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Mitä tarkoittaa afasia, aistivammainen tai mitä merkitsee CP-vam-
ma, Down tai epilepsia? Tiesitkö, että rullatuoli ei ole kiva sana? Tai 
että kääpiöt ovat aina satuolentoja, eivät oikeita ihmisiä. Vammais-
sanakirja on tarkoitettu seitsemän–kymmenvuotiaille lapsille, mut-
ta se soveltuu myös isommille ihmisille, opettajien ja erityisopetta-
jien tai sairaalahenkilökunnan käyttöön. Siitä saa apua myös vam-
maisen omainen, aikuinen tai lapsi. 
Kirjoittajat: Heini Saraste ja Kalle Könkkölä
Kuvittaja: Väinö Heinonen 
Kirja on tehty yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa.
Into-kustannus, 2017.

Voit tulostaa Kehitysyhteistyöjärjestö Sight Sa-
versin hauskan huoneentaulun näkövammais-
ten lasten opastamisesta järjestön sivuilta 
www.sightsavers.org. Taulusta löytyy englannin 
ja ranskankielinen versio. 

Tiesitkö tämän – liikuttava juttuAssisting children who are visually impaired

Text: Fiona Broadley, RQHS, Education Habitation Service, Priestley Smith School, Birmingham.
Illustrations: Teresa Robertson – www.teresa-robertson.co.uk

Explain the path has 
narrowed and move 
your guiding arm 
towards the middle 
of your back.  
The child should 
automatically step  
in behind you.

A kerb is the step off or onto a 
pavement and marks the edge of 
the road. Stop at the kerb and 
check for traffic. If it’s safe, say 
“kerb down”, and cross the road 
using the shortest route. Say “kerb 
up” as you reach the other side.  
If there is not a kerb, stop at the 
side of the road and say to the 
child “We are waiting to cross the 
road”. Wait until it is safe to cross, 
and then say to the child, “It’s safe 
now. Let’s cross the road”.

When walking by the side of a 
road, keep the child on the side 
furthest from the road, traffic or 
other people rushing by. 

Guide the child to the car. Tell the child if she 
is getting into the front or the back of the car 
and use your guiding arm to indicate where 
the handle is. Remember children are 
usually safer when riding in the back. Allow 
the child to open the door and make sure the 
door is fully open. Then ask the child to put 
her hand on the top of the doorframe and 
keep it there, as she backs onto her seat – 
bottom first.  At the end of the journey, get 
out first and help the child out.

Say “Hello” and who 
you are, before 
asking if the child 
would like help.  
Just talk normally.

Meeting 
and greeting

Say whether you are going 
up or down and get the 
child to follow your arm  
to find the handrail. Walk 
one step ahead and set  
off once the child is ready. 
Don’t rush – stairs can be 
frightening, especially 
coming down. Take a 
slightly longer step at the 
top, to allow enough room 
for the child to step up and 
away from the edge. 
Remember to take extra 
care when going down 
stairs as children have 
shorter legs.

Steps and stairs

Guide the child to the seat and 
say what it is – e.g. a chair, sofa 
or stool. Place your hand on 
the back of the seat to show 
the height and ask him to 
follow your arm down to find 
the seat, before sitting down.

Seating 

Narrow spaces Roads and kerbs

Travelling by car

Kerb down

Hello, I’m Ayodele. 
Can I help you?

Say if the door is a “push” or “pull” door. Place 
the child on the hinge side and open the door 
with your guiding hand. You may need to 
swap sides for this. The child should take the 
handle from you by following down your arm 
with her free hand. She can then close the 
door behind you both. For a small child, you 
will need to open and close the door for them. 

Doorways

It’s a pull door

It’s a bit 
narrow here

Walk half a step ahead of the child 
with visual impairment that you are 
guiding. If they are tall enough, let the 
child hold onto your elbow with their 
hand. If they are not, let a small child 
hold your wrist, or even a finger.

If you are friends, or the child’s 
parents, then you can hold his hand.

Guiding Take my arm

Remember!

“ Walk 
with me”

Correct 
position

“ Don’t 
push me”

Incorrect 
position

Talk to me about the 
world around me

Juliste opastamisesta

Lasten kuvasanakirja vammaisuudesta

Aspa-säätiön Mintressi-projekti, Kehitysvam-
maisten Tukiliiton Malike-toiminta, Sokeain Las-
ten Tukisäätiö ja Suomen vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry ovat yhteistyössä tuottaneet piir-
rosvideon Tiesitkö tämän? –liikuttava juttu! Vi-
deon sanoma on lyhykäisyydessään: Olemme 
kaikki erilaisia, mutta jokaisella on oikeus liik-
kua, osallistua ja kuulua johonkin porukkaan.

Video löytyy youtubesta ja sitä saa jakaa ja 
näyttää vapaasti esim. koulutustilaisuuksissa, 
koululuokissa jne. Videosta on myös tekstitet-
ty versio.

Muumien taikatalvi
Muumien Taikatalvi -animaatio tulee kuvailutul-
kattuna elokuvateattereihin 1.12.2017! 

 Kuvailutulkkauksen ovat laatineet Carita Leht-
niemi ja Anu Aaltonen, kuvailutulkkauskonsultti-
na on Heikki Ekola ja lukijana Anu Aaltonen.

Kuvailutulkkauksen kuulee MovieReading-so-
velluksen kautta. MovieReading-sovelluksen voi 
ladata ilmaiseksi: 
App Store (iPhone, iPad)
Android (Adroid -perusteiset älypuhelimet)
Samsung Apps  (Samsung -älypuhelimet, tabletti)
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

Lasten kuntoutus 
on tuolla ja tuolla... ja kotona

V
uonna 1965 Sokeain Keskusliitto palkkasi ensimmäisen päätoimi-
sen lasten kuntoutuksesta vastaavan kasvatusneuvojan. Hänen teh-
tävänään oli muun muassa kuntoutuskurssien järjestäminen. Työ 
alkoi lähes tyhjästä: ei ollut valmiita toimintamalleja eikä asiakas-
kortistoja. Annikki Skogterin alulle panema toiminta osoittautui 
tarpeelliseksi: Näkövammaisten liitossa työskenteli parhaimmil-
laan seitsemän vakituisesti palkattua näkövammaisten lasten kun-

toutukseen perehtynyttä ammattilaista ja enimmillään sopeutumisvalmennus-
kursseja järjestettiin vuosittain lähes kolmekymmentä. 

Nyt Kelan kilpailutus hajaannuttaa sopeutumisvalmennuskursseja eri puolil-
le Suomea.  Tämänhetkisen tiedon mukaan Näkövammaisten liiton Helsingissä 
sijaitsevan Iiris-keskuksen lisäksi vuonna 2018 kursseja tulee tarjoamaan kolme 
muuta kuntoutuksen järjestäjää. Positiivista tässä on se, että perhe voi hakeutua 
kurssille nyt lähemmäs kotia. Ehkä se alentaa kynnystä lähteä. Perheiden kan-
nalta ei liene niin oleellista, kuka kurssin järjestää, kunhan sieltä saa asiantunte-
van tiedon ja taidon näkövammaisen lapsen ohjaamiseen. 

Vanhempien pitää olla kurssin ajan poissa töistä ja sisarusten koulusta, joten 
järjestelyjä täytyy tehdä. Yhteiskuntakin investoi kursseihin merkittävän raha-
määrän. Paljon pitää siis myös saada, kuten tietoa näönkäytöstä, liikkumistai-
dosta, kommunikaation tukemisesta ja apuvälineistä. Kun kurssilta lähdetään 
hyvin eväin, siirtyvät opit käytäntöön perheen arjessa.

Koti on loppujen lopuksi kaikkein suurin kuntoutusta järjestävä taho, joka 
toimii vuoden ja vuorokauden ympäri. Kotona, arkisissa askareissa harjoitellaan 
päivittäin taitoja, joita lapsi tarvitsee kussakin ikävaiheessa ja tulevaisuudessa. 
Kodin satsausta lapseen ei voi mitata rahassa, mutta jos voisi, summat oli-
sivat päätä huimaavia. Nyt näkövammaisen lapsen kotikuntoutuksen 
tueksi on julkaistu myös ensimmäinen suomenkielinen opas: Käsi 
käden päällä. Sitä esittelemme tämän lehden sivuilla 18–22. 

Lapsen kasvaessa edessä on aina uusia haasteita ja siksi tarvitaan 
taas uutta oppia. Sopeutumisvalmennuskursseille on siis syytä ha-
keutua aina uudelleen. Kursseilla käyneet perheet jakavat tietoa 
kurssikokemuksistaan vanhempien keskustelupalstoilla 
ja tapaamisissa – puskaradio tietää, missä hyviä kursse-
ja järjestetään ja niille kannattaa muidenkin hakeutua. 
Kenenkään etu ei ole täyttämättä jäänyt kurssipaikka 
saatikka kokonainen peruttu kurssi. 
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T
iina tyhjentää tiskikonetta. Jokainen astia 
menee juuri siihen kaappiin, josta sen pi-
tää löytyä seuraavalla kerralla sitä tarvit-
taessa. Kun kone on tyhjä, hän ottaa ko-
neen luukusta P-kirjaimen, siirtää sen jää-
kaapin oveen ja siitä taas L-kirjaimen tis-
kikoneen luukkuun.  Kaikki perheenjäse-

net tietävät nyt, että puhtaat astiat on purettu konees-
ta ja sinne voi laittaa taas likaisia. 

Tiina Mustonen ohjasi toistakymmentä vuotta nä-
kövammaistaitoja Keskuspuiston ammattiopiston Ar-
lan toimipisteessä. Hänen valmennettavanaan oli pe-
ruskoulusta ja lukiosta tulleita oppilaita. Aikuisuuden 

kynnyksellä olevien näkövammaisten nuorten omatoi-
misuustaidot ovat Tiinan mukaan hyvin vaihtelevia.

– Osa tuli Arlaan oikein taitavina. Näki, että ko-
tona oli vitsa väännetty ja lapsi otettu yhteisiin arjen 
puuhiin. Sitten oli se joukko, jolle tyynyn tyynylii-
naan tai täkin pussilakanaan pujottaminen oli aivan 
liian vaikeaa. Banaaniakin piti opetella leikkaamaan 
ensin tavallisella ruokaveitsellä, ettei sattuisi sormeen.

Ei kadonneiden sukkien metsästystä
Tiina syntyi sokeana, joten hän on oppinut näkövam-
maisen omatoimisuustaitoja pienestä pitäen. 

– Enemmänkin olisin voinut opetella. Kyllä se mei-

Pyykit, ruuat, 
roskat...
– miten arjesta selviää näkövammaisena?

Mustosten huushollissa paikat ovat jär-

jestyksessä ja niin pitää olla, koska sekä 

äiti Tiina että isä Sami ovat näkövammai-

sia. Vaatteiden ja tavaroiden on löydyttä-

vä paikaltaan, jotta arki sujuu. Perheen 

näkevät lapset Siiri (12) ja Martti (10)  

oppivat järjestyksenpitoa vanhempiensa 

vanavedessä. 

Teksti ja kuvat  Leena Honkanen
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dän äiti minua aika paljon passasi – vielä nytkin ko-
tona Viinijärvellä käydessäni hän tekee minulle aa-
miaisella voileivät valmiiksi, nauraa Tiina.

– Teini-iässä aloin pitää oma-aloitteisesti huonet-
tani hyvässä järjestyksessä. Vaatteiden järjestämisessä 
menin joskus jopa liiallisuuksiin: sukat, pikkuhousut 
ja rintsikat olivat kaikki siististi omissa koreissaan ja 
vaatekaapissa paidat roikkuivat sotilaallisessa järjes-
tyksessä ensin lyhythihaiset T-paidat, sitten pitkähi-
haiset, paitapuserot, neuleet ja niin edelleen. 

– Järjestystä pidän nytkin. Lapset ovat tottuneet sii-
hen, että iltapesun yhteydessä likaiset vaatteet mene-
vät pyykkikoriin. Niitä ei voi jättää tuolin selkämyk-

sille tai ovenkahvoihin roikkumaan, koska äiti ei nii-
tä sieltä korjaile. Ja mikä olisi nolompaa, kuin se, että 
kaverit tulevat kylään ja likaiset kalsarit ovat vastassa. 

– Pyykinlajittelussa minulle ehdoton apuväline on 
värintunnistin, jonka avulla erottelen valkoiset ja kir-
javat. Pesukoneeseen on muovikuplilla merkitty ne 
pesuohjelmat, joita käytän.

– Jokainen meillä parittaa sukkansa automaattises-
ti sukkalukoilla, niin että parit pysyvät yhdessä pyyk-
kikorissa ja koneessa aina siihen asti kun vien puh-
taat vaatteet kappeihin.  Meillä Siiri on alkanut jo it-
se järjestää vaatteensa, mutta Martti saa vielä vähän 
aikaa puhtaan pyykin toimituksen ihan kaappiin asti. 

Mustoset asuvat Vantaan Kor-
sossa. Siirin ja Martin kou-
lut ovat lähellä kotia. Sami on 
töissä Näkövammaisten liiton 
tiedonhallintapalvelussa Hel-
singin Itäkeskuksessa ja Tii-
na oli viime vuoteen asti töis-
sä Arlan toimipisteessä Es-
poon Leppävaarassa. Keväällä 
hän valmistui hierojaksi ja pe-
rusti oman yrityksen, Hieron-
ta-Sirun, jolle vuokrasi kerava-
laisesta Kauneuspiste Pionis-
ta huoneen.  ”Otin tavoitteek-
si, että ensimmäisellä viikol-
la saan yhden asiakkaan, mut-
ta heitä tulikin kaksi, joten ta-
voite ylittyi mahtavasti”, nau-
raa Tiina. Tiinasta säteilee elä-
mänmyönteisyys ja tyytyväi-
syys: ”Ei paremmin voisi olla”, 
hän sanoo.
Etualalla Tiinan opas Viki. 
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Kuuntele lihapullia
Lapsiperheessä on laitettava ravitsevaa ruokaa ja kau-
passakin on käytävä.

– Tykkäsin käydä lähikaupassa Vikin, opaskoirani, 
kanssa. Tein ostokset siellä myyjän avustuksella. Myy-
jät olivat mukavia ja Viki nautti kauppareissusta, kun 
reitillä oli paljon tienylityksiä, joita se sai opastaa. Vali-
tettavasti muutama vuosi sitten kaupasta vähennettiin 
henkilökuntaa, eikä heillä ollut enää aikaa avustaa mi-
nua. Silloin löysin netistä Prisman palvelun, jota kautta 
nykyisin tilaan ruuat. Kauppa hoitaa ostosten keräilyn 
ja kerran viikossa käyn taksilla hakemassa ruokakassit. 

– Se hyvä puoli tässä on ollut, että netistä tilatessa 
on aikaa tutustua tuotetietoihin ja hintavertailuakin 
tulee tehtyä paremmin.  Ja ostoksilla voi käydä vaik-
ka yöaikaan. Tosin lähikaupan mukavia myyjiä jäin 
kaipaamaan.  

Ruokakaapissakin Mustosilla vallitsee järjestys.
– Jauhot, mausteet ja muut sellaiset ruuat, joita

ei erota toisistaan pakkauksen perusteella, laitan 
heti kaupasta tultuani purkkeihin, joissa lukee pis-
teillä, mitä siellä on. Jääkaapissa jugurtit, juustot 
ja muut ruoka-aineet ovat aina tietyillä samoilla 
hyllyillään. 

Ruuanlaitto sujuu talouskoulun käyneeltä Tiinal-
ta rutiinilla ja Siiri ja Marttikin oppivat kokkailua.

