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Leijonaemojen Näkymätön sisarus -hank-
keessa tuodaan sisarusta näkyviin ja kuu-
luviin perheessä. Hankkeen aikana tarjo-
taan illanviettoja vertaistuen parissa sekä 
viikonloppuja yhdessä vanhempien kans-
sa. Tapahtumiin voi osallistua sisarus van-
hempiensa kanssa. 21.-23.9. Espoossa 
sekä 9.-11.11. Hämeenlinnassa järjeste-
tään viikonloput, joissa sisarus voi viettää 
huoletonta, yhteistä aikaa vanhempien-
sa kanssa. Viikonloppuista, elokuvaillois-
ta ja muista ja tapahtumista tietoa Leijo-
naemojen Facebook-sivulla ja osoitteessa 
leijonaemot.fi/tapahtumat

Albinismiyhdistyksen syystapaaminen
Suomen albinismiyhdistys ry:n jäsentapaaminen pidetään 
22.–23.9.2018 Aulangolla, Hämeenlinnassa
Ohjelmassa mm. kiipeilyä Hugo-parkissa, kylpylä ja illalla 
vanhempien kokoontuminen.
Ilmoittautumislinkki löytyy osoiteesta: 
albinismiyhdistys.omasivu.fi ja ilmoittautua voi elokuun 
loppuun mennessä.

JNCL-perheiden tukiyhdistyksen 
Vanhempien viikonloppu 5.–7.10.2018
Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Majoitus: Lapland Hotels Tampere, Yliopistonkatu 44
Teemana tukimuodot ja erityinen sisaruus
Viikonloppu on VpA 15§ mukaista sosiaalista sopeutumis-
valmennusta JNCL- ja LINCL-tautia sairastavien lasten ja 
nuorten vanhemmille.
Ilmoittautuminen, hinnat ja tarkempi ohjelma:
https://www.flomembers.com/suomenjncl/events/
Ilmoittautuminen 18.9. klo 21 mennessä.
Lisätiedot: puh 040 588 1918 tai  info@jncl.fi .

PuluBoi kuvailutulkattuna
PuluBoin ja Ponin leffa on Mari Rantasilan ohjaama vauh-
dikas koko perheen elokuva, joka sai ensi-iltansa 3.8.2018. 
Elokuva kertoo koulun aloittamista jännittävän Poni-tytön 
ja tämän rämäpäisen mielikuvitusystävän Puluboin yhtei-
sestä kesästä. Leikin ja luovuuden riemua säteilevä eloku-
va perustuu Veera Salmen hittikirjasarjaan, joka on nous-
sut anarkistisella huumorillaan ilmiöksi niin aikuisten kuin 
lastenkin keskuudessa. 
Elokuvaan on tehty kuvailutulkkaus, joka on käytettävissä 
älylaitteella Movie Reading -sovelluksen kautta. 

Toimintaa erityislapsi-
perheen sisaruksille 

Sokeain Lasten Tukisäätiön 
apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apuraho-
ja mm. näkövammaisten lasten harrastustoi-
mintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perhei-
den lomakustannuksiin tai muuhun sellai-
seen tarkoitukseen, jonka kohteena on nä-
kövammaisten lasten ja heidän perheidensä 
elinolosuhteet ja niiden parantamiseen täh-
täävä toiminta.

Hakemukset 30.9.2018 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
http://www.sokeainlastentukisaatio.fi
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

T
ästä seuraavan Silmäterän ilmestymiseen siinä itsenäisyyspäivän 
kynnyksellä mahtuu monenmoista juhlaa ja merkkipäivää. Nyt en 
puhu kekristä, pyhäinpäivästä, halloweenista tai isänpäivästä, vaan 
näkövammaisyhteisön omista juhlista ja teemapäivistä.

Kausi alkaa syyskuun kolmantena lauantaina vietettävästä Kan-
sainvälisestä retiniitikon päivästä Retina Day:sta, jota on alettu viet-
tää 1990-luvulla. Retina Day kiinnittää huomiomme perinnölli-

siin verkkokalvon sairauksiin, niiden tutkimukseen ja hoitojen kehittymiseen.
Seuraava juhlapäivä on 11. lokakuuta ja juhlan aihe juontaa juurensa vuoden 

1928 tammikuuhun, jolloin seitsemäntoista näkövammaisten asioita ajavaa ja 
heidän hyväkseen toimivaa yhdistystä piti yhteistyökokouksen Helsingin Sää-
tytalolla. Tuossa kokouksessa muodostettiin Sokeain Keskusliitto eli nykyinen 
Näkövammaisten liitto. Yhdistysrekisteriin se merkittiin 15.10.1928. Nyt, lo-
kakuussa 2018, Näkövammaisten liitto siis juhlii 90-vuotispäiviään. Meidän-
kin yhdistyksemme osallistuu juhlintaan 11.10. Iiris-keskuksessa järjestettä-
vällä tapahtumatorilla, joka on avoinna kaikelle kansalle.  

Seuraavalla viikolla, 15. lokakuuta, on vuorossa Kansainvälinen valkoisen 
kepin päivä.  Kepin ja sen valkoisen värin tarina lienee alkanut 1920-luvulta, 
mutta päivää kepin kunniaksi ja sen tunnetuksi tekemiseksi alettiin viettää 
Yhdysvalloissa 1964. Perinteisin juhlintatapa ovat keppimarssit, joita meillä 
Suomessakin silloin tällöin järjestetään.    

Marraskuun toisella viikolla on vuodesta 1921 lähtien vietetty Sokeain viik-
koa. Ohjelmaa viikolla on vuosien varrella ollut monenlaista: käsityötuottei-
den myyntinäyttelyt, kirkkokonsertit ja Markus-sedän lastentunnit  – vuo-
den 1952 Sokeain viikon vetonaulana oli peräti Miss Universum Armi Kuu-
sela.  Sokeain viikon teemat ovat vaihdelleet työllisyydestä toimeentuloon ja 
opiskelusta tiedonsaantiin. 

Tänä vuonna Sokeain viikko on myös lasten juhla. Perheiden aa-
miaistapaaminen ja asiaankuuluva riehunta pidetään Tampereen, 
Turun ja Vantaan HopLopeissa 17.11. Kouluille, näkeville kave-
reille ja sisaruksille julkaisemme Sokeain viikoksi oman tehtävä-
paketin, joka tutustuttaa lapsia mm. Braillen salakirjotukseen. 
Juhlat ja teemapäivät kertovat meille asioista, jotka ovat arvok-
kaita jollekin ihmisryhmälle. Ne jakavat tietoa ja kiinnit-
tävät huomiomme ilmiöihin, jotka muuten ehkä me-
nisivät ohi korviemme ja silmiemme. Jaetaan mekin 
siis nämä omat juhlamme naapurien ja kylänmies-
ten kanssa. Ystäväthän vasta tekevät juhlasta juhlan.  

