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Sokeain Lasten Tukisäätiön
apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. nä-
kövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoislii-
kuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai 
muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on 
näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolo-
suhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 30.9.2017 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
http://www.sokeainlastentukisaatio.fi

Lahjoita vanhat silmälasisi 
Tansaniaan 

Specsavers-optikkoketju käynnistää jälleen syksyllä 
valtakunnallisen silmälasikeräyksen, nyt jo yhdeksättä 
kertaa. Lasit menevät Tansaniaan, mutta samalla 
tuetaan rahallisesti hyväntekeväisyyskohteita 
Suomessa.

Merkittävä osa maailman näköongelmista olisi korjatta-
vissa pelkillä silmälaseilla. Tähän mennessä jo yli 30 000 
tansanialaista on saanut Specsaversin kampanjan kaut-
ta apua näköongelmiinsa. Syksyllä käynnistyvässä Anna 
hyvän näön kiertää -kampanjassa suomalaisten vanho-
ja silmä- ja aurinkolaseja viedään apua tarvitseville Tan-
saniaan. 

Vanhat silmä- tai aurinkolasit voi käydä viemässä lä-
himpään Specsavers-optikkoliikkeeseen. Myös lasten la-
seja tarvitaan.

Tansaniassa on suuri tarve näönhuoltopalveluille – 
maaseudulla optikko- ja silmälääkäripalveluita ei usein 
ole edes tarjolla. Heikko näkö vähentää paikallisten 
työnteko- ja koulunkäyntimahdollisuuksia, mutta silmä-
lasit voivat maksaa usean kuukauden palkan verran. Hin-
ta onkin monelle tansanialaiselle silmälasien hankkimi-
sen este.

Vastaanottajilleen lasit ovat usein korvaamattoman ar-
vokkaat – lahjoitettujen lasien ansiosta tuhansien näkö-
ongelmista kärsivien elämä on muuttunut. Hyvänteke-

väisyyttä tehdessä monille on tärkeää tietää, että apu 
todella menee perille. Anna hyvän näön kiertää -kam-
panjassa lahjoittaja voi halutessaan seurata nettisivuil-
ta, kuka hänen lasinsa saa. 

Lahjoitettujen lasien vahvuudet ja kunto tutkitaan ja 
ne huolletaan Suomessa. Vapaaehtoinen optikkoryhmä 
matkaa marraskuussa Tansanian Sansibariin tekemään 
näöntarkastuksia ja viemään laseja apua tarvitseville.

Viime vuoden silmälasikeräyksessä Helsingin Malmin 
Specsaversin kotimainen rahalahjoituskohde oli Näkö-
vammaiset lapset ry.  
Tietoa kampanjasta http://tansania.specsavers.fi/

Optikko Marina Åkerlund tekemässä
näöntarkastusta Tansaniassa. V
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Maalipallon EM-kilpailut 

Maalipallon Euroopan mestaruuskilpailut pelataan 
18.–22. syyskuuta Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahden 
Nastolassa. Kilpailuihin osallistuu Euroopan kymmenen 
parasta miesten ja kymmenen parasta naisten maa-
joukkuetta. Suomi on mukana sekä miesten että nais-
ten turnauksessa.

Otteluita voi seurata paitsi paikan päällä 
myös suorina netti-tv -lähetyksinä kisasivujen kautta: 
www.pajulahti2017.fi.
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

Kaikki järjestyy 
jotenkin

V
aikka lapsi on ihana asia, kiertelemättä voi sanoa, että vammaisen 
lapsen perheeseen tulee lapsen mukana myös paljon sellaista, jota 
ei toivoisi, haluaisi ja jaksaisi. Lapsen ohessa saa ehkä huolen hä-
nen terveydestään ja pärjäämisestään, epävarmuuden tulevaisuu-
desta ja jopa syrjityksi tulemisen kokemuksia.

Kuluneena kesänä, eräänä aurinkoisena iltapäivänä, tapasin van-
han ystävän, Anna-Maria Sipposen. Hän oli aikanaan yhdistyksem-

me hallituksen jäsen ja puheenjohtaja – sokean pojan äiti.  Muisteltiin mennei-
tä ja päivitettiin kuulumisia. 

Anna-Marian 22 vuotta sitten keskosina syntyneistä kaksosista vain toinen 
selviytyi elämälle ja sokeutui.  Vanhemmuuden varrella piti tehdä kovasti työ-
tä lapsen asioiden järjestämisessä ja oikeuksien puolustamisessa. Vaikeilta rat-
kaisuilta ei vältytty.  Pieni poika lähetettiin toisena kouluvuotenaan kotoa Lah-
desta sisäoppilaitokseen, Jyväskylän näkövammaisten kouluun. Kahdeksi kou-
luvuodeksi aiottu aika venyi kuudeksi. Äidin ikävä oli suuri. 

Nyt Anna-Marian vanhemmuuden matka on siinä pisteessä, että pienestä po-
jasta on kasvanut aikuinen mies. Mies, joka asuu omassa kodissaan, tekee työ-
tä ja nauttii elämästään.  

Kun juttelimme Anna-Marian kanssa, halusin tietää, mitä hän sanoisi nyt sil-
le nuorelle äidille, joka 22 vuotta sitten istui ikkunalaudalla katsellen syksyistä 
maisemaa ja itki elämän epäoikeudenmukaisuutta. Tai äidille, joka vuosi vuoden 
perään saattoi koululaisensa bussiin matkalle Jyväskylään. Tai sille aikuistuvan 
nuoren äidille, jota valvotti huoli siitä, löytyykö lapselle koskaan omaa paikkaa 
elämässä.  ”Ole äiti, jätä turha murehtiminen”, vastasi Anna-Maria.  

Varmasti helpommin sanottu kuin tehty, mutta elämä opettaa tä-
täkin viisautta kantapään kautta.  Murehtimisen lopettaminen kai 
on sitä irtipäästämistä, joka kaikille vanhemmille on niin vaikeaa. 
Mutta kun jokaista asiaa maailmassa ja lapsensa elämässä ei kui-
tenkaan voi kontrolloida, on ehkä turha yrittääkään. Äitinä tai isä-
nä oleminen riittää. Ja ihan tavallinen huolenpito. Murehtimi-
nen vie voimavaroja, joita pitäisi suunnata johonkin po-
sitiiviseen: lapseen, lapsuuden iloon, elämään.  

Elämässä kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. 
Miksi menisikään – sellaista lupausta ei kukaan ole 
antanut – mutta usein asiat järjestyvät.
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Ilona menee 
kinderiin

LE
EN

A
 H

O
N

K
A

N
EN

Teksti Leena Honkanen
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Viisivuotias Ilona Haukioja lensi kesäkuussa äitinsä ja 

pikkuveljensä kanssa kotoaan Yhdysvalloista Suomeen 

lomailemaan ja isovanhempiaan tapaamaan. Amerik-

kalainen varhaiskuntoutus on toiminut hyvin, ja taitoja 

kertynyt päiväkodissa. Syksyllä reipas tyttö lähtee ame-

rikkalaisen koulusysteemin ensimmäiselle luokalle, kin-

deriin (kindergarten) eli meikäläisittäin esikouluun. 

– Lääkärit ohjaavat varhaiskuntoutukseen tai ke-
hottavat ottamaan yhteyttä järjestöihin. Me otimme 
yhteyttä Blind Babies -järjestöön. Sieltä tulivat San-
ta Claran piirikunnan työntekijät kotiimme arvioi-
maan tuen tarvetta jo kun Ilona oli neljän kuukau-
den ikäinen, kertoo Heidi Haukioja.

– Piirikunnalla on yksilöllisen varhaisen tuen oh-
jelma (Early Start / Individual Family Service Plan, 

Ilonan preschool-luokassa oli näkövammaisten erityisopettaja, 
liikkumistaidon ohjaaja (OM - Orientation and Mobility), toimin-
taterapeutti (Occupational Therapist - OT), puhetaidon ohjausta 
(speech) ja yleensä 1–2 avustajaa. 12 näkevälle oppilaalle oli erik-
seen oma opettaja, ja 2–3 avustajaa – aika paljon henkilökuntaa.

Liikkumistaidon ohjaajan kanssa Ilona käy retkillä koulun ulko-
puolella. Luokkaretkillä käytiin mm. eläinkaupassa, kirjastoissa, 
kasvipuutarhassa, erityisleikkipuistossa ja ruokakaupassa. Opetta-
ja ja avustajat ottavat kuvia aina luokkaretkiltä ja erikoistapahtu-
mista ja lähettävät ne vanhemmille.

H
eidi ja Risto Haukioja muuttivat Yhdys-
valtoihin vuonna 2005 töitä tekemään. 

 – Risto työskenteli Hewlett Packar-
dilla, joka järjesti meille viisumit. Minä 
sain töitä ensin Googlelta ja sitten No-
kialta, Heidi Haukioja kertoo. – Ilona 
syntyi Palo Altossa, Kaliforniassa Stan-

fordin Lucile Packard -sairaalassa heinäkuussa 2012. 
 – Lähetteen silmälääkärille saimme jo Ilonan en-

simmäisen kuukauden lääkäritarkastuksessa. Sitä 
seuranneiden lääkärikäyntien jälkeen lähetimme ve-
rinäytteet geenitutkimukseen ja Ilona sai LCA-diag-
noosin ollessaan viiden kuukauden ikäinen.

Tukea ja ohjausta alusta asti
Kaliforniassa näkövammaisten lasten varhaiskuntou-
tus näyttää ainakin Haukiojan perheen kokemuksien 
mukaan toimivan hyvin ja on lisäksi ilmaista.
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IFSP) alle kolmevuotiaille näkövammaisille lapsil-
le. Ohjelmassa oli kerran viikossa näkövammaisten 
opettajan kotikäynti ja vuoden ikäisestä eteenpäin 
yksi kahdentunnin ryhmätunti koululuokassa. Myös 
liikkumistaidon ohjausta oli 1,5-vuotiaasta lähtien. 

– Kolmevuotiaasta alkaen Early Start -ohjelma 
muuttuu. Silloin palvelusuunnittelu tähtää jo kou-
lunkäynnin alkuun ja tehdään yksilöllinen koulutus-
suunnitelma (Individual Education Plan, IEP). Ilo-
nalla on onnea matkassa, sillä meidän piirikunnal-
lamme sattuu olemaan näkövammaisten erityistar-
ha (preschool). Tarhassa on kaksi luokkaa, toisessa 
luokassa 2–6 näkkärilasta pikkuryhmässä keskenään. 
Toisessa, integroidussa ryhmässä, jossa Ilona on, on 
neljä näkövammaista ja 12 näkevää lasta. Molem-
mat ryhmät jakavat näkövammaisten erityisopetta-
jan, kolme avustajaa ja terapeutit. Näkeville lapsille 
on oma opettajansa ja pari ohjaaja. Koulua on kol-
me tuntia päivässä, jonka lisäksi tulee puolen tun-
nin koulubussikuljetus suuntaansa.

– Amerikassahan ei ole alle 5-vuotiaille minkään-
laista tuettua tai kunnallista päivähoitoa. Kokopäiväi-
nen preschool maksaa yleensä Kaliforniassa 1000–
2000 taalaa kuukaudessa, mutta Ilonan preschool 
oli kokonaan ilmainen. Kaikki palvelut tulivat piiri-
kunnan opetuspuolelta suoraan: hintoja tai palvelu-
seteleitä en ole koskaan nähnyt – kaikki hoituu pii-
rikunnan ja koulupiirin kautta.  

Palvelusuunnitelma tehdään vuosittain
– Sekä IFSP-ohjelmassa että IEP-ohjelmassa piiri-
kunnalla on vastuu järjestää erityistukea tarvitse-
van lapsen vanhempien kanssa kerran vuodessa ko-

Kalifornian Palo Altossa asuva Haukiojan perhe on tällä 
havaa Näkövammaiset lapset ry:n kaukaisin jäsenperhe.  
Posti kuljettaa Silmäterä-lehden myös Yhdysvaltoihin.  
Ensimmäiseksi lomapäiväksi Suomessa Heidi Haukioja 
oli sopinut  uimaopetustunnin erityisuimaopettaja Min-
na Nevalaisen kanssa. Tunnille tultaessa pienet matka-
laiset, Ilona ja Akseli, olivat vielä ihan aikaerosta sekai-
sin. Ilona oli nukahtanut autoon ja nukkui äitinsä sylissä 
ja Akseli-veli mummin, Sari Vanosen, sylissä. 

Ilona on nyt preschoolissa, eli tarhassa, ja aloittaa ensi 
vuonna kinderin, eli amerikkalaisen peruskoulun ensim-
mäisen luokan, mutta siis esikoulua vastaavan asteen. 

LE
EN

A
 H

O
N

K
A

N
EN

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 78



kous, jossa käydään läpi palvelu- ja opetussuunnitel-
ma. Toisin sanoen päätetään, montako viikkotuntia 
on liikkumistaidon ohjausta (Ilonalla 120 min), pu-
he- ja kommunikaatioterapiaa (Ilonalla 60 min), toi-
mintaterapiaa (Ilonalla 90 min), opetusta ryhmassä 
(600 min), sekä koulukuljetukset. Kaikki nämä sekä 
tavoitteet kirjataan IEP-suunnitelmaan joka vuosi. Jos 
vanhemmat eivät ole opettajien kanssa samaa mieltä 
sen sisällöistä, koulupiiri pyrkii saamaan aikaan jon-
kinlaisen kompromissin. Vanhemmat voivat pyytää 
myös uuden IEP-kokouksen kokoontumaan useam-
minkin kuin kerran vuodessa, jos siihen tuntuu ole-
van tarvetta. Näissä kokouksissa mukana ovat van-
hemmat, terapeutit ja mahdollisesti koulun rehtori.

Syksyllä kinderiin
Päiväkodissa Ilonalle on ehtinyt karttua jo paljon kou-
lussa tarvittavia taitoja.