– Itse teen taikinat ja ruuat alusta alkaen, mutta 
lasten kanssa leipoessa olemme käyttäneet valmis-
taikinoita ja jauhosekoituksia, joihin lisätään esimer-
kiksi vain vettä ja öljyä.  Tällaisista aineksista näkö-
vammaisenkin lapsen on varmasti helpointa aloittaa. 
Kun lapset touhuavat keittiössä, sotkua saattaa syn-
tyä, mutta kyllä tulee hyvä mieli, kun pöydällä tuok-
suvat itse leivotut suklaamuffinssit. 

Tiina Mustosen keittiössä astiat nostetaan koneesta kaappeihin, jokainen omalle paikalleen, josta ne vuorenvarmasti 
myös löytyvät. Pesuohjelmia ei koneiden kanssa tarvitse arvuutella – tunnusteltavat merkit kertovat sen.  

S i l m ä t e r ä  4 / 2 0 1 7 9



– Ruuanlaitossakin voi käyttää ensin sellaisia re-
septejä, joihin aineet saa kätevästi valmiiksi mitattui-
na annoksina. Esimerkiksi lihapullataikinaan tulevat 
muna, kermaviili ja ranskalainen sipulikeitto ovat suo-
raan pakkauksesta lihan joukkoon lisättävissä.

– Tuoksu ja ääni kertovat minulle milloin lihapul-
lat ovat kypsiä. Raa’an taikinan litinä pannulla kuulos-
ta ihan erilaiselta kuin se ritinä, kun pulla alkaa olla 
kypsä.  Leivonnaisissakin luotan ennemmin herkul-
liseen tuoksuun, kuin reseptissä mainittuun paisto-
aikaan, Tiina kertoo.

Siivouspäivä on pizzapäivä
Siivous Mustosten perheessä hoidetaan porukalla. 
Lapset siivoavat viikkosiivouksen yhteydessä omat 
huoneensa. Tässä perheessä siivousta ei tarvitse aloit-

”Ensin on se vaihe, kun lapset haluavat auttaa kotitöissä, sitten se, kun ei millään huvittaisi ja 
sitten se on jo selkäytimessä. Harjoittelu vie paljon aikaa, mutta siihen voi aluksi varata vaik-
ka yhden lauantaipäivän kuukaudessa.” sanoo Tiina Mustonen.  Siiri ja Martti osaavat jo siivota 
huoneensa ja yhdessä isän kanssa ne on maalattukin lasten itsensä valitsemin värein.      

taa nollapisteestä tavaroiden raivaamisella, koska pe-
rusjärjestys pysyy aina.  

– Näkövammaisena siivous vie enemmän aikaa 
kuin näkevänä, sanoo Sami Mustonen. – Imuroin 
shakkiruututekniikalla veto vedolta molempiin suun-
tiin, että voin olla varma, ettei roskia ja pölyjä jää. Sa-
moin on ruohonleikkuun kanssa. Olen huomannut, 
että siihen minulta menee kolme kertaa enemmän 
aikaa kuin Siiriltä.

Kuukausittain Mustosilla pidetään suursiivous, 
jonka isä Sami organisoi. Silloin ei tyydytä pelkään 
imurointiin, vaan luututaan lattiat ja tampataan ma-
tot. Pölyjenpyyhintää siivittää se, että kiitos seisoo 
lopussa: suursiivouspäivä on myös Siirin ja Martin 
kuukausirahapäivä ja koko perheen yhteinen piz-
zapäivä. 
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Mustosten arjen 
apurit TOP 8: 

Puhuva värintunnistin 
Ehdoton apu pyykin lajittelussa.

Sukkalukot
Lukot pitävät parit yhdessä pyykkiko-
rissa ja pesukoneessa.

Muovikuplat
Niillä voi merkitä vaikka talon.

Nestepinnanhälytin 
Ääni hälyttää, kun kupin reuna lähe-
nee.

Valmistaikinat ja 
leivontamixit
Lasten kanssa leipoessa näillä voi vält-
tää liiat mittaamiset ja vatkaamiset.

L- ja P-magneetit 
astianpesukoneessa
”Onks täällä likaisia vai puhtaita”, ky-
sellään kaikissa perheissä. Kun luu-
kussa on L siellä on likaisia ja kun P, 
siellä on puhtaita. Kätevää.

Pistemerkityt purkit jauhoille 
ja mausteille
Mustosilla jauhot menevät heti kau-
pasta tultuaan suoraan purkkeihin, 
joissa lukee pisteillä, mitä purkissa 
on.

Pyörivä aamiaistarjotin
Jos neljä käsiparia siirtelee voirasioi-
ta ja leipäkoreja  edestakaisin, näkö-
vammaisen on vaikea löytää pöydältä 
haluamaansa. Tarjottimella kaikki on 
paikallaan aina samassa järjestykses-
sä ja heti käden ulottuvilla, kun vain 
pyöräyttää tarjotinta. 

Tiina näyttää, kuinka on merkin-
nyt oman talonsakin muovikup-
lalla.
– Kun muutimme tänne kym-
menen vuotta sitten, ei minul-
la ollut opaskoiraa. Kun rivis-
sä on kahdeksan samanlaista ta-
loa, menin välillä aiempaan tai 
jäljempänä olevaan taloon. ”Yksi 
eteenpäin” tai  ”yksi taakse päin” 
neuvoivat naapurit kärsivällisesti. 
He ovat jo tottuneet toilailuihini.
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry

puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

K
oen, että näkövammaisuuteen suhtau-
dutaan edelleen ennakkoluuloisesti tai 
voisiko sanoa tietämättömästi. Ihmis-
ten reaktiot ovat usein kummallisia ja 
loukkaaviakin, jos katson asioita lä-
heltä tai kysyn neuvoa asiassa, jonka 
muut näkevät. Uskon, että tältä kan-

tilta pääsisin helpommalla, jos näkövamma näkyisi 
minusta kauas. Vastaukseksi moni tarjoaa valkoista 
keppiä, mutta ikävä kyllä suurin syy sille, etten kep-
piä käytä on käänteisesti juuri se, että näen liikaa. Nä-
en miten ihmiset katsovat minua pitkään, supattavat 
keskenään, ottavat turhaa etäisyyttä (nyt en puhu lii-
kenteestä jossa on oikein, että saa kepin kanssa kul-
kea rauhassa) ja osoittelevat, jos minulla on merk-
kikeppi kädessä.

Viime aikoina olen miettinyt, olisiko parempi, et-
tei tietäisi muiden silmien pyörittelyistä ja eleistä mi-
tään. Tällä viikolla olimme avustajani kanssa lasten-
vaatekirpparilla ja avustajani kertoi, kuinka omitui-
sesti eräs pariskunta oli elehtinyt ja supatellut mi-
nusta. Se tuntui todella pahalle ja aloin miettiä, oli-
siko ollut parempi ettei avustaja olisi sitä kertonut 
ollenkaan. Lopulta kuitenkin päätin, että ensi ker-
ralla otan ja kohtaan tuollaiset ihmiset. Miksi mi-
nun tarvitsisi sietää moista ja olla aina se joka nie-
leskelee pahaa mieltä.

Reaktioni muiden suhtautumiseen kumpuavat 
kouluajasta jolloin jouduin kohtaamaan liikaa pilk-
kasanoja, kiusaamista ja syrjintää. Rohkeus ei riittä-
nyt puolustautumiseen vaan totuin piilottelemaan, 
häpeämään ja suremaan yksin. Vähitellen nahkani 
on koventunut ja itseluottamukseni on lisääntynyt 
mutta uskon, että olen ollut harvinaisen hidas täs-
sä prosessissa. Opin sanomaan ääneen, että poikani 
on näkövammainen ja nyt jo itsekin tulen usein ulos 
kaapista. Surkuhupaisaa, että tähän kului 30 vuotta 
vammautumisestani. 

Mitä tahdon tällä kirjoituksella sanoa teille muille 

vanhemmille? Ainakin sen, että elämä kantaa ja vaik-
ka nyt lapsi on joutunut kohtaamaan muiden suvait-
semattomuutta, voi aikuisena niistä viimeistään pääs-
tä yli. Tarvitaan vain se jokin kipinä ja valo, josta ot-
taa suuntaa. Itselle se on ollut ainakin harrastukset, 
näkkärikaverit ja opintojen suorittaminen. Jostain 
täytyy olla innostunut.

Kyse on ennen kaikkea itsetunnosta. Jari Sinkko-
nen on viisaasti kuvannut tervettä itsetuntoa kyvyksi 
tietää mitä osaa ja mitä ei. Kun lapsi tietää, että hän 
osaa ja kelpaa sellaisena kuin on, hänellä on jo ne sii-
ven tyngät, joilla pääsee vielä pitkälle. Vanhempien 
vaikutus itsetuntoon on suuri, mutta Sinkkosen mu-
kaan resepti siihen on aika yksinkertainen; tarvitaan 
vain turvallisuutta, läsnäoloa ja läheisyyttä. Itse lisäi-
sin tähän näkkärilasten kohdalla vielä omatoimisuu-
den, sillä pidän hyvin tärkeänä, että lapsen annetaan 
tehdä itse, kokeilla ja epäonnistua turvallisessa ym-
päristössä ja tulla silti aina rakastetuksi. 

Suvaitsemattomuuteenkin voi suhtautua niin mo-
nella tapaa. Game of thrones -sarjassa eräs kääpiö 
neuvoo tekemään heikkoudesta itselle panssarin, jol-
loin kukaan ei voi käyttää sitä sinua vastaan. Poika-
ni Juuso taitaa olla tästä hyvä esimerkki, sillä hän on 
hyvin avoimesti näkövammainen ja esimerkiksi yl-
peä apuvälineistään. Hän ei muista yhtään tapausta, 
jossa häneen olisi suhtauduttu ilkeästi näön vuok-
si. Ja tärkeintä taitaakin ol-
la juuri se, jäävätkö ne ko-
kemukset mieleen vai ka-
toavatko samantien ajatte-
lemattomien sanojen pul-
pahdettua ilmoille.

Katseiden edessä
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N
äkövammaiset lapset ry julkaisi syksyllä kolme uutta ju-
listetta. Ne on tarkoitettu yhteistyötahojen, kuten kun-
toutuslaitosten ja keskussairaaloiden silmäklinikoiden 
käyttöön kertomaan vanhempainyhdistyksen ja Silmä-

terä-lehden olemassaolosta ja toiminnasta. Julisteen alalaidas-
sa oleva QR-koodi johtaa yhdistyksen kotisivuille. 

Toivomme, että yhteistyökumppanimme laittavat julisteita 
esille esimerkiksi odotustiloihin, joissa näkövammaisten lasten 
perheitä asioi. 
Julisteita voi tilata: nlt@silmatera.fi

Yhdistyksen uudet julisteet 
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Toimittanut Leena Honkanen

Kirja pienen näkövammaisen lapsen vanhemmille ja läheisille

Minun lapsekseni
Kirja pienen näkövammaisen lapsen vanhemmille 
ja läheisille.

Toimittanut: Leena Honkanen
Kustantaja: Näkövammaiset lapset ry
Näkövammaisten lasten kuntoutusohjaajat jakavat 
kirjasta perheille, joiden vauva- tai leikki-ikäinen 
lapsi on saanut näkövammadiagnoosin. 
Minun lapsekseni on luettavissa ja ladattavissa 
myös  yhdistyksen nettisivuilla: 
silmatera.fi -> Yhditys -> Muut julkaisut

M
inun lapsekseni  -kirjassa kolme äitiä ja 
yksi isä kertovat omista kokemuksistaan 
näkövammaisen lapsen vanhempina.  

Kirja alkaa Anna ja Juha Sarénin, viisi-
vuotiaan Ellan vanhempien, kertomuksilla. Kumpi-
kin kuvaa Ellan näkövamman synnyttämiä ensitun-
teita omasta näkökulmastaan – äitinä ja isänä, nai-
sena ja miehenä.

Anna-Maria Sipponen on 22-vuotiaan Eliaksen 
äiti. Hänen tarinansa koostuu kahdesta osasta. En-
simmäinen on kirjoitettu Eliaksen ollessa 3-vuotias 
ja toinen nyt, kun pienestä keskospojasta on vart-
tunut aikuinen mies.

Kirsti Hänninen on 37-vuotiaan Riikan äiti. Riikan 
ollessa pieni, Kirsti ja Antti Hänninen lukivat paljon 
eri maissa julkaistua kirjallisuutta näkövammaisten 
lasten kuntoutuksesta ja sovelsivat sieltä ammen-
tamiaan oppeja perheen arkeen. Kuntoutukses-
ta tuli Kirstille myös työ – hän on tehnyt pitkän am-
mattiuran näkövammaisten lasten kuntoutusoh-
jaajana, fysioterapeuttina ja näönkäytön ohjaajana 
Näkövammaisten liitossa. Tässä kirjassa Kirsti Hän-
ninen kertoo, miten näkövammaisen lapsen kehi-
tystä voi tukea kotona tavallisessa arjessa. Nämä 
kirjoitukset on julkaistu Silmäterä-lehdessä vuon-
na 2013 neliosaisessa artikkelisarjassa Arkisia asi-
oita rakkaudella. 

Annan, Juhan, Anna-Marian ja Kirstin lapset ovat 
syntyneet sokeina, mutta yhtä hyvin myös moni-
vammaisten ja heikkonäköisten lasten vanhemmat 
saavat heidän kertomuksistaan ajattelemisen aihei-
ta, hyviä neuvoja ja uskoa surusta selviytymiseen. 

Ensitietoa 
vertaiskertomuksin
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Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30, Näkövammaiset 
lapset ry (Malminkaari 15 A)
9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 17.5.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
8.1., 5.2., 5.3., 9.4. ja 7.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30, Varsinais-
Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.

Uusia kerholaisia mahtuu Jyväskylään, Tampereelle ja Turkuun! 
Uusien kerholaisten ilmoittautuminen 8.1. mennessä:   
www.silmatera.fi -> Toiminta

Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, 
p. 050 403 9080, anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Tämän lehden takanannessa olevat itsenäi-
syyspäiväkortit askartelivat kesän 2017 
Oo mun kaa! -leiriläiset. Ne on lähetetty kii-
toksin ja terveisin sotiemme veteraaneille.  

Oo mun kaa! -Sisukerho 
Helsingissä
n 4–7-vuotiaille näkövammaisille lap-
sille. 
n Kerhossa leikitään, tanssitaan, ulkoil-
laan, tehdään retkiä, musisoidaan ja 
askarrellaan lasten toiveita ja ryhmän 
tarpeita huomioiden. 
n Kerho on ilmainen.
n Tapaamiset maanantaisin kello 
16.30–18.00 Leikkipuisto Viikkarissa, 
Laivuri Petterin kuja 3, 00790 Helsinki. 
n Kevään kerhopäivät ovat 5.2., 5.3., 
19.3., 16.4., 14.5. ja 28.5. 
n Ilmoittautumiset 14.1. mennessä: 
www.silmatera.fi/toiminta
n  Yhteistyössä:
Näkövammaiset lapset ry
Sokeain Lasten Tukisäätiö

S i l m ä t e r ä  4 / 2 0 1 7 15

Oo mun kaa! 
-kerhot
Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-

sille lapsille. Kerhoissa pelataan, leivotaan, liikutaan, 

askarrellaan ja tavataan kavereita. Ohjauksesta vas-

taavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. 

Kerho on maksuton osallistujille.