Juhlan aihetta

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 8 5



Mistä 
vertaistuki 
syntyy?

Teksti Leena Honkanen
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Ilolan ja Salmelan perheitä yh-

distää asia, jota kukaan muu 

heidän lähipiirissään ei pys-

ty jakamaan. Lasten näkövam-

ma on tuonut perheet yhteen 

ja pitänyt yhdessä jo kymme-

nen vuotta. 

J
oulukuun kolmannen päivän 
iltana vuonna 2007 syntyi Jy-
väskylän keskussairaalassa ter-
ve tyttövauva, joka vielä sama-
na yönä jouduttiin siirtämään 
vastasyntyneiden teho-osastol-
le. Aamulla lääkäri totesi lap-

sella sydänvian. Tyttö sai hätäkasteessa ni-
mekseen Saana, jonka jälkeen alkoi pienen 
Saana Salmelan matka ambulanssilla koh-
ti Helsinkiä.

Kuusi päivää myöhemmin samassa sai-
raalassa taisteli elämästään seitsemän kuu-
kauden ikäinen Aaro Ilola, joka oli saanut 
tapaturmassa kallovamman. 

– Olimme silloin käymässä Keski-Suo-
messa, jossa välimatkat ovat pidempiä, kuin 
täällä Helsingissä, joten ambulanssia saim-
me odotella pitkään. Ambulanssikyydillä 
lähdimme Jyväskylän keskussairaalaan. Oli 
sunnuntai…  Aaro vietiin kiireellä kuva-
uksiin ja meille kerrottiin, että tilanne on 
erittäin vakava: Aarolla oli kallonmurtu-
ma, joka on halkaissut laskimoviemärin. 
Hänelle täytyi tehdä hätäleikkaus Jyväsky-
lässä. Aikaa Kuopion yliopistolliseen sai-
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l Kuvassa vasemmalta: Otto Ilola, Ulla Salme-
la, Aaro Ilola, Saana ja Sami Salmela sekä Sen-
ja Ilola.

Salmelat ovat tulleet Äänekoskelta kyläilemään 

Helsinkiin Iloloiden kotiin.  Tänään ollaan läh-

dössä retkelle Suomenlinnaan. Perheiden ystä-

vyys alkoi vauvakurssilta vuonna 2009. ”Ilman 

Iiriksen kuntoutusjaksoja emme olisi tässä, näin 

iloisina, sinuiksi näkövamman kanssa tulleina, 

onnellisina löytämistämme ystävistä, vertaisista, 

joiden kanssa jaettu iloja ja suruja, kannustettu 

huonon hetken sattuessa, iloittu edistymisistä, 

onnistumisista tai vain toistemme seurasta”, sa-

noo Ulla Salmela.
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raalaan siirtoon ei ollut, kertoo Aaron 
äiti Senja Ilola.

Saman joulukuisen viikon aikana 
Salmelan ja Ilolan perheiden elämä 
oli mullistunut ja sen oli täyttänyt pel-
ko ja huoli.  

Kohti tuntematonta
Seuraavat kuukaudet molemmat per-
heet elivät pelon ja toivon ristiaallo-
kossa.  

– Saanalle tehtiin avosydänleikka-
us yhdeksän päivän ikäisenä ja joulu-
aaton aattona tyttö pääsi kotiin. Kol-
me viikkoa sairaalassa oli tuonut myös 
jo joukon diagnooseja: selvisi, että hä-
nellä oli selkärangassa perhosnikama, 
joka aiheuttaa skolioosia, kromosomi-
poikkeavuus ja näkövamma. Lasten-
klinikalla lääkärit arvioivat, että Saa-

na on täysin sokea, Saanan äiti Ulla 
Salmela kertoo.  

Aaron leikkaus Jyväskylässä kes-
ti monta tuntia, jona aikana häntä oli 
elvytetty kolme kertaa. 

– Leikkauksen jälkeen Aaroa läh-
dettiin siirtämään tehohoitovarustel-
lulla ambulanssilla Kuopioon. Leik-
kaava kirurgi halusi lähteä sairaan-
hoitajan mukana varmistamaan Aa-
ron matkaa. Siitä myös meidän mat-
ka Kuopioon ja kohti tuntematonta al-
koi, muistelee Senja Ilola.

– Aaro oli Kuopiossa tehohoidos-
sa puolitoista viikkoa, jonka jälkeen 
hänet oli mahdollista siirtää lähem-
mäs kotia, Jorviin. Monenlaisia ongel-
mia, tukalia tilanteita, hätää ja huolta 
on matkan varrella ollut. Ensimmäi-
set viikot taisteltiin hengissä selviämi-

sestä. Mietittiin, mitä on tulevaisuus? 
Saako enää koskaan nähdä lapsensa 
hymyä, saako minkäänlaista kontak-
tia. – Muistan aina erään KYS:in las-
tenneurologin sanat ”Nyt olette vuo-
renjyrkänteellä ja sieltä ei olla hyp-
päämässä alas, vaan lähdetään kulke-
maan polkua, joka on ajoittain kuop-
painen, välillä mennään ylöspäin ja 
välillä ehkä alaspäin, mutta kuljetaan 
omaan tahtiin eteenpäin.” Nuo sanat 
lohduttivat, antoivat voimaa ja uskoa.

Kuntoutus luo uskoa
Vuotta myöhemmin, monien epäily-
jen ja tutkimusten jälkeen sekä Aaron 
että Saanan diagnooseista oltiin jo pa-
remmin selvillä. Saanan diagnoosik-
si varmistui molempien silmien iris 
coloboma, johon liittyy nystagmus ja 

l Yksi tärkeä ja ikimuistoinen yhteinen reissu oli Sokeain lasten tuki ry:n perheloma 
Nötön saarella 2012. Siellä tutustuttiin mm. Soiviin kiviin.

R
IL

LA
 A

U
R

A
-K

O
R

P
I

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 88



näkökenttäpuutokset. Aarolla oli ai-
votrauman jälkitila, aivoperäinen nä-
kövamma, epäilty näkökenttäpuutos, 
hajataittoisuus ja nystagmus. 

Salmeloiden ja Iloloiden oli aika läh-
teä etsimään tietoa siitä, miten omaa 
lastaan voisi parhaiten tukea elämäs-
sä eteenpäin.

Ilolat ja Salmelat tapasivat toisen-
sa ensi kertaa Näkövammaisten lii-
ton lasten kuntoutuksessa vauvaper-
heiden sopeutumisvalmennuskurssil-
la tammikuussa 2009. 

– Kurssille meno jännitti, mutta hy-
vällä tavalla, Senja Ilola sanoo. – Kurssi 
oli hirvittävän rankka, koska tietoa tu-
li paljon ja samalla äärettömän onnis-
tunut. Meitä oli mukana tuolloin kol-
me perhettä, joilla kaikilla oli erilaiset 

ongelmat, mutta yhteys syntyi kuin it-
sestään, koska yhteinen asia oli meille 
niin tärkeä.  Kotiin tulimme rättiväsy-
neinä, mutta varmempina ja toiveik-
kaampina kuin sinne lähtiessämme.

