös lasten) on oltava oikein.
l  Kaikkien taloudessa asuvien tulotiedot, vaikka ei osallistuisi lomalle.
l  Perusteluosan täyttäminen on tärkeää, puutteellisia hakemuksia ei 
käsitellä.
Hinta: aikuinen 120 €/5 vrk ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. 
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset 
vastaavat itse.
Käy tutustumassa Härmän kylpylään, www.harmankylpyla.fi
Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Solaris-lomat ry, 0600 418 200, solaris@solaris-lomat.fi

Loma toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa.



Tuetut  lomat Hyvinvointilomat ry
17.7.–22.7.2017 Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru

Hyvinvointilomat ry järjestää tuetun loman näkövammaisten las-
ten perheille. Lomalla on ohjattua liikuntaa, ulkoilua ja muita akti-
viteetteja.
Täysihoitoloma sisältää:
l  viisi täysihoitovuorokautta (ruokailut aamiainen, lounas ja päi-
vällinen)
l  majoitus perhehuoneissa
l  yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä 
(paitsi tulo- ja lähtöpäivänä)
l  kaksi kertaa kahden tunnin ohjattu lastenhoito 3–6-vuotiaille

Näkövammaiset lapset ry:n kautta lomalle voidaan ottaa kahdek-
san näkövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat sosi-
aaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai vammaisuu-
den aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lapsen 
yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai muut vastaavat seikat vai-
kuttavat valintaan. Tukea ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina. 
Jos on ollut tuetulla lomalla viimeksi vuonna 2015, niin lomaa voi 
hakea kesällä 2017.

Lomalle haetaan sähköisellä hakukaavakkeella, hyvinvointilomat.
fi/Hae lomalle. Haku on avoinna 17.2.–18.4.2017. Voit pyytää pa-
perisen kaavakkeen Näkövammaiset lapset ry:stä, nlt@silmatera.
fi, p. 050 403 9080.
Lomalle hakeminen:
l  Hakija (vanhempi) täyttää hakulomakkeen. Siihen on laitettava 
kaikki kysytyt tiedot.
l  Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet täyttävät yhden yh-
teisen hakemuksen.
l  Henkilötunnusten (myös lasten) on oltava oikein.
Hinta: aikuinen 100 €/5 vrk ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. 
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset 
vastaavat itse.
Käy tutustumassa Kisakeskukseen, www.kisakeskus.fi 
Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Hyvinvointilomat ry, 010 830 3400, toimisto@hyvinvointilomat.fi

Loma toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
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n  Alakouluikäisten kurssilla oli kaikkiaan seitsemän per-
hettä, 31 henkeä plus kuusi ohjaajaa. 

Osat 
vaihtuivat

n  Minja Survonen on piikkiöläinen syntymäsokea nuori.

V
ietin perjantai-iltapäivän hyppytuntia kou-
lun käytävässä. Muut opiskelijat olivat jo-
ko kotona tai tunneilla, joten istuskelin rau-
hassa pöydän ääressä. Yhtäkkiä paikalle tuli 

joku täysin tuntematon henkilö. ”Missä on luokka 
Y11?” hän kysyi. Eihän siinä mitään ihmeellistä ol-
lut, että joku kysyi neuvoa. Harvoin kuitenkaan so-
keana pääsen toimimaan reittioppaana.

En ollut iloinen hänen eksymisestään. Sen sijaan 
olin tyytyväinen, että sain ja osasin neuvoa. Käsillä 
viittilöinti ja sanalliset ohjeet eivät auttaneet, joten 
otin valkoisen kepin käteeni ja lähdin kulkemaan 
edellä. Luokka löytyi ja autettava kiitti kohteliaasti. 
Tilanteessa ei ollut siis mitään erikoisia käänteitä.

Miksi mieleeni jäi tämä monen mielestä hyvin ar-
kipäiväinen tilanne? Siksi, että minulle se ei ole ar-
kipäivää. Jos valkoinen keppini on näkyvillä, ja pai-
kalla on muita ihmisiä, varmasti moni valitsisi toi-
mivilla silmillä varustetun reittineuvojan. Myön-
nän kyllä, että monesti näkevät ehtivät ensin autta-
maan, ja määränpääkin voi löytyä nopeammin. Täl-
lä kertaa samaan tulokseen päästiin ilman näköä-
kin.

Joudun turvautumaan apuun arjessani. Liikkumi-

sen kannalta merkittäviä ovat kuljetuspalvelumat-
kat, joita käytän erityisesti arkipäivinä. Lisäksi tar-
vitsen opastusta, jos paikka on minulle vieras tai 
haluan päästä nopeammin perille. Näiden lisäksi 
voin tarvita muiden neuvoja, kun vaikkapa lumi tai 
työmaa häiritsee liikkumistani tutulla reitillä. Juuri 
liikkuessa sokeus korostuu.

Onneksi apua ja neuvoja on saatavilla. Opastet-
tuna oleminen on minulle normaalia, ja niin on 
myös roolijako reittineuvojen kysymisessä. Minä 
kysyn neuvoa, minkä jälkeen näkevät vastaavat. Tä-
tä järjestystä en useinkaan kyseenalaista, sillä ei-
vät näkevät henkilöt tarvitse esimerkiksi opastus-
ta opastusotteessa. Tämän perjantain hyppytunnin 
aikana osat vaihtuivat. 

Opastuksen tarpeella ja kuljetuspalvelumatkoil-
la on merkitystä itsetunnolleni. Ne ovat osa arkea-
ni ja vaikuttavat suoraan siihen, kuinka itsenäisek-
si itseni koen. Kun samoissa asioissa on usein avun 
tarvitsija, väliaikainenkin osien vaihtuminen on hu-
najaa itsetunnolle. Tilanne oli harvinainen, mutta 
onneksi hunajan saantiin on muitakin tapoja kuin 
reittien neuvominen. Ymmärrän hyvin hunajasta 
pitävää Nalle Puhia.

Minja
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K
allis tandem jää har-
millisen usein varaston 
nurkkaan vähälle käy-
tölle, jos pyöräilyharras-
tukseen on herätty vasta 
kymmenennen ikävuo-
den jälkeen, sanoo pit-

kään näkövammaisten liikunnan pa-
rissa työskennellyt, itsekin näkövam-
mainen Antti Rusi.

– Näkövammaisen lapsen ensim-
mäiseksi pyöräksi käy hyvin tavalli-
nen lasten kolmipyörä tai apupyörälli-
nen lastenpyörä, jossa on takana työn-
tötanko, jolla vanhempi ohjaa ja var-
mistaa matkan kulkua. 

– Seuraavaksi näkövammaiselle lap-
selle hankitaan usein peräpyörä. Perä-
pyörä on polkupyörän takaosaan kiin-
nitettävä jatko-osa, jossa lapsi pystyy 
polkemaan ja pitämään kiinni ohjaus-
tangosta. Peräpyöriä on vuokrattavis-
sa esimerkiksi Malikelta ja niiden han-
kintahintakin on edullinen. Peräpyö-
rät eivät tosin ”kasva” käyttäjän mu-
kana, eli ne soveltuvat parhaiten mel-
ko pienille lapsille.

– Tandempyörää pidetään yleensä 
aikuisten pyöränä, mutta siihen voi 
siirtyä lapsen ollessa noin 110 cm pit-
kä eli jo siinä 5–6-vuotiaana. Tällai-
seksi lapsen tandemiksi käy Trek 900, 

joka on ns. naisten malli, jossa taaim-
maisen penkin saa laskettua hyvin ma-
talalle. Lapsen kasvaessa penkkiä voi 
nostaa, joten Trek 900:lla voi ajaa kak-
si aikuistakin. Tandem on myös pe-
räpyörää tukevampi ja turvallisempi, 
Rusi sanoo.

Vuokraa ja kokeile 
– Tandemin tai peräpyörän ostoon ei 
kannata lähteä kokeilematta ensin ai-
nakin muutamia eri vaihtoehtoja.  Vau 
ry:n Soveltavan liikunnan apuväline-
toiminnalla, SOLIA:lla, on vuokratta-
vana kolme tandempyörää: Helsingin 
toimipisteessä Trek 1000, Maskun toi-

Kolmipyörästä 
tandemiin
Pyöräilystä tulee osa normaalia arkiliikuntaa, jos harrastuksen 
aloittaa varhain. Polkien matka taittuu joutuin ja kunto kohenee.

Teksti Leena Honkanen & Lauri Jaakkola
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mipisteessä Trek 900 ja Rovaniemen toimipisteessä Madison.
Trek 900:n vuokraaminen SOLIA:n Maskun toimipisteestä 

on siten erinomainen valinta perheelle, jonka näkövammaista 
lasta halutaan tutustuttaa pyöräilyyn.