Sokkotreffit 
eli perhetapaamiset

Isien saunailta 19.1.2018 
Helsingissä
l Tule viettämään näkövammaisten lasten 
isien saunailtaa Kaurilan saunalle Helsin-
gin Vanhaan Meilahteen, Heikinniementie 
9, perjantaina 19.1. klo 18–21. Varaa mu-
kaan omaat eväät ja saunajuomat, Näkö-
vammaiset lapset ry tarjoaa saunomisen.
l Tunnelmallinen 1800-luvulta oleva tupa 
ja kynttilän liekkien lepatus luovat ainut-
laatuisen elämyksen. Pukeutumistilassa 
on saunavieraille pesuaineita sekä hamp-
pupellavaiset pyyhe- ja laudeliinat. Löyly-
huoneessa on juokseva kylmä vesi, höy-
ryävä kuumavesipata ja pehmeät puukiu-
kaan löylyt. Kuistilla voi käydä vilvoittele-
massa ja samalla karistella kiireet kanta-
päistä.
l Kaurilan saunalle pääsee raitiovaunulla 
numero 4 tai lukuisilla eri linja-autoilla. 
l Ilmoittautumiset 18.12. mennessä: 
www.silmatera.fi -> toiminta
l Lisätietoja saunatiloista: 
https://www.punsseli.fi/etusivu

Äitien hemmotteluilta 9.2.2018 
Helsingissä
l Tule viettämään viihtyisää perjantai-il-
taa 9.2.2018 klo 18–21 Näkövammaiset 
lapset ry:n toimistolle. 
l Vertaisten kesken on mukava vaih-
taa ajatuksia teetä, kahvia ja leivonnaisia 
nauttien. Paikalla ovat vertaistukija Maija 
Somerkivi ja toiminnanjohtaja Anne Lat-
va-Nikkola sekä kaksi hierojaa antamassa 
äideille ilmaisia niska-hartia-hierontoja.  
l Näkövammaiset lapset ry:n toimisto si-
jaitsee aivan Malmin aseman läheisyydes-
sä. Omalla autolla tullessa autopaikko-
ja löytyy Malmin Novasta K-Citymarketin 
parkkihallista.
l Ilmoittautumiset 28.1. mennessä: 
www.silmatera.fi/toiminta

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sok-
kotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla, Vellikellon-
polku 1, 00410 Helsinki. Vanhemmat rupattelevat 
kahvikupin äärellä ja lapset saavat touhuta, pela-
ta ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa ti-
loissa.

l Sunnuntaina 4.3. klo 16–18 vieraana on Tytti 
Matsinen. Tytti on koulutukseltaan tuore DI ja gra-
dua vaille teologian maisteri. Ahkera nuori aikuinen 
on opintojen ohella ja välissä tehnyt töitä, potenut 
yhden lukuvuoden näön romahtamista ja ollut rei-
lun vuoden vapaaehtoistyössä Pohjois-Irlannissa. 
Tällä hetkellä Tytti työskentelee kehitysyhteistyö-
järjestössä ihmisoikeusasiantuntijana. Tule kuunte-
lemaan heikkonäköisen Tytin tarina tuesta ja mu-
kautuksista, voimavaroista, perheen asenteesta ja 
oman itsetunnon tärkeydestä.
l Kevään muut tapaamiset ovat sunnuntait 15.4. ja 
6.5. klo 16–18.

l Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle, 
maija.somerkivi@gmail.com, 044 532 1085. Ilmoit-
tautuessasi kerrothan mahdollisista allergioista, lap-
sen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.
l Perhetapaamiset ovat maksuttomia.
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Hopi, hopi 
HopLop Keravalle!
l Vauhdikas perheilta Keravan HopLopissa maa-
nantaina 22.1. klo 17.30-19.30, jolloin HopLop on 
avoinna ainoastaan näkövammaisten lasten per-
heille. Osoite: Alikeravantie 30, 04250 Kerava. 
l Tekemistä löytyy kaikenikäisille: jännittävä seik-
kailulabyrintti, riemukas jättitrampoliini, sähäkät 
sähköautot, pelit ja pienten oma leikkialue…
l Näkövammaiset lapset ry tarjoaa jäsenperheil-
leen ilmaisen sisäänpääsyn. 
l Seikkailupuiston edestä löytyy runsaasti park-
kipaikkoja. Hauskanpitoon pääsee kätevästi myös 
julkisilla liikennevälineillä.
l Ilmoittautuminen 18.12.2017 mennessä: 
www.silmatera.fi -> Toiminta

l Vertaisviikonloppu 0–16-vuotiaiden näkö- ja nä-
kö-monivammaisten lasten perheille. 
l Ohjelmassa liikuntaa koko perheelle. Menos-
sa mukana yhdistyksen puheenjohtaja Maija So-
merkivi ja Suomen Vammaisurheilu ja liikunta ry:n 
aluetoiminnan suunnittelija Jarno Saapunki yhdes-
sä opiskelijaohjaajien kanssa. 
l Mukaan mahtuu 10 perhettä.
l Viikonloppu alkaa lauantaina klo 10.00 ja päät-
tyy sunnuntaina lounaaseen klo 12.00. Pitkämat-
kalaisten on mahdollista yöpyä perjantain ja lauan-
tain välinen yö hintaan 50€/henkilö (sisältää lauan-
tain aamiaisen).

Muumeja Tampereella
l Näkövammaiset lapset ry tarjoaa jäsenperheil-
leen ilmaisen sisäänpääsyn Muumimuseoon Tam-
pere-taloon lauantaina 13.1.2018 klo 11.00. 
l Lähde matkalle Tove Janssonin muumikirjojen 
satumaiseen maailmaan. Voit eläytyä muumien 
koko tarinaan aina suuresta tuhotulvasta vaaralli-
sen juhannuksen kelluvaan teatteriin.
l Muumimuseo on moniaistinen ja elämyksellinen 
kokemus. Ryhmällemme on varattu opastettu kier-
ros Taikurin hattu. Toiminnallisella kierrokselle ih-
metellään ja tutkitaan yhdessä uuden Muumimu-
seon aarteita. Mukaan mahtuu tuttuja hahmoja, 
uusia tuttavuuksia, jännittävää tutkittavaa ja haus-
koja yllätyksiä.
l Ilmoittautumiset 18.12. mennessä: 
www.silmatera.fi -> toiminta

l Hinnat lauantai–sunnuntai: 
l näkövammainen lapsi ilmainen 
l  saattaja 20€
l  aikuinen 40€
l  lapsi yli 4-vuotias 40€
l  alle 4-vuotias ilmainen
Hinnat sisältävät majoituksen Sporthotel- tai Kammi-
asuntolan huoneissa perhekoon mukaisesti, ruokailut 
(lauantaina lounas, päivällinen ja iltapala sekä aamiai-
nen ja lounas), ohjelman ja kylpylänkäytön.  
l Hakemukset 17.12.2017 mennessä:
www.silmatera.fi -> Toiminta

Pohjois-Suomen viikonloppu 27.1.–28.1.2018 Santasport, Rovaniemi

Lisätietoja tapahtumista:
Näkövammaiset lapset ry
Anne Latva-Nikkola
anne.latva-nikkola@silmatera.fi 
050 403 9080
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Teksti ja kuvat  Leena Honkanen

Opas, oppikirja, käsikirja

Käsi käden päällä 
Kaksi pitkän uran näkövammaisten lasten kuntoutustyössä teh-

nyttä ammattilaista ja näkövammaisen lapsen äitiä, Jaana Eng-

blom ja Kirsti Hänninen, kirjoittivat kirjan arkikuntoutuksesta. 

Kirja on tarkoitettu kaikille näkövammaisen lapsen kanssa toimi-

ville ja heidän kehityksestään tietoa tarvitseville: vanhemmille, 

isovanhemmille ja muille läheisille, varhaiskasvatuksen ja kun-

toutuksen työntekijöille sekä opiskelijoille.  

Käsi 
käden 
päällä

Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)

Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Mitä apua hajuaistista voi olla liikkuessa, miten maneereista pääsisi eroon, 
kuinka opettaa lasta luistelemaan? 

Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki jakaa kahden kuntoutuk-
sen ammattilaisen ja näkövammaisen lapsen äidin, Jaana Engblomin ja Kirsti Hännisen, 
tiedon ja osaamisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Kirja soveltuu oppaaksi ja 
käsikirjaksi vanhemmille ja läheisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille ja kuntoutustyön 
ammattilaisille sekä oppikirjaksi alan opiskelijoille. 

Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten kasvua ja kehitystä 
vastasyntyneestä alakouluikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan aikuisuuteen –
kuinka taitoja opitaan askel askeleelta, niin että ensimmäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo 
siemen itsenäiseen selviytymiseen aikuisena. 

Kuntoutus ei ole erillinen saareke, vaan osa jokapäiväistä arkea, leikkejä ja elämää. Se on 
kärsivällistä ohjausta käsi käden päällä, mutta myös mukavaa yhdessäoloa lapsen kanssa. 
Useat kirjan neuvoista soveltuvat näkömonivammaisille lapsille joko sellaisenaan tai sovel-
lettuina. 

Kirjan luvuissa käydään läpi mm. näkövammaisen lapsen kielen ja puheen kehityksen eri-
tyispiirteitä, motoriikan kehittymistä, liikkumistaidon ohjauksen käytäntöjä, näköä kor-
vaavien aistien käyttöä, näön aktivoimista sekä leikkiä ja kaveritaitoja. 

Kirjan kirjoittajat: 
l Jaana Engblom on erikoissairaanhoitaja, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 liikkumistaidonohjaaja ja nyt jo aikuisen näkömonivammaisen pojan äiti.
l Kirsti Hänninen on fysioterapeutti, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 näönkäytönohjaaja ja nyt jo aikuisen sokean tytön äiti. 

Engblom
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aisen lapsen kuntouttava arki

kasi-kaden-paalla-kansi.indd   1 25.10.2017   14.18
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J
okaisella lapsella on opit-
tavana suuri määrä taitoja 
ennen kouluikää. Näkeväl-
lä se käy mallioppimisen 
kautta, seuraamalla mui-
den toimia ja tekemisiä. 
Sokealle tilanne on toinen. 

– Vanhempien ja kasvattajien tehtä-
vä on opettaa lapselle itsenäisessä elä-
mässä tarvittavat taidot. Sokean ja vai-
keasti heikkonäköisen lapsen kohdalla 
tämä merkitsee hyvin paljon toistoja ja 
harjoittelua käsi käden päällä ohjaten. 
Koti ei saa kuitenkaan olla kuntoutus-
laitos, eikä lapsen kuntoutuksesta saa 
tulla rasitetta perheelle. Lapsen kehi-
tystä voi tukea kaiken kiireen keskel-
lä, osana perheen arkirutiineja, sanoo 
Kirsti Hänninen.

Hännisellä on kokemusta arkikun-
toutuksesta kahden lapsen kohdalla.

– Esikoisemme Pekka syntyi kesko-
sena ja hänellä oli aivoverenvuotoon 
liittyvää lihasjäykkyyttä. Sen lievittä-
miseksi keskussairaalan jumppari neu-
voi meitä pitämään lasta mukana kai-
kissa arjen toimissa ja ennen kaikkea 

pukemaan häntä sylissä.
– Kun sitten tyttäremme Riikka syn-

tyi sokeana, oivalsimme aika pian, et-
tä samat metodit oli otettava käyttöön 
myös Riikan kanssa. Tavallaan ne oli-
vat jo muodostuneet meillä rutiineik-
si ja olisimme varmaan toimineet sa-
malla lailla näkevänkin vauvan kans-
sa.  Tavaksi tuli, että kun Antti-isä tu-
li töistä, köllähti hän lattialle ja lap-
set kiipeilivät isän yli puolelta toiselle. 
Siinä motoriikka ja voimat kehittyivät 
ja samalla isä ja lapset saivat mukavaa 
yhteistä aikaa.

Näkö ja muut aistit
Toinen kirjan kirjoittajista, Jaana Eng-
blom, on aikuisen näkömonivammai-
sen Laurin äiti. Engblom sanoo pitä-
neensä näkötoimintojen kehitystä yk-
kösasiana Laurin ollessa pieni.

– Olisin kovasti halunnut tietää, mi-
ten voisin kuntouttaa Laurin näköä, 
mutta mitään ohjeita ei siihen aikaan 
sairaalasta saanut – ei osattu antaa tai 
ajateltiin, että ei kehitysvammainen 
lapsi niitä tarvitse. Vähitellen näön-

Mitä apua hajuaistista voi olla liikkuessa, miten maneereis-

ta pääsisi eroon, kuinka opettaa lasta luistelemaan? Uusi 

kirja, Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntout-

tava arki, jakaa kahden näkövamma-alan ammattilaisen 

ja näkövammaisen lapsen äidin, Jaana Engblomin ja Kirsti 

Hännisen, tiedon ja osaamisen lapsen kasvun ja kehityksen 

tukemisesta. 

Viereisellä sivulla:
Kirsti Hänninen (vas.) on fysioterapeutti, näkövammaisten kuntoutusohjaaja, näön-
käytönohjaaja ja nyt jo aikuisen sokean tytön äiti.  
Jaana Engblom on erikoissairaanhoitaja, näkövammaisten kuntoutusohjaaja, liikku-
mistaidonohjaaja ja nyt jo aikuisen näkömonivammaisen pojan äiti.

Näkevät lapset matkivat leikeissään isän tai 
äidin tekemisiä, tai leikkivät vaikkapa kau-
pan myyjää. Sokea ja vaikeasti heikkonäköi-
nen lapsi pitää ottaa ihan pienestä pitäen 
mukaan kotiaskareisiin, jotta hän pääsee jy-
välle siitä, miten arjessa toimitaan. 
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kuntoutuksen käytännöt alkoivat kui-
tenkin syntyä normaalissa arjessam-
me melkein itsestään: television On-
nenpyörän pyörimisen seuraaminen 
oli hyvää silmien liikeharjoitusta ja pi-
halla keilasimme ahkerasti värikkäillä 
keiloilla ja palloilla. 

– Silloin en vielä kuitenkaan oival-
tanut muiden aistien auttavaa vaiku-
tusta, enkä osannut kiinnittää niihin 
huomiota. Viime vuosien aikana olen 
miettinyt paljon aistien käyttöä.  Lap-
selle on valtavasti hyötyä siitä, jos hän 
osaa käyttää täysimääräisesti hyväk-
seen kaikkia aistejaan. Siihen meidän 
ammattilaisten ja vanhempien olisi 
syytä kiinnittää enemmän huomiota. 

Näkövammainen lapsi tarvitsee samoja kokemuksia kun 
näkevä lapsi, jotta hänestä kasvaa itsenäinen ja toimin-
takykyinen aikuinen. Uteliaisuus on yksi tärkeimmis-
tä lapsen kehitystä eteenpäin vievistä asioista. Kun nä-
kö ei ole herättämässä lapsen uteliaisuutta ja motivaa-
tioita, hän tarvitsee vanhempien kannustusta ja ohja-
usta. Ylisuojelu hidastaa kehitystä ja pahimmillaan lapsi 
voi jäädä tietämättömäksi kokonaisista elämänalueista. 
Parhaiten sokea lapsi oppii ja saa tietoa liikkumalla, tut-
kimalla ja osallistumalla arjen tapahtumiin.

Vaisto, varmistus ja 
vertaistuki
Vammaista lasta kasvattaessa tarvi-
taan paljon erityistä tietoa ja osaamis-
ta, mutta vanhemman vaistoon ja maa-
laisjärkeen kannattaa myös luottaa.

– Me toimimme vanhempina pit-
kälti jumpparin ohjeiden ja oman ym-
märryksemme mukaan, kertoo Kirs-
ti Hänninen.  – Muistan, kun Riikan 
kanssa tapasimme ensimmäisen kerran 
silloisen Näkövammaisten Keskuslii-
ton kasvatusneuvojan ja ensimmäisen 
lasten kuntoutuksen päällikön, Leena 
Erkkilän. Hän hieroi Riikan jalkoja kä-
sissään ja totesi, että te olette toimi-
neet tämän tytön kanssa ihan oikein. 

En ymmärtänyt, miten hän sen tiesi, 
mutta nuo sanat muistan aina. Äitinä 
olin tehnyt joitakin asioita vaistonva-
raisesti oikein, itse sitä tietämättä.  Se 
että joku ammattilainen sen vahvis-
ti ja sanoi sen ääneen, tuntui valta-
van hyvältä. Kyllä vanhemmat voivat 
luottaa intuitioonsa, mutta tieto lisää 
varmuutta, että oikealla tiellä ollaan.