Sami Salmela on hyvillään siitä, et-
tä kurssille tuli lähdettyä heti, kun se 
oli mahdollista.

 – Kuntoutus pitää aloittaa heti – 
yksin on aika hukassa eikä osaa edes 
etsiä kaikkea sitä tietoa, mitä tulisi ol-
la. Siinä ammattilaiset ja heidän pitkä 
kokemuksensa tulevat avuksi. Kurssi 
oli täyttä työtä, tietoa tuli valtavasti, 
enemmän kuin ehti omaksua. Sieltä 
sai ihan konkreetista tietoa siitä, mi-
ten alkaa hoitaa lapsen asioita, kehen 
ottaa yhteyttä ja mihin soitella. 

– Työntekijöiden asenne ja rohkai-

su valoi meihin uskoa selviytymiseen. 
Kurssilla myös jokainen perhe ja lap-
si kohdattiin yksilöinä, mikä ei sairaa-
laympäristössä aina toteudu, Sami Sal-
mela sanoo.

Vertaistuki vie eteenpäin
Jos kurssilla päivät saatiin tietoa, illat 
jaettiin vertaistukea. 

– Kun aikaa oli niinkin paljon kuin 
viisi vuorokautta, ja meitä vain tuo kol-
me perhettä, ehdimme tutustua niin 
hyvin, että loppuviikosta uskalsi pu-
hua jo hyvin avoimesti. Vertaisuus on 
jotain sellaista, mitä muut läheiset ih-
miset eivät oikein voi antaa. Sitä tasoa 
ei vain ole. Se on tietoa siitä, että toi-
nen ymmärtää, eikä mitään tarvitse 
selittää, määrittelee Otto Ilola.

l  Saana (10) ja Aaro (11) ovat reippaita, 
sosiaalisia ja iloisia lapsia. Omat vertaiska-
verit ovat voimavara myös lapselle.
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– Vertaistuki on myös käytännön asioita. 
Vertainen osaa antaa vinkkejä, miten heillä 
on toimittu ja tehty. Voimavaroja tarvitaan 
ja niitä ei aina yksin riitä. Vertaistuki on se 
lähde, josta ammentaa sillä hetkellä, kun 
omat voimat tuntuvat loppuvan. Kurssin jäl-
keen ei ollut enää yksin asioineen, vaan oli 
myös ne toiset vanhemmat joiden puoleen 
kääntyä, kun oma mitta täyttyi, tai kun tar-
vitsi juttuseuraa tai oli kysymyksiä, täyden-
tää Ulla Salmela.

– Meitä vanhempia yhdisti huoli tulevas-
ta, halu saada tietoa ja oppia ymmärtämään 
sitä, miten näkövamma vaikuttaa elämään. 
Kurssilla tuli vahva tunne, ettemme ole yk-
sin huolinemme. Siellä naurettiin ja itket-
tiin. Olimme väsyneitä, mutta vertaistuki 
antoi voimaa, Senja Ilola jatkaa. 

Sanoja ei tarvita
Nyt istumme kesäkuisena aamuna Iloloi-
den olohuoneessa. Salmelat ovat tulleet Ää-
nekoskelta kylään Helsingin Puistolaan. On 
jo kolmas kerta tänä vuonna, kun perheet 
tapaavat pitkästä välimatkasta huolimatta. 
Kymmenen vuotta sitten vauvakurssilla sol-
mittu tuttavuus on kasvanut ystävyydeksi.  

Saana ja Aaro hyppivät pihalla trampolii-
nissa. Perheiden isommat sisarukset, 15-vuo-
tias Emil Ilola ja 20-vuotias Janika Salme-
la näkevät nykyisin harvemmin, mutta ys-
tävyys ja yhdessäolot ovat edelleen tärkeitä. 

– Sisaruksillakin on ollut omat haasteensa, 
kun vammainen lapsi vie paljon vanhempien 
huomiota. Aikaa mene papereiden täytössä, 
lääkäreissä ja terapioissa ja sisar jää vähem-
mälle. Siksi kaikki kuntoutuskurssit ja siel-
lä sisaruksille järjestetty oma ohjelma ovat 
olleet heille myös tarpeen. Siellä he ovat ta-
vanneet vastaavassa tilanteessa olevia sisa-
ruksia ja päässeet jakamaan kokemuksiaan, 
Senja Ilola sanoo.

– Ei tällaista yhteyttä olisi syntynyt, jos ei 
alusta asti olisi tavattu jatkuvasti kursseilla, 
lomilla ja toinen toistemme luona vierail-

lessa. Kesäisin vaikka Salmeloiden mökillä, kun lapset ovat men-
neet nukkumaan ja me aikuiset juttelemme, tulee vahva tunne sii-
tä, mikä meitä yhdistää – ei siihen tarvita sanoja. Yksi tärkeä ja 
ikimuistoinen yhteinen reissu oli Sokeain lasten tuki ry:n perhe-
loma Nötön saarella 2012. 

– Kun Ulla ja Sami kolme vuotta sitten päättivät ”perusteelli-
sen miettimisen jälkeen”, astua avioon, he pyysivät minua ja Ot-
toa todistajikseen. Se oli suuri kunnia ja kertoo siitä, kuinka lä-
heisiksi tämä matka on meidät tuonut.

Aaron ja Saanan talvirieumua Äänekoskella 2018.
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry

puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

L
entokoneiden turvaohjeissa muistutetaan aina, et-
tä lapsen kanssa matkustavan pitää asettaa happi-
naamari ensin itselleen ja sitten vasta lapselleen. 
Tämä on mielestäni viisaus joka pitäisi muistaa 

elämässä muuallakin. Jos omasta jaksamisesta ei pidä 
huolta, ei pian jaksa huolehtia rakkaimistaan. 

Ruuhkavuodet ovat   turhankin legendaarinen käsi-
te jo, mutta mielestäni kuvaavat silti niin osuvasti elä-
mäntilannetta jossa lapset on pieniä, vanhemmat käyvät 
töissä ja yrittävät pyörittää arkea eri vaatimusten ristitu-
lessa. Olen huomannut, että jos omasta happinaamaris-
ta ei muista pitää ajoissa huolta, jää se helposti asenta-
matta ja sitä löytää itsensä haukkomassa henkeä jossain 
puristuksessa kun kukaan ei ole näkemässä. Monet ker-
rat olen asettanut omat tarpeeni viimeiseksi ja joutunut 
huomaamaan, etten pysty olemaan riittävän iloinen ja 
hyvinvoiva kun en ole saanut sitä kuuluisaa omaa aikaa.