– Kepin käyttö sujuu nyt ihan kohtuullisesti ja 
preschool-opettajan mukaan Ilona on alkanut tun-
nistaa hieman braillekirjaimia. Sosiaaliset taidot kas-
vavat myös preschoolissa ja kotona 2,5-vuotiaan pik-
kuveljen kanssa. Ensi syksynä Ilona aloittaa esikou-

”Halusin saada Ilonan uinnin opettamiseen vähän vinkke-
jä, kun olin lukenut facebookista, että täällä erityisuima-
opetusta on. Vaikka meillä Yhdysvalloissa löytyykin paljon 
tukea moneen muuhun asiaan, niin uinnin opetukseen ei.  
Ilona rakastaa vettä ja uintia ja ollaan sitä nyt neljä vuot-
ta harrastettu. Haasteena on saada Ilona ymmärtämään 
kehonsa liikkeet vedessä sekä niiden vaikutus omaan liik-
kumiseen ja pinnalla pysymiseen. Monta hyvää vinkkiä 
Minnan tunnilta tulikin.” , Heidi Haukioja kertoo.

lun, kinderin. Hän saa yhä koulubussikuljetuksen ja 
opetus tapahtuu silloin erityisluokassa, jossa on eri-
tasoisia erityisopetusta tarvitsevia lapsia.

– Nyt Ilonan täyttäessä viisi, vastuu opetuksesta 
siirtyy piirikunnalta kunnalle, eli Palo Altolle, jossa 
asumme. IEP järjestettiin keväällä ja sen mukaan pal-
velut pysyvät pitkälle entisenlaisina. Esikoulupäivät 
tulevat olemaan syksyllä hurjan pitkiä, 8.30–14.30, 
eikä amerikkalainen eskari ja koulu sisällä kuin kak-
si kymmenen minuutin välituntia ja puolen tunnin 
lounaan. 

– Esikoulussa Ilona menee ilmeisesti erityisryh-
mään, jossa on 22 lasta. Siellä Ilonalla on henkilö-
kohtainen avustaja 17 tuntia viikossa. Myös muilla 
lapsilla on omia avustajia. 

– Meillä koulunsa nyt aloittava ikäluokka on elo-
kuusta syyskuuhun syntyneet, ei siis kuten Suomes-
sa tammikuusta joulukuuhun. Koska Ilona on synty-
nyt 20.7., niin hän olisi luokan nuorimpia. Siksi mi-
nulla on tavoitteena, että Ilona saisi käydä kinder-ta-
son vielä uudestaan ja sen jälkeen laittaisin hänet ta-
valliselle luokalle oman ohjaajan kanssa. Saa nähdä, 
miten tämä suunnitelma onnistuu. n
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry

puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

Yhteinen yhdistyksemme

T
ämä pieni ja sympaattinen yhdistys on ollut 
osa elämääni jo 25 vuoden ajan. Onneksi nä-
kövammainen lapseni ei aivan noin vanha 
ole vaan pääsin NLT:n tapahtumiin mukaan 

jo lapsena vammauduttuani aivokasvaimen vuok-
si. Näiden odotettujen tapaamisten kautta vam-
mansa ja itsensä kanssa kipuileva ihmisenalku sai 
sitä kuuluisaa vertaistukea, joka kantoi pahimpi-
en hetkien yli. Oli vuosia, jolloin ainoat läheiset ys-
tävät ja kaverit olivat näkövammaisia, joihin pidet-
tiin yhteyttä puhelimella, äänikirjeillä ja NLT:n ta-
paamisissa. Koulukavereiden kanssa en voinut olla 
oma itseni, saati sitten teiniangstata ja -hölmöillä. 
Muualla häpesin silmiäni ja pelkäsin, etten selviy-
tyisi näköni kanssa, näkkäritapaamisissa ei tarvin-
nut stressata eikä esittää näkevänsä.

Opiskeluaikana tein kymmenisen vuotta töitä lei-
riohjaajana näkövammaisten nuorten ja lasten lei-
reillä ja kuntoutusjaksoilla. Sitä työtä tekisin var-
masti vieläkin jos ehtisin, sillä leiritunnelmaa ja yh-
dessä tekemisen meininkiä ei voita mikään. Vä-
kisinkin suupielet kääntyvät ylöspäin, kun mietin 
menneitä kesäleirejä, joissa koettiin yhdessä niin 
ilot kuin surutkin. Nuorena sain upeaa kokemusta 
työelämästä ja pääsin tutustumaan isoon joukkoon 
ihania ihmisiä. Leirityö oli myös erinomainen kas-
vualusta tulevalle opettajauralleni.

Nyt perheemme on vakiokalustoa yhdistyksen 
tapahtumissa. Tiedämme, että siellä kaikilla on 
hauskaa, arjen kuviot unohtuvat ja mukaan kotiin 
saa paljon uusia kokemuksia. Pojallamme Juusol-
la on jo vakkarikaverit, joita tapaamisiin pitää pääs-
tä moikkaamaan ja me vanhemmatkin odotamme 

pääsevämme turinoimaan tuttujen ja uusienkin ih-
misten kanssa. Juuso on todennut, että parasta nä-
kövammassa on yhdistyksen toimintaan mukaan 
pääseminen ja allekirjoitan tämän kyllä.

Pidän tärkeänä, että yhdistyksemme toimii ak-
tiivisesti ja järjestää monenlaista häppeninkiä. Pu-
heenjohtajana haluaisin olla kehittämässä toimin-
taamme entistä paremmaksi, jotta pystyisimme ta-
voittamaan mahdollisimman monta perhettä, aut-
tamaan, piristämään ja tuomaan yhteen ihmisiä. 
Senkin uhalla, että kirjoitukseni valuu pateettisuu-
den puolelle, haluan kertoa haaveestani, että yh-
distyksemme olisi entistä yhteisöllisempi. Olisi hie-
noa, jos me jäsenet itse olisimme suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa toimintaa isossa tai pienessä 
roolissa yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Ilahdun kaikenlaisista ideoista, aloitteista ja pa-
lautteista, joita te jäsenet minulle tai Annelle an-
natte. Kun tiedämme paremmin, mitä toivot-
te, miksi tapaamisissa käytte tai ette käy, pystym-
me paremmin suuntaamaan kohti tulevaa. Haavei-
len myös, että kaikki joiden lapsella on näkövam-
ma, tulisivat jäseniksemme ja rohkaistuisivat mu-
kaan menoon. Joukossa 
on voimaa jolla pääsem-
me pidemmälle, joten 
laittakaa rohkeasti viestiä 
ja tulkaa mukaan! 
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Sokkotreffit 
eli perhetapaamiset

N
äkövammaisten lasten perheiden sokko-
treffit kokoontuvat Jaatisen Majalla, Velli-
kellonpolku 1, 00410 Helsinki. Vanhemmil-
la on aikaa rupatella kahvi- ja teekupposen 

äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä 
ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. Ta-
paamiset ovat perheille maksuttomia. 
 
Syksyn sunnuntait klo 16–18 
20.8. Opaskoirat ja itsenäinen liikkuminen. 
1.10. Opiskelu lukiossa ja ammattikoulussa. 
• Vierailijoina Minja ja Minna Survonen.  
26.11. Kuvailutulkkaus 
• Vierailijoina Anu Aaltonen ja Carita Lehtniemi, 
jotka ovat kuvailutulkanneet Onneli ja Anneli -elo-
kuvan. 
• Tule kuulemaan mitä kuvailutulkkaus on ja miten 
sitä tehdään. Luvassa kuvailunäytteitä sekä saat 
vinkkiä kuvailutulkkaukseen oman lapsen kanssa. 
 
Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle 
tapaamisviikon torstaihin mennessä:
maija.somerkivi@gmail.com
p. 044 532 1085. 
Ilmoittautuessasi kerro:
• keitä perheestäsi osallistuu
• mahdolliset allergiat 
• lasten iät 
• onko näkövammainen lapsi (lapset) heikkonäköi-
nen, sokea vai monivammainen. 

Tuunauslauantai Hämeenlinnassa 
25.11.
Oletko kiinnostunut tuunaamaan näkövammaisel-
le lapselle lautapelejä, puuhavihkoja, paperinukke-
ja tms.? Nyt on mahdollisuus valmistaa porukalla 
pukinkonttiin lahjoja lapselle, tarvitset ainoastaan 
tuunattavan lahjan mukaan. 
• Päivä on suunnattu näkövammaisen lapsen van-
hemmille tai muille läheisille.
• Tuunauspäivä järjestetään lauantaina 25.11.2017 
Hämeenlinnassa Ravintola Piparkakkutalon tiloissa 
Kirkkorinne 2, 13100 Hämeenlinna. 
• Aloitus klo 12 omakustanteisella lounaalla
• Piparkakkutalon kokoustila on käytössä klo 
12.30–16.30. 
• Ilmainen päiväkahvi/-teetarjoilu päivän lomassa.
Ilmoittautuminen 22.10. mennessä 
www.silmatera.fi -> Toiminta 
Tiedustelut: 
Näkövammaiset lapset ry, Anne Latva-Nikkola, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080

Tule kokeilemaan maalipalloa Iiris-
keskukseen Helsinkiin 8.10.
Koko perheen maalipallotapahtuma järjestetään 
sunnuntaina 8.10. klo 16–18 Iiris-keskuksessa, 
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki. 
Tapahtuman vetää Suomen naisten maajoukku-
eessa pelaava Maija Somerkivi. 
Ilmoittautumiset 25.9. mennessä 
www.silmatera.fi -> Toiminta

Perhetapaaminen Oulussa 2.9.
Näkövammaisten lasten perheiden leiripäivä pide-
tään lauantaina 2.9. klo 12–16 Lämsänjärven leiri-
keskuksessa, Hiihtomajantie 2. 
• Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa, musisoin-
tia Taina-kanttorin johdolla, ulkoilua, mahdollisuus 
saunoa ja uida.  
• Järjestäjinä Oulun seurakuntien näkövammaistyö 
ja Näkövammaiset lapset ry.  
Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen 20.8. 
mennessä vertaistukija Anne Kankaalle, 
anne.kangas@eduouka.fi
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Oo mun kaa! 
Tämän kesän Oo mun 

kaa! -leiri teki osanot-

tajaennätyksen. 22 ala-

koululaista suuntasi

ensimmäiseksi kesä-

lomaviikokseen Lohjalle 

Kanneljärven opistoon.

Pajaohjelmissa oli draamaa, smoothien valmistusta, lautape-
lejä ja mosaiikkitöitä. Jokamiehen oikeuksiin leiriläiset tutus-
tuivat käytännössä kalastusreissulla. Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta, Vau ry vieraili leirillä temppuratoineen ja liikunta-
ohjelmineen. Ja parasta, totta kai, oli leiridisko.

Leiritunnelmista kerrottiin yhdistyksen facebook-sivuilla va-
lokuvin ja muutamana päivänä myös leiriradion välityksellä.
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Silmäterä-
viikonloppu
Silmäterä-viikonloppu on tieto-, 

virkistys- ja vertaistukitapahtuma 

yhdistyksen uusille jäsenperheille. 

Tänä kesänä päivä pidettiin Aulan-

golla Hämeenlinnassa. 

Perheet tutustuivat Aulangolla näkeville ja 
näkövammaisille yhteisesti soveltuviin lau-
tapeleleihin, ulkopeleihin ja askarteluun. 
Lapset riemuitsivat leikeistä ja odottivat in-
nolla iltaa, jolloin pääsisi uimaan kylpylään. 

Silmäterä-viikonloppuja vietetään yhteis-
työssä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa. 

Perheleiri
Perheleiri pidettiin Kylpylähotelli Summas-
saaressa Saarijärvellä. Mukana oli kahdek-
san perhettä. Ohjelmaa oli liikunnasta luen-
toihin,  erikseen ja yhdessä vanhemmille, 
näkövammaisille lapsille ja sisaruksille. 
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Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30, 
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
12.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
14.9. Metsäretki Laajavuorella. Lähtö Laajavuoren 
laskettelukeskuksen parkkipaikalta.
12.10. Ruuanlaittoa. Kokataan kokonainen ateria 
jälkiruokineen.
9.11. Retki HopLopiin. Ohjaajat vastassa kerholai-
sia Jyväskylän HopLopin pääovella. Mukaan voi ha-
lutessaan ottaa n. 5€ omaa rahaa kioskia varten. 
Näkövammaiset lapset ry maksaa lasten sisään-
pääsymaksun.
14.12. Pikkujoulut. Luvassa jouluisia askarteluja ja 
leivontaa.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaan-
katu 8 A 4)
11.9. Tullaan tutuiksi! 
Leikitään tutustumisleikkejä ja askarrellaan 
9.10. Tutustuminen musiikkikoulu Sävelavaimeen, 
jossa on yhteistä musisointia ja mahdollisuus ko-
keilla eri soittimia Sävelavaimen opettajien ohja-
uksessa. Tapaaminen klo 17.50 Sävelavaimen ulko-
ovella osoitteessa Pellervonkatu 22, Tampere. 
Kerhokerta päättyy Sävelavaimessa klo 20. 
13.11. Retki uuteen HopLop-sisäseikkailupuistoon 
Linnainmaalle, Korpikodinkatu 2, Tampere. 
Tapaaminen klo 17.50 HopLopin ulko-ovella. Näkö-
vammaiset lapset ry maksaa sisäänpääsyn. Voitte 

Oo mun kaa! -kokkikerho Helsingissä
Näkövammaisten lasten kokkikerho kerran kuukau-
dessa tiistaisin klo 17.30–19.30 
l Kokoontuu 26.9., 24.10., 21.11. ja 5.12.
l Paikka: Leikkipuisto Linja (Toinen Linja 6, 00530 
Helsinki)
l Ryhmään mahtuu maksimissaan 6 lasta oman 
aikuisen kanssa. Lapsella on oltava oma avustaja 
kerhossa.
l Kokkauksesta vastaavat kotitalousopettajat 
Anni Ritala ja Suvi Lehosvuo.
l Kerho on lapsille ilmainen.

varata mukaan omaa rahaa pieneen purtavaan. 
11.12. Pikkujoulut 

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pit-
käkatu 37)
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.

Ilmoittautuminen kaikkiin kerhoihin 
21.8. mennessä:  
www.silmatera.fi/toiminta
Lisätietoja: 
Anne Latva-Nikkola, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi 
p. 050 403 9080.
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Lasten kerhot
Oo mun kaa! -kerhot

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Kerhoissa pelataan, 

leivotaan, liikutaan, askarrellaan ja tavataan kavereita. Ohjauksesta vastaavat pää-

osin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerho on maksuton osallistujille.



Kirjoittanut: Juuso Somerkivi 

H
ei, olen näkövammainen koululainen Juuso Somerkivi. 
Olen seitsemän vuotta, asun Espoossa ja käyn koulua 
Ruusutorpan koulussa 1.–3. -luokalla. Minulla on nel-
jä parasta kaveria koulussa. Koko muussa koulussa ei 

ole muita näkövammaisia. Apuvälineeni on Nordic Eye -luku-
TV, lukukivi, valkoinen keppi ja lukuviivain. Seuraavaksi ker-
ron, minkälaista oli aloittaa koulu.  