– Jos lapsella näkövamman lisäksi on muita vammoja, saattaa 
hänelle soveltua pyörä, jossa lapsi voi istua joko edessä tai taka-
na, mutta silti polkea tai kelata käsin. Kehitysvammaisten Tu-
kiliiton Malikkeella on tarjolla myös vierekkäin istuttava malli. 
Ja joillakin kunnilla on lainattavana erikoispyöriä. Jos pyörän 
saa pitkäaikaiseen lainaan, tulee se usein edullisemmaksi kuin 
oman hankkiminen. 

– Tällaiset kalliit välineet kannattaa kierrättää käyttäjältä toi-
selle, että niistä saa iloita mahdollisimman moni. Lainaajan pitää 
myös muistaa ilmoittaa huollon tai korjauksen tarpeesta pyö-
rää palauttaessaan, että huoltoa kaipaavia pyöriä ei suotta lähe-
tetä eteenpäin seuraavalle lainaajalle, ennen kuin ne ovat kun-
nossa, Rusi muistuttaa. 

Jos sittenkin ihan oma pyörä
Mutta mitä sitten, kun kokeilut on kokeiltu, lapsi on innostu-
nut pyöräilystä, ja tarve olisi kokonaan omalle tandempyörälle? 

– Madison-merkkisiä, noin 1500 euroa maksavia, tandemeita 
saa Suomesta yleisesti, mutta melkein kaikki muut merkit täy-
tyy hankkia ulkomailta. Trek 900:aa valmistaa amerikkalainen 
yritys, eikä sitä tällä hetkellä tuo maahan kukaan. Ulkomailta 
hankittavan pyörän hankintahintaa rasittavat rahti- ja tullikus-
tannukset. Taloudellinen panostus on tietenkin kertarysäyksenä 
iso, mutta hyvin hoidettuna pyörä kestää pitkään ja ikään kuin 
kasvaa nuoren pyöräilijän mukana, kun istuinkorkeutta noste-
taan kohti normaalikorkeutta.

– Eri maissa on vähän erilaista tarjontaa. Esimerkiksi Sak-
sasta voi hankkia kokoontaitettavan tandemin, ja sähköavus-
teisiakin versioita on tarjolla. Tandemin voi myös teettää ai-
van omien mittojen ja piirustusten mukaan. Tosin Suomessa 
se tulee aika kalliiksi. Jos hyvin käy, kotimaasta voi löytää hy-
vän käytetyn pyörän.

l Lisätietoja tandem-
pyörän hankinnasta: 
Antti Rusi 
puh. 0400 879 820, 
lihashabakramppi@
gmail.com

Pyöräilyä lähes vuoden ympäri
Lumi suli. Siis fillarointikeli! Kun lumi suli marras-
kuussa, Juho halusi heti pyöräilemään. Loskal-
la pyöräily oli hieman raskasta, kun pyörä meina-
si luisua välillä ojaan. Onneksi äiti voi takakahvas-
sa roikkuen toimia tarvittaessa myös jarrutyttö-
nä ja ohjaajana. Vaaratilanteita varten Juholla on 
tukeva kypärä päässä, lannetuki vyöllä ja sääritu-
et jaloissa. Edellisen pyörän kanssa kävikin joskus 
niin, että Juho käänsi liian nopeasti pyörää katu-
kivetystä vasten ja kaatui kyljelleen. Pienempänä 
hän jäi killumaan tukien varaan ilmaan, mutta vii-
meksi sattui jo poskipää maahan. Onneksi ei käy-
nyt pahemmin. 

Juhon nykyinen 3-pyöräinen Haverich on 
20/16”-renkailla. Takarenkaat on säädetty niin le-
veälle, että Juho ei ole toistaiseksi kaatunut ker-
taakaan tällä pyörällä. Pyörän kiinteänapaisuus 
mahdollistaa myös takaperin polkemisen. Se on-
kin kätevä ominaisuus silloin kun kohteen ylitys ei 
onnistu eteenpäin ajaen vaan pyörää pitää kään-
tää. Vaihteettomalla pyörällä Juho polkee välillä 
nopeasti kuin sähköjänis - pyörään pitäisikin asen-
taa sähköenergian talteenottojärjestelmä! Tule-
vaisuudessa haaveena olisi kuitenkin vaihtaa pyö-
rä 3-vaihteiseen jalkajarrulliseen ison pojan kolmi-
pyörään – varsinkin kun äiti ei kohta enää pysy pe-
rässä vauhdin kasvaessa. Mutta toisaalta yhdessä 

Juho on 9-vuotias Ruskeasuon koululai-

nen. Hän pyöräilee koulussa sisällä tal-

vellakin. Koulussa käytetään 3-pyörää 

siirtymisiin eri tuntien välissä ja liikun-

tatunnillakin voi olla joskus sisäseikkai-

lua pyörällä. 

Teksti Pia Jättömäki

Juhon  kaksi pyörää
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Nokkapyörällä maastoon loskallakin
Nokkapyörä on pyörätuoliin kiinnitettävä lisäpyö-
rä, joka nostaa pyörätuolin pienet tukipyörät ir-
ti maasta. Iso etupyörä helpottaa vaihtelevassa 
maastossa ulkoilua varsinkin pehmeässä ja sohjoi-
sessa maastossa.

Juholla on kiinteärunkoinen Zippie Simba -pyörä-
tuoli, jossa on taakse kääntyvä jalkalauta ja siliko-
nilla päällystetyt kelausvanteet.

Kokeilimme Stricker Lomo 360 -nokkapyörää en-
sin Valteri-koulu Ruskiksen käytävillä PT-Keskuksen 
fysioterapeutin ohjeistamana. Pyörätuolin runkoon 
kiinnitys on nopeahko juttu, mutta vaatii huolelli-
suutta. Ja ei kun vain menoksi! Juhon kelailu läh-
ti sujumaan yllättävän hyvin tasaisella alustalla! 
Maastossa ison etupyörän herkkyys tuotti ongel-
mia: asfaltin viettäessä tien reunoihin Juhokin alkoi 
kaartaa reunaa kohti. Maastossa nokkapyörällä ei 
ole kovin helppoa kelailla itse, mutta se mahdollis-

Juhon  kaksi pyörää

Tätä nokkapyörän mallia voi vuokrata Maliken kaut-
ta. Maahantuojan sivut: PT-Keskus/ Haltija. Vaihtoeh-
tona FreeWheel kiinteärunkoisiin aktiivituoleihin jois-
sa kiinteä jalkalauta...

tekemisen ilon lisäksi tässä taitaakin olla tarkoitus, 
että äitikin saa liikuntaa!

taa vauhdikkaamman avustamisen. Samalla tulee 
Leo-Pekka Tähti -fiilis – nyt sitä hurjastellaan yhden 
etupyörän taktiikalla!

Nokkapyörä on kätevintä irrottaa aina kun lap-
si haluaa tuolista pois, sillä muuten lapsonen pi-
tää saada nostettua jalkoineen päivineen pyörän 
ja tuolin välistä, mikä osoittautui välietapilla haas-
teelliseksi. Juho yritti kärsimättömänä kaverina tul-
la pois tuolin reunan yli, jolloin takareisi osui pyö-
rätuolin käsijarruun. Siksi jäinkin haikailemaan ko-
keiluun matalampaa Freewheel-mallia, mutta sen 
kiinnitys on mahdollinen vain kiinteällä jalkalaudal-
la varustettuun pyörätuoliin. 

Juhon näkövamman tähden äidin sanalliset suun-
taohjeet ovat tarpeen.
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T
andemin hankinta tyttärel-
lemme Ronjalle oli monipol-
vinen ja sinnikkyyttä vaati-
va projekti. Aluksi otimme yh-

teyttä Trek-merkkiä myyviin pyö-
räliikkeisiin Etelä-Suomen alueel-
la. Kaikki vastaukset, jotka saimme, 
viestittivät samaa: Trek-tandempyö-
rää ei tuoda Suomeen, eikä Pohjois-
maihin.

Tämän jälkeen aloimme selvittää 
USA:sta, mitkä pyöräliikkeet New 
Yorkin alueella myyvät Trekkiä ja ke-
nen valikoimissa olisi tandemeita. 
New York valikoitui kohdealueeksi, 
koska tuttavaperheemme asui siel-
lä. Itse emme koskaan olleet näh-
neet koko pyörää livenä ja halusim-

Trek 900 (kuvassa) soveltuu pienille-
kin lapsille. Verrattuna esimerkiksi Trek 
1000 -pyörään Trek 900:ssa on leveäm-
mät renkaat, eli kyseessä on enemmän 
peruspyörä kuin maantiepyörämäi-
sempi ”isosisarensa”.

me että joku sen näkee, mikäli han-
kinta New Yorkista onnistuisi. 