Elokuu on meidän perheessä usein se kiireisin kuu-
kausi kun töissä olisi hommia vuorokauden ympäri, 
lasten koulu-, päiväkoti- ja harrastuskuviot käynnisty-
vät ja kaiken organisointi vie aikaa. Pidän tärkeänä, et-
tä siinä missä lasten harrastukset nakutetaan yhteisiin 
kalentereihin, myös vanhempien hapen saanti taataan 
riittävällä harrastustoiminnalla heti alusta alkaen ennen 
kuin sieraimet alkavat vajota pinnan alle. Itse tarvitsen 
oman jaksamiseni takaamiseksi riittävästi tavoitteellista 
liikuntaa. Aiemmin pelasin maajoukkueessa maalipal-
loa, nykyään treenaan crossfittia kolme kertaa viikossa 
ihanan yhteisöllisellä pienellä salilla jossa minut tun-
netaan nimeltä ja saan riittävästi haasteita. Se on niin 
monipuolinen laji ja valmentajan laatimat treeniohjel-
mat niin vaihtelevia, ettei tylsiä hetkiä ole tullut. Moni 
ajattelee, että tällainen harrastustoiminta vain lisää vä-
symystä ja lisähapen tarvetta, mutta itselle se on juu-
ri päinvastoin. On oltava toimintaa, joka vie ajatukset 
pois töistä ja kodista. Ratsastus on ollut aina myös it-
selleni sellainen laji, joka on mahdollistanut täyden ai-
vojen nollauksen pariksi tunniksi. Hevosen selässä lau-
kanvaihtoja treenatessa tai vaikka oman istunnan hio-
misessa ei kertakaikkisesti pysty ajattelemaan kuin sitä 

mitä juuri sillä hetkellä tapahtuu. Vaikka urheiluun me-
nee arjessa usein niin kallista aikaa ja rahaakin ja sitä tu-
lee kotiin hikisenä ja väsyneenäkin, on suihkun jälkeen 
taas niin paljon helpompi hengittää. 

Tärkeintä onkin löytää se tapa, joka itselle tuottaa eni-
ten iloa ja antaa voimia jaksaa arjen pyöritystä. Jokainen 
on itse lopulta vastuussa omasta jaksamisestaan ja uskon, 
että kun vanhemmat pitävät huolta itsestään, ovat he lo-
pulta niitä parhaimpia vanhempia lapsilleen. Jos liikunta 
aiheuttaa vain suorituspaineita ja vie voimia, voivat vaik-
ka käsityöt, leipominen tai maalaus toimia ihan yhtä hy-
vin. Aina on myös niitä tilanteita, ettei omalle ajalle pysty 
varaamaan kuin pienen hetken, silloin voi jo pelkkä kah-
vikupin nauttiminen rauhassa toimia varahapen lähteenä. 

En malta olla mainostamatta tässä samalla myös mei-
dän yhdistyksen tapahtumia jotka ovat tarkoitettu vain 
aikuisille. Syyskuussa pidetään suositut äitien ja isien vii-
konloput. On ollut mukava jutella kerrankin ajan kanssa 
muiden äitien kanssa elämänmenosta, syödä, saunoa ja 
istua iltaa ilman että joku keskeyttää koko ajan. Ja mikä 
parasta, näiden viikonloppujen jälkeen on aina niin mah-
tavaa palata kotiin missä omat arjen kiemurat ja mussukat 
tuntuvat taas niin ihanilta! Lyhyempiä irtiottoja on tarjol-
la Helsinginssä, Turussa ja Tampereella jossa järjestetään 
äitien hemmotteluillat. Järjestämme tammikuussa tällai-
sen pilottina Helsingissä ja osallistujat nauttivat kovasti 
niin hierojiemme käsittelystä kuin inspiroivista naurun 
täyteisistä keskusteluista joissa päästiin pintaa syvemmäl-
le kerta rysäyksellä. 

Nauttikaa värikkäästä syksystä, 
pitäkää huolta toisistanne ja pitäkää 
välillä vaikka sohvaperunapäiviä jol-
loin ollaan vain koko perhe kotona 
yökkäreissä sylitellen. Etenkin satei-
sina päivinä nämä ei-tehdä-mitään 
päivät ovat mitä mainiointa yhteis-
ten akkujen latausta.

Turvaohjeita arkeen
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x Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, 
sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikel-
lonpolku 1, 00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa 
rupatella kahvi-/teekupposen äärellä ja lapset saa-
vat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaa-
tisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat perheil-
le maksuttomia.

Sokkotreffit 
eli perhetapaamiset syksyllä 2018

x Syksyn tapaamiset ovat sunnuntaisin 7.10. ja 
4.11. klo 16–18:

x   Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivel-
le, maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085.  

x  Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista aller-
gioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen 
vai sokea.

x 7.10. Vieraana oikeuk-
sienvalvonan asiantuntija 
Annika Tyynysniemi Näkö-
vammaisten liitosta. Kes-
kustelua sosiaaliturvasta.

Kesä oli täynnä hauskoja tapahtumia ja 
tapaamisia: oli Puuhamaa-päivä, Silmäterä-
viikonloppu sekä Oo mun kaa!  -leiri lapsille ja 
Koiramainen perheleiri 

x Minna Kemppi ja Anna Sarén 
pitivät Näkövammaiset lapset 
ry:n kojua Puuhamaa-päivässä 
kesäkuussa.

x Kesäkuussa vietettiin myös Silmäterä-viikonloppua. Tällä kertaa viisi 
uutta jäsenperhettä kokoontui Ruissalon kylpylään.

Kesämuistoja

x Ennen koulujen alkua 
oltiin taas Ruissalossa, jos-
sa nyt oli vuorossa iki-iha-
na Koiramainen loma! Mu-
kana oli  kuusi perhettä ja 
monta karvakuonoa silitel-
täväksi.
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Omaisten kurssi 
23.–25.11.2018

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 
Ylöjärvi

x Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneiden nä-
kövammaisten lasten perheiden läheisille (isovan-
hemmat, kummit, tädit, sedät jne.).

x Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen 
kasvun tukemisesta, leikistä ja liikkumisesta. Kurs-
silla on mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryh-
mässä. Viikonloppu etenee keskustellen ja yhdes-
sä toimien, luonnonrauhassa rentoutuen ja mauk-
kaasta ruuasta nauttien.

x Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokah-
villa ja päättyy sunnuntaina lounaaseen.

x Hinta: 80 € sisältää kurssin aikaisen majoituksen 
täysihoidolla ja ohjelman. 

x Hakemukset 14.10.2018 mennessä.