Ensin mietin kertoisinko ollenkaan näkövammastani, mutta 
kun tuli luokalle tutustuminen ennen koulun alkua, totesin että 
kyllä minä kerron. Loppujen lopuksi kerroin aika paljon. Kun 
aloitin koulun, ensin kaikki tuntui vierailta, mutta kun vuot-
ta oli kulunut, niin tunsin melkein kaikki luokkalaiset. Koulu 
alkoi tuntua mukavalta, paitsi kun lopetimme ulkoliikunnan 
ja se vaihtuikin sisäliikunnaksi salissa. Sisäliikka ei ole yleen-
sä varmaan näkövammaisten suosikki, joten kerron niistäkin. 
Monilla liikuntatunneilla oli pallopelejä esimerkiksi polttopal-
lo, kaikki polttaa kaikki palaa ja ison jumppapallon pommitta-
minen. En tykännyt niistä ollenkaan. Onneksi kaverit auttoivat 
kertomalla, missä nopea pallo menee. (Vinkki näkövammai-
sille koululaisille: kannattaa kertoa opettajalle, jos tulee tilan-
ne johon tarvitsisi apua). Tahtoisin pelata erilaisia pallopelejä, 
kuten maalipalloa. Olemme yrittäneet sellaista, että on kilisevä 
pallo ja yksi heittäjä, joka yrittää osua muita pelaajia. Vaikeaa 
on kuulla palloa, kun harva osaa olla riittävän hiljaa pelatessa. 
Eli ei kilisevä pallokaan aina auta. Usein tipahdan pelien alku-
vaiheessa. (Vinkki näkövammaisille koululaisille: ehdota opet-
tajalle eri liikuntaleikkejä ja pelejä, joita voisit sinäkin pelata.)  

Sitten vielä apuvälineisiin. Olen huomannut, etteivät luok-
kakaverini naura näkövammalleni (kuten jotkut muut), joten 
uskallan käyttää apuvälineitäni. Ensimmäiseksi jos sinulla on 
kaksikamerainen lukuTV koulussa, niin voit käyttää sitä esi-
merkiksi taululle katsomiseen ja jos luokassanne on valkokan-
gas, voit hyödyntää lukutelkkaria senkin katsomiseen. Lukuvii-
vainta voit käyttää vaikka kirjan lukemiseen tai aapisen luke-
miseen. Lukukivellä on monia käyttötapoja, esimerkiksi mate-
matiikan kirjan tekeminen ja kuvien katsominen.  

Näkövammaisen kouluvuosi 
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Tulossa syksyllä

Nuorten viikonloppuleiri 
10.11.–12.11.2017
Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Liikuntaa, uintia, kädentaitoja ja eväitä itsenäi-
seen elämään. 
l Viikonlopun teemana on Suomi 100-vuotta. 
l Leiri on suunnattu 13–16-vuotiaille näkövam-
maisille nuorille, jotka hakevat rohkeutta osallis-
tua Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan. 
Täältä suunta kohti nuorisoleiriä 2018.
l Mukaan mahtuu 10 nuorta.
Leiri alkaa perjantaina päivällisellä klo 18 ja päät-
tyy sunnuntaina lounaaseen klo 11.30. 
Hinta: 60 € 
l (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 1.10.2017 mennessä.

Syysviikonloppu 
14.10.–15.10.2017
Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi
Ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaiskaverei-
ta. Lähde nauttimaan kylpylästä, hyvästä ruoasta 
ja vietä aikaa perheen kanssa. 
Hinnat: 
l näkövammainen lapsi ilmainen
l saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 84 €
l 4–14-v. lapsi 42 €
l alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain 
tervetulokahvista sunnuntain lounaaseen, kylpy-
län sisäänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.
Hakemukset 4.9.2017 mennessä.

Äitien viikonloppu 
23.9.–24.9.2017
Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Hengähdystauko arkeen, lepoa ja virkistystä. 
l Lauantaipäivän aikana keskustelua psykotera-
peutti Ritva Salmisen johdattamana. Puhutaan 
vammaisen lapsen äitiydestä, perheestä, parisuh-
teesta ja omasta jaksamisesta. 
l Illalla rentoudutaan saunasta, kylpylästä ja hy-
västä ruoasta nauttien.  
Hinta: 60 € 
l (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman) 
Hakemukset 15.8.2017 mennessä. Tämän jälkeen 
vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan toimis-
tolta: nlt@silmatera.fi tai 050 403 9080.

Isien viikonloppu 
18.11.–19.11.2017
Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Hengähdystauko arkeen, lepoa ja virkistystä. 
l Lauantaipäivän aikana keskustelua psykotera-
peutti Ritva Salmisen johdattamana. Puhutaan 
vammaisen lapsen isyydestä, perheestä, parisuh-
teesta ja omasta jaksamisesta. 
l Illalla rentoudutaan saunasta, kylpylästä ja hy-
västä ruoasta nauttien.  
Hinta: 60 € 
l (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman) 
Hakemukset 10.10.2017 mennessä.

Hakulomake syksyn tapahtumiin osoitteessa:
silmatera.fi –> toiminta –> viikonlopputapaamiset
Lisätietoja:
Anne Latva-Nikkola
050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Isien ja äitien viikon-
lopuissa puhutaan 
psykoterapeutti Ritva 
Salmisen kanssa 
vammaisen lapsen 
vanhemmuudesta, 
perheestä, parisuh-
teesta ja omasta 
jaksamisesta. 
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Läheisille
Omaisten kurssi 24.11.–26.11.2017

Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Tietoa ja vertaistukea näkövammaisten lasten perheiden läheisille 
(isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.).
l Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen kasvun tukemises-
ta, leikistä ja liikkumisesta. Kurssilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia 
vertaisryhmässä. 
l Kurssi on suunnattu vasta diagnoosin saaneille läheisille. Viikonlop-
pu etenee leppoisasti aihepiireistä keskustellen ja yhdessä toimien, 
luonnonrauhassa rentoutuen ja maukkaasta ruuasta nauttien.
Hinta: 80 € 
l Hinta sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysihoidolla ja 
ohjelman. 
Hakemukset 8.10.2017 mennessä.

O
maiset ja ystävät ovat lapsiperheelle suuriarvoinen tuki. Joillakin on yksi lähei-
nen, joillakin iso joukko ihmisiä, joilta saa tarvittaessa apua ja ymmärrystä. 

Näkövammaisen lapsen vanhemmille on suuri helpotus, mikäli nämä läheiset 
ihmiset ovat sinut lapsen vammaisuuden kanssa. Eivät päivittele ja surkuttele, 

mutta eivät myöskään liikaa paapo ja pumpuloi lasta. Ja aina parempi, jos he osaltaan 
osaavat ohjata lasta leikeissä ja arjen puuhissa. Se ei ole mitään rakettitiedettä, mut-
ta joitakin asioita näkövammaisuudesta on hyvä oivaltaa. Niitä voi oppia muun muas-
sa omaisten kurssilla.

Kurssin antia on myös se, että siellä isovanhemmat, enot, sedät, tädit ja kummit, voi-
vat keskenään jutella omista kokemuksistaan vammaisperheen läheisinä. Vammaisuu-
teen, varsinkin silloin kun se on uusi asia perheessä, liittyy aina monenlaisia tunteita ja 
huolta. Helpointa niistä on puhua niiden kanssa, joita askarruttavat samankaltaiset  
asiat. Se on vertaistukea.

Omaisten kurssilla syksyllä 2016.

Hakulomake osoitteessa:
silmatera.fi –> toiminta –> viikonlopputapaamiset
Lisätietoja:
Anne Latva-Nikkola
050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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Geeniemme 
kartoittaja 

Teksti ja kuvat  Leena Honkanen

Professori Reijo Norio on 

Väestöliiton perinnöl-

lisyysklinikan perusta-

ja ja pitkäaikainen ylilää-

käri. Hän lähti suomalai-

sen tautiperinnön jäljille 

1960-luvun alussa. Matka 

taittui pitäjästä toiseen 

selvittämään syytä sii-

hen, miksi Suomessa joi-

takin sairauksia ilmenee 

enemmän kuin muualla 

maailmassa. 
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S
uomalaiseen tautiperin-
töön luetaan kuuluvak-
si noin neljäkymmentä 
eri tautia. Nämä taudit 
ovat perinnöllisiä, mut-
ta eivät kulje suvuittain, 
vaan ilmestyvät arvaa-

matta perheeseen, jossa niitä ei ole en-
nen ilmennyt. Kymmenkunta näistä, 
kuten esimerkiksi Usherin oireyhty-
mä, JNCL tai retinoskiisi, aiheuttavat 
myös näkövammaisuutta.  

Nykyisin tiedämme, että suomalais-
tautien takana ovat geenit, mutta Reijo 
Norion aloittaessa tutkimusmatkansa, 
epäiltyjen listalla olivat myös lapama-
to, suo ja sauna.

Sinähän se lähdetkin
– Opiskeluaikana haaveenani oli tul-
la kunnanlääkäriksi, siis sellaiseksi oi-
keaksi lääkäriksi, joka hoitaa potilaita. 

Ensimmäinen kahden ja puolen kuu-
kauden sijaisuus Keiteleen kunnanlää-
kärinä 50-luvun lopulla osoitti, että 
olen luonteeltani aivan liian tunnon-
tarkka siihen työhön. Kunnanlääkärin-
hän piti olla aina tavoitettavissa. Eihän 
sellaista jaksa kukaan, Norio kertoo.

Haaveita ja erikoistumisalaa piti 
miettiä uudelleen. 

– Lastenlääkärin työ tuntui moni-
puolisuutensa vuoksi kiinnostaval-
ta. Olin valmistumiseni jälkeen Ou-
lussa osastolääkärinä, mutta halusin 
tulla erikoistumaan Helsingin lasten-
klinikalle. Muistan hyvin sen maalis-
kuisen päivän vuonna 1963, kun kli-
nikan hämärällä kaarikäytävällä vas-

taani tuli kurssitoverini Kauko Kou-
valainen, osoitti minua sormellaan ja 
sanoi: ”Sinähän se lähdetkin.”

– Tästä se alkoi. Jonkun piti lähteä 
etsimään syytä siihen, miksi sairaa-
laan tuotiin tuon tuosta vastasynty-
neitä ja imeväisikäisiä vaikeassa mu-
nuaistaudissa ja he myös menehtyi-
vät siihen. Oireet sopivat nefroosiin, 
mutta sen ei kirjojen mukaan pitänyt 
iskeä näin pieniin. 

Löytyykö vastaus kirkonkirjoista 
Tuli syksy ja Austin A40 hyrisi alla, 
kun Reijo Norio suuntasi haastattele-
maan niitä tiedossa olevia 39 perhettä, 
joiden pienokaiset olivat sairastuneet 

21000 kilometriä Suomea ristiin rastiin ja pappiloissa sekä kirkkoherranvirastoissa kir-
konkirjojen äärellä vietetyt päivät, illat ja joskus yötkin, eivät menneet hukkaan. Suo-
malaisen tautiperinnön syyt selvenivät Reijo Noriolle pala palalta.
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ja menehtyneet varhaiseen nefroosiin. 
– Täytyi löytää selitys sille, miksi tä-

tä tautia esiintyi näin runsaasti juuri 
meillä Suomessa. Oliko sairastuneiden 
lasten perheillä jotain yhteistä; asui-
vatko he samantapaisissa olosuhteis-
sa, vaikkapa suon läheisyydessä, oli-
ko vanhemmilla jotain yhteistä saira-
ustaustaa tai oliko syyllinen siihen ai-
kaan yleinen lapamato?  

– Piti myös tutkia näiden perheiden 
sukuja kirkonkirjoista siltä varalta, että 
sieltä löytyisi viitteitä siihen, että tauti 
olisi perinnöllinen. Halusin myös etsiä 
perheiden lähisuvuista sellaisia ime-
väisinä kuolleita, joiden kuolinsyyksi 
oli merkitty jokin tähän tautiin sopiva 
löydös, esimerkiksi turvotus.

– Ensimmäinen kohde oli Pudas-
järvi, jonka pappilassa tutustuin vii-
kon verran kirkonkirjoihin. Pian kä-
vi ilmeiseksi, että ratkaisu tulee löyty-
mään juuri niistä, koska sukulaisuus-
suhteita vanhempien kesken alkoi pal-
jastua.  Madonmunanäytteiden otto 
voitiin siis keskeyttää.

– Matkan jatkuessa minusta kehit-
tyi aikamoinen kirkonkirjaekspertti 
ja vanhojen käsialojen tuntija. Kak-
si vuotta kierrettyäni, sanoinkin, että 
tunsin kirkonkirjat paremmin kuin 
lääkärinkirjat.

Reijo Norio kulki geenien jäljillä 
samaan tapaan kuin Elias Lönnrot 
aikoinaan runojen ja runonlaulajien 
perässä. Pudasjärveltä matka jatkui 
pohjoiseen perheitä ja heidän asuin-
sijojaan tarkastelemaan – aina välillä 
jylhiä maisemia ihaillen.

– Hain myös uusia havaintoja sai-
rastuneista kertomalla taudin oireista 
kunnankätilöille ja terveyssisarille sekä 
tutkimalla neuvoloiden ja lähisairaa-
loiden arkistoja.  Näin pääsin 18 uu-
den nefroosiperheen jäljille. 

Kun reilu vuosi oli kulunut, voi-
tiin sanoa, että synnynnäinen nef-
roosi oli peittyvästi periytyvä saira-
us. Se on helppo ymmärtää nyt, mut-
ta 1960-luvulla ihmisen geenien tun-
nistamisesta ei osattu uneksiakaan.    

– Näissä perheissä vanhemmat eivät 
olleet läheistä sukua keskenään, mut-
ta kirkonkirjat osoittivat, että kaukai-
sia sukulaisuussuhteita löytyi runsaas-
tikin, eikä ainoastaan yhden perheen, 
vaan useiden perheiden kesken, No-
rio kertoo. 