Samoin kun Hännisten, myös Eng-
blomien perheessä kuntoutuskäytän-
nöt muovautuivat pitkälti arjessa ja 
arjen ehdoilla. 

– Mitään rakettitiedettä kuntou-
tus ei ole. Oivallukset syntyvät usein 
arjessa itsestään. Lauri opetettiin sei-
somaan muovisessa pyykkikorissa ja 
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houkuteltiin kävelemään avainnippua kilistelemällä, 
Jaana Engblom kertoo.

– Näin jälkikäteen tuntuu siltä, että Laurille olisi 
pitänyt antaa enemmän aikaa omatoimisuustaitojen 
harjoiteluun. Meillä oli kuitenkin kolme lasta ja kä-
det täynnä työtä. Silloin helposti tulee tehneeksi asi-
at itse lapsen puolesta, kun ei ehdi tai jaksa. Eikä sii-
täkään saa itseään liikaa soimata. 

– Arkea ja kiirettä katkaisivat Näkövammaiset lap-
set ry:n leirit ja tapaamiset, jotka olivat vuosia meille 
koko perheelle tärkeä henkireikä. Siellä toisten per-
heiden kanssa jaettiin tietoa ja käytännön kokemus-
ta siitä, mitä vammaisen lapsen kasvattaminen ja oh-
jaaminen vanhemmilta vaatii.  Leireillä syntyi myös 
ystävyyssuhteita sekä vanhempien että lasten kesken. 
Nämä ovat kannatelleet meitä pitkälle. Vertaistuen pii-
riin toivoisin mahdollisimman monen perheen tänä-
kin päivänä löytävän ja pääsevän. 

Kokemuksesta kirjaksi
– Vuonna 2013, julkaisimme yhdessä Silmäterä-leh-
den päätoimittajan, Leena Honkasen, kanssa neliosai-
sen artikkelisarjan Arkisia asioita rakkaudella, kertoo 
Kirsti Hänninen. – Sen opit ja ajatukset perustuivat 
kokemuksiini Riikan äitinä ja työhöni perheiden pa-
rissa Näkövammaisten liiton lasten kuntoutuksessa. 
Artikkelisarjassa kerrottiin käytännönläheisesti, mi-
tä näkövammaisen lapsen kotikuntoutus on. Jo sitä 
kirjoittaessamme meille syntyi ajatus laajentaa kir-
joitussarja kirjaksi. 
Jaana Engblom puolestaan tarttui erään näkövammai-
sen lapsen opettajan toiveeseen, joka kaipasi ohjeita 
lapsen kanssa toimimiseen kouluarjessa. 

– En silloin tiennyt, että Kirstillä ja Leenalla oli 
suunnitteilla kirja, jonka lähtökohtana olisi lapsen 
kuntoutus arjessa. Puhuin Kirstin ja Leenan kans-
sa ja yhdistimme tavoitteemme. Päätimme rajautua 
tässä yhteydessä alle kouluikäisiin. Kouluikäisten las-
ten ohjaamiseen tulee mukaan paljon pedagogiikkaa, 
jonka parhaiten taitavat sen alan ammattilaiset. Mut-
ta kyllä Käsi käden päällä -kirjassa on paljon asioita, 
esimerkiksi aistien käytön tai liikkumistaidon osalta, 
jotka soveltuvat mainiosti myös kouluikäisten ohjaa-
misen tueksi.  

Käsi käden päällä on opas, oppikirja ja käsikirja. Van-
hempi tai opettaja voi poimia sieltä juuri tarvitsemansa 
tiedon ja sillä hetkellä, kun se on ajankohtaista.
Kirjassa on myös 143 havainnollista kuvaa.

Kaikki arkiset tilanteet sopivat oppimiseen ja 
harjoitteluun. Kun ei olla liian kiireisiä tai vä-
syneitä, otetaan lapsi mukaan vaikkapa kaup-
paan. Siellä puhutaan, mitä ollaan ostamassa 
ja annetaan lapsen kokeilla hedelmiä ja kasvik-
sia, joita laitetaan yhdessä pussiin. Samalla opi-
taan painoja, kokoja, muotoja, ja matematiikan 
alkeita.  Kassalla maksetaan ja pakataan tava-
rat kassiin ja osa lapsen omaan reppuun, jonka 
hän kantaa kaupasta kotiin. Ostoksista tehdään 
kotona ruokaa. Käsien läpi kulkee monenlaisia 
materiaaleja, tuntoaisti herkistyy, syys-seuraus-
suhteiden ymmärtäminen kehittyy ja lapsi op-
pii, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan. Pie-
neen kauppareissuun mahtuu valtava määrä 
hyödyllistä oppia.

31

Ensimmäiset käsileikit voivat olla kehontuntemisleikkejä: ”Piippiip pikkunenä, Helmin nenä, 
kongkong isonenä, nuken nenä.” Näitä opetellaan käsi käden päällä ohjaten. Samoin voi tutkia 
ja nimetä omia ja toisen kasvoja, korvia, sormia ja hiuksia. 

”Haukka lentää liitää laataa ja laskeutuu alas” -leikissä liikutetaan kättä lapsen lähellä. Lapsi 
aistii ihollaan käden liikkeen kautta tulevan ilmavirran. Lopuksi ”haukka” laskeutuu johonkin 
kohtaan kehoa tehden pesän. Sitä on Paulin mielestä jännittävä odottaa. 
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Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)

Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Mitä apua hajuaistista voi olla liikkuessa, miten maneereista pääsisi eroon, 
kuinka opettaa lasta luistelemaan? 

Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki jakaa kahden kuntoutuk-
sen ammattilaisen ja näkövammaisen lapsen äidin, Jaana Engblomin ja Kirsti Hännisen, 
tiedon ja osaamisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Kirja soveltuu oppaaksi ja 
käsikirjaksi vanhemmille ja läheisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille ja kuntoutustyön 
ammattilaisille sekä oppikirjaksi alan opiskelijoille. 

Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten kasvua ja kehitystä 
vastasyntyneestä alakouluikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan aikuisuuteen –
kuinka taitoja opitaan askel askeleelta, niin että ensimmäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo 
siemen itsenäiseen selviytymiseen aikuisena. 

Kuntoutus ei ole erillinen saareke, vaan osa jokapäiväistä arkea, leikkejä ja elämää. Se on 
kärsivällistä ohjausta käsi käden päällä, mutta myös mukavaa yhdessäoloa lapsen kanssa. 
Useat kirjan neuvoista soveltuvat näkömonivammaisille lapsille joko sellaisenaan tai sovel-
lettuina. 

Kirjan luvuissa käydään läpi mm. näkövammaisen lapsen kielen ja puheen kehityksen eri-
tyispiirteitä, motoriikan kehittymistä, liikkumistaidon ohjauksen käytäntöjä, näköä kor-
vaavien aistien käyttöä, näön aktivoimista sekä leikkiä ja kaveritaitoja. 

Kirjan kirjoittajat: 
l Jaana Engblom on erikoissairaanhoitaja, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 liikkumistaidonohjaaja ja nyt jo aikuisen näkömonivammaisen pojan äiti.
l Kirsti Hänninen on fysioterapeutti, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 näönkäytönohjaaja ja nyt jo aikuisen sokean tytön äiti. 
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Käsi käden päällä käy läpi sokei-
den ja vaikeasti heikkonäköisten 
lasten kasvua ja kehitystä vasta-
syntyneestä alakouluikään. Sa-
malla suunnataan katse myös 
tulevaan aikuisuuteen; kuinka 
taitoja opitaan askel askeleelta, 
niin että ensimmäisissä vauva-
leikeissä kylvetään jo siemen it-
senäiseen selviytymiseen aikui-
sena.  

Kuntoutus ei ole erillinen saa-
reke, vaan osa jokapäiväistä ar-
kea, leikkejä ja elämää. Se on 
kärsivällistä ohjausta käsi käden 
päällä, mutta myös mukavaa yh-
dessäoloa lapsen kanssa.  Useat 
kirjan neuvoista soveltuvat nä-

”Olemme kiteyttäneet näille si-
vuille sen tiedon, kokemuksen 

ja ymmärryksen, joka meille on 
kertynyt vuosikymmenten kulu-
essa näkövammaisten lasten äi-
teinä, työntekijöinä Näkövam-
maisten liiton lastenkuntoutuk-

sen työryhmässä sekä perheiden 
ja alan asiantuntijoiden kans-

sa toimiessa. Taustalla on myös 
kaikki se tutkimustieto, mitä nä-

kövammaisen lapsen varhais-
kuntoutuksesta Suomessa on 

tuotettu tai tänne kansainvälisis-
tä lähteistä rantautunut ja toi-

mivaksi todettu.”

Jaana Engblom & Kirsti Hänninen
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kömonivammaisille lapsille joko 
sellaisenaan tai sovellettuina. 

Kirjan luvuissa tarkastellaan 
mm. näkövammaisen lapsen kie-
len ja puheen kehityksen erityis-
piirteitä, motoriikan kehittymis-
tä, liikkumistaidon ohjauksen 
käytäntöjä, näköä korvaavien 
aistien käyttöä, näön aktivoimis-
ta sekä leikkiä ja kaveritaitoja. 

Vaikka Käsi käden päällä kes-
kittyy alle kouluikäisen ja pikku-
koululaisen ohjaamiseen, monet 
ohjeet sopivat myös isommille. 
Taitoja opetellaan eri elämänvai-
heissa ja kukin yksilölliseen tah-
tiinsa. Koskaan ei ole liian myö-
häistä oppia. 

Käsi käden päällä
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki



merja rukko

Touché

Y
llätyin kuinka vaikeaa on löytää näkö-
vammaiselle 9v. pojalle katu-uskottava 
liikuntaharrastus. Ne kaikki muut ikä-
luokan pojat tuntuvat pelaavan jalka-
palloa tai jääkiekkoa ja ne on testattu. 
Ei onnistunut.

Osa kavereista käy partiossa. Mikä-
pä olisikaan sen parempi harrastus? Ulkoilua ja puu-
hastelua poikien kesken ja sopivassa määrin erätaito-
ja ja liikuntaa. Partiossa olin aikoinaan itsekin. Par-
tiohenkihän elää ja kaikki ovat hyväksyttyjä.... pait-
si että... aika nopeasti selvisi, ettei näkövammainen 
ole järin tervetullut yhteenkään lähiympäristön par-
tioon. Lippukuntien viesti oli: "joo, hyvä ajatus, mutta 
ei meille, kokeilepa naapurilippukuntaa". Aika mon-
ta sähköpostia lähetin aina yhtä heikolla menestyk-
sellä. Sisu-partiota minulle suositeltiin. Lopulta luo-
vutin. Ei pojalla voi olla mukavaa, jos on noin vai-
keaa päästä edes tutustumaan. Hyväksyminen edes 
teoriatasolla olisi hyvä lähtökohta.

Perheessämme laitoimme päät yhteen ja koitim-
me keksiä jotain sopivaa. Uinti on pojalle tasapai-
non takia vaikeaa ja vähän pakkopullaa. Se siis jäte-
tään suosiolla fysioterapeutin ohjelmalistalle. Luis-
telu ei onnistu ja maalipalloa vasta ollaan näille lap-
sille aloittelemassa myöhemmin syksyllä. Sitä todel-
la odotamme. En muista tavislasteni kohdalla ahdis-
tuneeni harrastusvalinnoista. Lapset menivät sinne 
mihin kaveritkin ja  mahdollisuuksia oli lukuisia. 

Kaiken jälkeen olin onnellinen olin saadessani 
tällaisen viestin: "Meillä ei ole vielä ollut kokemusta 
näkövammaisten miekkailuopetuksesta, mutta nyt 
olisimme konkreettisesti kiinnostuneita aloittamaan 
miekkailutoimintaa myös näkövammaisille. En us-

ko että olisi suuria esteitä sille etteikö poikasi voisi 
harrastaa miekkailua. Pyörätuolimiekkailu on ollut 
meillä erityisryhmien ohjelmassa jo kolme vuotta."

Espoon Miekkailijoiden päävalmentaja kertoi ol-
leensa jo aiemmin puheissa näkövammaisten miek-
kailun aloittamisesta ja lopetti viestin: "Olethan mi-
nuun yhteydessä myöhemmin, samoin erityisryh-
mien miekkailusta vastaava miekkailuvalmentajam-
me vastaa mielellään kysymyksiisi. Voisitte myös hy-
vin tulla käymään miekkailusalillamme treenien yh-
teydessä niin voisimme jutella yhdessä enemmän."

Tässä seurassa vetäjänä oli ihminen, joka ei ollut 
omien ennakkoluulojensa vanki vaan oli valmis koh-
taamaan haasteet, joita näkövammaisen lapsen oh-
jaaminen toisi. Ongelmista tai niiden laadusta ei voi 
tietää etukäteen, jos ei ole koskaan näkövammaista 
harrastajaa kohdannut. Avoin mieli ja vilpitön ha-
lu selvitä haasteista on upea lähtökohta yhteistyölle.

Nyt syksyn ollessa jo pitkällä voin kertoa, että  poi-
kani miekkailee ihan siinä missä muutkin saman 
ikäiset. Osallistumista helpottaa paikan hyvät va-
lot ja  'kepinmitan' etäisyys vastustajasta. On selvin-
nyt myös, että yksi nuorista valmentajista on enti-
nen NKL:n työntekijä, joten poikani erityisyys on 
nähty. Ihan huippua. Sama nuori nainen kertoi, et-
tä ilmeisesti meidän yhteydenotostamme on poiki-
nut aikuisten näkövammaisten miekkailukurssi, jos-
sa lattiaan teipataan narut osoittamaan rajoja ja pol-
viin kiinnitetään kulkuset, jotta äänestä voi arvailla 
vastustajan liikkeitä. 

On hienoa saada viedä poikaa harrastukseen, jos-
sa häntä ei leimata heikoimmaksi lenkiksi tai vaivak-
si vain ominaisuutensa takia. Ja näkisittepä sen in-
non, joka palaa pojan silmissä.
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Teksti ja kuvat  Leena Honkanen

Etsi porras, vasen!

Opaskoira Huli toi Susanna Halmeen 

(21) elämään iloa, vapautta ja vastuuta.  

Parivaljakko, eli ammattitermein koirak-

ko, Susannasta ja Hulista tuli viime hei-

näkuussa.

S
usanna ja Huli ovat tulossa visiitille toi-
mistollemme, ja menen heitä vastaan 
bussipysäkille. Susannan edellä bussis-
ta astuu musta labradorinnoutaja val-
jaissaan. Pienikokoinen koira on sopiva 
opas sirolle opastettavalle  – se ei vedä 
eikä hötkyile, vain kuono hiukan koho-

aa, kun ohikulkijan hampurilaisen tuoksu leijuu ohi. 
Huli etsii Susannan käskystä kauppakeskuksen oven 
ja löytää portaat. Nykyisin opaskoirat koulutetaan 
kulkemaan myös liukuportaissa, joille Huli asette-
lee tassunsa huolellisesti. 

Kun tullaan sisälle ja Susanna riisuu valjaat, Huli 
tutkii ensin paikat ja sitten alkaa leikki. Se täyttää pi-
an kaksi vuotta ja on siis parhaimmassa leikki-iässä. 

– Opaskoiran työ vaatii valppautta ja keskittymis-
tä: pitää seurata liikennettä ja ohikulkijoita, kuun-
nella ohjeita ja merkata risteykset ja suojatiet, ku-
vailee Susanna.  

– Työn vastapainoksi sillä pitää olla myös vapaata 
aikaa, jolloin se saa rentoutua ja elää normaalia koi-
ran elämää. Siksi pidän Hulia vapaana ilman valjai-
ta aina kun siihen on mahdollisuus.