Pian kuitenkin selvisi, että tulli-
säännösten vuoksi emme voineet 
ostaa tandemia New Yorkista. Pyö-
rää ei saisi lähettää missään muo-
dossa tai minkäänlaisena toimituk-
sena USA:sta Suomeen. Tästäkään 
emme lannistuneet, vaan otim-
me suoraan yhteyttä Trekin tehtaal-
le. Laitoimme www-sivustojen kaut-
ta viestin, jossa kerroimme sokeas-
ta tyttärestämme ja tandemin käyt-
tötarpeesta. Viesti ohjautui iloisek-
si yllätyksemme eteenpäin ja pian 
meihin otti yhteyttä tehtaan edusta-
ja puhelimitse. Hänen erittäin suu-
rella myötävaikutuksellaan Ronjan 

tandem lunastettiin noin kuukautta 
myöhemmin eräästä Helsikinläises-
tä pyöräliikkeestä.

Pyörän hinnaksi tuli 2000 euroa. 
Tätä hankintakustannusta lisäsivät 
tullimaksut, jotka lisättiin pyörän 
hintaan. Sokeain Lasten Tukisäätiön 
myöntämä hankinta-avustus oli hie-
no ja tarpeellinen taloudellinen tuki 
pyörän hankinnassa. Nyt Ronjalla on 
tandem, jonka käyttöikä on pitkä.

Prosessina pyörän hankinta vaa-
ti erittäin paljon sinnikkyyttä, hyvää 
onnea ja toisaalta myös ihmisiä, jot-
ka halusivat löytää tavan, jolla pyörä 
saatiin kuljetettua monien mutkien 
kautta Suomeen.

Tandem ulkomailta
Jos lapselle ei löydy sopivaa tandempyörää koti-

maasta, vaihtoehtona on tuonti ulkomailta. Vähän 

vaivannäköä se kuitenkin vaatii.

Teksti Maarit Törmikoski
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Solia 

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA 
opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoi-
mintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa ja-
kamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja. 
SOLIA on mukana myös eri tahojen yhteistyötapah-
tumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuväli-
neiden kehitystyöhön. SOLIA vuokraa liikunnan ja 
urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diag-
noosi- tai järjestörajoja. 
apuvälineneuvoja Jukka Parviainen
puh. 045 677 0516 
jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi
 
Malike

Malike vuokraa toimintavälineitä ainoastaan koh-
deryhmänsä, vaikeavammaisten käyttöön.
Halutessasi vuokrata toimintavälineen toimi seu-
raavasti:
Käy tutustumassa erilaisiin toimintavälineisiin 
Malikkeen sivuilla kohdassa toimintavälineet tai 
varauskalenterissa http://varaus.malike.fi. 
Varauskirjan kautta näet välineiden reaaliaikaisen 
varaustilanteen, sekä voit lähettää varauspyynnön 
sähköpostitse. 
Voit ottaa myös yhteyttä Malikkeen Toimintaväli-
nevuokraamoon. Vuokraamot sijaitsevat Tampe-
reella, Helsingissä, Rovaniemellä ja toimintaväline-

Taaperoikäiselle kannattaa antaa potkupyörä, jolla 
hän saa harjoitella pyöräilyssä tarvittavaa tasapai-
noilua ja ohjaamista.  Kolmipyörä on hyvä ensipyörä. 
Aikuisen on mallitettava lapselle polkemisen ja jarrut-
tamisen liikeradat käsin ohjaamalla. Suuntaa anne-
taan äänimerkillä tai pyöräilyä ohjataan työntötan-
gon avulla. (Jaana Engblom)

Kysy lisää pyörien vuokrauksesta 
ja hankinnasta

peräkärry Imatralla. Tampereen vuokraamo palve-
lee valtakunnallisesti koko Suomea, ja muut vuok-
raamot alueellisesti. Vuokraamoissa voi käydä 
myös tutustumassa ja sovittamassa eri välineitä.
Tee varaus välineeseen. Toimintavälineen muka-
na tulevat käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä ohjeet 
palautuksesta.
Käytä välinettä! 
Asiakas maksaa välineen vuokran lisäksi mahdol-
liset rahtikulut. Välineet kulkevat matkahuollon 
kautta, ja kulut (rahti + vuokra) laskutetaan vuok-
rauksen jälkeen.

Malikkeelta on vuokrattavissa seuraavat pyörä-
vaihtoehdot:
Kolmipyöräinen polkupyörä (Helkama, E-Trike)
Kolmipyöräinen tandem (Draisin, Capitan Duo)
Käsipyörä (Armbike)
Lasten kolmipyöräinen (Tomcat Trikes)
Lasten polkupyörä (Draisin) 3
Matalarunkoinen kolmipyörä (Momo)
Noja- ja peräpyörä (Hase, Trets)
Peräpyörä (Toni Cross)
Polkupyörän vetoaisa
Pyörätuolipyörä (Velo-Plus 2)
Rinnakkain poljettava pyörä (Fun2Go & Pegasus)
Yhdistelmäpyörä ( Duett & O-Pair)
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T
eemu Ruohonen on Näkövammaisten 
liiton nuorisotoiminnan suunnittelija ja 
nuoruudessaan näkövammautunut. Hä-
nen tehtävänään on koota näkövammai-
sia nuoria toimimaan yhdessä.  

– Vaikka integraatio on ihan hyvä asia, 
kannattaa nuorten lähteä myös vertaisryh-

miin, Ruohonen sanoo.  
Meidän toiminnassa nuorilla tarkoitetaan 

12–30-vuotiaita. Tosin olen huomannut, että siinä 
23:n ikäisenä monet alkavat vähitellen siirtyä meil-
tä muualle. Ne jotka perustavat perheen tai lopette-
levat opintojaan ja menevät töihin, eivät ehkä enää 
koe itseään nuorisoksi.  Monet myös löytävät uuden 
toimintakentän näkövammaisten alueyhdistyksistä.  

– Ikähaitarimme alarajalla taas voi kestää turhan-
kin kauan, ennen kuin nuori uskaltautuu mukaan. 
Ymmärrän hyvin, että 12-vuotiasta lähtö ensimmäi-
selle nuorten leirille voi jännittää. Ja vanhemmatkin 
saattavat pelätä, miten oma lapsi pärjää isossa jou-

kossa. Mutta se kuuluu elämään. Aikuistumiseen on 
vielä aikaa ja kaikki itsenäistymisen askeleet on hy-
vä ottaa pikku hiljaa. Siihen nuorisotoiminta antaa 
hyvät puitteet. 

Aloita kesäleiristä
– Kesäleiri on minusta ensikertalaiselle paras paikka 
tulla mukaan. Viiden–kuuden vuorokauden mittai-
sella leirillä on kunnolla aikaa tutustua muihin mu-
kana oleviin. Kesäleireillä on yleensä paljon väkeä, 
aina yli neljäkymmentä osanottajaa ja tusinan ver-
ran ohjaajia. Kaikki kyllä löytävät tällaisesta joukos-
ta omanhenkisiä kavereita. 

– Ensi kesänä leireilemme Rovaniemellä Lapin 
liikuntaopistossa. Matka sinne tehdään yöjunalla, ja 
radan varrelta poimitaan mukaan eri puolilta maa-
ta tulevat. Tällä, niin kuin muillakin leireillä, laadin 
jokaiselle matkaehdotuksen kulkuvälineineen ja ai-
katauluineen ja varaan myös liput, jos suunnitelma 
tuntuu sopivalta. Näin saadaan porukka koottua sa-

Nuoret 
leirille, mars!
Siirtymä lapsesta nuoreksi alkaa jossain 

12–13 ikävuoden vaiheilla. Näkövammai-

sella nuorella on hyvä olla vertaiskave-

reita, joiden kanssa kokea ja jakaa nuo-

ruuden ihanat ja jännittävät vaiheet, 

mutta mistä ne kaverit löytyvät? 

Teksti Leena Honkanen
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moille asemille mahdollisimman samanaikaisesti.  
Huonejärjestelyt teen myös etukäteen iän ja kave-

ritoiveiden mukaan. Riippuen majapaikan majoitus-
tiloista samassa huoneessa majoittuu kahdesta kuu-
teen nuorta.   