Syysviikonloppu
13.–14.10.2018

Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja

x Ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaiskave-
reita. Lähde nauttimaan kylpylästä, hyvästä ruoas-
ta ja vietä aikaa perheen kanssa. 

x Hinnat: 
o  näkövammainen lapsi ilmainen
o  saattaja 40 €
Muut perheenjäsenet: 
o  aikuinen 85 €
o  4–14-v. lapsi 45 €
o  alle 4-vuotias ilmainen

x Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain 
tervetulokahvista sunnuntain lounaaseen, kylpylän 
sisäänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.

x Hakemukset 9.9.2018 mennessä.

x  Ilmoittautuminen Omaisten kurssille ja Syysviikonloppuun www.silmatera.fi/toiminta

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

x Vietä äitien mukavia vertaisiltoja Helsingissä, Tampereella tai Turussa. Jutustelun ja pienen purtavan lo-
massa mahdollisuus ilmaiseen niska-hartia-hierontaan. Iltoja luotsaavat Näkövammaiset lapset ry:n hallituk-
sen jäsenet Helsingissä Maija Somerkivi, Tampereella Sirpa Bamberg ja Anna Sarén sekä Turussa Tiia Immo-
nen, Jenna Mäkelä ja Minna Kemppi.

x Tampere 5.10. klo 17.30–20.00 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 1)

x Turku 5.10. klo 17.30–20.00 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)

x Helsinki 26.10.2018 klo 17.30–20.30 
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)

x Ilmoittautumiset Tampereelle ja Turkuun viim. 23.9., Helsinkiin viim. 14.10.:  
www.silmatera.fi/toiminta

Äitien hemmotteluillat
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Oo mun kaa! -leirillä kokeiltiin parkouria

Tänä vuonna lasten Oo mun kaa! -leiri pidet-
tiin Kisakeskuksessa, Pohjassa. Mukana oli 16 
lasta, 9 ohjaajaa ja kaksi henkilökohtaista avus-
tajaa. Hannu Rouvinen tuli leirille opettamaan 
parkour-taitoja lapsille ja ohjaajille. Hänen mu-
kaansa parkour on harrastus, joka sopii kaiken-
ikäisille ja -kokoisille  harrastajille. 

Leiri oli Rölli-teemainen, joten leirillä rölleil-
tiin ja tehtiin tietysti kaikkea leirihauskaa, kuten 
soudettiin, saunottiin ja paistettiin makkaraa. 

Oo mun kaa! on 8–13-vuotiaiden näkövam-
maisten lasten omaa toimintaa. Oo mun kaa! 
-kerhot kokoontuvat Helsingissä, Tampereella, 
Turussa ja Jyväskylässä, mutta leirille voi tulla 
mainiosti, vaikka ei kerhoissa pääsisikään käy-
mään. 
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Syksyn 2018 Oo mun kaa! -kerhot

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisil-
le lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden mu-
kaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan ja 
tavataan kavereita. Ohjauksesta vastaavat pääosin so-
siaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerho on maksuton 
osallistujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30, Näkö-
vammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-Suo-
men Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, Tam-
pereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 
A 4)
3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkä-
katu 37)
12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.

l  Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin 26.8. mennessä, 
www.silmatera.fi -> Toiminta

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

Turun Oo mun kaa! -kerhossa vieraili 
viime huhtikuussa Tarinapöytä 
Tarinapöytä kutsuu yhteisen pöydän ääreen kerto-
maan ja kuulemaan tarinoita. Tarinat voivat olla joko 
keksittyjä tai todellisia ja niitä kutkutellaan esiin mo-
niaistisesti kuten musiikin, pienoislavastusten ja eri-
laisten tunnusteltavien käsitöiden avulla. 

Tarinan teemana Turun kerhossa oli seikkailu satu-
metsässä. 

”Aluksi jokainen sai valita oman ötökän. Kun oli kes-
kusteltu ötökästä, lähdimme rantakivien yli harppo-
malla kohti satumetsää. Siellä oli polku, jolla tuli vas-
taan pikkumajoja esineineen. Kun esine oli tunnistet-
tu, keskusteltiin esineeseen liittyvistä kysymyksistä. 

Satumetsän polulla tuli vastaan myös kristallipalo-
ja, jotka tarkoittivat toimintatehtävää. Yhdessä toi-
mintatehtävässä löysimme satumetsästä aarrekät-
kön, jossa oli eri tuoksuja, joita tunnistimme. Sit-
ten oli musisointitehtävä, jossa lauloimme ja leikim-
me pareittain. Satumetsän polku päättyi toivomuski-
veen, jota tunnustellen jokainen sai mielessään esit-
tää toiveen.”, kertoo tarinaohjaaja Anna Arola.
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Lisätietoja: tarinapoyta.com.
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Mitä kivaa voi tehdä Sokeain viikolla?
Sokeain viikkoa on vietet-

ty Suomessa jo vuodesta 

1921, mutta harvoin se on 

ollut lasten juhla – nyt on! 

Ja sinusta on kiinni, kuinka 

paljon meitä juhlijoita on. 

Sokeain viikkoa juhlitaan lauantaina 17.11.2018 klo 9-11 näkövam-
maisten lasten perheiden kanssa kolmessa HopLopissa: Varistos-
sa Vantaalla, Linnanmaalla Tampereella ja Turussa. Lähde mukaan 
ja tule ilmaiseen perhetapahtumaan! Tarjolla on aamupalaa ja sisä-
leikkipuistojen huimat leikkitilat vapaasti käytettävissä. Touhuamaan 
saa jäädä vaikka koko päiväksi.
l Ilmoittaudu 4.11. mennessä: 
www.silmatera.fi/toiminta  

Sokeain viikko 4.–11.11.2018

Salakirjoitusta näkeville
Julkaisemme Silmäterän sivuilla 23–28 Sokeain viikon kunniaksi
näkeville lapsille, esim. sisaruksille ja koulukavereille, suunnattuja askartelu- ja pistekirjoi-
tustehtäviä. Tehtäväsivut sekä lisää tietoa pistekirjoituksesta ja sen 16-vuotiaana kehittä-
neestä Luis Braillesta on tulostettavissa netissä ww.silmatera.fi/toiminta –> Sokeain viikko 
1.9.2018 lähtien. Viekää tietoa lastenne kouluihin!

Näkövammaisten liitto täyttää tänä vuonna 90 
vuotta. Päätapahtuma on torstaina 11.10. kel-
lo 13–19 Iiriksessä Helsingin Itäkeskuksessa. Sil-
loin avataan ovet yleisölle ja kutsuvieraille. Iirik-
sen kolmas kerros muuttuu iloisin värein koristel-
luksi kävelykaduksi ja toiminta- ja esittelypisteitä 
viliseväksi toriksi. 

Näkövammaiset lapset ry on mukana juhlimassa 
liiton 90-vuotissynttäreitä.  Osastollamme on ai-
kuisia ja lapsia, pistekirjoitusopetusta näkeville, 
kirjoja ja lehtiä ym. mielenkiintoista. 
Tule tapaamaan meitä 11.10.2018!