Susanna aloitti syksyllä opinnot Helsingin yliopis-
tossa pääaineenaan Suomen kieli ja kotimainen kir-
jallisuus. Yliopistolla koiran käytössä ei ole ollut on-
gelmia.  – Luennoillakin se saa olla ilman valjaita ja 
mennä muiden opiskelijoiden rapsuteltavaksi, ker-
too Susanna.  

Oikea aika koiralle
Susannan ikäisiä, nuoria opaskoiran käyttäjiä on vähän. 

– Koira on pitkäaikainen hankinta, johon sitoudu-
taan useiksi vuosiksi.  Monilla nuorilla elämä ei ole 
vielä asettunut niin aloilleen, että vastuun koirasta 
voisi ottaa. Kun koiran hankkii, pitää myös liikku-
mistaidon perusteiden olla jo kunnossa. Siihen kuu-
luu itsenäisesti kepin kanssa liikkuminen ja reittien 
hahmottaminen.  

– Minulla opaskoira oli ollut mielessä jo kauan. Otin 
asian puheeksi viime vuoden joulukuussa HUS:in liik-
kumistaidonohjaajan kanssa, kun olin liikkumistaidon 
ohjauksessa.  Hän oli heti sitä mieltä, että opaskoira 

Nykyisin opaskoirat koulutetaan kulkemaan myös liuku-
portaissa.
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sopisi minulle oikein hyvin. Hän an-
toi puoltavan lausunnon, jonka lisäk-
si tarvitsin myös lääkärinlausunnon.  
Kun paperit olivat kunnossa, sain itse 
valita, mistä koiran hankkisin.

– Suomessa on kolme opaskoira-
koulua, joista valitsin seinäjokelaisen 
NouHaun, koska siellä oli juuri valmis-
tumisvaiheessa olevia koiria. 

Koulua myös käyttäjälle
Kun prosessi opaskoiran saamiseksi on 
laitettu käyntiin, tarvitaan vielä koiri-
en kouluttajankin mielipide. Koulutta-
ja tutustuu tulevaan koirankäyttäjään 
ja arvioi, soveltuuko opaskoira hänel-
le.  Jos hakijalla on riittävät valmiudet 
ja hänelle sopiva koira löytyy, koulut-
taja tekee esityksen opaskoiran myön-
tämisestä maksavalle taholle.

– Maaliskuussa menin NouHaun 
esikurssille, jossa kouluttaja Minna 
Leppälä kartoitti, millainen koira mi-
nulle sopisi.  Sitten Minna tuli luokse-
ni kotikäynnille mukanaan neljä koi-
raa. Niistä Huli tuli heti jalkoihini. Kun 

kokeilimme yhdessä kulkemista, sen 
veto oli napakka, mutta ei liian kova. 
Kemiat kohtasivat ja Hulista tuli oma 
suosikkini. Lopullisen päätöksen koi-
ran sopivuudesta tekee kuitenkin kou-
luttaja.  Olin iloinen, kun viikon pääs-
tä käynnistään Minna soitti, että juuri 
Hulista tulisi minun koirani.

– Kun päätös oli tehty, olin 10 päivää 
yksilöllisellä yhteistyökurssilla Seinä-
joella. Siellä opeteltiin koiralle annet-
tavat käskyt ja toimiminen sen kans-
sa. Tämän jälkeen oli vielä viikko ko-
tipaikkakoulutusta täällä Espoossa ja 
Helsingissä, jossa liikun. Sinä aikana 
opettelimme tärkeimmät reitit, joita 
me nyt vähitellen Hulin kanssa laa-
jennamme.

– Koira on keppiä helpompi liik-
kumisen apuväline, kun sen kanssa ei 
ole sidottu seinän tai tien reunan seu-
raamiseen. Vieraammassakin paikas-
sa se löytää ovet ja osaa merkata riste-
ykset ja suojatiet.  Sen kanssa minul-
la on paljon varmempi olo kuin kepin 
kanssa liikkuessa oli. Vaikka olisimme 

eksyksissä, tiedän, ettei Huli lähde ajo-
tielle tai keskelle peltoa, vaan pääsem-
me aina turvallisesti ihmisten ilmoille. 

Vastuu koirasta
Koira on paljon muutakin kuin pelkkä 
apuväline. Se on elävä olento, josta on 
käyttäjälleen iloa ja seuraa myös silloin 
kun se ei ole opastyössään. Opaskoiri-
en koulutus on pitkä prosessi, joten se 
on rahassakin mitattuna arvokas. Siksi 
sen hyvinvoinnista on huolehdittava. 

– Jo yhteistyökurssilla opetetaan 
kuinka koirasta pidetään huolta: mi-
ten se harjataan, ruokitaan ja miten 
tarkastetaan, ettei siihen ole tarttunut 
punkkeja, luettelee Susanna.

– Ruokin Hulin kaksi kertaa päi-
vässä ja sitä ennen pidämme muuta-
man minuutin koulutustuokion, jossa 
vahvistetaan peruskäskyjä. Ruoka tulee 
sen päälle ikään kuin palkkioksi. Käy-
tän myös koirannameja koulutukses-
sa. Kotiovella se saa aina namin, joten 
kotikulmilla liikkuessamme ei tarvit-
se sanoa muuta kuin ’etsi koti’, ja Huli 

Opaskoiran on oltava koko ajan valppaana, seurata ympäristön tapahtumia ja ohikulkijoita sekä kuun-
nella opastettavan ohjeita. Siksi koiralla pitää olla myös vapaata aikaa, jolloin se saa rentoutua ja elää 
normaalia koiran elämää. Huli on vapaana ilman valjaita aina kun siihen on mahdollisuus.
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Opaskoiraksi
Matka pennusta opaskoiraksi kestää 
noin kaksi vuotta. Pentu menee 7–9  
viikon ikäisenä hoitoperheeseen, 
jossa se oppii hyvät kotikoiran tavat. 
Noin 1–1,5 vuoden ikäisenä opas-
koirakokelaat testataan ja oppaiksi 
soveltuvat koirat aloittavat 6–8 kuu-
kautta kestävän koulun.  Kaikki eivät 
läpäise testejä ja ne jäävät lemmik-
kikoiriksi joko kasvattiperheeseen 
tai niille etsitään uusi perhe. 

Opaskoirat ovat osa Suomen itse-
näisyyden historiaa. Ensimmäiset 
opaskoirat myönnettiin Talvisodan 
sotasokeille 1940. 

Opaskoiran hakijaksi
Opaskoiraa haettaessa tulee olla vä-
hintään 18-vuotias ja kyetä huolehti-
maan koiran tarpeista. Hakijalla pitää 
myös olla riittävä liikkumisen halu. 

Keskussairaalan näönkuntoutuk-
sen liikkumistaidonohjaaja tekee 
ensimmäisen arvion siitä, olisiko 
opaskoirasta hyötyä. Toisen arvion 
tekee kouluttava taho keskussairaa-
lan pyynnöstä.

Kahden päivän tutustumiskäynnil-
lä kouluttaja tutustuu hakijaan, hä-
nen ympäristöönsä ja siellä liikku-
miseen. Samalla hakija saa tietoa 
opaskoiran käytöstä ja pääsee ko-
keilemaan koiran kanssa kävelyä se-
kä käy läpi kouluttajan kanssa koiran 
kanssa elämiseen liittyviä iloja, su-
ruja, oikeuksia ja velvoitteita.

Tutustumiskäynnin jälkeen teh-
dään esitys opaskoiran myöntämi-
sestä, joka on raportti maksavalle 
taholle. Tällöin hakija voi vielä har-
kita, onko opaskoira hänelle oikea 
vaihtoehto. 

Susanna opiskelee Helsingin yliopis-
tossa ja käy luennoilla ydinkeskustas-
sa. Osa-aikainen työ hänellä on Annan-
purassa Itäkeskuksessa.  Naisten maa-
lipallomaajoukkueen pelaajana viik-
koon mahtuu myös treenejä ja kunto-
salikäyntejä. Siirtymisiä paikasta toiseen 
tulee päivän mittaan paljon ja opas Hu-
lille kertyy työtunteja.

Opaskoirat luovutetaan hakemus-
järjestyksessä, mutta vanhat koiran-
käyttäjät menevät jonossa uusien 
edelle.

Yleensä opaskoiran kustantava-
na tahona toimivat sairaanhoitopii-
rit ja tapaturmavakuutusyhtiöt. Kes-
kussairaalan näönkuntoutusosasto 
auttaa opaskoirahakemuksen laati-
misessa. Jos näkö on mennyt tapa-
turmassa, neuvoja antaa vakuutus-
yhtiö.

Hoitoperheeksi tulevalle 
opaskoiralle
Hoitoperhe on perhe, joka haluaa 
hoitaa pennusta noin vuoden ikään 
koiran, joka myöhemmin koulute-
taan opaskoiran jaloon ja tärkeään 
tehtävään. 
Jos olet kiinnostunut hoitoperhetoi-
minnasta, kysy mahdollista hoito-
pentua opaskoirakouluilta. 
Hoitoperheen keskeisenä tehtävänä 
on opettaa pennulle hyvät tavat ja 
varmistaa, että pentu saa mahdol-
lisimman vakaat ja hyvät lähtökoh-
dat elämälleen.  (tiedot: opaskoira-
palvelu.fi)

Opaskoirakoulut
Nou-Hau  M. Leppälä
minna.leppala@opaskoirapalvelu.fi
opaskoirapalvelu.fi

Näkövammaisten liitto ry, 
Opaskoirakoulu
okk@opaskoirakoulu.fi
opaskoirakoulu.fi

Suomen Opaskoirakoulu  c/o Pekkanen
info@sokko.fi
sokko.fi

opastaa minut ilman sen enempiä oh-
jeita kotiovelle. Tutulla lenkkipolulla-
kaan sille ei enää tarvitse antaa ohjei-
ta – se tuntee jo reitit.

– Huli on vielä niin nuori koira, et-
tä sillä on valtavasti intoa ja energiaa.  
Totta kai se haluaa välillä leikkiä ja rie-
hua ja siihen sille on annettava mah-
dollisuus.  Käymme sen kanssa usein 
koirapuistossa, jossa se saa juosta va-
paana ja leikkiä toisten koirien kans-
sa.  Sitten se jaksaa taas keskittyä opas-
tamiseen. 
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Kuuluinko 
porukkaan
yläkouluikäisenä?

Minja

Y
läkoulua edeltävänä kesänä olin iloinen. 
Kuulin, että tulevalla luokalla olisi monta 
alakouluaikaista kaveriani. Paria kuukautta 
myöhemmin kirosin samaa asiaa. Jo muu-

taman ensimmäisen kouluviikon aikana huomasin, 
etten ollut tervetullut alakouluaikaisten kavereide-
ni porukoihin. Yksin oleminen ja vanhojen kaverei-
den menettäminen harmitti.

Luokallani olin yleensä ilmaa. Jos muita juttu-
kavereita ei ollut paikalla, luokseni tultiin juttele-
maan. Heti kavereiden saapuessa paikalle luota-
ni poistuttiin vaikka kesken lauseen. Opettajan käs-
kystä löytyivät parit sekä ryhmät, jos tehtiin ryh-
mätöitä. Yleistä oli myös, että parillisessa oppilas-
määrässä kaikilla muilla oli parit paitsi minulla. Tä-
mä yhtälö toteutui vain yläkoulussa.

Osana syrjäytymistä ehkäisevää työtä yläkoulun 
oppilaista koottiin yhdeksän hengen ryhmä, johon 
päätyi syrjittyjä tai syrjäytymisvaarassa olevia. Itse 
päädyin ryhmään, vaikka aluksi vastustinkin ajatus-
ta. Ryhmässä kokeiltiin erilaisia harrastuksia ja vain 
hengailtiin porukalla, mikä oli mukavaa. Idea oli hy-
vä, mutta monilla ryhmäläisillä oli ongelmia enem-
män kuin minulla, koska oma ongelmani oli surkea 
sosiaalinen elämä. Siksi en tuntenut kuuluvani ryh-
mään.

Ryhmän ja aiempien ihmissuhteiden ansiosta 
muodostui välituntiporukka. Vietimme yhdessä ai-
kaa koulussa, mutta koulun ulkopuolella en hei-
tä yleensä nähnyt. Kun opettajia tai muita aikuisia 
oli paikalla, minulle puhuttiin huomattavasti enem-
män. Toki koulussa oli muitakin ”hyviä tyyppejä” 
kuin välituntiporukkaan kuuluvat, mutta he olivat 
täysin ryhmäpaineen alla. Siksi vietin yläkouluaika-
ni enimmäkseen samassa pienessä ryhmässä.

Oli myös harrastuskavereita. Toki juttelin hei-
dän kanssaan, mutta paria poikkeusta lukuun otta-
matta en nähnyt heitä kuin harrastusten merkeis-
sä. Sen sijaan päädyin näkövammaisten nuoriso-
toimintaan, ja ylipäätään yläkouluaikana näkövam-
maistoiminnan merkitys elämässäni oli suurimmil-
laan. Tärkeintä kuitenkin oli, että oli muutama nä-
kövammainen ystävä. Heidän kanssaan vaihdoin 
kuulumisia ja vietin vapaa-aikaa silloin, kun se oli 
välimatkojen vuoksi mahdollista. Ystävät myös ym-
märsivät kaverittomuusvalitustani.

Syiden etsiminen ei tuonut minulle parempaa 
sosiaalista elämää. Suuntasin energiani ystäviin, 
muihin läheisiin ja harrastuksiin. En nauttinut ylä-
kouluajasta, mutta sen päättymisestä olin iloinen. 
Yläkoulussa päätin, että seuraavassa opiskelupai-
kassa panostaisin sosiaalisiin suhteisiin.

Minja Survonen on syntymäsokea kaarinalaisnuori.
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Teksti Jenni Arteli & Riitta Lahtinen

I
stun keittiön pöydän ääressä ja mietin men-
nyttä. On kulunut vasta puolitoista vuotta sii-
tä, kun silloin kaksivuotiaan poikani Kasperin 
kuntoutustiimi epäili, ettei hän tulisi koskaan 
kommunikoimaan puhumalla – ei ainakaan 
ensisijaisesti, jos koskaan toissijaisestikaan. 

Tieto oli mykistävä ja kuitenkin niin odo-
tettavissa. Kehitysvamma, cp-vamma, sokeus. Kai-
kista eniten pelkäsin sitä, että lapsellani ei koskaan 
tulisi olemaan kommunikaatiokeinoa. Ajattelin mo-
nesti, että jos hän edes pystyisi valitsemaan kahdes-
ta vaihtoehdosta, olisi se mahtavaa. Tai ilmaisemaan 
jostain asiasta mielipiteensä – vaikka siitä, pitääkö 
tarjotusta ruuasta vai ei, tai siitä, haluaako laulaa vai 
leikkiä. Edes kertomaan, jos sattuu ja mahdollisesti 
vielä mihin. Voi miten paljon puheella olisikin virkaa!

 Vuosi sitten eksyin Jaatisen Majalle Riitta Lahtisen 
sosiaalihaptiisien koulutukseen. Odotukseni päiväl-
tä olivat korkeat, toivoin niin löytäväni tästä koske-
tuskommunikoinnista meille apuja. Yritin hillitä in-
toani, koska kyse oli meille isosta asiasta: Kasperin 
mahdollisuudesta kommunikoida ja meidän vuoro-
vaikutussuhteestamme.