– Isolla leirillä ohjelman suunnittelussa on haas-
teensa. Kesäleiriohjelman toteutamme yleensä työpa-
japeriaatteella. Jokainen voi sitten valita pajan mielty-
mystensä mukaan. Aina on mukana joku liikuntaan 
painottuva paja ja aina on myös kädentaitoja. Viime 
kesänä oli esimerkiksi vesipaja, jossa muun muas-
sa uitiin ja melottiin, kuunnelmapaja sekä korinpu-
nonta- ja pelipajat. Ja sitten on kaikille yhteiset oh-
jelmat, nuotio- ja saunaillat sekä disko, joka on aina 
ihan välttämätön: sitä haluavat kaikki.

Olet osa porukkaa
– Minä olen kokenut, että nuorisoleireillä on aina ol-
lut hyvä henki. Kun menee kämpille käymään, kaikki 
ovat siellä porukalla tai sitten siellä ei ole ketään, kun 
kaikki ovat yhdessä lähteneet ulos. Kukaan ei jää yksin. 

– Leiriläiset auttavat toinen toisiaan hienosti. Heik-
konäköiset opastavat sokeita pyytämättä. Jos nuo-
ri pärjää itsenäisesti normaaleissa aamu- ja iltape-
suissa ja pukeutumisessa, ei leirille kannata missään 
nimessä tulla avustajan kanssa. Toki aina leirillä on 
myös osallistujia, joille avustaja on välttämätön apu.

– Leiriläisten isosta ikähaitaristakin on enemmän 
hyötyä kuin haittaa. Vanhemmilla nuorilla on jo ko-
kemusta elämästä näkövammaisena eri ympäristöissä, 
esimerkiksi opiskelumaailmasta tai itsenäisestä asu-
misesta, mitkä asiat tietenkin kiinnostavat aikuisuu-
den kynnyksellä olevia. Vertaisryhmän kesken pu-
hutaan myös paljon apuvälineistä ja taksimatkoista, 
näistä näkövammaisen nuoren arjen asioista. 

Käytä kalenteria, kuuntele Nyöriä
Nuorten toimintakalenterista Näkövammaisten liiton 
sivuilta löytyy tietoa nuorisotoimen eri tapahtumista. 

– Keväisin ja syksyisin järjestämme viikonloppulei-
rit ja lokakuun toisena viikonloppuna pidetään Nuo-
risoforum, joka on nuorten itsensä suunnittelema ja 
järjestämä. Forumin kokouksessa valitaan viisijäse-
ninen Nutor, nuorisotoimijaryhmä, joka on muka-
na ideoimassa nuorten toimintaa ja leirien teemoja. 

– Omanlaisensa osallistumismahdollisuuden tar-
joaa myös nettiradio Nyöri. Nyöriin jokainen voi lä-
hettää äänittämiään juttuja, joista sitten kuukausit-
tain koostetaan reilun tunnin mittainen ohjelma net-
tiin meidän sivuillemme. Ohjelmaa toimittaa Johan-
na Herranen.

– Ne, jotka ovat lähteneet nuorisotoimintaan mu-
kaan kerran, tulevat yleensä uudelleenkin. Toiminta 
tarjoaa monenlaista mielekästä tekemistä, jonka si-
sältöihin nuorilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa. 
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Näkövammaisten liiton nuorisotoimen vii-

meisimmät tapahtumakutsut, ajankohdat ja 

ilmoittautumislomakkeen löydät osoitteesta 

www.nkl.fi/nuoret. Toiminta on avointa kai-

kille 12–30-vuotiaille näkövammaisille.
 
l Mediaklubi 
Yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa järjes-
tetään näkövammaisille nuorille viikonvaihteen kestä-
vä mediaklubi-tapahtuma. Viikonvaihteessa kuullaan 
asiantuntijoilta, miten juttu kannattaa suunnitella ja 
tehdä. Oli sitten kyseessä lehtiartikkeli tai äänijulkai-
su. Luvassa on varmasti paljon hyödyllistä tietoa kaikil-
le. Ajankohta on lauantaista 13. sunnuntaihin 14. tou-
kokuuta. Paikkana toimii Iiris Helsingissä. 
 
l Näkövammaisten nuorten kesäleiri
Vuoden 2017 kohokohta, eli näkövammaisten nuorten 
kesäleiri järjestetään Rovaniemellä.  Tarkemmin vielä 
muutaman kilometrin päässä keskustasta sijaitsevassa 
Santasportissa. Ajankohta on 10.–16.7.2017, joista reu-
nimmaiset päivät ovat yöjunan lähtö ja tulopäivät. Tee-
man ja ohjelmanostot löydät kotisivujen kutsusta. 
 
l Nuorisofoorumi
Perinteisesti nuorisofoorumi on lokakuun toisena vii-
konloppuna. Näin on myös tänäkin vuonna. Voit siis 
laittaa jo nyt kalenteriisi 7.–8.10.2017. Foorumin teema 
tullaan paljastamaan Rovaniemen kesäleirillä. 

l Näkövammaisten liitto ry/Nuorisotoimi
PL 30, 00030 IIRIS
nuoriso@nkl.fi 
nuorisotoiminnan suunnittelija
Teemu Ruohonen
050 596 5022
l Nuorten toimijaryhmä Nutor
nutor@listat.nkl.fi
Kirjeposti toimitetaan nuorisotoiminnan suunnittelijan 
osoitteeseen (yllä).
l Nyöri-lehden toimitus
nyorijutut@gmail.com
Kirjeposti toimitetaan nuorisotoiminnan suunnittelijan 
osoitteeseen (yllä).
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n vuonna 
2016 pilotoima Valtti-ohjelma osoittautui onnistu-
neeksi välineeksi vammaisten ja erityistä tukea tar-
vitsevien lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen 
lisäämiseen. Niinpä Valtti saa jatkoa. Vuoden 2017 
Valtti-haku avautuu maaliskuussa ja päättyy huhti-
kuun lopussa.

Valtti-ohjelma oli osa EU-rahoitteista SEDY-han-
ketta (Sport Empowers Disabled Youth), jossa oli 
mukana yhdeksän partneria seitsemästä maasta. 
Suomessa pilotoitu Valtti-ohjelma nousi hankkeen 
keskeisimmäksi toimintamalliksi.

Valtti-ohjelmaan pystyivät alkuvuoden 2016 ai-
kana hakemaan mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tu-
kea tarvitsevat lapset ja nuoret. Samanaikaisesti 
ohjelmaan haettiin Valtteja, jotka koostuivat enim-
mäkseen Valtti-ohjelman 19 kumppanioppilaitok-
sen opiskelijoista. Valttien tehtävänä oli auttaa lap-
sia ja nuoria löytämään itselleen liikuntaharrastuk-
sen ja innostumaan liikunnasta.

Kaikkiaan 288 lasta ja nuorta aloitti loppukesäl-
lä Valtti-kokeilut oman Valtin kanssa. Arviolta noin 
200 suoritti ohjelman loppuun. Alun perin Valtti-
ohjelmaan haki peräti 367 lasta ja nuorta, mutta 
kaikille ei riittänyt Valtteja. Ennen kokeilujen alkua 
joidenkin perheiden tilanne ehti muuttua, eikä ko-
keilujaksoja päästy aloittamaan tai ne keskeytyivät. 
Silti 200 liikuntaharrastusten pariin Valtin kanssa 
päässyttä lasta ja nuorta on erinomainen lukema 
pilottiohjelmalle.

– Valtti-ohjelma koettiin tärkeäksi, hyödylliseksi 
ja innostavaksi. Moni perhe oli kokenut aivan uusia 
oivalluksia lapsen harrastusmahdollisuuksista, Valt-
ti-ohjelmasta vastaava VAU:n tutkimuspäällikkö Ai-
ja Saari summasi palautteen antia.

Kokeilujakson jälkeen lähetettyyn palautekyse-
lyyn vastasi 155 perhettä. Liikkumisen määrä oli 
kyselyn mukaan lisääntynyt 61 prosentilla vastan-
neista ja 54 prosenttia oli löytänyt harrastuksen. 
Niillä, jotka eivät löytäneet harrastusta, tärkeim-
piä syitä olivat kaverin, soveltuvan ryhmän ja avus-
tajan puuttuminen sekä kulkuvaikeudet harrastus-
paikalle.

Yksi selkeimmistä esteistä erityistä tukea tarvit-
sevan lapsen liikuntaharrastuksen löytymiselle liit-
tyi vaikeuteen löytää tietoa soveltuvasta liikunta-
tarjonnasta.

– Aktiivisimmat Valtit kertoivat soittaneensa tur-
haan kymmeniin urheiluseuroihin, Saari harmitteli.