Kartalta se näkyy
Kun koossa oli 59 perhettä ja 89 sairas-
ta lasta, nähtiin, että sairaiden lasten 
osuus oli hyvin lähellä peittyvän pe-

riytymisen teoreettista suhdetta eli 1:4. 
Harvinaisissa peittyvästi periytyvissä 
taudeissa potilaiden vanhemmat ovat 
usein läheistä sukua keskenään, mutta 
tutkituissa perheissä yksikään lapsis-
ta ei ollut syntynyt serkusavioliitosta. 
Kirkonkirjojen perusteella voitiin kui-
tenkin todeta kaukaisia sukulaisuuk-
sia, ei ainoastaan saman perheen, vaan 
myös useiden perheiden vanhempien 
välillä aina kuuden, seitsemän tai kah-
deksan sukupolven takaa.

– Kun merkitsin sukulaisuuksia ku-
vaavat symbolit kartalle, näkyi, ettei-
vät esivanhemmat jakautuneet tasai-
sesti eri puolille Suomea.  Maan ti-
heään asutuilta etelä- ja lounaisosista 
ne puuttuivat ja keskittyivät metsäi-
sille maille, maan keski-, itä- ja poh-
joisosiin. Syy tähän valkeni, kun löy-
sin Eino Jutikkalan Suomen kulttuu-
rihistoriasta kartan Suomen 1500-lu-
vun asutuksesta. Viisisataa vuotta sit-
ten etelä-savolaiset lähtivät levittäyty-
mään uusille kaskimaille, jonne muu-
tettiin perhe- ja sukukunnittain. 

– Tämän jälkeen ei ollut vaikea ku-
vitella mitä synnynnäisen nefroosin 
geeneille oli tapahtunut. Kaikilla ter-
veillä ihmisillä on muutamia peitty-
västi periytyvien tautien geenejä yk-
sinkertaisina. Uudisasukkaat olivat 
uusia asuinalueita raivaamaan lähti-
essään vieneet mukanaan geeninsä ja 
jakaneet niitä jälkeläisilleen.  Kun vä-
keä oli vähän, eikä tarvetta enää ollut 
siirtyä asuinalueelta toiselle, kasautui-
vat geenit ja saivat tukevan jalansijan 
siellä, minne olivat asettuneet. 

 
Perinnöllisyysneuvonta alkaa
Vuonna 1966 nefroositutkimus oli 
saatu päätökseen ja Norion väitös-
kirja aiheesta ilmestyi. Nyt ymmär-
rettiin myös, että tuo tauti ei ollut ai-

Kun nykyisin puhutaan suomalaisesta 
tautiperinnöstä, puhutaan noin 40:stä 
harvinaisesta peittyvästi periytyvästä 
sairaudesta. Ne ovat seurausta maan-
tieteellisesti ja kulttuurisesti eristynees-
tä sijainnistamme. Toisaalta sijaintim-
me on suojellut meiltä monilta muual-
la maailmassa runsaastikin esiintyvil-
tä taudeilta.  
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laita on enemmän kuin koko muussa 
maailmassa yhteensä. 

On myös täysin mahdollista, että 
vieläkin tulee esiin joku ennen tunte-
maton tähän ryhmään kuuluva saira-
us, sanoo Reijo Norio.

Vuonna 1971 Norio aloitti perin-
nöllisyysneuvonnan Väestöliitossa. 

– Silloin piti hakea tietoa ja lukea 
paljon lähdekirjallisuutta jopa yhtäkin 
perhettä varten. Arkistomappeja ker-
tyi. Taistellen saimme työlle rahoitusta 
niin, että kahden vuoden päästä meil-
lä oli sihteeri ja neljän vuoden kulut-
tua toinen lääkäri. Kun jäin eläkkeel-
le 1994, klinikan vahvuus oli kaikki-
aan kymmenen henkeä. 

– Meidän työmme Väestöliitossa 
oli pioneerityötä, joka tuli tehtyä. Ny-
kyisin asiantuntemus on levinnyt yli-
opistosairaaloiden perinnöllisyyskli-
nikoille.

Perimän arvoitus
Suomalaisen tautiperinnön taudit ovat 
niin harvinaisia, että useimmille lää-
käreille ei tule uransa aikana eteen yh-
täkään tapausta. Diagnoosia ei siis ole 
helppo löytää.

– Kutakin tautiperintömme tautia 
kohden diagnostisoituja on vuosittain 
noin 1–10. Yksittäinen tapaus ei ole 
tilastollisesti merkittävä, mutta satut-
taa kipeästi sitä yksilöä ja perhekuntaa, 
jonka kohdalle se osuu. Yhteenlasket-
tuna sairastuneiden määräksi voi arvi-
oida vuosittain noin 60 lasta eli pari–
kolme koululuokallista, kuvailee Norio.  

– Nykyisin ihmisen koko genomi 
voidaan analysoida suhteellisen hel-
posti ja edullisesti, mutta mitä hyö-
tyä siitä on? Useinkaan ei pystytä se-
littämään, mitä jokin muutos todella 
merkitsee ja pitäisikö sen perusteella 
jotakin tehdä. n

Kampamaiset symbolit kartalla kuvaavat 57 nefroosiperheen kesken todettuja 
ryhmäsukulaisuuksia. Ne on piirretty yhteisten esivanhempien syntymäseuduil-
le. Lähes kaikki asettuvat pohjois- ja itäpuolelle katkoviivaa, joka kuvaa Suomen 
kiinteän asutuksen rajaa 1500-luvun alussa. Pisteet edustavat niitä sairaan lapsen 
vanhempia, joita ei voitu osoittaa kenenkään muun nefroosiperheen vanhemman 
sukulaisiksi. (Norio 1966)

noa Suomeen kertynyt peittyvästi pe-
riytyvä sairaus. Näitä tauteja löydet-
tiin aluksi tiuhempaan tahtiin, sitten 
harvemmin. 

– Kaikki nämä taudit ovat hyvin 
harvinaisia, mutta Suomessa asukas-
lukuun suhteutettuna yliedustettuja. 
Monissa näistä taudeista meillä poti-
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Lotta Nurminen tarkastelee väritestin tuloksia.
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Kysyä kannattaa ja puheeksi 
ottaa
Perehtyminen lapsen näkötilanteeseen 
on ajankohtaista ja tarpeen, kun herää 
huoli mahdollisesta näkemiseen liitty-
västä vaikeudesta. Usein tämän huo-
maavat vanhemmat, toisinaan myös 
päivähoidon väki tai vaikkapa terve-
ydenhoitaja neuvolatarkastuksen yh-
teydessä. Joskus lapsella on todettu 
muuta sairautta tai kehitykseen liit-
tyvää pulmaa, jonka takia hän on jo 
tutkimuksissa ja seurannassa ja näiden 
yhteydessä kiinnitetään huomio myös 
näkemiseen. Se lisää ymmärrystä lap-
sen kokonaistilanteesta ja ohjaa kun-
toutuksen suunnittelua. 

Ennen kouluikää vastuu myös nä-
kötutkimuksista on perusterveyden-
huollossa, tarvittaessa erikoissairaan-
hoidossa. Joskus lapsen muut erityis-

tarpeet ovat niin keskeisiä, että lapsen 
näkötilannetta aletaan selvittää vasta 
kouluiän kynnyksellä, jolloin näke-
misen vaikeudet tulevat havaituiksi.

Ai missä se lintu nokkii? 
Arki tuo runsaasti tilanteita, missä nä-
kemisen vaikeudet voivat nousta esiin. 
Katsekontaktissa voi joku jäädä mieti-
tyttämään. Lapsi ei kiinnitä huomiota 
ympäristön näköärsykkeisiin tai tekee 
niistä virheellisiä päätelmiä. Leikeis-
sä ja peleissä voi tulla törmäilyjä, et-
sittävä kohde jäädä huomaamatta tai 
se huomataan paljon muita hitaam-
min. Leluja, kirjoja, kuvia tai televisi-

ota katsotaan läheltä tai ne eivät kiin-
nosta juuri ollenkaan. Näkemisen vai-
keudet havaitaan usein erityisesti uu-
sissa tai muuttuvissa olosuhteissa. Toki 
lapsen temperamentti – rohkeus, va-
rovaisuus, nopeus, rauhallisuus – vai-
kuttavat myös aina näissä tilanteissa, 
olipa näkemisessä pulmaa tai ei. Ar-
jen arviointia eli tilanteiden havain-
nointia voi tapahtua siis paljon koto-
na, päivähoidossa, mahdollisessa te-
rapiassa, eskarissa tai koulussa. Täs-
sä vaiheessa mukana voi olla tiiviisti 
myös sairaanhoitopiirin kuntoutus-
ohjaaja tekemässä arviota toiminnal-
lisesta näönkäytöstä.

Nehän onkin viinirypäleitä

eikä sammalta!
Toiminnallisen näkemisen arvioinnista voidaan saada 

apua niihin tilanteisiin, missä kaukaa katsoen kuvat viini-

rypäleistä ja sammaleesta voivat näyttää samanlaisilta. 

N
äkemisen parissa toimi-
vat monet ammattilai-
set: silmälääkärit, opti-
kot, näönkäytön ohjaa-
jat, kuntoutusohjaajat, 
liikkumistaidon ohjaa-
jat, alaan perehtyneet 

opettajat, terveydenhoitajat, psykolo-
git, terapeutit… Mitä toiminnallisen 
näkemisen arviointi oikein on? Tä-
tä pyrimme selvittämään ja tarkaste-
lemaan paljolti omien kokemustem-
me kautta. 

Teksti Marja Lehmuskoski & Piia Puolanen

Annika Heikkilä etsii samoja sanoja pienenevien tekstien joukosta.
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Valteri tulee mukaan
Kun lapsen näkötilanteessa tarvitaan lisäselvyyttä 
etenkin alkavaa koulupolkua ajatellen, yhteistyö Op-
pimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa voi olla tar-
peen. Siihen tarvitaan aina huoltajien kirjallinen lupa. 

Aloitteentekijä ja ensitiedon antaja on useimmi-
ten oman sairaanhoitopiirin näkövammaisten las-
ten kuntoutusohjaaja. Tämä tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että lapsi on erikoissairaanhoidon asiakkaa-
na. Tarvitaan maksusitoumus Valteri-yhteistyölle ja 
maksaja voi olla kunta, esim. opetustoimi tai sosiaa-
litoimi, sairaanhoitopiiri tai Kela. 

Jokaiselle lapselle määritellään oma ohjaava opet-
taja, joka toimii yhteyshenkilönä kotiin, kouluun 
ja sairaalaan. Näönkäytön arviointia tehdään myös 
niille lapsille, jotka käyvät Valteri-koulua. Silloin ar-
viointi kytkeytyy luontevasti koko koulupolkuun ja 
näönkäytölliset asiat pyritään huomioimaan kaikis-
sa arkitilanteissa.

Mitä on toiminnallisen näönkäytön arviointi 
Valteri Onervassa 
Toiminnallisen näkemisen arviointi on lapsen toi-
minnalliseen näkötilanteeseen perehtymistä. Miten 
hän käyttää näköään eri tilanteissa ja miten hän voi 
hyödyntää näköaistin kautta saatavaa tietoa. 

Arvioinnin keston määrittelee tarve. Arviointi voi 
olla yhden tai useamman päivän tai ns. tukijaksovii-
kon mittainen ja toistua tarvittaessa. Arviointiin yh-

distyy etenkin tukijaksoilla tarpeen mukaan muuta-
kin lisäselvitystä, kuten esim. it-apuvälineiden tai liik-
kumistaidon ohjauksen tarvearviota, opintoteknii-
koiden ja oppimateriaalien soveltuvuuden arviointia.    

Etenkin pienten ja haastavasti tutkittavien lasten 
kohdalla yhtä käyntikertaa pitempikestoisempi arvi-
ointijakso tukee arvioinnin luotettavuutta ja mahdol-
listaa moniammatillisen näkökulman saamisen. Jos-
kus on tärkeää toistaa tai harjoitella testitilanteita ja 
luotettavien vastausten saamista. 

Asiakkaina ovat näkövammaiset oppivelvollisuusi-
käiset lapset ja nuoret sekä muut oppilaat, joilla epäil-
lään tai havaitaan näkemiseen liittyviä vaikeuksia. 

Tavoitteena sujuva arki ja koulutyö
Arvioinnilla pyritään selvittämään lapsen näkemi-
seen liittyvää kokonaistilannetta ja mitä vaikutuksia 
sillä on arkeen ja esim. koulutyöhön. 

Arvioinnissa kartoitetaan, millä osa-alueilla mah-

dolliset haasteet ovat ja miten ne näyttäytyvät arjen 
eri tilanteissa, esim. eri oppiaineissa ja oppimateriaa-
leissa, liikkumisessa ja ympäristön hahmottamisessa. 
Myös toimintaympäristön ja oppimateriaalin muok-
kauksen sekä mahdollisten näön apuvälineiden tar-
ve arvioidaan. Syvennetään ymmärrystä näkemisen 
monimuotoisuudesta, erityisesti niiden lasten koh-
dalla, joilla ei esimerkiksi silmälääkärin tutkimuk-
sissa löydy mitään selittävää tekijää näönkäytöllisiin 

Toiminnallisen näönkäytön arviointia tehdään erilaisissa tilanteissa ja eri asennoissa.
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vaikeuksiin. Tällä kaikella pyritään tukemaan lasta, 
vanhempia ja lapsen lähityöntekijöitä. 

Miten arviointi tehdään
Näkemisen arvioinnissa käytetään standardoituja tes-
tejä ja niiden lisäksi hyödynnetään yksilöllisesti valit-
tuja tehtäviä, harjoituksia tai pelejä. Lisäksi lasta ha-
vainnoidaan eri olosuhteissa, toimintaympäristöissä 
ja tilanteissa joko tukijaksolla tai arviointikäynnillä 
omassa koulussa. 

Tärkeänä pohjatietona ovat kaikki aikaisemmin teh-
dyt havainnot ja tutkimukset. Näitä voivat olla mm. 
vanhempien havainnot eri tilanteissa, esikoulun tai 
koulun kokemus ja havainnot, silmälääkärin tutki-
mustiedot ja mahdolliset muut lääketieteelliset tie-
dot, käynnit Iriksessä, oman kuntoutusohjaajan välit-
tämät tiedot sekä muiden ammattilaisten havainnot. 

Yleisesti käytettäviä testejä ovat kauko- ja lähinä-
öntarkkuutta, kontrastiherkkyyttä, värinäköä, valo-
adaptaatiota ja stereonäköä selvittävät testit. Yksilölli-
sen tarpeen mukaan arvioidaan esim. juovastonäön-
tarkkuutta, liikkeen näkemistä, näkökentän laajuutta 
ja ilmeiden näkemistä.