Näkövammaisten liiton 
90-vuotisjuhlatorilla tavataan
lokakuun 11. päivänä klo 13–19.
Paikka: Iiris-keskus, Helsinki
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Maaleja, muotoja, massoja...

l  Oo mun kaa! -kuviskurssilla kokeillaan uusia juttuja ja erilaisia tekniikoita.

l  Kuvataidekurssi on tarkoitettu  8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille – niin 
sokeille kuin heikkonäköisillekin. (mukaan mahtuu 8 osallistujaa)

l  Kurssille osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta kuvataiteen 
tekemisestä.  Opetus ja materiaalit ovat maksuttomia.

l  Kurssi kokoontuu syksyn kuluessa neljä kertaa Näkövammaiset lapset ry:n 
toimistolla osoitteessa Malminkaari 15 A, o00700 Helsinki.

Paints and Friends on nelihenkinen taidekollektiivi Helsingistä. Kollektiivim-
me koostuu neljästä kuvataiteen aineenopettajasta. Toimimme monipuo-
lisesti taiteen alalla järjestäen yhdessä taideaiheisia leirejä, workshoppeja 
ja kursseja, jonka lisäksi toteutamme jokainen omaa henkilökohtaista visio-
tamme taiteilijoina. Olemme järjestäneet lasten kuvataideleirejä ja erilaisia 
taideworkshoppeja. Olemme tehneet yhteistyötä myös eri yritysten, yhtei-
söjen ja tapahtumatuottajien kanssa. Tarkoituksenamme on tuoda taiteen 
iloa ja tekemistä helposti lähestyttäväksi!

oo mun kaa!

-kurssi 

alkaa

l  Kurssipäivät ovat keskiviikkoisin 12.9., 3.10., 24.10. ja 14.11. ja aika kello 17.30–19.30. 
l  Ilmoittaudu mukaan www.silmatera.fi/toiminta viimeistään 29.8. mennessä.
l  Kurssilaisia ohjaavat Paints and Friends: Iisa, Lisa, Rosa ja Ulrika.
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Teksti  Leena Honkanen

N
äkövammaisen lapsen 
ja nuoren on hyvä ope-
tella itsenäiseksi liik-
kujaksi, vaikka taksi- 
ja avustajapalveluja ja 
kännykkäsovelluksia 
olisikin käytössä. Liik-

kumistaito on avain itsenäiseen elä-
mään, sanoo kuntoutusohjaaja An-
ne Laitinen. Hän ohjaa liikkumistai-
toa näkövammaisille lapsille ja aikui-
sille Pohjois-Karjalan keskussairaa-
lan alueella.

Liikkumistaidon ohjaus ei ole kai-
kille asiakkaille yksi ja sama paketti, 
vaan ohjauksen tarve vaihtelee.

– Tarvittavaan määrään liikkumis-
taidon tunteja vaikuttavat muun mu-
assa asiakkaan näkökyky, tiedot, tai-
dot ja motivaatio.  Jotkut ovat nopei-
ta ja innokkaita oppimaan uusia reit-
tejä ja taitoja, mutta joillekin suunti-
en ja etäisyyksien hahmottaminen on 
hyvin työlästä.

– Kun meille sairaalaan tulee liikku-
mistaidonohjaussuosituksia esimerkik-
si Onerva-koulusta tai Näkövammais-

Kepin kanssa 
pääsee pitkälle
Mitä hyötyä liikkumistaidosta on, kun kännykkäkin osaa kertoa 

minne pitää mennä? Ja haloo – keppiä en varmasti käytä!

ten liitosta, sairaanhoitopiirin myöntä-
mät tuntimäärät vaihtelevat noin 10–
20 tuntiin. Paljon riippuu tietenkin 
opeteltavasta asiasta; onko kysymyk-
sessä perusliikkumistaitoa, reitinoh-
jausta vai jotakin muuta. Sairaalan eli 
lääkinnällisen kuntoutuksen vastuu-
aluetta liikkumistaidossa ovat perus-
tekniikka ja välineet. Reitinohjaukset 
kuuluvat pääsääntöisesti vammaispal-
velun piiriin.

Tylsä ja nolo vai kätevä ja 
turvallinen  
Valkoisen kepin käyttäminen voi olla 
nuorelle, jolla on vähänkin liikkumis-
näköä tallella, aikamoinen kynnysky-
symys. Eikä kepin käytön harjoittelu-
kaan oikein hauskaa ole.

– Keppi voi olla vaikea ottaa käyt-
töön niin tärkeä kuin se olisikin, sa-
noo Anne Laitinen. – Ketään ei voi pa-
kottaa, mutta nuorillakin olisi hyvä ol-
la edes merkkikeppi, jonka voi taitella 
takintaskuun piiloon ja ottaa esille tar-
vittaessa. Uusissa kepeissä on käden-
sijoissa ja kärjissä kivoja värejä, mikä 

l Seitsemänvuotias Anttoni osaa jo kepin 
käyttöä ja harjoittelee Anne Laitisen opas-
tuksella lisää.
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l ”Pohjois-Karjalan alueella on noin 
1000 näkövammaista asiakasta. Useim-
mat sokeat ja vaikeasti heikkonäköi-
set liikkuvat avustajan kanssa tai kulje-
tuspalvelua käyttäen. Itsenäisiä valkoi-
sen kepin kanssa liikkujia on suhteellisen 
vähän.  Voi olla että keppi otetaan käyt-
töön, mutta myöhemmin siitä luovu-
taan. Samoin niin päin, että ensin liiku-
taan niin kauan kuin mahdollista ilman 
keppiä ja lopulta ja kun ei enää muuten 
pärjätä, se otetaan käyttöön. Keppikyn-
nys ei ole vuosien saatossa hävinnyt – 
valitettavasti”, sanoo Anne Laitinen.

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 8 19



tekee niistä paljon perinteisiä keppe-
jä hauskemman näköisiä. Ja vastuu-
kin pitää muistaa: muiden tiellä ja jal-
kakäytävällä liikkujien on tiedettävä, 
että liikkujalla on huono näkö. Keppi 
on merkki siitä – se on myös turval-
lisuuskysymys.

– Valkoisen kepin käyttöä oppii vain 
kävelemällä kepin kanssa. Tämä voi 
lapsesta tuntua piankin tylsältä. Lap-
selle kepin käyttöä ohjatessa täytyy siis 
välillä tehdä muutakin: kävellään vaik-
ka ilman keppiä ja keskitytään käyt-
tämään muita aisteja ympäristön ha-
vainnointiin.

– Lapsella voi olla hentoinen kä-
sivoima ja rytmiä heiluritekniikkaan 
voi olla vaikea löytää.  Rytmin löytä-
misen avuksi voin esimerkiksi taput-
taa käsillä tahtia. Porkkanana harjoit-
teluun voi toimia myös sopimus, että 
liikkumistaidon harjoituksen jälkeen 
pelataan hetki tai käydään leikkipuis-
tossa, Anne Laitinen kertoo.