Pilotti onnistui mainiosti ja paljasti esimerkiksi lii-
kuntamahdollisuuksista saatavaan tietoon liittyviä 
kehityskohtia. Olisikin sääli, jos positiivisesti vas-
taanotettu ohjelma jäisi kertaluonteiseksi kokeiluk-
si. EU-tuki Valtti-ohjelmalle tuli päätökseensä, jo-
ten Valtin jatkamiselle täytyy etsiä tukea muualta. 
VAU on hakenut Valtin kautta liikkujaksi -hankkeel-
le tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 
2017–2019. Tukipäätöksestä riippuu, missä laajuu-
dessa Valtti toteutuu 2017.

Vuoden 2017 Valtti-haku aukeaa joka tapaukses-
sa maaliskuussa ja päättyy 30.4. Uusia oppilaitos-
kumppaneita VAU etsii pilotissa hieman katvealu-
eiksi jääneistä Itä-Suomesta ja Pohjanmaalta.

– Lisäksi kuntien kanssa etsitään keinoja hyödyn-
tää Valtti-toimintamallia osana kuntien liikunta-
neuvontaa tai erityisliikuntaa, Saari toteaa.

Suomalaista Valtti-mallia kokeillaan myös SEDY-
hankkeen kumppanimaissa Hollannissa, Portugalis-
sa ja Liettuassa.

Lisätiedot: 
www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti ja 
VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari 
puh. 040 506 4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi

Valtti-ohjelma auttaa jatkossakin vam-

maisia lapsia ja nuoria liikuntaharras-

tuksen löytämisessä.

Hae Valttia ja liiku
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Yhteishaku

Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
l Hakuaika 21.2.–14.3.2017
l Kutsu mahdolliseen kielikokeeseen 28.3.2017 al-
kaen ja kielikoe järjestetään 6.4.2017.
l Kutsu mahdollisiin pääsykokeisiin 20.4.2017 al-
kaen ja pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuus-
sa.
l Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 
15.6.2017.
l Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaan-
ottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 
29.6.2017.
l Yhteishaussa vapautuville opiskelupaikoille voi 
hakea 16.6.2017 alkaen.
l Hakulomakkeeseen voi laittaa viisi hakutoivetta 
mieluisuusjärjestyksessä. Hakutoiveiden järjestystä 
ei voi vaihtaa hakuajan päätyttyä. 
l Lisäpisteitä saat muun muassa silloin, kun sinul-
la ei ole opiskelupaikkaa tai olet päättänyt perus-
opetuksen samana vuonna kuin haet toisen asteen 
koulutukseen. 
l Lisätietoja pisteiden laskemisesta saat 
www.opintopolku.fi -sivulta. 
l Hakulomakkeen on oltava nettihaussa tallennet-

tuna viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennes-
sä. Paperisen hakulomakkeen on oltava Opetushal-
lituksessa viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 men-
nessä.
l Tietoa yhteishaussa olevista koulutuksista ja ha-
keminen koulutukseen sivulla www.opintopolku.fi.

Harkintaan perustuva valinta

l Ammatillinen oppilaitos voi ottaa opiskelijoita 
koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta 
tehdään valintapistemääristä riippumatta. 
l Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppi-
misvaikeudet, sosiaaliset syyt sekä koulutodistus-
ten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.
l Valintapistemäärästä poikettaessa arvioidaan ja 
otetaan huomioon hakijan koulutustarve ja edelly-
tykset suoriutua opinnoista. 
l Lisätietoja saat www.opintopolku.fi -sivulta.

Ammatillisten erityisoppilaitosten 

yhteishaku

l Hakuaika 15.3–5.4.2017
l Hakulomake täytetään sivulla www.opintopolku.fi.

Muistilista elämään 
perusopetuksen ja 
16-vuotissyntymäpäivän jälkeen
Moni asia muuttuu nuoren elämässä, kun peruskoulu päättyy. 

Opiskelupaikkaa on haettava ja valintakokeisiin valmistaudut-

tava. Ja jos paikan saa, on mietittävä, tarvitaanko avustajaa ja 

miten matkat ja liikkuminen järjestyvät. Ja mitä sitten, jos opis-

kelemaan ei pääsekään.

Teksti Sari Kokko
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l Hakuaika koskee ammatillisissa erityisoppilaitok-
sissa järjestettävää ammatillista peruskoulutusta 
sekä valmentavaa koulutusta. 
l Hakulomakkeen on oltava nettihaussa tallen-
nettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 
15.00. Paperisen hakulomakkeen on oltava Ope-
tushallituksessa viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 
mennessä.
l Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 
15.6.2017.
l Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 
29.6.2017.
l Vapaiksi jääneille opiskelupaikoille voi hakea 
16.6.2017 alkaen. 
l Lisätietoja saa oppilaitosten verkkosivuilta ja 
www.opintopolku.fi -sivulta. 

Perusopetuksen jälkeinen valmistava 

koulutus

l Hakuaika 23.5–25.7.2017
l Haussa ovat mukana kymppiluokka eli perusope-
tuksen lisäopetus, VALMA eli ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentava koulutus sekä LUVA eli 
maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulu-
tukseen valmistava koulutus.
l Haussa voi hakea enintään kolmeen koulutuk-
seen. 
l Hakulomakkeen on oltava nettihaussa tallennet-
tuna viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Paperisen 
hakulomakkeen on oltava Opetushallituksessa vii-
meisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä.
l Haun tulokset julkaistaan aikaisintaan 4.8.2017.
l Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 
18.8.2017. 
l Vapaiksi jääneille paikoille voi hakea 31.7.2017 
alkaen. 

Valintakokeet

l Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen, jos 
sellainen järjestetään. 
l Jos olet hakenut useaan koulutukseen, saat kut-
sun valintakokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, 
jossa on koe. Koetulokset otetaan huomioon kai-
kissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa kou-
lutuksissa eli monella oppilaitoksella voi olla yhtei-
nen valintakoe. 
l Jos tarvitset valintakokeissa erityisjärjestelyjä, 
niitä on haettava samaan aikaan kuin hakee opis-
kelupaikkaa. 
l Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäai-
ka, kysymykset sähköisenä, isokirjoituksella tai pis-
tekirjoituksella, lupa käyttää tietokonetta tai muita 
apuvälineitä, erillinen koetila ja kuvatehtäviä kor-
vaavat tehtävät. 
l Erityisjärjestelyjen hakemista varten tarvitset 
lääkärintodistuksen. 
l Lisätietoja saat oppilaitoksista.

Terveydentilavaatimukset

l Ns. Sora-säädösten tavoitteena on parantaa tur-
vallisuutta koulutuksessa ja työelämässä lisäämällä 
oppilaitosten keinoja opiskelijoita koskevissa sovel-
tumattomuus- ja turvallisuuskysymyksissä. 
l Sovelletaan tiettyihin tutkintoihin humanistisella 
ja kasvatusalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 
sekä tekniikan ja liikenteen alalla.
l Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla haki-
jan sairaus, vamma tai muu terveydentilaan liitty-
vä asia, joka estää koulutukseen osallistumisen tai 
käytännön tehtävistä tai harjoittelusta suoriutumi-
sen.
l Lähtökohtana oltava opiskelun esteiden poista-
minen ja erityisjärjestelyjen käyttö. Vaikka vamma 
estäisi osallistumisen joihinkin käytännön tehtä-
viin, se ei tarkoita, että opiskelija olisi automaatti-
sesti soveltumaton koko alalle. 
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Henkilökohtainen apu

l Jos tarvitset jatko-opinnoissa avustajaa, voit ha-
kea sitä vammaispalvelulain mukaisena henkilö-
kohtaisena apuna kotikuntasi sosiaalitoimesta
l Hakemus on hyvä jättää heti opiskelupaikan var-
mistuttua

Opiskelumatkat

l Jos tarvitset kodin ja opiskelupaikan välille taksi-
matkoja, voit hakea niitä vammaispalvelulain mu-
kaisina kuljetuspalvelujen opiskelumatkoina koti-
kuntasi sosiaalitoimesta
l Hakemus on hyvä jättää heti opiskelupaikan var-
mistuttua
l Jos kuljet julkisilla kulkuvälineillä, tarkista, onko 
sinulla oikeutta koulumatkatukeen (lisätietoja op-
pilaitoksesta).

Liikkumistaidonohjaus

l Jos tarvitset uusilla opiskelureiteillä liikkumistai-
donohjausta, voit hakea sitä vammaispalveluna ko-
tikuntasi sosiaalitoimesta.