Valaistuksella on usein iso merkitys lapsen toi-
mintaympäristöissä, minkä takia on tarpeen kiinnit-
tää huomio sen laatuun erityisesti tarkkaa näkemis-
tä vaativissa olosuhteissa, kuten luokkatiloissa. Jos-
kus puolestaan häikäisy estää näkemistä ja arviointi-
jaksolla testataan kullekin lapselle soveltuvia häikäis-
tymisenestolasien toimivuutta.

Näkemisen arvioinnissa on tärkeää huomioida 
muiden aistien hyödyntäminen ja niiden mahdolli-
set haasteet. Tukeeko vai haittaako aistien yhteiskäyt-
tö lapsen näönkäyttöä. Tehdään havaintoja mahdol-
lisista visuaalisen hahmottamisen vaikeuksiin liitty-
vistä asioista. Näitä voi ilmetä mm. suunnistautumi-
sessa, tilaan orientoitumisessa, reittien hahmottami-

Näkemisen arvioinnissa voidaan käyttää yksilöllisesti laa-
dittuja toiminallisia tehtäviä, harjoituksia ja pelejä. 
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sessa, kohteiden löytämisessä, leikeissä, peleissä, ku-
vien parissa, kynätehtävissä tai havaintona näkemi-
sen vaihtelusta ja jaksamisesta näönvaraisessa työs-
kentelyssä. Näköön liittyvät hahmottamisvaikeudet 
ilmenevät kuitenkin hyvin yksilöllisesti ja kokonai-
suutta tilanteesta muodostetaan moniammatillises-
ti ja vähitellen.    

Mitä sitten: 
Toiminnallisen näkemisen arvioinnista kirjoitetaan 
palaute, jossa kuvataan nykyistä tilannetta, konkreti-
soidaan tilanteita, missä näkemisen vaikeudet ilme-
nevät ja laaditaan toimintaehdotuksia avuksi arjen eri 
tilanteisiin. Tehdään tarvittavat apuvälinesuositukset 

Kirjoittajat Marja Lehmuskoski ja Piia Puolanen ovat Val-
teri Onervan näönkäytön asiantuntijoita. 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa oppilaille, hei-
dän perheilleen ja lähityöntekijöilleen tukea oppimiseen 
ja koulunkäyntiin. Valteri täydentää kunnallisia ja alueel-
lisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluita. Valte-
rilla on kuusi eri toimipistettä, jotka sijaitsevat eripuolilla 
Suomea. Toimipisteet ovat Onerva, Mikael, Mäntykangas, 
Ruskis, Skilla ja Tervaväylä. 

esim. koulutyötä helpottamaan ja valaistusmuutos-
suositukset lapsen toimintaympäristöihin. Tärkeää 
on edelleen jatkaa yhteistyötä muiden tahojen kans-
sa. Näitä ovat ainakin koti ja lähikoulu, usein sairaan-
hoitopiiri ja välillä myös lapsen omat terapeutit. Tar-
peen mukaan järjestetään koulutusta tai perehdytystä 
toiminnallisesta näkötilanteesta ja tarvittava yksilöi-
ty ohjaus. Palaute etenkin tukijaksojen kohdalta kir-
joitetaan moniammatillisesti, koska näönarvioinnin 
lisäksi huomioidaan myös koulunkäyntiin liittyviä 
pedagogisia ratkaisuja.  

Mikäli näkemisen haasteet eivät selity toiminnal-
lisen näkemisen arvioinnilla ja aiemmilla tehdyil-
lä tutkimuksilla, lapsi ohjataan kodin kanssa asiasta 
keskustellen jatkotutkimuksiin. Näitä voivat olla esi-
merkiksi neuropsykologiset tai muut jatkotutkimuk-
set. Tavoitteena tälle kaikelle on se, että lapsi ja hänen 
kanssaan toimivat ihmiset saavat apua ja tukea. Jos-
kus sitä antaa toiminnallisen näönkäytön arviointi ja 
sen perusteella tehdyt toimenpiteet. n
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Roska silmässä
merja rukko

E
sikoulussa jouduimme tilanteeseen, jos-
sa näkövammainen poikamme jätettiin 
kutsumatta kaverisynttäreille, kun kaikki 
muut pojat kutsuttiin. En minä sille oi-
keastaan muuta selitystä keksinyt kuin 
pojan näkövamman. Poika on erilainen 
ja vaikeuttaa varmasti kaikkea suunnit-

telua ja toimintaa syntymäpäivillä. Voitte vain kuvi-
tella sen pettymyksen mikä pojan mielen valtasi. Oli 
kovin vaikea keksiä vastausta kysymykseen: "Miksi 
minut jätettiin ulkopuolelle?" Toisaalta juuri esikou-
lussa poika sai koko diagnoosinsa ja ehkä se pelotti 
muita vanhempia.

Syntymäpäivät ovat pienille pojille isoja asioita. Ke-
tä kutsutaan tai jätetään kutsumatta? Siinä päätökses-
sä käytetään valtaa. Harmillista on, että joskus van-
hemmat lähtevät siihen peliin mukaan. Luulisi, että 
olisi ollut mahdollista kutsua kaikki kymmenkunta 
poikaa, jotka Kaarlon luokalla tuolloin oli?

Tänä vuonna alkukeväällä sain viestin yhden Kaar-
lon luokkakaverin äidiltä: "Olemme pitämässä poi-
kamme syntymäpäiviä ja poika haluaisi viettää ne Me-
gazonessa. Mietimme pystyykö Kaarlo osallistumaan, 
jos ne pidetään siellä? Haluaisimme niin, että kaikki 
pojat pääsisivät mukaan." Äkillinen roskan tunne sil-
mässä sai kyyneleet valumaan poskillani, kun näpyt-
telin vastausta: "Kyllä Kaarlo pääsee mukaan ja pär-
jää avustajansa kanssa varmasti." Kiitin vielä viestis-
tä ja kerroin erikseen, että siitä tuli hyvä mieli. Varsi-
naisilta synttäreiltä palasi hiestä märät poika ja avus-
taja. Ei se menestys ollut niin oleellista, vaan se että 
sai olla mukana.

Kevät on poikien synttärisesonkia ja toisilla syn-
tymäpäivillä myöhemmin keväällä pelattiin jalkapal-
loa. Ei se niin tarkkaa ole, jos tekee maaleja tai hävi-
ää, mutta poikien kanssa on aina kiva juosta ja pelata 
yhdessä. Tuossa turnauksessa tuli vielä rankkariska-
ba. Pojat yksi kerrallaan suorittivat rangaistuspot-
kuja kohti maalivahtia. Kun tuli Kaarlon vuoro, niin 
muut luokan pojat yhdessä totesivat, ettei ole reilua, 
jos Kaarlon pitää potkaista samalta etäisyydeltä kuin 
muiden poikien. Yhteistuumin potkaisuetäisyyttä 
lyhennettiin ja Kaarlo sai vetäistä kohti maalia. En 
muista kerrottiinko minulle, miten pallo maaliin up-
posi tai ei, mutta sen sijaan kerrottiin kuinka avusta-
jana ollut isosisko sai vuorostaan roskan silmäänsä. 
Tuohon päätökseen ei tarvittu sen paremmin Kaar-
lon pyyntöä erityiskohtelusta kuin vanhempien ke-
hoitustakaan. Se kumpusi luokkakavereiden sisältä.

Empatia on taitolaji joka opitaan. Se opitaan kun 
erilaisuutta nähdään ja sen toisen osaan pystytään ai-
dosti samaistumaan. Sen muodostumisessa ovat avain-
asemassa me kaikki vanhemmat, koulu ja opettajat. 
Ainakin itse olen kokenut integraation loistavasti toi-
mivaksi ja ennakkoluuloja kumoavaksi. Siinä missä 
jouduin vielä ensimmäisen luokan alussa puolusta-
maan poikani paikkaa tavallisessa koulussa, niin nyt 
voin iloisin mielin todeta, että kaikki toimii.

Vertaistukea tarvitsee kuitenkin myös pieni poika. 
Käytän siis viimeiset rivit siihen, että kiitän tämän ke-
sän Oo mun kaa! -leirin järjestäjiä ja ohjaajia. Leirille 
lähti iloinen poika ja sieltä palasi vielä iloisempi. Ai-
noa harmitus kuulemma on, että seuraavaan leiriin 
on niin pitkä aika.
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Viiden euron 
elämyksiä

Aikoinaan matkailijoiden kodeissa ja kirjahyllyissä 

näki Eiffel-torneja ja kansallispukunukkeja. Nykyisin 

matkamuistot ovat muuttuneet monen mielestä krää-

säksi. Näkövammaiselle ne tarjoavat halvalla hyö-

dyllistä tietoa – kuuluisan katedraalin saattaa löytää 

kirpputorilta muutamalla kymmenellä sentillä.

Teksti ja kuvat  Leena Honkanen
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K
airon egyptiläisessä museossa kävijälle 
avautuu henkeäsalpaava näkymä vuo-
situhansien takaiseen menneisyyteen. 
Sokealle vierailijalle kokemus jää lai-
haksi – korvaamattomiin arkeologisiin 
aarteisiin ei tietenkään saa koskea. Pet-
tymyksen koki myös Kaisa Penttilä.

– Kaikki museon esineet olivat vitriineissä ja suo-
jaköysien takana, eikä kosketeltavia kopioita teoksis-
ta ollut. Harmitti, kun en saanut käsitystä, miltä mu-
seon aarteet näyttivät, Penttilä kertoo.

– Museokierroksen jälkeen menimme viereiseen 
basaariin, josta löytyi kaikenlaista turistirihkamaa 
Tutankhamonin kuolinnaamiosta Nefertitin rinta-
kuvaan.  Ymmärsin, että tässähän onkin jotain meil-
le näkövammaisille hyödyllistä.

Tästä oivalluksesta alkoi Kaisa Penttilän matka-
muistoharrastus. Kokoelmiaan hän kartuttaa museo-
kaupoissa ja kirpputoreilla – vähällä rahalla. 

Arkkitehtuuri hyppysissä
– Isoissa kirkoissa ja katedraaleissa on yleensä niin 
kova ihmishälinä, että kaiusta on vaikea saada osviit-
taa tilan muodosta ja koosta. Matkamuistojen avul-
la pääsen omin käsin tutustumaan myös suuriin ra-
kennuksiin. Nykyisin mennessäni johonkin muse-
oon, suuntaan ensimmäiseksi museokauppaan. Siel-
tä saattaa löytyä muutamalla eurolla pienoismalleja 
esineistä ja rakennuksista. Niihin tutustun jo ennen 
kuin astun sisälle kohteeseen. Näin saan käynnistä-

”Näkövammaisilla ihmisillä on oikeus tietää taiteesta ja arkkitehtuu-
rista”, sanoo Kaisa Penttilä. Kädessä kolme erikokoista pienoismallia 
Iisakin kirkosta. – Esineen koko vaikuttaa yksityiskohtien määrään.
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pungin halki kulkeva Nevski prospekt. 
– Kaupungin pohjakuvaan, raken-

nusten kohdalle olen kiinnittänyt nu-
meroidut tagit. Ne sisältävät netistä ää-
nittämäni esittelyt rakennuksista. Ää-
nitteet voi lukea joko erityisellä Touch 
Memo -laitteella tai älypuhelimella.

Pietari-salkussa pääpaino on histo-
riallisilla rakennuksilla ja kartta siinä 
on vain suuntaa-antava. Paikasta toi-
seen kulkemista varten karttojen pi-
tää olla tarkempia. 

– Karttojen tulostaminen on ny-
kyisin helppoa. Google Maps’in  kar-
tat voi tulostaa 3D-tulosteeksi. 

Mittasuhteiden 
ymmärtäminen
Pienoismallit kertovat paljon, mutta 
niitä on osattava tulkita oikein. Mal-
lin ja todellisuuden välisen mittakaa-
van ymmärtäminen on kaiken a ja o.

– Pienelle lapselle voi opettaa pie-
noismallin ja sen kuvaaman todelli-
sen asian, esimerkiksi eläimen, väli-

sen kokoeron vertaamalla sitä johon-
kin lapselle tuttuun asiaan kuten lap-
sen omaan kokoon tai autoon. Lasten 
pienet eläinfiguurit ovat usein hyvin 
oikean oloisia, mutta eivät välttämättä 
oikeassa keskinäisessä kokosuhteessa. 
Silloin kerrotaan, että ”lehmä on yhtä 
korkea kuin meidän auto”.    

– Rakennuksen mittasuhteita seli-
tettäessä oven korkeus on hyvä ver-
tailukohta. Pienoismallista kokeillaan, 
minkä korkuinen ovi on verrattuna ko-
ko rakennuksen korkeuteen. Isompa-
na, kun lapsi ymmärtää mittoja, koko-
ja ja korkeuksia, voi kuvata metreinä.

  
Kymmenen silmää
Jos joskus on nähnyt edes jonkin ver-
ran, voi myöhemmin tuntoaistin avul-
la välittyä selkeitä mielikuvia tutkitta-
vista esineistä ja asioista.

– Oivalsin tunnonvaraisen näke-
misen kerran ollessani liikkumistai-
don ohjauksessa. Kuljin kepin kanssa 
lumista polkua ja tunsin, kuinka pol-

ni irti parhaan hyödyn.
Matkamuistoja on tarjolla monen-

moisia, mutta kaikki eivät kelpaa ha-
vaintovälineeksi.

– Tyylitelty ei saa olla, Penttilä sa-
noo. – Nyt ei haeta designia, vaan niin 
oikeaa ja tarkkaa kuvaa kohteesta kuin 
koko ja materiaali antavat myöten. 

Pienoismalleja on mahdollista 
hankkia myös 3D-tulosteina. 

– Netistä löytyy ilmaisia tiedostoja, 
jotka voi ladata tikulle ja viedä kirjas-
toon tulostettavaksi. Myös jotkut fir-
mat tarjoavat tulostuspalvelua. Mi-
nusta kuitenkin matkamuistot ovat 
vaivattomin ja matkoilla usein aino-
akin tapa saada käsiinsä pienoismalli. 