 Kurssilla löysin heti yhteyden haptiiseihin ja in-
nostuin mielettömästi. Tuntui, että näin saisimme 
keinon vahvistaa yhteistä kieltä. Keinon, jolla voisin 
taata lapselleni oikeuden ymmärtää ja tulla ymmär-
retyksi. Ihan niin kuin viittomakielen tai muun vie-
raan kielen opiskelussa, alku tulisi varmasti olemaan 
turhauttavaa ja raskasta, mutta luotin siihen, että se 
lopulta palkitsee. Lupasin itselleni yrittää kaikkeni, 
jotta haptiiseista tulisi osa arkeamme.

Kosketus,
tie kommunikaatioon
Pienen monivammaisen Kasperin äiti, 

Jenni Arteli ja kommunikaatiokoulutta-

ja Riitta Lahtinen kertovat tietoisten kos-

ketusviestien käytöstä kommunikaation 

tukena.

Harjoitellaan sanaa ’vyö’.
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Alku oli yhtä huumaa. Perehdyin kurssilta saa-
maamme materiaaliin ja sieltä ostamaani Riitta Lah-
tisen kirjaan. Opiskelin sosiaalihaptiisien kielioppia, 
joka itse asiassa oli hyvin maalaisjärjellä ajateltavis-
sa ja helppoa omaksua. Mitä kovempi paine koske-
tuksessa, sitä vahvempi viesti. Hiljaa hipaisten ja pai-
neella koskien – iso ero viestin sanomassa. 

Pian saimme myös Riitan kotikäynnille, jonka jäl-
keen aloin luoda kansiota meillä käytössä olevista hap-
tiiseista ja niistä, joita opettelimme käyttöön. Aika no-
peasti huomasimme, että meillähän todellisuudessa oli 
niitä käytössä jo paljon. Tietoinen käyttö ja kieliopin 
omaksuminen tosin auttoivat vahvistamaan ja koh-
dentamaan viestejä oikein. Kesällä haimme vammais-
palveluilta haptiisien opetusta kommunikaatio-ope-
tuksena, ja saimme tehtyä sopimuksen Riitan kanssa. 

 Takana on vajaa vuosi haptiisien aktiivista käyttöä. 
Kasper on nyt 3,5-vuotias ja puhuu jo paljon sanoja 
ja ymmärtääkin aika mukavasti. Kosketuskommuni-
kointi on päivittäistä ja auttaa todella paljon vuoro-
vaikutuksessa. Kasperilla on huonoja päiviä, jolloin 
hän ei kykene kommunikoimaan puhumalla, silloin 
kosketuksen merkitys korostuu. Muutamia kuukau-
sia sitten olimme labrassa ja hapteerasin hänelle vies-
tin "sinusta otetaan labrakoe ja se sattuu, sitten se on 
loppu". Hän selvästi ymmärsi tarkoituksen ja vasta-
si minulle hapteeraten "loppu". Kyynel silmässä vah-

vistin hänelle että kyllä, sitten se on loppu, ihan oi-
kein. Se ilo mikä lapseni kasvoilla oli, kun hän vielä 
kymmeniä kertoja minulle vahvisti sanan loppu, oli 
sanoinkuvaamaton.

Lapsilla on oikeus vammojensakin rajoittamana 
kommunikointiin ja omaan mielipiteeseen, tulee se 
sitten kosketuksena tai puheena. Kommunikointi voi 
olla äärettömän pientäkin, kun se on silti tulkittavis-
sa. Se on askel eteenpäin, askel hyvinvointiin, vuoro-
vaikutuksen löytämiseen. 

Meillä myös hoitohenkilökunta on koulutettu juuri 
Kasperin omien haptiisien käyttöön, ja siitä on suuri 
apu sekä hoitajille, että koko perheelle. Kansiota laa-
jennetaan jatkuvasti uusien sanojen löytyessä ja lau-
seidenmuodostusta jatketaan edelleen. Olemme vasta 
"alussa", mutta pirun hyvässä alussa ollaan!

Jenni Arteli

Lisää Kasperista: http://kasperinelamaa.blogspot.fi

Kasper tunnustelee sitä, miten sana ”istua” hapteerataan. Haptiisi ”kipua”. Tällä haptiisilla ennakoidaan tulevaa kipua 
mm. labrakoe-tilanteessa.
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P
arisuhteessamme rakkaus ja frustraatio ti-
lanteiden toimimattomuuteen antoi valtavan 
energiamäärän kokeilla kosketuksen voimaa. 
Meillä toimimattomia tilanteita tuli eteen joka 

päivä, koska mieheni Russ on kuulonäkövammainen. 
Syyn kosketuksen kokeiluun antoi myös yhteisen 

kokemisen tarve. Miten jaan sokean ja huonokuu-
loisen mieheni kanssa tietoa, että lähden tilasta pois? 
Miten kerron, että tulin viereesi, kun kädet ovat tis-
kialtaassa ja ympäristössä on paljon melua? Kaikis-
ta eniten vihlaisi se, kun halusin kertoa tunteistani 
– olet hyvä tyyppi, rakastan sinua, lähelläsi on hyvä 
olla – mutta kuulolaitteet eivät pystyneet toistamaan 
ääneni sävyjä ja eikä tieto kulkenut katseen kautta.

Parisuhteemme alkoi 1990-luvun alussa. Silloin 
koin, että kosketuksen alue kommunikoinnissa on 
tutkimatonta. Tunsin monet muut menetelmät ku-
ten kädestä käteen viittomisen, sormittamisen, suu-
raakkostamisen jne. Silti jotain puuttui, kunnes mie-
heni tuli lähelle, luki keholtani tunteitani, pyysi tie-
toa käteen. Oivalsin, että kosketus toimii kaikkialla, 
ja eri kehonosiin. Ainut vaatimus on fyysinen lähei-
syys ja mahdollisuus kontaktiin, vaikka vain jaloil-
la pöydän alla.

Tuolloin kosketuksen alueelta ei ollut materiaalia 
eikä koulutusta tarjolla. Jos haluaisimme laatua elä-
määmme, meidän olisi tehtävä asialle jotain. Niinpä 
aloimme systemaattisesti kerätä kosketusviestejä eri-
laisten näkövammaisten pariskuntien arjesta. Pidim-
me 20 vuotta koulutuksia pitkin Eurooppaa, ja saim-
me koko ajan vahvistusta kosketusviestien toimintaan. 
Dataa alkoi kerääntyä. 18 vuoden jälkeen väittelin ai-
heesta kosketusviestit eli haptiisit ja niiden kielioppi.

Nyt jaamme tietoa erilaisille ihmisille: näkövam-
maisille, kuulonäkövammaisille, autisteille, muistisai-
raille, kaikille, jotka ovat asiasta kiinnostuneita. Hel-
singin yliopistossa sain sosiaalishaptisen tutkimuk-
sen alulle. Aiheesta on jo valmistunut pari kandi- ja 
gradutasoista työtä.

Riitta Lahtinen

Tiemme 
kosketukseen

Kosketusviestit
l Kosketusviestit eli haptiisit ovat arjessa toimi-
via tietoisia viestejä. Usein niitä käytetään puheen 
ohella. 
l Haptiiseja käytetään eri tilanteissa kuten palaut-
teissa (kyllä, ei) ruokaillessa (ruoka lähestyy), pu-
kiessa (kehon osat, vaatteet), yhdessä liikkuessa 
(suunnat), ja kuvaillessa eri harrastuksia (ratsastus, 
uiminen).
l Tilan hahmottaminen, ilmeiden kuvailu ja muut 
hiljaiset pikaviestit voidaan jakaa kosketuksen 
kautta. 
l Lasten kanssa voidaan kosketuksella jakaa keho-
tarinoita yhteisistä kokemuksista tai käyttää iltasel-
la rauhoittumisen välineenä. 
l Kosketusviestit ovat etukäteen sovittuja. Niitä 
täytyy harjoitella.

Kielioppia
l Kosketusviestien kieliopin elementtejä kutsu-
taan hapteemeiksi ja ne ovat verrattavissa pu-
heen foneemeihin tai viittomien kereemeihin. Näi-
tä ovat mm. painovoima, vauhti, alue, liike ja liik-
keen suunta. 
l Kosketusviestien tuottaminen ja vastaanottami-
nen on hapteeraamista.
l Haptiisit ovat kuin sanojen tai viittomien vasti-
neita iholle. Sana hymy, viittoma hymy ja haptii-
si hymy pitää sisällään saman informaatiosisällön, 
mutta se hapteerataan kosketuksella ja otetaan 
vastaan eri modaliteetilla kuin näöllä tai kuulolla, 
nimittäin tuntoaistilla.
l Haptiisien käytön haasteena on niiden tuottami-
nen samankaltaisesti – samoin kuin minkä tahansa 
kielen tuottaminen. 
l Koulutuksissa ohjataan ja harjoitellaan tuntoais-
tin kautta saatavan tiedon tuottamista ja vastaan-
ottamista, ja saadaan evästyksiä niiden käyttöön.

l Lisätietoja:
haptiisien kehittäjä, tutkija ja opettaja
Riitta Lahtinen, KT, liikkumistaidon ja näönkäytön 
ohjaaja, kuvailutulkki
riitta.lahtinen@icloud.com 
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Kunnan opetustoimi vastaa seuraavista 
palveluista:
n matkat koulun ja kodin välillä
n avustaja
n avustajan ja eri oppiaineiden opettajien koulutuk-
sen näkövammaisen oppilaan kanssa työskentelystä
n matkat TET-jaksoille (erikseen sovittava ja hyvä ol-
la erikseen kirjattuna myös HOJKSissa/erityisen tu-
en päätöksessä, joka on tarkistettu 6. luokan kevääl-
lä, ennen 7.luokalle siirtymistä)

Luokkakoko yläkoulussa 
n Kun pidennetyn oppivelvollisuudenpiirissä oleva 
oppilas opiskelee yleisopetuksen opetusryhmässä, 
opetusryhmän koko saa olla enintään 20 oppilasta.
n Mikäli ryhmä muodostuu pääsääntöisesti pidenne-
tyn oppivelvollisuuden piirissä olevista oppilaista, ope-
tusryhmässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta.
n Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muo-
dostetussa opetusryhmässä saa kuitenkin olla enin-
tään kuusi oppilasta.

Valterin palvelut yläkouluun
n Yläkouluun siirtyminen valmistellaan yhteistyös-
sä ala- ja yläkoulun sekä oppilaan ohjaavan opetta-
jan kanssa. 6. luokan tukijaksolla arvioidaan mm. nä-
kemisen tilannetta, opiskelutaitoja ja opiskelun apu-
välineitä sekä kirjoitetaan yksilöllinen palaute ja tar-
peen mukaan lausuntoja esim. Kelalle apuvälinetar-
peista yläkoulua varten. 
n "Infoisku" yläkouluun: Valterin ohjaava opettaja 
tuo kouluhenkilöstölle tietoa oppilaan tarvitsemasta 
tuesta ja opetuksessa huomioitavista erityistarpeista. 
n Yläkoulun syyslukukaudella toteutetaan usein ohja-
uskäynti, jossa yhdessä koulun kanssa pohditaan op-
pilaan HOJKSia tai oppimissuunnitelmaa. Tuolloin 
ohjaava opettaja tuo koulun tueksi ja yhteisen käsit-
telyn pohjaksi ennalta koostetun näkövammaliitteen. 
Liitteessä on huomioitu yksittäisen oppilaan erityis-
tarpeet esim. eri oppiaineissa heikkonäköisyyden tai 

sokeuden kannalta. Liite tarkennetaan yhdessä, min-
kä jälkeen sitä voi hyödyntää oppilaan HOJKSin tai 
oppimissuunnitelman laadinnassa.
n Opettajien ja avustajien koulutus: joko omalla kou-
lulla ohjaavan opettajan toimesta tai Valterin eri paik-
kakunnilla pidettävät koulutukset. 
n Yläkoulun tukijaksot/ heikkonäköiset oppilaat: kut-
sutaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Jaksoilla tuetaan 
etenkin yläkoulun opintotekniikoiden hallintaa ja 
apuvälineiden käyttötaitoja. 
n Jatkokouluttautumista esim. eri luokka-asteiden 
haasteisiin järjestetään ohjaavan opettajan toimesta 
oppilaan omalla koululla. 
n Yläkoulun tukijaksot: pistetekniikoin opiskelevat 
oppilaat kutsutaan tukijaksolle kerran vuodessa eri 
oppiaineiden opintotekniikoiden vaihtuvuuden ja 
vaativuuden mukaan. 
n "Mitä perusopetuksen jälkeen"– nivelvaiheen tuki-
jakso 9. luokalla. Jaksolla tehdään myös yksilöllinen 
näkötilanteen arviointi sekä apuvälineiden jatkotar-
peen selvitys. Jaksopalaute voi sisältää myös lausun-
toja esim. Kelalle.
n Perusopetuksen jälkeistä opiskelua valmistellaan 
ja tuetaan kirjaamalla 9. luokalla opiskelu- ja kun-
toutussuunnitelma toisen asteen opiskeluja varten. 
n www.valteri.fi

Henkilökohtainen opiskelu- ja 
kuntoutumissuunnitelma (KHOPS)
n Tämä suunnitelma tehdään useimmiten 9. luokan 
keväällä.
n Sitä tarvitaan myös Kelan nuoren kuntoutusrahan 
hakemista varten.
n  Suunnitelman laatii kotikunnan edustaja (joko 
oman koulun tai sairaalan edustaja) yhdessä Valte-
rin ohjaavan opettajan kanssa.
n Suunnitelma laaditaan lääketieteellisen arvion poh-
jalta (B-todistus) ja siitä tulee käydä ilmi nuoren mah-
dollisuudet ammatilliseen kuntoutumiseen.
n Suunnitelma tehdään yhdessä nuoren ja hänen huol-

Muistilista yläkouluikäisen palveluista
Teksti Annika Tyynysniemi, lapsi- ja perhetyön asiantuntija, Näkövammaisten liitto ry 
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annika.tyynysniemi@nkl.fi

tajiensa sekä tarvittaessa asiantuntijaviranomaisten 
kanssa.
n Suunnitelman pohjana voi käyttää Kelan lomaketta 
Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitel-
ma nuoren kuntoutusrahaa varten (KU110) tai Val-
terin omaa lomaketta.
n Suunnitelmaan tulee sisältyä:
1) arvio, jossa perustellaan sairauden, vian tai vam-
man vaikutus nuoren ammatillisen kuntoutumisen 
mahdollisuuksiin,
2) arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoitteista ja
3) suunnitelma nuoren opiskelun järjestämisestä ja 
toteuttamisesta sekä tarvittavista tukitoimista amma-
tillisen kuntoutumisen edistämiseksi.
n  Tarkistetaa suunnitelmaa nuoren ja huoltajan kans-
sa, jos nuoren kuntoutus ei edisty suunnitelman mu-
kaisesti tai jos ammatilliset tavoitteet täsmentyvät kun-
toutuksen aikana. Kela seuraa kuntoutuksen toteu-
tumista ja on tarvittaessa yhteydessä KHOPS:n laa-
tijaan, jos esimerkiksi nuoren opinnot tai muut kun-
toutustoimenpiteet eivät etene.