Oppikirjatilaukset

l Oppikirjat tilaat Celian Oppari-verkkokaupasta 
www.oppari.fi.

l Kirjat on hyvä tilata mahdollisimman ajoissa.
l Valikoimista puuttuvien kirjojen toimitusaika on 
kolme kuukautta. Pistekirjoissa toimitusaika voi ol-
la jopa puoli vuotta. 
l On tärkeää, että kerrot oppikirjoja tilatessasi, 
missä jaksossa niitä tarvitset. Tarkka jakson alka-
mispäivämäärä on Celialle tärkeä tieto. 

Ei opiskelupaikkaa

l Selvitä, mitä muita mahdollisuuksia ja millaista 
ohjausta opiskelupaikkaa ilman jääneille kotikun-
nassasi on.
l Muista perusopetuksen lisäopetus ja valmenta-
va koulutus. 
l Kysy mahdollisia vapaiksi jääneitä opiskelupaik-
koja suoraan oppilaitoksista

Mistä apua?

l Neuvoja ja lisätietoja voit kysyä Näkövammais-
ten liitosta sekä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin 
Onervan toimipisteen ohjaavilta opettajilta. 
l Näkövammaisten liiton verkkosivuilla on ohjeita 
ja vinkkejä Kelan ja vammaispalvelun hakulomak-
keiden täyttämiseen. Ohjeet ovat luettavissa sivul-
la www.nkl.fi/etuusohjeet.
l Sivulla www.nkl.fi/opiskelu on hyödyllistä opis-
keluun liittyvää tietoa. 
l Eri ammateissa työskentelevien näkövammais-
ten kokemuksia on luettavissa sivulla www.nkl.fi/
ammattitietopankki. 

Kela

l Sinulla voi olla oikeus nuoren kuntoutusrahaan 
ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen.
l Opiskelussa tarvitsemiasi apuvälineitä (kannet-
tava tietokone, lukutelevisio ym.) voit hakea kuten 
yläkoulussakin.
l Koulutus voi olla mahdollista järjestää Kelan am-
matillisena kuntoutuksena.
l Koulutuskokeilun avulla voit selvittää, onko kiin-
nostava ala sinua varten.
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O
n toukokuu 2016. Italian Tirreniassa 
European Blind Union (EBU) järjestää 
kurssin, joka käsittelee näkövammaisten 
nuorten työnhakutaitoja ja työllistymi-
sen monia puolia. Suomestakin lähtee 
kaksi osallistujaa. Me – Susanna Hal-
me ja Anniina Latikka – koemme nel-

jä päivää Italiassa hyödyllisiksi ja alamme suunnitella, 
kuinka koulutuksen antia voitaisiin siirtää Suomeen. 
Idea Let’s work! -tapahtumista on syntynyt.

Esiintymistaidot, vahvuudet ja aktiivisuus
Let’s work! oli kiertue, joka pysähtyi Helsingissä, 
Turussa ja Joensuussa. Jokaisessa paikassa järjestet-
tiin muutaman tunnin keskusteleva ja toiminnalli-
nen työpaja. Osallistujia kertyi yleensä 5–10. Olim-
me nykyaikaisia: mukana oltiin sekä paikan päällä 
että Skype-yhteydellä.

Valitsimme jokaiseen työpajaan oman aiheen. Ita-
liassa käsiteltiin neljässä päivässä vähän kaikkea pin-
tapuolisesti; aiheina oli muun muassa CV ja työha-
kemus, kehonkieli ja esiintymistaidot, työhaastat-
telutilanne, vahvuudet ja heikkoudet sekä erilaiset 
teoriat. Me valitsimme näistä mielestämme hyödyl-
lisimmät ja päätimme, että käsittelemme niitä hie-
man syvällisemmin.

Helsingissä teemana oli siis kehonkieli ja esiinty-
mistaidot, Turussa tunnistettiin omia vahvuuksia ja 
kehityskohtia ja Joensuussa pohdittiin verkostoitu-
misen, vapaaehtoistyön ja aktiivisuuden merkitys-
tä ja mahdollisuuksia. Työpajat toteutettiin keskus-
tellen ja toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Har-

joiteltiin puheen pitämistä, näyteltiin erilaisia vuo-
rovaikutustilanteita pareittain, mietittiin omia tule-
vaisuuden näkymiä ja kehiteltiin huimia unelmia – 
unelmia, jotka voi toteuttaa!

Oppimista keskustellen ja harjoitellen
Toiminnallisuus ja keskustelevuus olikin selkeästi Let’s 
work! -konseptin vahvuus. Onnistuimme luomaan 
puitteet kokemusten vaihdolle, toisilta oppimiselle 
ja uusien ideoiden ja ajatusten luomiselle.

– Oli hyvä, että ohjelma oli toiminnallista ja kes-
kustelevaa. Esimerkiksi moniin kehonkieleen ja esiin-
tymiseen liittyviin asioihin ei minusta ole olemassa 
helppoja ratkaisuja tai yksiselitteisiä toimintaohjeita, 
joten näitä asioita on antoisaa pohtia yhdessä mones-
ta näkökulmasta, sanoo Senni Hirvonen, joka osal-
listui työpajoihin Helsingissä ja Joensuussa.

Turun tilaisuuteen osallistunut Väinö Rihti on sa-
moilla linjoilla: – Työpajassa oli hyvää se, että asiat 
käytiin läpi toiminnallisesti erilaisten ryhmissä ja it-
senäisesti tehtyjen harjoitusten avulla. Harjoituksis-
sa käsiteltiin asioita käytännössä ja niistä sai konk-
reettisia esimerkkejä.

Työllistyminen mietityttää
Let’s work! -tapahtumien idea oli tarjota tilaisuus ta-
vata muita nuoria, joiden kanssa vaihtaa kokemuk-
sia ja ajatuksia työllistymisestä. Toivoimme myös voi-
vamme parantaa osallistujien työelämätaitoja. Nämä 
tavoitteet täyttyivät, ja huomasimme, kuinka paljon 
tarvetta keskustelulle oli. Työllistymiseen liittyy haas-
teita, ja aihe mietityttää.

Let’s work! 
– kohti työllistymistä!
Syksyllä järjestettiin kolmen työpajan kiertue, jonka tavoitteena oli 

keskustella ja oppia näkövammaisten nuorten työllistymiseen liit-

tyvistä aiheista.
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– Kuinka pääsen uudella työpaikalla alkuun: kuinka 
nopeasti opin liikkumaan uudessa paikassa ja kuinka 
nopeasti hahmotan työpaikan sosiaaliset kuviot? Koen 
olevani hyvä laatimaan työhakemuksia ja pärjääväni 
haastatteluissa, mutta itse työelämässä mietityttää ti-
lanteet, joissa pitäisi todistella näkövammaisena pärjää-
mistä. Entä jos en itsekään ole varma kaikista taidois-
tani tai ongelman ratkaisuvaihtoehdoista, Senni pohtii.

– Työllistymisessä ehkä eniten mietityttää työnanta-
jien suhtautuminen näkövammaan ja näkövammasta 
aiheutuvien haasteiden ratkaiseminen, Väinö tiivistää.

Tarvetta keskustelulle ja vertaistuelle siis on. Let’s 
work! oli yksi tapa täyttää tätä tarvetta. Työpajois-
sa keskityttiin säilyttämään mukana koko ajan nä-
kövammaisnäkökulma. Missä vaiheessa työnhakua 
näkövammasta kannattaa kertoa? Onko näkövam-
ma vahvuuteni vai heikkouteni – vai molempia? Mil-
laista on oma kehonkieleni, ja entä kun en näe mui-
den ilmeitä ja eleitä?

Näihin kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vas-
tauksia. Työpajat eivät olleet luentoja, joilla lyödään 
asiat pöytään niin kuin ne ovat. Let’s work! synnyt-
ti paljon uusia ajatuksia ja näkökulmia niin osallis-
tujille kuin meille järjestäjillekin. Ehdoton vahvuus 
oli ajatusmalli nuorilta nuorille. Miksi aina tarvittai-
siin joku vanhempi ja viisaampi järjestämään kaikki?

Paljon saimme aikaan ihan nuorten omallakin po-
rukalla. Senni kertoo konkreettisen esimerkin oppi-
misestaan.

– Molemmissa työpajoissa pääsin pitämään pu-
heen, joka liittyi omiin tulevaisuuden suunnitelmiin 
ja unelmiin. Puheiden suunnittelu auttoi minua oi-
keasti jäsentämään omia tulevaisuudensuunnitelmiani, 
jotka usein ovat tuntuneet kaoottiselta sekamelskal-
ta, sellaiselta mössöltä, jossa on mukana vähän kaik-
kea. Tulin entistä paremmin tietoiseksi omista am-
matillisista kiinnostuksen kohteistani, erityisopetta-
jaksi Joensuun yliopistossa opiskeleva Senni toteaa.