Pietari salkussa
Kaisa Penttilän lempikaupunki on Pie-
tari. Pietarille hänellä on oma salkkun-
sa, josta löytyvät mm. Iisakin kirkon, 
Talvipalatsin ja Verikirkon pienois-
mallit. Salkun pohjalla on pelkistetty 
kartta, jossa virtaa Neva ja näkyy kau-

Kaisa Penttilän Pietarin kau-
punki kulkee salkussa. Siel-
tä löytyvät mm. Iisakin kir-
kon, Talvipalatsin ja Verikir-
kon pienoismallit. 
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kuun oli tallautunut askeleita.  Kun 
polku kapeni, siinä kulkivat enää yh-
det kengänjäljet. Sain mieleeni hyvin 
vahvan kuvan noista jäljistä.   

Pienoismallin ymmärtämiseen tar-
vitaan kykyä nähdä sormilla. 

– Kun tutkin esinettä, kuvallisia sig-
naaleja tulee kymmenestä sormesta 
ikään kuin näkisin kymmenulotteisesti.  

– Näkövammaiselle lapselle pitää 
antaa kaikenlaista tutkittavaa ja askar-
reltavaa, jotta sormet oppivat tunnis-
tamaan erilaisia muotoja ja pintoja. It-
se olen tehnyt paljon käsitöitä lapses-
ta asti.  Kaikki tällainen pohjustaa si-
tä, että pystyy hahmottamaan muotoja 
myös pienoismalleista tai kohokuvista.

– Nykyisin älypuhelimeen voi asen-
taa kuvantunnistusohjelman ja saada 
tiedon, mitä sen linssin kautta näkyy. 
Mutta vaikka puhelin osaa kertoa, et-
tä vihreällä taustalla näkyy valkoinen 
lehmä, se ei kuitenkaan hyödytä pal-
joakaan, ellei pohjalla ei ole käsitystä 
siitä, miltä lehmä näyttää. n

Netistä voi tulostaa 3D-tiedostoja tikulle. Nämä tiedostot 
ovat .stl-loppuisia. Aina ei valitettavasti voi etukäteen tietää, 
kuinka hyvä ladattava malli on.
Googlen kartoista tulostettavat 3D-tiedostot löytää osoit-
teesta www.touch-mapper.org.

”Jo kauan sitten aloin 
harrastaa pulma- ja 
jekku-lelujen ratko-
mista. Ne auttavat 
valtavasti muotojen 
suhteiden hahmotta-
misessa ja opettavat 
siirtämään sormil-
la tunnusteltua kuvaa 
aivoihin. Näen ratkai-
sun sormillani. Au-
tomatkoilla aika ku-
luu joutuin näitä teh-
dessä.”

Kaisa Penttilä on teettänyt muun muassa omasta talostaan 
3D-pienoismallin.
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J
NCL-erityisperhetyön aloittamisen taustalla on 
NCL-erityistyöntekijän toiminnan loppumi-
nen Näkövammaisten liitossa vuonna 2015 . 
Rahoitusta toiminnalle Norio-keskukseen on 

haettu yhdessä JNCL-perheiden tukiyhdistyksen ja 
Näkövammaisten liiton kanssa. Norio-keskus katsot-
tiin JNCL-erityisperhetyölle sopivaksi ympäristöksi, 
sillä se on erikoistunut harvinaisiin sairauksiin, joihin 
JNCL myös lukeutuu. Vuoden 2017 ajan JNCL-eri-
tyisperhetyötä tehdään rahoituksen puitteissa puoli-
päiväisesti. Erityisperhetyön 2017 sisältöä suunnitel-
lessa kuultiin JNCL-perheiden tukiyhdistyksen toi-
veita, sekä kokonaisuuden rakentamisessa käytettiin 
apuna Norio-keskuksessa INCL-perheiden kanssa 
työskentelevän eritysperhetyöntekijä Janne Vartiai-
sen toteuttamaa toimintamallia. Käytännössä 2017 
JNCL-erityisperhetyö sisältää alueellisia vertaispäi-
viä, puhelinneuvontaa ja kotikäyntejä. Erityisperhe-
työntekijä voi myös käydä pitämässä aiheeseen liit-

JNCL-erityisperhetyö
— Hyppy suuriin saappaisiin
Törmäsin ensimmäisen kerran Norio-keskukseen sosio-

nomiopintojeni aikana 2015. Tuolloin kävin tutustu-

massa keskuksen toimintaan JNCL-sisaruutta koske-

vaan opinnäytetyöhöni liittyen. Vierailu jäi mieleeni, 

kohtaaminen periytyvyysneuvoja Ulla Parisaaren kans-

sa oli lämmin ja oloni oli tervetullut. En vielä tuolloin 

arvannut, että parin vuoden päästä olisin itsekin osa 

Norio-keskuksen moniammatillista tiimiä.

Minna Sarola
JNCL-erityisperhetyö

minna.sarola@rinnekoti.fi
044 776 7615

Teksti Minna Sarola
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tyviä koulutustilaisuuksia esimerkiksi JNCL-lasten ja 
nuorten asumisyksiköissä tai kouluilla. 

Työn jatkuvuuden epävarmuus
Yhtenä haasteena JNCL-erityisperhetyön aloittami-
sessa ja sen sisältöä suunnitellessa oli työn jatkuvuu-
den epävarmuus. Myös puolipäiväisyys asettaa omat 
rajansa työn totuttamiselle. Tästä syystä 2017 erityis-
perhetyötä toteutetaan ns. kevennetysti, ja esimerkik-
si vertaistapaamiset ovat vain päivän mittaisia. JNCL-
erityisperhetyön jatkuminen kuluvan vuoden jälkeen 
on riippuvainen STEA:n rahoituksesta. Vuoden 2017 
loppuun mennessä on selvillä, saako työ jatkoa vuo-
delle 2018. Perheille ja yhteistyötahoille tiedotetaan 
työn jatkosta päätösten tultua. Norio-keskus toivoo 
kovasti, että JNCL-perheille voitaisiin tarjota erityis-
perhetyötä myös vuonna 2018.   

Leiriohjaajasta erityisperhetyöntekijäksi
18-vuotiaana hain kesätöihin Näkövammaiset lapset 
ry:n Oo mun kaa! -leirille ja sopeutumisvalmennus-
kurssille. Leireille eksyin töihin varmasti siitä syytä, 
että olin oman JNCL-siskoni kautta ollut itsekin lap-
sena mukana monenlaisessa leiri- ja vertaistoimin-
nassa. Olin leireillä töissä ohjaajana useampana kesä-
nä, ja leireillä tapasin myös JNCL-lapsia ja perheitä. 
Näiltä leireiltä ajatus opinnäytetyöstäni sai alkunsa. 
Halusin tuoda terveiden sisarusten ääntä kuuluviin. 
Otin opinnäytetyön aiheen tiimoilta yhteyttä Näkö-
vammaiset lapset ry:hyn, jossa hekin pitivät aihetta 
tärkeänä. Näkövammaiset lapset ry olikin opinnäy-
tetyöni toimeksiantaja.    

2015 tapasin sen hetkisen JNCL-perheiden tukiyh-
distyksen hallituksen puheenjohtaja Jani Pohjolaisen 
ja NCL erityistyöntekijä Maisa Punkarin Siuntiossa 
JNCL-perheiden kurssilla, jossa itse toimin ohjaaja-
na. Tuolloin oli päätös Maisan pois jäännistä tullut, 
ja tätä yhdessä ääneen harmiteltiin. Muistan tuolloin 
sanoneeni, että olisi ollut hienoa jatkaa Maisan työtä, 
jos tämä olisi ollut mahdollista. Samassa siinä todet-
tiin, että eihän sitä koskaan tiedä. Eikä tiennytkään. 
2017 tammikuun lopulla minulle tarjottiin mahdol-
lisuus hypätä Norio-keskuksella käynnistettävään 

JNCL-perhetyöhön erityisperhetyöntekijäksi. En-
simmäinen ajatukseni oli, että tiedossa olisi melkoi-
sen suuret saappaat täytettäväksi. Olihan Maisa teh-
nyt näiden perheiden parissa pitkän ja merkittävän 
uran. Tartuin kuitenkin rohkeasti tilaisuuteen tietä-
en, että juuri Maisa ja Jani olivat olleet minua mu-
kaan puhumassa.

Suurissa saappaissa on se hyvä puoli, että toden 
teolla pääsee itseä ammatillisesti haastamaan. Vuo-
den 2017 aikana minulla on ainutkertainen mahdol-
lisuus oppia paljon uutta ja saada tästä kokemukses-
ta valtavan hyvät eväät tuleviin ammatillisiin haas-
teisiin, olivat ne sitten mitä hyvänsä. n

Norio-keskus on osa Rinnekoti-Säätiötä, harvinaisten koh-
taamispaikka, joka on erikoistunut harvinaisiin ja perinnöl-
lisiin sairauksiin, vammoihin ja oireyhtymiin. Norio-kes-
kus tarjoaa tietoa ja tukea harvinaista sairautta sairastavil-
le, heidän läheisilleen, heidän kanssaan työskenteleville am-
mattilaisille ja kaikille harvinaisista, perinnöllisistä sairauk-
sista kiinnostuneille. Norio-keskuksen palveluihin kuuluu 
mm. sopeutumisvalmennuskurssit, neuvonta ja keskustelu-
tuki, sekä erityisperhetyö.  
Lisätiedot: www.norio-keskus.fi
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Kuuluinko 
porukkaan
alakoululaisena?

Minja Survonen on syntymäsokea kaarinalaisnuori.Minja Survonen on syntymäsokea kaarinalaisnuori.

Minja

Ryhmään kuuluminen ei ole itsestäänsel-

vyys. Tuntuu, että välillä kala ui vedessä, ja 

joskus haukkoo henkeä kuivalla maalla. Tun-

ne voi vahvistua, jos on ainoa sokea saman-

ikäisten näkevien ryhmässä. 

E
dellinen kolumnini käsitteli lapsuuden kaveri-
suhteita. Nyt ovat vuorossa kokemukseni ka-
verisuhteistani, kun olin integroituna tavalli-
sessa alakoululuokassa ja vapaa-ajalla erilai-

sissa harrastusryhmissä. Koulussa oppilaat viettä-
vät monta tuntia viikossa, joten se mahdollistaa mo-
nenlaista sosiaalisuutta sekä hyvässä että pahassa. 
Oman alakouluaikani muistan pääosin positiivisena.

Alakoulu alkoi lupaavasti. Samalle luokalle tuli tut-
tuja päiväkotikavereita, joiden lisäksi tutustuin uu-
siin ihmisiin. Tunneilla tehtiin ryhmätöitä, ja muu-
tenkin istuttiin jo valmiiksi ryhmissä. Erityisesti en-
simmäisinä vuosina välitunneilla leikittiin ryhmäs-
sä, mutta leikit ja pelit vaihtuivat vuosien kulues-
sa porukalla juttelemiseen. Sosiaalisuus jatkui myös 
koulun porttien ulkopuolella, kun luokkakavereiden 
kanssa kyläiltiin puolin ja toisin. Tällaisena itse muis-
tan alakoulun alkuvuodet.

Pikkuhiljaa tilanne hiukan muuttui. Esimerkiksi pa-
rit lastenkutsut jäivät väliin, kun lasten vanhemmat 
eivät antaneet kutsua sokeaa. Välitunnilla oli jos-
kus mahdotonta pysyä mukana nopeatempoisis-
sa liikuntaleikeissä, mikä ärsytti. Onneksi se ei kui-
tenkaan ollut muiden lasten taholta tarkoituksellista 
syrjintää. Sen sijaan tarkoituksellista oli, kun muuta-
maan kertaan näkevät sopivat välitunnille tapaamis-

paikan. Itse odottelin siellä, ja muut juttelivat hiukan 
kauempana kuuloaistini ulottumattomissa. Onneksi 
nämä olivat satunnaisia tilanteita.

Alakouluajalta kertyi paljon sisältöä mukavien muis-
tojen reppuun. Kavereiden kanssa sain olla melko va-
paasti, eikä avustaja tuppautunut kaveriporukan lähel-
le joka hetki, vaan tuli paikalle tarvittaessa. Sain kas-
vaa muiden mukana, ja kuudessa vuodessa pääsin po-
rukalla kokemaan kaikenlaista tarrakirjojen täyttämi-
sen ja leirikoulun väliltä.

Viimeisinä alakouluvuosina kavereiden näkeminen 
hankaloitui. Silloin alettiin ”hengailla keskustassa”, mi-
kä ei itseltäni sujunut yhtä vaivattomasti, koska muut 
polkivat sinne pyörällä. En halunnut avustajaa ja tan-
demia keskustaan, joten en sinne mennyt, vaan näin 
koulukavereita muualla. Osallistuin pitkään näkövam-
maisten harrastusryhmiin, mutta niiden lisäksi olin in-
tegroituna lapsikuorossa. Kuorokavereita en kuiten-
kaan kuoroharjoitusten ulkopuolella nähnyt.

Nämä vuodet olivat hyödyllisiä sosiaaliselle kehityk-
selleni. Kuuteen vuoteen mahtui niin paljon, että vuo-
rovaikutustaitoja sai kyllä harjoiteltua. En ole enää te-
kemisissä silloisten luokkakaverieni kanssa, mutta sil-
loin ne ihmissuhteet olivat tärkeitä.

Yläkoulun meiningeistä pääset lukemaan seuraavas-
ta kolumnistani.

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 734



Luokan ryhmäkoko
n Kun pidennetyn oppivelvollisuuden-
piirissä oleva oppilas opiskelee yleis-
opetuksen opetusryhmässä, opetus-
ryhmän koko saa olla enintään 20 op-
pilasta.
n Mikäli ryhmä muodostuu pääsään-
töisesti pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevista oppilaista, ope-
tusryhmässä saa olla enintään kah-
deksan oppilasta.
n Vaikeimmin kehitysvammaisista op-
pilaista muodostetussa opetusryhmäs-
sä saa kuitenkin olla enintään kuu-
si oppilasta.

Koulunkäynnin ohjaaja/
avustaja
Avustajan antama tuki voidaan suun-
nata yksittäiselle lapselle tai koko ope-
tusryhmälle.

Kuntoutusohjaaja
n Toimii linkkinä lääkinnälliseen kun-
toutukseen 
n Tukee perhettä, tiedottaa kouluikäi-
sen palveluista
n Mahdolliset tarvittavat lääkärintodis-
tukset kannattaa ottaa hyvissä ajoin pu-
heeksi mm. kuntoutusohjaajan kanssa.

Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valterin palvelut 
(maksullisia kunnille)
n Näkövammaisen oppilaan koulun-
käynnin tukipalvelut
n Ohjaavan opettajan ohjauskäynnit 
lapsen lähikouluun

Muistilista kouluikäisen palveluista
Teksti Annika Tyynysniemi, lapsi- ja perhetyön asiantuntija, Näkövammaisten liitto ry 

Kustannuksista vastaavat 
tahot

Keskussairaala/terveyskeskus  
n Valkoinen keppi
n Kohotaso
n Optiset apuvälineet, kuten suuren-
nuslasit, kiikarit
n Lukulaitteet ja tietokoneet alakou-
luikäiselle
n Daisy-soitin Celian kirjoille 
n Laitteen käytönopetus ja huolto/kor-
jaus

Kunnan opetustoimi
n Äänikirjat tai muu erityismateriaa-
li oppimisen tueksi
n Koulukuljetukset
n Avustaja
n Opetushenkilöstön lisäkoulutus nä-
kövammaisen oppilaan tilanteeseen
n Valterin tukipalvelut

Kela
n Yläkouluikäisen vaativat apuväli-
neet (lukulaite, tietokone tarvittavine 
lisälaitteineen)
n Laitteiden käytön opetus, huolto ja 
korjaus
n Kouluikäisen kuntoutusjaksot, esim. 
NKL ry:n Iiriksen yksilöllinen kuntou-
tus tai kuntoutuskurssit

n Opetushenkilöstön perehdytys ja 
koulutus
n Materiaalin tuotanto: sokeiden oppi-
laiden esi- ja alkuopetuksen materiaali
n Tukijaksot
n Vaativien ja kalliiden apuvälineiden 
(lukulaitteet, tietokoneet ja niiden lisä-
ohjelmat, pistenäytöt) tarve arvioidaan 
useimmiten Valterissa joko tukijakson 
aikana tai yksittäisenä käyntinä, jossa 
kartoitetaan apuvälineiden tarvetta.

Erityisen tuen päätös
Päätöksessä määrätään seuraavat asiat, 
joten ne on hyvä olla siihen kirjattuna:
n Pääsääntöinen opetusryhmä
n Mahdolliset tulkitsemis- ja avusta-
japalvelut
n Muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, 
kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet 
tai tukijaksot valtion erityiskouluissa
n Mahdolliset yksilöllistettävät oppi-
aineet, niiden lisääminen tai vähen-
täminen
n Opetuksen järjestäminen poiketen 
11 §:ssä määritellystä oppiainejaosta
n Oppilaan vapauttaminen oppiai-
neenaineen opiskelusta
n Muut perusopetuslain 18 §:n perus-
teella päätettävät erityiset opetusjärjes-
telyt, kuten muut opetuksen sisältöjä 
tai järjestämistapaa koskevat järjestelyt
n Päätös pidennetystä oppivelvolli-
suudesta
n Opiskelu toiminta-alueittain
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Harrastukset
n Kunnista riippuen harrastus voi löy-
tyä joko erityisryhmissä (esim. kun-
nan erityisliikunta järjestää, Oo mun 
kaa! -kerhot, pääkaupunkiseudulla Si-
su-kerho) tai tavallisissa harrastus-
ryhmissä.
n Tarvittaessa harrastuksiin kannat-
taa anoa kunnan vammaispalveluis-
ta henkilökohtaista apua, jos se mah-
dollistaa paremmin näkövammaisen 
lapsen/nuoren harrastukseen osallis-
tumisen.
n Vammaispalveluista voi anoa myös 
asiointi- ja virkistysmatkoja harras-
tusmatkoihin kulkemiseksi.

Vammaispalvelut kustantaa
n Asiointi- ja virkistysmatkat – pää-
sääntöisesti 18 yhdensuuntaista mat-
kaa/kk, esim. matkat kavereille, har-
rastuksiin, kaupungille, elokuviin, eri-
laisiin tapahtumiin.
n Henkilökohtainen apu vapaa-ajalle 

(esim. harrastuksiin, kaupungille, elo-
kuviin, erilaisiin tapahtumiin. Tunti-
määrä tarpeen mukaan, riippuen lap-
sen iästä ja tarpeista, aikuisilla useim-
miten max. 30 h/kk).
n Kuljetukset aamu- tai iltapäiväker-
hon ja kodin välillä tarpeen mukaan.
n Avustaja aamu- tai iltapäiväkerhon 
ajaksi.

Tukea perheelle
n Näkövammaiset lapset ry:n leirit ja 
tapahtumat
n Kelan kurssit Iiriksessä, yksilölliset 
kuntoutusjaksot sekä kuntoutuskurssit
n Näkövammaisten liiton nuorisotoi-
men leirit ja tapahtumat
n Sokeain lasten tuki ry:n lomat 
n Sokeain lasten Tukisäätiön apurahat
n 7.–9.-luokkalaisten vanhemmille 
Tukea opiskeluun ja itsenäistymiseen 
-kurssi / NKL ry
n Edullinen 118-numeropalvelu
n Näkövammaiskortti 

Näkövammaisten liiton 
palvelut
n Alueelliset oikeuksien valvonnan 
asiantuntijat auttavat ja ohjaavat pal-
veluihin hakeutumisessa tai muutok-
senhaussa.
n Nuorisotoimi
n Näkövammaisten alueyhdistykset 
järjestävät jäsenilleen erilaista toimin-
taa, myös lapsiperheille.
n Näkövammaisen palveluopas, vuo-
sittain ilmestyvä kattava tietopaketti 
palveluista ja sosiaaliturvasta.
n Luetus-sovelluksella maksuton leh-
tien ja kirjojen kuuntelu.

Lisätietoja:
Annika Tyynysniemi
lapsi- ja perhetyön asiantuntija
Eeronkatu 7 B 19
40720 Jyväskylä
050 352 1945
annika.tyynysniemi@nkl.fi

Minne lähteä opiskelemaan? 
Kuinka Kela tukee näkövammaista opiskelijaa? 
Mitä nuori voisi harrastaa? 
Millaisia ovat Valterin tukijaksot yläkoululaisille? 
Miten muissa kodeissa nuori osallistuu kotitöihin?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauk-
sia näkövammaisten 7.–9.-luokkalaisten nuorten van-
hemmille suunnatulta Tukea opiskeluun ja itsenäisty-
miseen -kurssilta.  

u Kurssilla saat kattavasti tietoa näkövammaisen nuo-
ren koulunkäyntiin, jatko-opintoihin ja tulevaisuuden 

suunnitteluun yhdessä muiden vanhempien kanssa.
u Kurssimaksua ei ole. 
u Kurssiin sisältyy kurssimateriaali ja kahvit. 
u Osallistujat vastaavat itse aterioistaan, majoitus- ja mat-
kakustannuksista ja mahdollisista majoitusvarauksistaan. 
u Kurssin järjestää Näkövammaisten liitto ry
u Ilmoittautumiset 1.9. mennessä
annika.tyynysniemi@nkl.fi
u Myöhemmin ilmoitamme vielä erillisen webropol-linkin 
ilmoittautumista varten.
u Lisätietoja: Annika Tyynysniemi
050 352 1945, annika.tyynysniemi@nkl.fi

Tukea opiskeluun ja itsenäistymiseen -kurssi 
7.–9.-luokkalaisten vanhemmille
15.–16.9.2016 Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Helsinki

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 736



A
urinko paistoi jo täydeltä taivaalta, muutama pil-
venhattara piirtyi sinistä taivasta vasten. Lämpö-
tila kohosi kohti kahtakymmentä astetta, vaikka 
kello näyttikin vasta aamu yhdeksää, kun linja-

automme starttasi Tampereen Komediateatterin edestä 
kohti Viitaniemen Ratsutilaa. Raipian Esko toivotti kaik-
ki matkalaiset tervetulleiksi kevätretkelle. Samalla hän 
muistutti, että ottivathan kaikki matkustajat matkustus-
asiakirjat sekä passit mukaan, olihan matkan päämäärä 
Tampereen  perukoilla lähellä Orivettä (onhan se mel-
kein yhtä kaukana kuin ulkomaat)...  Onneksi matka ei 
ajallisesti vienyt kuin puoli tuntia. Tuon puolen tunnin 
aikana lasten (sekä aikuistenkin) jännitys ja odotus alkoi 
kasvaa jo käsin kosketeltaviin mittoihin. Lopulta muu-
tamien mutkaisten teiden jälkeen, edessämme näimme 
Viitaniemen ratsutilan ja sen upeat peltomaisemat he-
vostalleineen. 

Aloitimme tutustumisen Ratsutilaan tekemällä kierrok-
sen tilan ympäri tilanomistajan kertoessa Ratsutilan toi-
minnasta. Tästä jatkoimme hevosten karsinoihin, joissa 
meitä odotti suuren suuri suomenhevonen nimeltä Kul-
kuri, sekä kaksi ponia, valkoinen Terry ja tummanrus-
kea Tessu. Kävipä tallikissa Toffeekin tutustumassa uusiin 
tulijoihin. Kulkuria, Terryä ja Tessua saimme rapsutella 
ja silitellä sekä harjata, jonka jälkeen hevosille puettiin 
satulat selkään ja suitset suihin odottamaan innokkaita 
ratsastajia. Ulkona pääsimme kokeilemaan ratsastusta. 
Jokainen sai valita näistä kolmesta oman ratsukon, kä-
vipä jokunen useamman eri hevosen tai ponin selässä.

Myös aikuiset pääsivät kokeilemaan ratsastusta, ja tai-
sivat aikuisetkin olla yhtä innoissaan näistä upeista eläi-
mistä, kuin lapsetkin. Ratsastuksen lomassa oli mahdol-
lisuus myös käydä hevoskärryajelulla, jonka tarjosi suo-
menhevonen nimeltä Vili. Kärryajelu oli yllättävän ta-
saista ja leppoisaa menoa, innostuipa lapset miettimään, 
miltä tuntuisi mennä aamulla kouluun hevoskyydillä tu-
tun autokyydin sijasta. 

Kun kaikki olivat saaneet ratsastaa sydämensä kyllyy-

destä, oli aika jättää ratsut levolle ja siirtyä nuotiopaikalle 
makkaran paistoon. Nälkäkin alkoi jo kurnia vatsan poh-
jassa, näyttihän kello jo puoltapäivää ja lounasaikaa. Ko-
koonnuimme kaikki vesitornin juurelle, missä sijaitsi nuo-
tio, jossa  tuli räiskyi iloisesti auringon paisteessa. Kuuma-
han siinä tuli! Talon väkeen kuuluva pikkuvesseli juoksi-
kin pelkissä vaipoissa ja kengissä nuotiopaikan ympäri, 
kesä tuli viimeinkin kerta heitolla räntäsateisen vapun jäl-
keen. Nuotiopaikalla paistoimme makkarat ja joimme kyy-
tipojaksi mansikkamehua. Osa makkaroista jostain syystä 
tykkäsi pomppia pitkin nuotiota ja heinikkoa, mutta se ei 
menoa haitannut. 

Saatuamme täytettyä mahamme suolukalla, siirryim-
me aittarakennukseen pullakahveille. Tarjolla oli kaneli-
pullan ja kahvin lisäksi myös ihania ässäkeksejä ja mehua. 
Erittäin makoisat tarjoilut, kiitos siitä taitavalle leipurille! 
Taisivat hävitä kertaheitolla parempiin suihin, liekö jäänyt 
isäntäväelle ollenkaan. Kahvittelujen jälkeen kello alkoi jo 
näyttää sen verta paljon, että oli aika ryhtyä paluumatkal-
le. Paluumatkalla linja-autossa oli raukea tunnelma, saat-
toipa jokunen matkustaja hieman torkahtaakin tasaiseen 
kyytiin maisemareittiä pitkin kohti Tampereen keskustaa 
ja Komediateatteria. 

Kevätretki oli kaikin puolin (myös ilmojenkin osalta) erit-
täin onnistunut  ja retki tarjosi kivan päivän kaikille osallis-
tujille, jota on myöhemminkin mukava muistella! Suurkii-
tokset siis retken mahdollistajille (Tampereen Komediateat-
teri ja Ransu ry:lle sekä Lääkäriasema Johanneksen Klinikal-
le) sekä kaikille osallistujille, teitte päivästä ikimuistoisen!

Johanna Arola

Kevätretki
               Viitaniemen Ratsutilalle 
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Näkövammaisten koululaisten 

yleisurheilukilpailut
6.9. 2017 klo 12.00–15.00 Jyväskylässä, Oppimis- ja 
ohjauskeskus Valteri Onervan kentällä (Kukkumä-
entie 27, 40600 Jyväskylä).

Sarjat ja lajit (S = Sokeat, HN = Heikkonäköiset)
l T ja P 9-v. S/HN (2008 ja sitä myöhemmin syntyneet)
l T ja P 12-v. S/HN (2005–2007 syntyneet) 
u 3-ottelu: 60m juoksu, pituus ja pallonheitto
u 300m juoksu
l T ja P 15-v. S/HN (2002–2004 syntyneet)
l T ja P 18-v. S/HN (1999–2001 syntyneet) 
u 3-ottelu: 100m juoksu, pituus ja kuula
u 400m juoksu

Ilmoittautumiset 25.8. mennessä ja lisätiedot: 
u Nina Peltonen
u 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi. 
u Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan ni-
mi, yhteystiedot, syntymävuosi, sarja (HN = Heikko-
näköinen tai S = Sokea), valitsemanne lajit ja mah-
dollinen opastarve.

Syksyllä 2017 Porissa aloitetaan uusi moniaistinen 
Värikylpy-ryhmä näkö- ja näkömonivammaisille lap-
sille perheineen. Ryhmä on suunnattu 1–7-vuotiaille. 
Myös perheen sisarukset voivat osallistua. 
u Mukaan otetaan viisi perhettä.
u Ryhmä kokoontuu 4 kertaa keskiviikkoisin 
8.11., 22.11., 29.11. ja 13.12. kello 17.00–17.45  
Porin taidemuseon työpajatilassa (Eteläranta).
Tilaan on esteetön pääsy. 
u Hinta 40 euroa (sisältää 4 työpajaa). 
u Mukaan vaihtovaatteet ja pyyhe!
Ilmoittautumiset arkisin klo 9–16 
29.10.2017 mennessä: 
u taideohjaaja Jenni Uusitalo
u jenni.uusitalo@pori.fi tai 044 701 8500.
u Lisätietoja: www.varikylpy.fi 

N
äkövammaistahot ovat huolestuneita rottin-
kikalusteiden, korien ja harjantekijöiden kou-
lutuksesta Suomessa. 