– Ensin pitää oppia kepin liike ja 
sitten myös ymmärtää, miten ympä-
ristöä voi hyödyntää. Maan pinnan-
muodot ja tasoerot kertovat kepin-
käyttäjälle paljon. Nykyisessä katu- 
ja ympäristönsuunnittelussa käyte-
tään mukavasti erilaisia laatoituksia ja 
muita materiaaleja. Esimerkiksi ulko-
na rappuja lähestyttäessä saattaa laa-
toitus muuttua erilaiseksi, jolloin voi 
jo alkaa hiljentää vauhtia. Ohjattava 
voi erottaa nämä myös näönvaraises-
ti, mikäli värikontrasti näiden välillä 
on riittävän suuri.  

– Jos näköä on jonkin verran, voi 
sen varassa hakea maamerkkejä. Ja jos 
näkee värejä, voi maasta erottua koh-
teita myös värien avulla. Maamerk-

Jalankulkijankin pitää opetella liiken-
neympyrässä liikkuminen 

l Ympyrässä on yleensä 4 ilmansuuntaa ja 4 suojatietä. 
Täytyy tietää minne päin on menossa. Joka suunnasta 
kannattaa etsiä hyvä maamerkki minne ko. suunta johtaa. 
Näin voi varmistaa myös että lähtee oikeaan suuntaan.  
Mikäli eksyykin reitiltä, paluu ympyrään on suht’ helppo 
tehdä, vilkkaissa ympyröissä ajaa paljon autoja jolloin ää-
nistä on vaikea erotella mihin päin autot menevät. 
l Ympyrästä poistuvat ajoneuvot ovat väistämisvelvollisia 
suojatietä ylittäviä jalankulkijoita kohtaan.
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kien on oltava riittävän isoja pinto-
ja, jotta ne pystyy havaitsemaan joko 
näönvaraisesti tai kepin avulla tun-
nustelemalla.

Molempiin suuntiin, kesällä ja 
talvella
– Vuodenaikojen vaihtelut meillä Suo-
messa tuovat oman haasteensa liikku-
miseen; maamerkit eivät ole aina näky-
vissä, toisaalta korkeat lumivallit voi-
vat hyvinkin pitää paremmin tiellä, 
varasuunnitelma kannattaa olla kai-
kille keleille. Etäisyyttä reitin pistees-
tä toiseen lyhyillä matkoilla voi esi-
merkiksi mitata ”noin”-askelin ja pai-
naa ne mieleen. 

– Reitit on helpompi opetella ke-
säaikana, jolloin maan pinnan anta-
ma informaatio on suurimmillaan ei-
kä kylmä sää tai esim. lumen narsku-
minen häiritse. Talvella liikkuminen 
voi olla muutenkin hankalampaa ja 
varovaisempaa lumen ja liukkauden 
tähden. Viime talven pakkasilla va-

rasimme koululta liikuntasalin, jossa 
voi liikkua railakkaasti ilman esteitä, 
jolloin liikkumiseen tulee myös ren-
toutta. Salissakin voi opetella liikku-
mistaidon perusasioita, esimerkiksi 
keppitekniikkaa, esteiden kiertämis-
tä, etäisyyksien arviointia, tasapainoa, 
korjausliikkeitä. 

– Kun reittiä opetellaan, täytyy se 
oppia myös molempiin suuntiin. Peili-
kuvana paluureitti on  erilainen. Muu-
toksiakin reiteille voi tulla tämän tästä, 
kun rakennetaan uusia taloja ja kul-
kuväyliä. Keskustan alue meillä Joen-
suussa on muuttunut paljon viime vuo-
sina. Liikennevalojen sijaan useat riste-
ykset on korvattu liikenneympyröillä, 
jotka onneksi noudattelevat hyvin pit-
kälti samaa kaavaa laatoituksen ja kul-
kuväylien osalta, Anne Laitinen kertoo.

Kännykkä tietää paljon, muttei 
kaikkea
Keppiä voi väistää monin syin. Reitte-
jä voi etsiä vaikka kännykästä.

l Pienet liikkujat, kuten myös isommatkin, hyötyvät edelleenkin kohokartoista. Kohokarttoja valmistetaan kuohuko-
piokoneella, mutta myös perinteisesti askarrellen eri materiaaleista. Lapset ovat usein innokkaita tutkimaan karttoja. 
Ohessa liikkumistaidonohjaajaopiskelija Mari Hämäläisen tekemä kohokartta eskarilaiselle tulevan koulun pihasta.

– On kyllä sovelluksia, jotka pitä-
vät kartalla, mutta taitoa liikkua ne ei-
vät anna, se pitää opetella, Anne Lai-
tinen sanoo.

– Mobiilisovellukset ovat hyviä apu-
välineitä liikkumiseen esimerkiksi vie-
raalla paikkakunnalla. Reitti pitäisi 
kuitenkin jollain lailla osata hahmot-
taa ensin mielessä ja sovelluksen avul-
la sitten varmistella sijaintia. Erittäin 
tärkeää on myös osata käyttää itse so-
vellusta hyvin. Esimerkiksi pakkanen 
syö nopeasti akun tyhjäksi, joten lai-
tetta ja sovellusta pitää osata käyttää 
näppärästi.

– Monet liikkuvat parhaaksi katso-
millaan tekniikoilla. Perusohjaus on 
kaikille pitkälti samanlaista; jokainen 
itse päättää, miten näitä opittuja asi-
oita sitten myöhemmin hyödyntää ja 
treenaa. Jotta oppisi itsenäiseksi liik-
kujaksi, pitää olla oma motivaatio liik-
kua yksin. Monen kohdalla tämä lisää 
myös itseluottamusta ja antaa oman-
arvontuntoa.
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Mitä liikkumistaidon ohjaus on?
Liikkumistaito on yksi keskeisistä näkövammaistai-
doista, kun näkövamma vaikeuttaa liikkumista ja 
osallistumista. Liikkumistaidon ohjauksen tarkoitus 
on, että näkövammainen henkilö oppii liikkumaan 
mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti hänelle 
tärkeissä toimintaympäristöissä käyttäen eri aisteja ja 
liikkumisen apuvälineitä.

Ohjaus käsittää tarpeen mukaan liikkumisen perus-
taitojen harjoittelun, valkoisen kepin ja muiden liik-
kumisen apuvälineiden käytön sekä rohkaisun liikku-
misen taitojen harjoitteluun. Käytännössä liikkumis-
ta harjoitellaan tarvittavilla arjen reiteillä ja erilaisissa 
ympäristöissä. Liikkumistaidon ohjausta annetaan yk-
silöllisenä ohjauksena arkiympäristössä, kuntoutus-
jaksoilla ja näkövammaisten oppilaitoksissa.