Jatkoa tulossa. Let’s work! -kiertueelle 
on suunnitteilla jatkoa. Seuraavat ta-
pahtumat toivottavasti toteutetaan ke-
väällä 2017. Lisäksi suunnitteilla on ää-
nitesa ja nuorten nettiradio Nyöriin. Li-
sätietoja osoitteesta: www.nkl.fi/nuoret

Anniina Latikka 
ja Let’s Workin 
nuoret.
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Erilainen koulupäivä on näkövammaisille pe-
ruskoululaisille, heidän vanhemmilleen, opet-
tajilleen ja avustajilleen suunnattu yhden työ-
päivän tapahtuma. Sen tarkoituksena on tu-
tustuttaa ja verkostoida lapsia ja aikuisia yh-
teisen tekemisen ja ajankohtaisten näkövam-
maisasioiden merkeissä. 

Erilaista koulupäivää järjestetään hieman 
vaihtelevissa muodoissa eri puolilla Suomea. 
Suurin tapahtuma on perinteisesti Iiriksessä, 
jonne osallistujat saapuvat Etelä-Karjalan, Ky-
menlaakson ja Uudenmaan alueilta. 

S
aavuttuamme Iirikseen menimme ilmoit-
tautumaan ja huomasimme, että olimme 
molemmat keltaisessa ryhmässä. Aamun-
avauksessa meille kerrottiin päivän ohjel-

masta.
Jakauduttuamme ryhmiin menimme Apple-pajaan. 
Kaksi miestä kertoi meille hyödyllisistä sovelluksis-
ta näkövammaisille. Jotkut sovellukset eivät kui-
tenkaan olleet niin hyödyllisiä kaikin puolin – esi-
merkiksi Siri. Toinen miehistä yritti vakuuttaa meil-
le, että Siri osaa vitsejä. Sirin vitsi oli ”kuinka mon-
ta Applea tarvitset vaihtamaan hehkulampun?”… 
”Fail – unohda koko juttu”. 
Seuraava pajamme oli liikuntapaja. Ensin pelasim-
me sokkopingistä ja pidimme siitä hyvin paljon. 
Sokkopingiksen jälkeen leikimme ja liikuimme jätti-
kuution ja varjon kanssa. 
Liikuntapajan jälkeen menimme Kehon oudot ää-
net  pajaan. Pajassa teimme ja kokeilimme teh-
dä outoja ääniä kehollamme. Pajan loppupuolella 
teimme äänimaiseman. 
Sen jälkeen kävimme syömässä. Ruoaksi oli maka-
ronilaatikkoa.
Seuraavaksi meillä oli tarinapaja. Siellä pelasimme 
Aliasta. Aliaksen jälkeen teimme tarinan niin, että 
yksi ryhmäläinen sanoi sanan, ja toinen jatkoi toi-
sella sanalla. Tarina kertoi Pertistä ja Harry Potte-
rista. 
Tarinapajan jälkeen erilainen koulupäivä päättyi Ii-
ris-spurttiin eli juoksimme käytävän päästä pää-
hän. Sitten söimme pullaa ja joimme mehua. Tosi 
kiva päivä kaiken kaikkiaan!

Annika Laine ja Solina Rosti

Erilainen koulupäivä 
Iiriksessä 
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"Parasta koko hommassa oli se, että 
hankin itse itselleni työpaikan"

E
dellisen Silmäterä-lehden pääkirjoituksessa 
Leena Honkanen kuvasi Helmin riemunkil-
jahduksia hänen päästessään kokeilemaan 
meistä aikuisista niin kovin arkisia puuhia. 

Iloisena ja innoissaan Helmi leikkiessään harjoitte-
li tärkeitä taitoja elämän varrelle. Myös työelämää 
varten on tärkeää saada ensikosketus työn hake-
miseen ja tekemiseen jo mahdollisimman varhain. 
Työkokemukset, ne pienetkin jutut, saavat nuoren 
oppimaan paljon uutta itsestään, innostumaan ja 
kiinnostumaan uusista asioista. Ja toisaalta huo-
maamaan asioita, jotka eivät kiinnosta – mutta tu-
lipahan kokeiltua!

Nyt eletään vilkkainta kesätyöpaikan hakemi-
sen aikaa. Työelämäkosketuksia jokainen voi saa-
da myös TET-jaksoilla, vapaaehtoistyössä, opintoi-
hin liittyvissä harjoitteluissa ja työssäoppimisen 
jaksoilla. Tuukka Ojala kuvaa blogissaan ”Elämää 
ja esteettömyyttä” kesätyön hakuaan oivallisesti ja 
tulee siinä samalla tiivistäneeksi kaikkeen työelä-
mään liittyvien kokemusten kannalta olennaisen 
asian: ”Siispä kokeilemaan!” 

Omien kykyjen ja myös näkövammaisena pysty-
misen epäily työnhaussa kuuluu asiaan näkövam-

maisilla nuorilla jos aikuisillakin. Kannattaa kuiten-
kin muistaa, että kesätyöntekijöiksi, tet-jaksoille ja 
harjoittelijoiksi ei haeta täydellisiä osaajia. Jokai-
nen työnantaja ymmärtää, ettei nuorella voi olla 
tiettyihin työtehtäviin liittyvää tietotaitoa eikä nii-
tä kuuluisia työelämätaitojakaan. Työssä sitten op-
pii käytännön kautta ja seuraavassa työssä tai har-
joittelussa osaa jo paljon enemmän ja tuntee omia 
tapojaan tehdä. ”Ei tarvitse olla taikuri ollakseen 
tarpeellisella tavalla hyvä”, toteaa Tuukkakin blo-
gissaan.

Työnhaussakaan meistä kukaan ei ole seppä syn-
tyessään, jokainen tarvitsee alussa neuvoja ja tu-
kea. Tässäkin hommassa harjaantuu vain tekemäl-
lä ja kokemalla. Näkövammasta kertominen haku-
vaiheessa on asia, josta Työllisyyspalvelujen työn-
tekijöille tulee varmasti eniten kysymyksiä kaiken-
ikäisiltä työnhakijoilta. Jokainen kertomisesta itse 
lopulta päättää, mutta siitä on hyvä keskustella esi-
merkiksi toisten näkövammaisten tai työllisyysneu-
vojan kanssa ja etsiä itselle luonteva tapa ottaa nä-
kövamma esille ja siitä kertoa.

Työllisyyspalvelujen työntekijät ovat saaneet ol-
la mukana monen näkövammaisen nuoren työn-
haussa, niin tet-jaksojen kuin kesätöidenkin. On-
nistumisen tunteet ovat olleet pinnassa niissä ko-
kemuksissa, joissa työnhakusuunnitelma on lopuk-
si itse viilattu. Ja paikat, joihin on hakenut, on it-
se oman kiinnostuksen pohjalta valittu. Aina esi-
merkiksi kesätyöpaikkaa ei ole löytynytkään, mut-
ta ikioman suunnitelman kanssa voi todeta: ”Eipä 
nyt tärpännyt, ensi tammikuussa taas hakemukset 
maailmalle!” 

Lainaukset: Tuukka Ojala https://tuukkaojala.
wordpress.com/ ja URAT -opas urasuunnitteluun ja 
työnhakemiseen, joka löytyy NKL ry:n www-sivuil-
ta http://nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/julkaisu/urat

Kesätyön, TET-jaksojen ja harjoittelupaikkojen 
hakemiseen neuvoja saat NKL ry:n Työllisyyspalve-
luista, ota yhteyttä!

Teksti Taru Tammi/Työllisyyspalvelut/NKL

taru.tammi@nkl.fi
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Sokean lasten tuen lomakalenteri on 

kukkuroillaan iloisia lomia. Olisiko tänä 

vuonna sinun perheesi loman aika – läh-

tisitkö vaikka Ahvenanmaalle?

6
700 saaren Ahvenanmaa on aurinkoinen, histo-
riallinen, maistuva ja todella kaunis. Ahvenan-
maahan voi tutustua autolla tai polkupyörällä 
ja Sokeain lasten tuki ry:n lomalla molemmilla. 

Minusta polkupyöräily on ehdottomasti paras liik-
kumistapa saarella. 