”Näkövammaisten käsin tekemät tuotteet 
ovat kestäviä ja laadukkaita käyttöön tarkoitettuja 
tuotteita, jotka suomalaiset tunnistavat näkövammais-
ten tekemiksi ja niiden suosio on jatkuvassa kasvussa.

Näkövammaisia on koulutettu Suomessa käsityö-
läisammatteihin 1800-luvun lopulta asti. Tulevaisuu-
dessa tähän ammattiin ei näkövammainen voi saada 
koulumuotoista ammatillista opetusta. 

Keskuspuiston ammattiopisto ja näkövammaisten 
ammatillinen oppilaitos Arla yhdistyivät vuoden 2009 
alussa. Tänä vuonna Keskuspuiston ammattiopisto on 
lopettanut perinteisten näkövammaiskäsityötaitojen 
opettamisen. Olemme tehdyn päätöksen myötä menet-
tämässä arvokkaan mahdollisuuden, jossa seuraavan 
sukupolven näkövammaiset voisivat oppia tekemään 
perinteisiä käsitöitä ja työllistyä sekä saada elämänsi-
sältöä.” sanotaan julkilausumassa, jonka ovat allekir-
joittaneet Näkövammaiset Käsityöntekijät ry, Näkö-
vammaisten liitto ry, Helsingin ja Uudenmaan näkö-
vammaiset ry ja Näkövammaiset lapset ry.

Allekirjoittajat vaativat Keskuspuiston ammatti-
opiston Arlan toimipistettä turvaamaan opetuksen 
rottinkikalusteiden valmistamiseen, harjansidon-
taan ja korin punontaan näkövammaisille artesaa-
niopiskelijoille.

Julkilausuma 
käsityökoulutuksen 
puolesta

Värikylpyjä
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A
nna Sarén tutki tradenomin opinnäytetyös-
sään kuluttajapakkausten näkövammaisys-
tävällisyyttä. 
Sokean lapsen äitinä Sarén halusi kartoittaa nä-

kövammaisten kuluttajien kokemuksia kuluttajatuottei-
den pakkausmerkinnöistä. Tavoitteena oli nostaa esille 
sitä, miten tärkeätä elintarviketeollisuuden kuluttaja-
tuotteita valmistavien yritysten olisi huomioida myös 
näkövammaiset kuluttajat pakkausmerkinnöissään.

Sokeita kuluttajia varten löytyy pistemerkintöjä 
harvakseltaan. Fredman Group Oy:n Eskimo-brän-
din joidenkin tuotteiden pakkausmerkintöihin lisät-
tiin pistekirjoitus jo vuonna 2010. Fredman Group 
Oy:n mukaan näkövammaisten kuluttajien huomi-
oiminen kuluttajatuotteiden pakkausmerkinnöissä ei 
merkittävästi lisännyt kustannuksia eikä aiheuttanut 
suuria muutoksia tuotantoprosessiin.

Heikkonäköisiä kuluttajia palvelisivat pakkaus-
ten hyvät värikontrastit ja nykyistä selkeämmät päi-
väysmerkinnät ja tuotetiedot. Nämä ovat asioita, jot-
ka auttavat suurinta osaa kuluttajista löytämään tar-
vitsemansa tuotteet ja tiedot niistä. 

Hyvät värikontrastit, tekstikoko ja pistekirjoitus-
merkinnät edesauttaisivat näkövammaisen kuluttajan 

Pakkaus kertoo tuotteesta
Mitä pakkaus kertoo näkövammaiselle? Kuinka saavutettavia pakkausmerkinnät ovat?

arkielämässä selviytymistä ja antaisivat näkövammai-
sille paremman mahdollisuuden omatoimiseen elä-
mään. Näkövammaiset kuluttajat arvostavat yrityk-
siä, jotka ovat huomioineet näkövammaiset kuluttajat 
pakkausmerkinnöissään ja kokevat sen lisäävän yri-
tysten sosiaalisen vastuun kantamista merkittävästi.

u  Anna Sarénin opinnäytetyö löytyy osoitteessa: 
http://www.theseus.fi/handle/10024/112119

Pakkausalan ammattilehti, Pakkaus, kertoi helmikuun 
numerossaan Anna Sarénin opinnäytetyöstä.

IKIOMA-kirjat julkistettiin

V
uokko Keräsen unelma näkövammaisen lapsen ensikirjoista to-
teutui. Nyt kirjoja on jo 140 ja vuodevaihteeseen mennessä tu-
lee olemaan valmiina täydet 200 kirjaa jaettavaksi näkövammai-
sille pienokaisille.

Koskettelukirjoille sydämensä jo vuosia sitten menettänyt Keränen 
on kulkenut eri puolilla Suomea polkaisemassa pystyyn talkooryhmiä 
ja neuvomassa IKIOMA-kirjojen tekoa. Kirjojen julkistamistilaisuutta 
vietettiin Oulussa 20.6.2017.
u Perheet, jotka haluavat saada lapselleen oman IKIOMA-ensikirjan tai 
haluavat kysyä asiasta lisää, voivat olla yhteydessä Vuokko Keräseen
u 0400 726178, vuokko@touchtale.com
u Asiasta löytyy lisää tietoa, juttuja ja kuvia Vuokon blogista: 
http://koskettelukirjat.blogspot.com sekä Facebookin IKIOMA-ryhmästä.
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Teksti Taru Tammi/Työllisyyspalvelut/NKL ry

taru.tammi@nkl.fi

K
oulujen alkaessa eka- ja vielä ysi-
luokkalaistenkin mielissä ovat reput, 
lenkkarit, kaverit, ehkä opettajatkin. 
Vanhempien mielissä saattaa jo kä-
väistä, että siinä sitä nyt ollaan tiellä 
työelämää kohti ja ehkä kysymyksiä-
kin herää. Millaiset eväät elämään 

ja työelämään koulussa laukkuun pakataan? Onko 
eväitä tarpeeksi ja ovatko ne oikeanlaiset?

Työelämän nopeat muutokset ovat jatkuva pu-
heenaihe ja usein puheissa kuuluu se, että hul-
lummaksi tämä taitaa vaan tästä muuttua. Tällai-
sessa tilanteessa ovat vanhempien ja koulun ohja-
us ja eväät elämään myös muutospaineiden alla. 
Työelämän digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat 
muutokset ovat toki tosiasia, mutta ajattelen, että 
paljon on pysyvääkin.

Toisin ajattelun taito, joustavuus ja hyvä tilan-
teiden lukutaito ovat asioita, joita työelämässä ja 
elämässäkin, on tarvittu aina ja varmasti tarvitaan 
edelleen. Digitalisaatio mahdollistaa paljon kun 
pystymme olemaan jonkin sortin it-tukihenkilöi-

tä itsellemme. Tiedonhankinta, asioiden hoi-
taminen ja selvittely pysyvät ihmisten töinä 

digiyhteiskunnassakin.
Jokainen näkövammainen koululainen 

ja opiskelija sekä heidän vanhempansa 
tietävät, että paljon tarvitaan hakemuk-

sia, soittoja, selvityksiä ja järjestelyjä, et-
tä kaikki sujuu. Ja aina ei suju sittenkään. 

Tämä kaikki rassaa arjessa, mutta samalla 
se opettaa nuorta siihen, mitä työ-

elämässäkin eteen tulee. Yksin ei 
kaikesta tarvitse selvitä, ei kou-

lussa, opiskellessa eikä työelämässä, sekin on hy-
vä oppia jo nuorena. Vertaistukea, apua ja palve-
luja on tarjolla.

Näkövamma koetaan ja esitetään oikeastaan yk-
sinomaan haittana ja suorastaan esteenä työelä-
mään pääsemisessä ja siellä toimimisessa. Näin 
asia ei kuitenkaan ole, vaan näkövammaisuus ja 
sen vuoksi kehittyneet taidot ovat monissa työ-
elämän kuvioissa vahvuus. Lapsesta saakka näkö-
vammainen ihminen on koko elämänsä tulkinnut 
tilanteita ja ratkaissut eteen tulevia ongelmia toi-
sin kuin näkevä. Toisin ajattelun ja nopeiden tilan-
nearvioiden tekemisen taidot ovat näin tavallaan 
kuin toinen luonto.

Tietotekniikan käytössä näkövammaisen ihmi-
sen on oltava keskivertokäyttäjää parempaa pa-
taa koneen kanssa ja pystyttävä ratkomaan ongel-
mia, joissa näkevät ihmiset huutavat apuun it-tu-
kea tai kaverigurua. Ja omien asioiden hoitoa se-
kä erilaisten palvelujen käyttöä on tullut varmas-
ti työikään mennessä harjoitettua. Ajattelen, että 
näiden osaamisen ja vahvuuksien tiedostaminen 
ja ymmärtäminen on näkövammaiselle ihmisel-
le tärkeää. Se tuo vahvuutta omaan ammatinvalin-
taan, työnhakuun ja työelämässä selviämiseen. Ja 
sitten vain osaaminen ja vahvuudet tiedoksi työn-
antajille!

Eri ammateissa työskentelevien näkövammais-
ten ihmisten työelämätarinoita videoilla ja tekstei-
nä löytyy Näkövammaisten liiton nettisivuilta:
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovam-
maisille/tyo/kirjoituksia-tyoelamasta

Koulutiellä 
- tiellä työelämään
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b Ilo liikkuu – tanssiva perheloma tarjoilee kokemuksia koko perheelle tanssin maailmasta. 
Tanssissa jokainen saa nauttia omista lähtökohdistaan yhdessä muun porukan kanssa. Vuoro-
vaikutukselliset tehtävät houkuttelevat osallistujat tutustumaan oman kehon liikemahdolli-
suuksiin sekä kokemaan yhdessäoloa eri tavoin kuin arjessa. Iso voi mahdollistaa pienemmän 
liikkeelliset elämykset ja myös toisinpäin. 

b Käytämme liikkeen innoittajina myös erilaisia välineitä, kuten lakanoita, ilmapalloja tai 
matonkuderullia. Tanssituokioiden lisäksi teemme retkiä lähimetsään, missä saamme koko-
naisvaltaisia kokemuksia liikkumisesta erilaisessa ympäristössä. Aikuisille on varattu oma ren-
touttava kehonhuoltohetki. Kaisankodin tunnelmallisessa kodassa paistamme tikkupullia ja 
makkaraa. Illalla päivä päätetään kehosatujen maailmassa. 

b Perhelomalla on aikaa nauttia myös kylpylässä pulikoimisesta, Kaisankodin herkullisen 
maittavasta ruoasta sekä erityisesti muiden vertaisperheiden seurasta!

b Ohjaajina toimivat Heidin Hildén, Kirsti Hänninen ja Hanna Mäkelä.
b Loma on ilmainen. Matkakuluista perheet kustantavat alle 100 euron kustannukset, joka 
kilometreissä tarkoittaa alle 500 km:n meno-paluumatkaa omalla autolla.
b Hakulomake löytyy netistä sokeainlastentuki.com/lomat. Kohtaan ’lomatoiveet’ kirjoita: 
Ilo liikkuu. 
b Hakemus tulee olla perillä 15.9.2017 mennessä. 
Kuukautta ennen lomaa saatte tiedon, oletteko päässeet mukaan.
bTiedustelut Rilla Aura-Korpi, info@sokeainlastentuki.com tai 040 5211693

b Hyvinvointikartano Kaisankoti sijaitsee rauhallisessa maalaismaisemassa Pohjois-Espoossa 
osoittessa Bodomintie 37. Kaisankoti syntyi presidentinrouva Kaisa Kallion halusta tarjota 
henkisesti ja fyysisesti uupuneille paikka tervehtymiseen ja voimien keräämiseen. 

Ilo liikkuu
Tanssiva perheloma Kaisankodissa 19.–22.10.2017 
alle 12-vuotiaiden näkövammaisten lasten perheille
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n  Ilmestyy 4 kertaa vuodessa  

n  26 euroa vuosikerta

n  www.silmatera.fi  

Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista
Nöyrä leijonaemo

Matalan kynnyksen 
asiantuntijapalvelua
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Reimakka
Annariikka Sivonen
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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

Reimakka
Aivan erityinen poika

”Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysviiväs-
tymä ja epilepsia. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava. Rei-
malla 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 poi-
ka 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 elämäntai-
paleen tapahtumia ja omia äidinmietteitään lämpimällä elämänym-
märryksellä ja huumorilla – ja loistavalla taidolla kirjoittaa. 

Reimakka on hyvä kirja kenen tahansa vammaisen lapsen vanhemman 
käteen. Se antaa uskoa lapsen hyvään elämään vamman tuomista ra-
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, 
vaan se kertoo äitiydestä, rakkaudesta ja elämästä tavalla, joka kosket-
taa ihan jokaista lukijaa.  

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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Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki. 
Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse 050 403 9080, sähköpostilla nlt@silmatera.fi 
Tai täytä sähköinen tilauslomake: www.silmatera.fi -> silmäterä -> silmäterä-lehden tilaus

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

1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero   Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero       Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja 

syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Osoite ja postitoimipaikka

 LI ITYN KANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenen maksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.

Nimi

Osoite

Puhelinnumero       Sähköposti

 LI ITYN YHTEISÖJÄSENEKSI
Yhteisöjäsenen maksu on 20  50  tai 100  euroa vuodessa (20 euron maksu ei sisällä Silmäterä-lehteä).

Nimi

Osoite

Puhelinnumero       Sähköposti

 TILAAN  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi

Osoite

Puhelinnumero       Sähköposti



”Reimalla on liikuntavamma, näkövamma, laaja-alainen kehitysviiväs-
tymä ja epilepsia. Reima on kaikissa toimissaan täysin autettava. Rei-
malla 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 poi-
ka 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 elämäntai-
paleen tapahtumia ja omia äidinmietteitään lämpimällä elämänym-
märryksellä ja huumorilla – ja loistavalla taidolla kirjoittaa. 

Reimakka on hyvä kirja kenen tahansa vammaisen lapsen vanhemman 
käteen. Se antaa uskoa lapsen hyvään elämään vamman tuomista ra-
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, 
vaan se kertoo äitiydestä, rakkaudesta ja elämästä tavalla, joka kosket-
taa ihan jokaista lukijaa.  

Reimakka
Aivan erityinen poika

Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen 

terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkömo-

nivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Rei-

man äiti. Perheeseen kuuluvat myös vuonna 

2013 syntynyt Saini ja aviomies Juha.
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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