Kelan tukimuodot yläkoululaiselle
n Kela kustantaa ammatillisena kuntoutuksena vaati-
vat ja kalliit apuvälineet yläkouluun, jos oppilaan ta-
voitteena on peruskoulun jälkeen ammatilliset opin-
not ja työelämään pääsy.
n Kela kustantaa myöntämiensä apuvälineiden ope-
tuksen (haetaan samalla lomakkeella KU 103)
n Kela kustantaa myöntämiensä apuvälineiden kor-
jauksen

Vammaispalvelut vastaa seuraavista 
palveluista:
n vapaa-ajan avustaja
n VPL-matkat
n kodinmuutostyöt (esim. valaistus)

NKL ry:n palvelut yläkouluikäiselle
n Oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden palvelut eri-
puolilla Suomea: neuvontaa, ohjausta, tukea palvelui-
hin ohjautumisessa ja niiden hakemisessa. Järjestää 
mm. 7–9-luokkalaisten vanhempien kurssin syksyisin. 

n Työelämäpalvelut: apua, tukea ja neuvoja työelämään, 
yrittäjyyteen, ammatinvalintaan ja opiskeluun liitty-
vissä kysymyksissä. Järjestää Yläkoululaisten opoil-
le "Opo-infoja" eri puolilla Suomea syyslukukaudella 
n Luetuspalvelu: voit kuunnella kymmeniä sanoma- ja 
aikakausilehtiä mobiililaitteilla, tietokoneilla ja help-
pokäyttöisillä Daisy-soittimilla. 
n IT- ja Daisyneuvonta: opastaa tieto- ja viestintä-
tekniikan käytössä. Tukea saatavilla puhelimitse ja 
sähköpostitse. 
n Nuorisotoimi: näkövammaisten nuorten leirejä, 
vertaistukea ja tapahtumia 
n Näkövammaisten liiton puhelinvaihde: 09-396 041
n www.nkl.fi

Muita etuisuuksia yläkouluikäisille
n Näkövammaiskortti, kun vähintään 50 % haitta-aste.
Näkövammaiskortilla alennuksia juna-, bussi- ja len-
toliikenteessä.
n Edullinen 118-palvelu lapsen omaan puhelimeen, 
kun vähintään 50 % haitta-aste. Haetaan alueyhdis-
tyksen tai NKL ry:n kautta.
n VR:n maksuttomat saattajapalvelut.
n Paikallisliikenteessä näkövammaisen nuoren avus-
taja maksutta mukana, alueellisia eroja.
n Heta-Liiton jäsenyys www.heta-liitto.fi (suositelta-
vaa, jos nuorella vapaa-ajan avustaja ja huoltajat toi-
mivat työnantajana).
n Vammaisen pysäköintilupa ja vapautus ajoneuvo-
veron perusverosta. Trafi / Haetaan www.ajovarma.fi
n Autoveron palautus, kun haitta-aste vähintään 80 %. 
Auto pääasiassa vammaisen käyttöä varten. Rekiste-
röidään ensimmäistä kertaa Suomessa. Päätöstä voi 
hakea ennakkoon. Haku: Tulli.
n Autoveron huojennus, harkinnanvaraista. Päätös-
tä voi hakea ennakkoon. Haku: Tulli.
n Oman alueyhdistyksen Tieto- ja viestintätekniik-
katuki, esim. uuden puhelimen puheohjelman käy-
tönopetukseen. Hinta n. 5–7€/tunti.
n Oman alueen näkövammaisten alueyhdistykset 
löytyvät Näkövammaisten liitoon sivuilta www.nkl.fi

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 7 33



P
allokalat on ihan tavallinen partioryh-
mä Pasilassa, täynnä innokkaita partio-
tyttöjä. Leikkiminen on tärkeä osa par-
tiotoimintaa ja mieleisimpiä leikkejä 
on ollut mm. sokkohippa. Uusille ryh-
mäläisille joudumme aina selittämään, 
että meillä tosiaan kaikki ovat hipassa 

sokkoja. Näin leikkiminen on reiluinta, sillä muka-
na leikkii myös näkövammainen Ronja.

Pallokalojen tarina ei alkanut sisupartion poh-
jalta. Pasilaan tarvittiin ryhmä seikkailijaikäisille 
10–12-vuotiaille tytöille. Perustettiin siis Palloka-
lat, jossa oli aluksi vain neljä tyttöä. Koska minul-
la oli ryhmänjohtajana etuoikeus päättää, ketä ryh-
määni otin ryhmäkokoa kasvattamaan, laitoin säh-
köpostia kolmen näkövammaisen tytön vanhemmil-
le. Tunsin heidät entuudestaan ja tiesin tyttöjen ole-
van saman ikäisiä kuin ryhmäni tytöt. Lisäksi tiesin, 
että he pärjäisivät ryhmässä, joka ei ollut vielä kovin 
täynnä. Itselläni oli myös kokemusta näkövammai-
sista lapsista kerhotoiminnan kautta ja näkövammai-
suudesta, opastuksesta ja kuvailusta viittomakielen-
tulkin erikoistumisopintoihin sisältyvien opintojeni 
kautta. Yhteydenoton perusteella kaksi tytöistä aloit-
ti ryhmässä ja toinen heistä, Ronja, on ollut muka-
na Pallokalojen historian alusta saakka. Helsingis-
sä on aikoinaan ollut näkövammaisten oma ryhmä, 
mutta toiminta hiipui vähitellen ja yritykseni perus-
taa uudelleen toimintaa samoille kulmille ei tuotta-
nut tulosta. Integraatio kuitenkin sopi vanhemmille, 
he pitivät sitä jopa parempana vaihtoehtona kuin lii-
an pientä sisupartioryhmää.

Koska näkövammaisuus oli mukana heti alusta 
saakka, aloimme suunnitella ryhmän toimintaa sitä 

Sisupartio on 
partiota kaikille

Ryhmän omalla retkellä Kivinokan esteettömällä luon-
topolulla. Kohokartta lintulavalta levittäytyvästä maise-
masta kiinnosti kaikkia tasapuolisesti.

Teksti ja kuvat  Janica Kärpänoja

Sisumerkissä sammakkoa ympäröi jalus-
solmu, vahva solmu, jonka vammaton ja 
vammainen partiolainen yhdessä solmivat. 
Merkkiä saa käyttää sisupartiotoimintaan 
osallistuva partiolainen ja hänen partiolai-
nen avustajansa sekä johtajansa.
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silmälläpitäen. Yksi ehto oli, että toimintaa pyörittää 
kaksi johtajaa, jolloin avustajakysymyksestä päästään 
esimerkiksi retkillä. Toinen johtaa ja toinen avustaa. 
Aluksi olin itse enemmän avustajan roolissa, myö-
hemmin leiriä varten harjoittelimme apujohtaja Au-
gustan kanssa enemmänkin opastamista ja kuvailua. 
Kaikki hoidetaan partion periaatteen mukaan vapaa-
ehtoistyönä, kumpikaan ei siis saa palkkaa avustami-
sesta. Toinen toiminnan tärkeä tuki, toisen johtajan 
lisäksi, on ollut yhteys apu- ja toimintavälineisiin Nä-
kövammaiset lapset ry:n toimiston kanssa. Olemme 
saaneet lainata pistekirjoituskonetta ja olen itse kir-
joittanut tarvittavat materiaalit. Mukautettuja pele-
jä on saatu lainata, kun niitä on tarvittu. Kesäleiril-
le saimme lainaksi pistekompassin Valteri Skillasta.

Kolmas tärkeä asia on ollut tietenkin taustayhtei-
sön eli partiolippukunnan tuki. Olemme pyrkineet 
tuomaan joka kerta yhteisten tapahtumien yhtey-
dessä selkeästi esille, että mukana on näkövammai-
nen ja mitä se tarkoittaa. Olemme myös säännöllises-
ti muistuttaneet vastuuhenkilöitä, että osaamista löy-
tyy molemmilta ryhmänjohtajilta ja apua saa puhe-
linsoitolla, jos partio-ohjelman mukauttamisessa on 
haasteita. Ongelmia on pyritty ratkomaan jo ennen 
niiden syntymistä sekä yhdessä partion että vanhem-
pien kanssa. Oli esimerkiksi selvää jo ennen talvilei-
rille lähtöä, että kaminan käyttämiseen tarvitaan pa-
takinnas, jolloin se löytyi rinkasta, kun sitä tarvittiin. 

Töölön Tähystäjien Tähtitieteellisellä retkellä vinkui jo nur-
kissa syksyinen viima, joten halkojen hakkaaminen tuli tar-
peeseen.

Sisupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka tarvit-
sevat erityistä tukea partiossa vamman, pit-
käaikaissairauden tai jonkin ominaisuuden 
takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän 
kuin muissa ryhmissä ja toiminnassa tarvi-
taan aikuisen tukea. Sisupartio ei noudata 
omaa partio-ohjelmaa vaan kaikille samaa 
partio-ohjelmaa sovelletaan sisupartiolaisten 
tarpeisiin sopivaksi. Partiopiirit tukevat alu-
eensa sisujohtajia mm. järjestämällä sisujoh-
tajapäiviä. Sisupartiolaisia on Suomessa noin 
430, 150:ssä lippukunnassa.

”Partio on minulle tärkeä harrastus, samalla se mer-
kitsee ystäviä ja hauskuutta. Se oli myös viime vuon-
na vastapainoa kiireiselle koulunkäynnille. Partiossa 
olen oppinut muun muassa tekemään solmuja, soit-
tamaan hätäpuhelun, kääntämään tajuttoman kylki-
asentoon. Ja pitämään HAUSKAA!”

Ronja Hampf
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H
ei, olen Edla Bmaberg, 
olen 14-vuotias ja asun 
Vesilahdella. Olen pie-
nestä asti harrastanut 
balettia, lentopalloa, 
uintia, telinevoimiste-
lua sekä ratsastusta. Rat-

sastuksesta tuli kuitenkin aivan mi-
nun juttuni.

Aivan ensimmäisiä kertoja ratsas-
tin Huittisissa, olisinko ollut neljä- tai 
viisivuotias. Innostuin ja aloitin hep-
pakerhossa ihan lähellä meitä oleval-
la ratsastuskoululla. Kävin toisenkin 
kerran Huittisissa, tällä kertaa muka-
na oli myös ystäväperhe. Olimme mo-
lemmilla kerroilla äidin kanssa kahden. 

Tykkäsin Rassalla käymisestä to-
della paljon. Muistan vielä, kun meil-

lä oli omat punaiset kansiot, jotka ko-
ristelimme ja sen sisällä oli kaikenlai-
sia heppajuttuja. Minulla oli myös oma 
hoitoponi Pökö. Pökö oli söpö pieni 
vaaleanruskea poni. Pääsimme myös 
kärryajelulle ja opettelimme perusal-
keita ja hevosen hoitoa. 

En muista miksi, mutta kerhotoiminta 
lopetettiin. Olin jonkin aikaa ratsasta-
matta, kunnes sain vapaa-ajan avusta-
jan. Hannalla oli oma hevonen Mim-
mi. Opin todella paljon lisää Hannan 
ja Mimmin kanssa. 

Ilmeni myös, että olen allerginen he-
vosille. En hengenvaarallisesti, mutta 
silloin se oli hyvin voimakas ja inhot-
tava. Nenä meni tukkoon välittömäs-
ti harjatessa, silmät vuosivat ja ääni-

Tallikavereita
kin saattoi lähteä. Mutta itsepäisenä 
sinnittelin aina, sillä ratsastaminen 
ja hevosten kanssa touhuaminen oli 
mukavaa. 

Pikkuhiljaa allergia alkoi siedettyä, 
mutta sitten Mimmi sairastui. Viimei-
sen kerran olin Mimmin selässä talvel-
la, en muista mikä vuosi olisiko noin 
3–4 vuotta sitten. Sain ratsastaa ilman 
liinaa tai talutusta. Mimmi oli virkeänä 
pakkasesta. Ensimmäisen kerran se läh-
ti kentän kulmasta aivan täysillä, aina-
kin siltä se tuntui niin pienenä. Mim-
mi pysähtyi vasta, kun lumipenkka tuli 
vastaan. Pysyin selässä jollain ihmeen-
kaupalla. Mimmi lähti vielä toisenkin 
kerran, silloin Hanna nousi Mimmin 
selkään ja ratsasti jonkin aikaa, että 
Mimmi rauhoittuisi. En päässyt ratsas-
tamaan hetkeen ja sitten Mimmi sai-
rastuikin kaviokuumeeseen. 

Kaviokuume on vakava sairaus, jo-
ka vaurioittaa kavion yleensä pysyväs-
ti. Kaikkia kaviokuumeen aiheuttajia 
ei tunneta, tulehdukset ja aineenvaih-
duntahäiriö ovat muutamia syitä ka-
viokuumeeseen. Myös mekaaninen 
rasitus, kuten ratsastus, kengitysvir-
he tai ajo kovalla pinnalla voivat ai-
heuttaa kaviokuumeen. Nimi voi hä-
mätä, sillä kaviokuumeeseen ei suora-
naisesti liity ruumiinlämmön nousu. 
Mimmillä saattoi olla jotain muuta-
kin, en oikein muista tarkemmin. Lo-
pulta Mimmi jouduttiin lopettamaan.

Jälleen oli muutaman vuoden tauko, 
kunnes paras ystäväni Aino aloitti rat-
sastamaan Rassalla. Aloimme käydä 

Teksti Edla Bamberg
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Ratsastus 
b Ratsastus on ollut paralympialaji vuodesta 1996 alkaen. Täl-
lä hetkellä se on paralympialaisten lajivalikoimassa liikunta- ja nä-
kövammaisilla urheilijoilla. Paralympialaisissa ratsastetaan koulu-
ratsastus-, joukkue- ja henkilökohtainen kilpailu. Kehitysvammais-
ten urheilijoiden on mahdollista harrastaa ja kilpailla useimmissa 
ratsastusmuodoissa omalla tasollaan. Special Olympics -kilpailuja 
voidaan järjestää kouluratsastuksessa, englantilaisessa ratsastus-
luokassa, peilikuvaratsastuksessa ja lännenratsastuksen eri lajeis-
sa. Suomessa kilpaillaan lähinnä kouluratsastuksessa ja englantilai-
sessa ratsastusluokassa.

b Ratsastusleirejä ja valmennusta eritasoisille ratsastajille järjes-
tetään Suomessa ympäri vuoden. Lajin kehitysvammaisten urheili-
joiden Special Olympics -kisat järjestetään vuosittain. Lisäksi järjes-
tetään kansallisia kilpailuja, joissa sarjoja on sekä aloittelijoille että 
kokeneemmille liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille ratsastajille.

b Vammaisratsastus on integroitu Suomen Ratsastajainliittoon, jo-
ka vastaa ratsastuksen kilpa- ja huippu-urheilusta. Suomen vam-
maisurheilu ja liikunta, VAU ry vastaa lajin Special Olympics -toi-
minnasta, kansallisesta toiminnasta sekä harrastetoiminnasta.

b Ratsastus on integraatiolaji, jonka toimintaa ja yhteistyötä lajilii-
ton kanssa koordinoi VAU:n kilpa- ja huippu-urheilun toimialapääl-
likkö Hannele Pöysti.

b Suomen Ratsastajainliitto, Radiokatu 20, 00093 Valo
Lajivastaava Hanna Talvitie, 
(09) 2294 5242, hanna.talvitie@ratsastus.fi

b Special Olympics -toiminta
Lajikoordinaattori Elina Ahtiainen, 
045 139 7373, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi

(tiedot: vammaisurheilu.fi)

samalla tunnilla ja nyt olen ratsastanut 
Rassalla taas kolme vuotta. Käyn tors-
taisin puoli viiden tunnilla. Kouluai-
kaan päivän rutiini menee usein: kou-
lusta kotiin, ruokaa, vaatteiden vaih-
to ja tallille. Käyn tallilla auttamassa 
Annia, joka on tallin omistajan tytär 
ja hän itse kisaa ja ratsastaa kolmel-
la hevosellaan. Anni on jo aikuinen, 
mutta juttua kyllä riittää. Tallilla käy-
minen on välillä raskasta, mutta silti 
opettavaa. Aina oppii jotain uutta, fyy-
sisesti saa päivässä tehdä aika paljon. 