Tämän kesän loma on juhannuksen jälkeen 26.–
30.6. Majoitumme Ahvenanmaan läntisimmässä ky-
lässä sijaitsevassa Käringsund Resort lomakylässä, jos-
sa on runsaasti aktiviteetteja. Lähistöllä on perhepuis-
to Smart Park, riistasafariaitaus sekä Ahvenanmaan 
metsästys- ja kalastusmuseo. Nämä kaikki ovat pyö-
räilymatkan päässä majapaikastamme. Käringsun-
dissa on vuokrattavissa polkupyöriä ja tandempyörät 
vuokraamme Maarianhaminasta sekä erityistä tukea 
tarvitseville lapsille sopivat pyörät Malikesta. Moni-

vammaisuus ei ole este tälle lomalle osallistumiselle. 
Sopiva polkupyörä löytyy kyllä, mutta kannatttaa ol-
la hyvissä ajoin liikkeellä, sillä Maliken pyöriä vuok-
rataan kesällä runsaasti. 

Perhe voi itse valita, matkustavatko he omalla au-
tolla saariston kautta Ahvenanmaalle, jolloin meno-
matkalla on yöpyminen Brändön tai Vårdön saarella, 
vai tuleeko suoraan Turusta Maarianhaminaan Siljan 
tai Viking Line laivoilla. 

Etäisyydet Ahvenanmaalla ovat lyhyitä. Maarian-
haminasta on majoituspaikkaamme vain 37 kilomet-
riä ja Käringsundista elämyspuisto Smarparkiin al-
le kuusi kilometriä. 

Jos kesäinen loma Ahvenanmaalla kiinnostaa, niin 
pikaisesti yhteyttä. Tämän lehden painoon mennessä 
lomalla on vielä tilaa kahdelle perheellle.

Pyöräilemään Ahvenanmaalle 
ja paljon muuta

Sokeain lasten tuki ry:n lomat on tarkoitettu 
näkövammaisille alle 12-vuotiaille, joilla on 
tuetun loman tarve.

Sokeain lasten tuki ry on järjestänyt jo useana kesänä pyöräilylomia eri puolilla Ahvenanmaata. 
Ensimmäinen loma toteutui Maarianhaminassa. Kahtena vuonna lomailimme Ahvenanmaan koillisosassa ja 
viime kesänä suuntana oli ensimmäistä kertaa länsirannikko.
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Hae lomalle:
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Maaliskuu
11.3. Maastohiihtotapahtuma Kaupin urheilupuis-
to, Tampere. Yhteistyössä Vau ry:n kanssa
Ilmoittautuminen päättyy 24.2.2017 
Jaana Heikinsuo 044 5277968, 
jaana.heikinsuo@vammaisurheilu.fi

Huhtikuu
9.–13.4. Talviloma Hyvärilä, Nurmes, 
tilaa yhdelle perheelle
28.-30.4. Ratsastusloma, Huittinen, 
tilaa yhdelle perheelle
www.rekikoski.fi

Toukokuu
15.–17.5. Tukholman loma, Musik Museum, 
Ruotsi, tilaa kahdelle–kolmelle perheelle

Kesäkuu
10.-11.6. Silmäteräpäivä uusille perheille Näkö-
vammaiset lapset ry:n kanssa, Aulanko
Ilm. www.silmatera.fi/toiminta
13.-17.6. Laineiden liplatusta ja kavioiden kopsetta, 
Ilomantsi, tilaa kahdelle perheelle
www.mohkonmanta.net
26.–30.6. Ahvenanmaan loma & Smart park, 
Eckerö, tilaa kahdelle perheelle
www.karingsund.ax

Heinäkuu
17.–21.7. Backaro, Nötö, Nauvo, 
tilaa kahdelle perheelle
www.majatalobackaro.com

Elokuu
1.–5.8. Kullanhuuhdontaa ja patikointia, Lemmen-
joki, Inari, tilaa kahdelle perheelle
www.lemmenjoki.org
7.–11.8. Patikointiloma, Kiilopää, saariselkä, tilaa 
kahdelle perheelle
www.kiilopaa.fi

29.7. Vesille päivä, sup-lautailua, optimistijollapur-
jehdusta ja melontaa, 
Aarlahti, Lohja, yhteistyössä Uimalla yli ry

Syyskuu
6.-10.9. Syysseikkailujen Koitajoki, Ilomantsi, 
tilaa kahdelle perheelle
www.mohkonmanta.net

Lomat 2017
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Tie tähtiin -kiertue jatkuu Vuokatissa ja 
Oulussa

Haluatko päästä kokeilemaan pyörätuolikelausta 
tai maalipalloa Rion paralympiaurheilijoiden kans-
sa? Haluatko päästä katselemaan ja kokeilemaan 
paralympiamitalia tai testaamaan ohjattua liikun-
taa Sporttitorille? Kaikki tämä ja paljon muuta on 
mahdollista Tie Tähtiin -kiertueella pyörätuolike-
laaja Henry Mannin ja maalipallon maajoukkue-
pelaajan Miika Honkasen opastuksella. Pyörätuoli-
kelauksen kokeiluun tapahtumissa on kolme uutta 
SOLIA:n lasten kelaustuolia!
Mannin ja Honkasen lisäksi tapahtumissa mukana 
on myös paikallisia toimijoita sekä ennen kaikkea 
valtavasti hyvää fiilistä! Lasten vanhemmille luvas-
sa omaa ohjelmaa.
Tie Tähtiin -kiertue:
l  Vuokatti 23.2. klo 17.30-19.30 Vuokatin urhei-
luopisto
Lisätiedot: Nina Peltonen, nina.peltonen@vam-
maisurheilu.fi
l Oulu 31.3. klo 17.30-19.30 Oamk, Kontinkan-
kaan kampus (kelausta ei ole mukana)
Lisätiedot: 
Marjo Vesala, o4vema00@students.oamk.fi

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. 
näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, eri-
koisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustan-
nuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jon-
ka kohteena on näkövammaisten lasten ja heidän 
perheidensä elinolosuhteet ja niiden parantami-
seen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 31.3.2017 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
saatio@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com/saatio.html

Ohjeita etuuksien ja palveluiden hakemiseen

Näkövammaisten liiton verkkosivuille on koottu ohjei-
ta ja vinkkejä yleisimmin tarvittavien palveluiden ja tu-
kitoimien hakemusten täyttämistä varten (mm. vam-
maistuet, nuoren kuntoutusraha, henkilökohtainen 
apu ja kuljetuspalvelut).
Ohjeet löytyvät: nkl.fi –> Palvelut nakovammaisille –> 
Sosiaaliturva ja neuvonta –> Ohjeita etuuksien ja pal-
velujen hakemiseen

Sisu-kerho

Palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Helsinki
Sisu-kerho on heikkonäköisille ja sokeille lapsille (noin 
3–7-vuotiaat) suunnattu vertaiskerho, jossa harjoitel-
laan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja 
motoriikkaa leikkien ja liikkuen yhdessä muiden lasten 
kanssa. Kerhossa leikitään, tanssitaan, ulkoillaan, teh-
dään retkiä, musisoidaan ja askarrellaan. Kevään ko-
koontumiset alkavat maanantaina 23.1.2017 ja jatku-
vat joka toinen maanantai kello 16–17.30 Iiris-talossa, 
näkövammaisten lasten kuntoutuksen tiloissa. 
Kerhoa ohjaavat kokemuskouluttaja, lähihoitaja Heidi 
Hildén ja tanssipedagogi Hanna Mäkelä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
heidijohannahilden@gmail.com

Kirjoita leirimuistosi ja voita kirkasvalolaite
Kilpailuaikaa jatkettu 28.2. asti!

Viime Silmäterässä peräänkuulutimme yhdistysmuis-
toja. Kirjoitusaikaa on jatkettu vielä kuukaudella. Kir-
joita siis, millaisia muistoja sinulla on yhdistyksen ta-
pahtumista? Mikä oli mieleenpainuvaa ja kosketta-
vaa? Kuka tai ketkä ovat jääneet mieleesi?
Lähetä leiri- tai yhdistysmuistosi:
leena.honkanen@silmatera.fi  
tai Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki
Liitä mukaan yhteystietosi
Niiden kesken, jotka ovat lähettäneet 
kertomuksensa 28.2.2017 mennessä, arvotaan 
Aurora 2x36 DIM, kirkasvalolaite.
Lähetettyjä tarinoita voidaan myöhemmin 
käyttää yhdistyksen julkaisuissa. 
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Tervetuloa vertaistuen maailmaan!
Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, jo-
ka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja 
nuorista, tee Silmäterä-lehden tilaus. 
Silmäterä ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki. Liitty-
miset ja tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silma-
tera.fi -sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Palvelulomake
 LI ITYN JÄSENEKSI

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

1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja 

syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Osoite ja postitoimipaikka

 LI ITYN KANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
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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
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joituksista 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, 
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n   Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkö-
monivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluvat myös 
vuonna 2013 syntynyt Saini ja aviomies Juha.
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