Hevoset ovat mielestäni todella rau-
hoittavia ja terapeuttisia. Tallilla puu-
haillessa unohtaa kaiken mistä stres-
saa, kuten esimerkiksi koulun. Itse pi-
dän esteratsastuksesta. Kouluratsas-
tus on myös mukavaa ja tärkeää. Itse 
kuitenkin tähtään menestykseen es-
teillä. Tällä hetkellä hyppään paljon 
Jussilla. Jussi on mukava, hiukan oi-
kukas mutta me tulemme hyvin jut-
tuun. Jussi on rodultaan New forest 
-poni. Koulua tykkään ratsastaa To-
vella. Tove on hiukan temperament-
tinen tamma ja sen kanssa vain pitää 
olla kärsivällinen, sen näkee kyllä il-
meestä ja korvista, jos on huono päi-
vä, silloin se vain tarvitsee paljon rak-
kautta. Tovella en tule kisaamaan vie-
lä moneen vuoteen. Tovella on tuulen-
sa. Se voi aivan puskista vain lähteä 
ja pukittaa ratsastajan alas kouluken-
tällä. Joten paljon ja paljon harjoitus-
ta tarvitsee tässä lajissa, jos aikoo ki-
sauralle lähteä.

Harrastuksena ratsastus on todella 
mukavaa. Ja suosittelen ehdottomas-
ti kokeilemaan, jos vähänkin mielen-
kiintoa löytyy. Minulla näön kanssa 
ei ole ollut ongelmia. Kirkkaalla sääl-
lä käytän aurinkolaseja. 
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Suomen albinismiyhdistyksen jäsentapaaminen 
järjestettiin Hämeenlinnan Cumulus hotelli Aulan-
golla 16–17.9.2017. Osallistujamäärä tapaamisessa 
oli huikeat 32 osallistujaa (18 aikuista ja 14 lasta).

Viikonlopun kohokohdaksi oli suunniteltu Hugo 
Park -kiipeily Aulangon naapurissa,  mutta tapaa-
miseen lähtiessä satoi vettä aivan kaatamalla.  On-
neksi ihme tapahtui; puoli tuntia ennen suunni-
tellun kiipeilyn alkua sade lakkasi ja aurinko valaisi 
luonnon – uskomatonta, pääsimme kiipeilemään. 

Kiipeilyyn osallistujien ikähaitari oli 3–54 vuotta! 
Ja kaikki selvisimme radoista ilman haavereita.  Vii-
konloppu oli todellakin piristysruiske arjen keskellä 
– mukavaa tekemistä mukavien vertaiskulkijoiden 
kanssa.  Haluamme kiittää Näkövammaiset lapset 
ry:tä lapsiperheiden majoituksen tukemisesta. Ensi 
vuodelle suunnittelimme tapaamisen järjestämis-
tä Tallinnaan – toivottavasti saamme vähintään yh-
tä suuren joukon mukaan retkellemme. 

Suomen albinismiyhdistys ry
Sirpa Bamberg, puheenjohtaja

Suomen albinismiyhdistys haki voimia syksyyn Hugo Parkissa 

Huiman hyvä joulu! kuvailutulkattuna

Joulukalenteri esitetään kuvailutulkattuna päivittäin 1.–
24.12. Kuvailutulkkaus kuunnellaan digiboksin hollanti-ääni-
valikon kautta. 

Y
len joulukalenterin  Huiman hyvä joulu! on lämpöi-
nen tarina rohkeudesta olla se mikä on. Tarinassa 
on mukana herkullisia henkilöhahmoja, joista jokai-
nen löytää suosikkinsa. 

Kaino Juhana, Huima Hurja ja Serkku Shh solmivat ystä-
vyyssopimuksen ja päättävät ottaa selvää Joulupukin salai-
sesta kirjasta. Kirjan etsintä muuttuu seikkailuksi, jossa jou-
dutaan pohtimaan mikä on oikein ja mikä väärin.

Tarinaa vie musiikillisesti eteenpäin Haitari Halkee Kos-
shin ja Iloisten Velikultien tarttuva musisointi. 

Joulukalenteri on lastenohjelmien suursatsaus jouluun 
2017. Kuvauksia on tehty Lapin lumisissa maisemissa sekä 
Mediapoliksen lämpöisissä studioissa.

Tarinan on käsikirjoittanut Kati Kaartinen ja ohjannut Ol-
li Mononen.  
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Lapsiperheen arki on todistetusti työntäytei-
nen. Kun perheessä on erityistarpeinen lapsi, 
on arjen haastetta tuplasti. Unohdinko jonkun 
juuri nyt tärkeän, näkövammaisen lapseni tule-
vaisuuteen vaikuttavan asian? 

t Tavoite
Sopeutumisvalmennuskurssilla perheellä 
on aikaa pysähtyä viideksi päiväksi arjen pyöri-
tyksestä. Vanhempana saat keskustella toisten 
samassa tilanteessa olevien vanhempien sekä 
eri alojen asiantuntijoiden kanssa lapsesi tule-
vaisuudesta. Lapset ovat turvallisesti ohjaajien 
vetämässä toiminnassa. Kaiken toiminnan 
perustana on antaa näkövammaiselle lapselle 
ikätasoista kuntouttavaa toimintaa leikin ja 
itsenäisyyttä tukevan toiminnan keinoin.
 

aAika 
3–6 vuotiaat perheineen: 9.–13.4.2018  
Alakoululaiset perheineen: 4.–8.6.2018

sSisältö
Lapsille mieleenpainuvia kokemuksia ovat mm. 
retkellä karhunturkin silittäminen, itse toimi-
tettu asiointi kaupassa tai puhuvalla hissillä 
ajelu eli ”hissiseikkailut”. Kaiken tämän takana 
on liikkumistaidon harjoitukset, omatoimi-
suustaitojen tukeminen, sosiaalisten suhteiden 
harjoittelu ja paljon muuta. 
   Vanhempana saat tietoa näkemisestä ja 
erilaisista näkövammoista. Heikkonäköisyyden 
ja sokeuden haasteista keskustelet näkövam-

maistaitojen ohjaajien kanssa. Pohdimme myös 
yhteisesti sosiaaliturva-asioita, koulunkäyntiin 
liittyviä kysymyksiä ja kunkin lapsen edellytyk-
siä itsenäiseen elämään ja sitä tukevia toimia. 
   Sopeutumisvalmennuskursseilla toimimme 
paljon ryhmässä. Vanhemmilla on omat ko-
koontumiset ja kuntoutujalapsilla on omat 
ryhmänsä. Myös sisaruksille on omaa ohjelmaa. 
Mutta tietenkin koko perhe saa myös koke-
muksia yhdessä – retkeillään, pelataan, kokeil-
laan ja opitaan! 
   Ja mitä ovat La-Ku, Siri jne.? Tule selvittä-
mään!

h Hakeminen
Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 104 tai 
KU 132. Liitä hakemukseen kuntoutussuunni-
telma tai B-lääkärinlausunto, jossa suositellaan 
tätä sopeutumisvalmennusta. Toimita hakemus 
liitteinen Kelan toimistoon.

Yhdessä tekemään ja kokemaan 
Mikä on La-Ku, mikä on SIRI?

lLisätietoja
Kirsi Hirvonen, p. 09 3960 4455 
Arja Marila, p. 09 3960 4533

www.nkl.fi/kuntoutus 
www.facebook.com/lastenkuntoutusnkl



Työllisyyspalveluista 
työelämäpalveluiksi

N
äkövamman ja työn yhteensovittami-
nen on usein vaikeaa ja näkövammais-
ten työllisyysprosentti onkin alhaisem-
pi kuin vammattomien. Lähtökohtai-
sesti päämääränä tulisi kuitenkin olla 
tilanne, jossa näkövammaisilla on se-
kä aito oikeus että yhtäläiset mahdol-

lisuudet työhön. 
Tie työhön kulkee useamman mutkan kautta ja työ-

uran kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään vuosia en-
nen täysipainoista työelämään siirtymistä. Onnistu-
nut ammatinvalinta ja tehokas työelämään kiinnitty-
minen opintojen aikana ovat avainasemassa menes-
tyneiden työelämään johtaneiden polkujen viittoi-
na. Peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana jär-
jestettävien työelämään tutustumisjaksojen tarkoi-
tus on tukea oppilasta, koulua ja perhettä ammattia 
ja jatkokoulutuspolkua valittaessa. Nämä jaksot ovat 
useimmille suomalaisille lapsille ensimmäinen kos-
ketus työelämään ja sellaisena niiden merkitystä ei 
voi aliarvioida. Näkövammaisille lapsille ne tarjoavat 
erinomaisen mahdollisuuden hakea tuntumaa näkö-
vamman vaikutukseen työntekoon.

Jatkokoulutuspolkua pähkiessä voi olla hankalaa 
tasapainotella omien toiveiden ja näkövamman aihe-
uttamien rajoitusten välillä. On kuitenkin parempaa 
tasapainoilla ja hakeutua työelämään kokeilemaan 
omia rajojaan kuin istua kotona ja pohtia erilaisten 
työtehtävien sopivuutta niitä kokeilematta. Työn te-
keminen, on se sitten työelämään tutustumista, työ-
harjoittelua tai kesätyötä, on usein kaikkein parhain-
ta ammatinvalinnanohjausta. Epäonnistumisia ei tu-
lisi pelätä, vaan pyrkiä suhtautumaan pieleen mennei-

siin työelämäkokemuksiin oppimismahdollisuuksina.
Koulutuksen, ammatinvalinnan ja työn kysymys-

ten kanssa ei tarvitse kuitenkaan jäädä yksin. Näkö-
vammaisten liiton työllisyyspalveluiden nimi muuttui 
työelämäpalveluiksi 1.8.2017, mutta tarjoamme enti-
seen tapaan apua, neuvoja ja tukea niin näkövammai-
sille kuin näköongelmaisillekin työn, ammatinvalin-
nan, opiskelun ja näkemisen ongelmien yhteensovit-
tamisen kysymyksissä. Palvelumme on maksutonta 
ja toimimme koko Suomen alueella. Meihin voi olla 
yhteydessä kaikissa yrittämiseen, työelämään, opis-
keluun ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Työ on tärkeä osa kansalaisuuden kokemusta. Työn 
tekeminen yhdistää ihmisiä tavoilla, joista henkilö tu-
lee usein tietoiseksi vasta jäätyään työelämän ulko-
puolelle. Kyse ei ole vain sosiaalisista suhteista työpai-
kalla, työn tuomasta arjen rytmistä, palkasta, työter-
veyshuollosta tai eläketurvasta, vaan laajemmin tun-
teesta, että on osa sitä suurta joukkoa suomalaisia, jot-
ka käyvät työssä. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme 
asettaa normiksi ihmisen, joka käy työssä tai ainakin 
on matkalla työtä kohden, vaikkapa opiskellen. Heitä 
ymmärretään ja tuetaan. 
Työ yhdistää heitä. Niil-
lä, jotka normista poik-
keavat, on vaikeampaa. 
Heidän on perusteltava 
itsensä niin sosiaalisis-
sa tilanteissa kuin yh-
teiskunnassa ylipäätään 
tai, niin kuin usein käy, 
jättäytyä syrjään. 

Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

ville.ukkola@nkl.fi
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Kevättalven 2018 lomat
b 18.2.–23.2. Talviloma Vuokatti, Sotkamo
b 24.2.–1.3. Talviloma Vuokatti, Sotkamo
b 21.–24.3. Kevättalven taikaa, Möhkö, Ilomantsi

Tulossa kesällä 2018
b Päivä Tukholmassa -risteily
b Perhepäivä Issikka teemalla Kainuussa
b 18.–20.5. Ratsastusloma Huittisissa 
b 12.–16.6. Laineiden liplatusta ja kavion kopsetta 
Ilomantsissa 

Yhteistyötapahtumat 
b 9.–10.6. Silmäteräviikonloppu
Ruissalon kylpylä, Turku. Näkövammaiset lapset ry:n 
kanssa
b 29.7.–2.8. ”Koiramainen loma” teemalla ystävyys, ka-
veruus ja liikkumistaito. Näkövammaiset lapset ry:n 
kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedot www.silmatera.fi
b 6.–9.9. Hossan Syysseikkailu - Nuku yö ulkona. Yhteis-
työssä Malikkeen kanssa.

Lomalle!

Laskettelemaan ja lumilautailemaan 
Sokeain lasten tuki ry on mukana VAU:n, Malikkeen ja 
hiihtokeskusten kanssa toteuttamassa Lumilauantai ta-
pahtumia. Lähde tutustumaan lasketteluun
tai lumilautailuun. Ilmoittautumiset opetukseen 
kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Rinteessä on tilaa kaikille.

Lumilauantait 
b 13.1. Kaikki Snoukkaa, Svetsin hiihtokeskus, Hyvinkää
b 3.2. Lumilauantai, Ellivuori, Ski Center, Sastamala
b 3.2. Lumilauantai, Frii Ski, Ruokolahti
b 11.2. Lumisunnuntai, Vuokatin rinteet, Sotkamo
b 24.3. Sport Resort Ylläs, Kolari
Lisätietoa: www.vammaisurheilu.fi/tapahtumat

Tee hakemus tai uusi hakemuksesi
Jos lomahakemuksenne lähettämisestä on jo aikaa, on 
aika tehdä päivitetty lomahakemus. Lasten kasvaessa 
lomatoiveet voivat muuttua, joten muistakaa päivittää 
myös toive kohteesta. 
b Lomaa voit hakea suoraan nettisivujen kautta tai suun-
nitella ensin yhdessä Rilla Aura-Korven kanssa 
info@sokeainlastentuki.com
Hakukaavake löytyy osoitteesta: 
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry:n lomat on tarkoitettu alle 12-vuotiaiden näkövam-

maisten lasten perheille. Lomista suosituimmat – mökkilomat Keski-Suo-

messa tai Ylläksellä – ovat jo täynnä vuodelle 2018, mutta paljon muita lo-

mapaikkoja on vielä vapaana. Lomalta lapsi voi löytää kaverin tai saada 

startin uuteen harrastukseen. Lomalle ei tarvitse lähteä satojen kilometrien 

päähän. Loma lähellä voi olla aivan yhtä rentouttava.

Nyt on aika hakea lomia myös jo 
vuodelle 2019!

Kuluneesta vuodesta kiitokset kaikille mukana olleille perheille – yhdessä 
teimme lomasta muistorikkaan elämyksen. Kiitos ohjaajille ja yhteistyö-
kumppaneille, yhteistyössä on iloa ja voimaa.

Rilla Aura-Korpi ja Sokeain lasten tuki ry hallitus
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Tulossa 
Liikunnallinen pääsiäinen 
30.3.–1.4.2018
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
n Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu. Ohjattua liikuntaa vanhemmille, lapsille ja 
perheen pienimmille, viikonloppu soveltuu kaiken ikäisille.
n Lajikokeiluina: maalipallo, luistelu ja taekwondo.
n Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja ensisijalla ovat ensi kertaa leirille 
lähtijät. Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
n Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50 €
- aikuinen 150 €
- lapsi 6–16v. 80 €
- lapsi 0–5-v. ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (2 vuorokautta) sekä täysihoidon.
n Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.
n Hakemukset 25.2.2018 mennessä.

Vanhempien viikonloppu 
7.4.–8.4.2018
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 7.4.2018
Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna
n Viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille, varaa hyvissä ajoin mum-
mit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. 
n Yhteinen aloitus klo 10.30 yhdistyksen vuosikokouksella. Lounaan jälkeen mahdollisuus ko-
keilla maalipallon pelaamista ja sitten on aika rentoutua kylpylässä. Yhteinen illallinen nouto-
pöydästä nautitaan klo 18.00 rauhassa rupatellen.
n Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja 
ateriat (lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen), ohjelman 
sekä kylpylän allasosaston ja kuntosalin vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 
15 lähtien. 
n Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
n Hakemukset 4.3.2018 mennessä.

n Ilmoittautumislomakkeet ja lisätiedot leireistä löytyvät www.silmatera.fi -> Toiminta

Näkövammaiset lapset ry:n tapahtumakalenteri 2018 ilmestyy heti 
vuoden alussa. Se lähetetään jäsenperheille jäsenpostissa tammikuussa. 
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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