Liikkumistaidon ohjausta tarvitsevat kaikenikäiset 
näkövammaiset oman elämäntilanteensa ja liikku-
mistarpeidensa mukaan.

Kuka vastaa liikkumistaidon ohjauksen 
järjestämisestä?
Järjestämisvastuu jakaantuu lähinnä julkisen tervey-
denhuollon eli keskussairaaloiden näönkuntoutusyk-
siköiden ja kunnan sosiaalitoimen kesken.

Keskussairaalat vastaavat liikkumisen perustaitojen 
ja välttämättömien lähiympäristön reittien ohjauk-
sesta. Aluksi kannattaa ottaa yhteyttä keskussairaa-
lan näkövammaisten kuntoutusohjaajaan.

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää vammaispalve-
lulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena mak-
susitoumuksen liikkumistaidon ohjaukseen. Ohjaus 
voi liittyä esimerkiksi liikkumisympäristön laajentami-
seen, lähiympäristön palveluiden ja reittien hallitse-
miseen, asuin- tai työpaikan vaihdokseen, perus- ja 
ammatilliseen koulutukseen osallistumiseen tai nä-
kötilanteen muuttumiseen.

Liikkumistaidon ohjaaja tekee yksilöllisen 
arvioinnin
Liikkumistaidon ohjauksen tavoitteet laaditaan yksi-

löllisesti. Liikkumistaidon ohjaaja tekee tarvearvioin-
nin, jonka perusteella ohjaaja laatii yhteistyössä asi-
akkaan kanssa kirjallisen suunnitelman liikkumistai-
don ohjauksen tarpeista, tavoitteista sekä toteutta-
mistavoista.

Liikkumistaidon ohjaukseen voidaan sisällyttää 
seuraavia asioita:  opastuksessa liikkuminen, keppi-
tekniikat,  liikkumisen perusvalmiuksien harjoitte-
lu kuten suunnan ottaminen ja suoraan kulkeminen, 
reittiopetus, katujen ylittäminen, julkisten liikenne-
välineiden käyttö, apuvälineiden käyttö sekä muiden 
aistien kautta saatavan tiedon hyödyntäminen liikku-
misessa ja ympäristön hahmotuksessa.

Reittiopetukseen kuuluu asiakkaan tarpeellisik-
si kokemien reittien harjoittelu niin, että hän selviy-
tyy itsenäisesti ja turvallisesti oman elämänsä kan-
nalta keskeisiin paikkoihin, kuten palveluihin, harras-
tuksiin, kouluun ja työpaikalle. Liikkumistaidon ohja-
uksen yhteydessä harjoitellaan tarvittaessa myös asi-
ointia.

Miten tavoittaa liikkumistaidon ohjaajan?
Eri puolilla maata toimii liikkumistaidon ohjaajia ja 
joillakin keskussairaaloissa työskentelevillä näkövam-
maisten kuntoutusohjaajilla on liikkumistaidonohjaa-
jan pätevyys.

Tietoa oman alueen liikkumistaidon ohjaajista saa 
keskussairaaloiden näkökeskusten kuntoutusohjaajil-
ta sekä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan 
asiantuntijoilta. Yhteystiedot löytyvät Näkövammai-
sen palveluoppaan takasivuilta.

Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote kesäkuu 2018 
Laatinut oikeuksienvalvonnan asiantuntija 
Olli-Pekka Rättäri

Lähteet:
www.thl.fi/vammaispalvelujen käsikirja
www.nkl.fi/Alle kouluikäisen lapsen liikkumistaidon ohjaus
www.nkl.fi/Palvelut näkövammaisille/Liikkuminen
Näkövammaisen Palveluopas 2018

Tietoa liikkumistaidon ohjauksesta
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Nämä tehtävät löytyvät myös netistä, 
josta ne voi tulosta vaikka koko luokal-

le sokeain viikon ohjelmaksi.  
Sokeain viikkoa viettävät kaikki.

Aloitetaan jo!

4.–11. marraskuuta vietetään Sokeain viikkoa 

ja me vietämme tietenkin 

Seuraavilla sivuilla on puuhaa ja tehtäviä näkövammaisen lap-
sen sisaruksille ja koulukavereille. Opetellaan kirjoitettu salakieli 
braille eli  piste -kirjoitus. Se on itse asiassa aika helppo oppia, kun 

pisteet näkee. Sormilla lukeminen vaatii enemmän harjoitusta. 
Aloita A:sta ja tee pistetehtävät sivulta 25. 

Voit hyvin kurkata oikeat pisteet aakkostaulusta sivulla 24. 

Askarrellaan taikataikinasta, savesta tai kananmunakennoista 
pistekirjainten harjoitustauluja. Jos niitä on useampia, voi niiden 

avulla harjoitella myös sanojen kirjoittamista.  

Askarrellaan simunaamari tai -lasit. Simunaamarin avulla simu-
loidaan, millainen näkö voi olla, jos vaikka näkökentästä puuttuu 

osia tai se on kapea. Sitten voidaan kokeilla minkälaista on lukea tai 
kulkea, kun näkö on heikko. 

Sokeainviikkoa
Lasten 
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Kirjoita sanat pistekirjoituksella.

Väritä oikeat pisteet kynällä  – katso mal-

lia viereisen sivun aakkostaulusta. 

NEtistä haulla ’pistekirjoitus’ Löydät Lisää 

pistemerkkejä  ja numeroita. Nettisivullam-

me on tulostettavia arkkeja, joissa on pis-
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Tavuviiva pistekirjoituksessa on 

tällainen. 
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Harjoitelaan pisteitä

pistekennoja
Pistekirjainten harjoittelemiseen voi tehdä Kennon 
esim. kananmunakotelosta, taikakataikinasta tai sa-
vesta. Pisteiksi käyvät helmet, lasikuulat, herneet tai 
vaikka kivet. Tällaisilla kennOIlla voi leikkiä yhdes-
sä näkövammaisen kaverin kanssa, koska pisteitä voi 
tunnustella käsin, ihan niinkuin oikeassa pistekir-
joituksessakin.  Yhdellä kennolla voit opetella yk-
sittäisiä kirjaimia. Jos kennoja on monta, voi niihin 
kirjoittaa kokonaisia sanoja.

taikataikina:

3 dl vehnäjauhoja

1,5 dl suolaa

1,5 dl vettä

1 rkl öljyä

sekoita suola ja jauhot keskenään 

ja lisää vesi vähitellen sekä lopuksi 

öljy. Vaivaa taikinaa noin 5 min. Jos 

se on liian löysää lisää jauhoja tai 

liian kuivaa, lisää vettä. Anna seistä 

tunnin ajan. 

Valmiit kennot saa tunnissa kuivak-

si 125 asteisessa uunissa. Ne kuivuvat 

huoneenlämmössäkin koviksi, mut-

ta se vie enemmän aikaa. Kuivumisen 

jälkeen ne voi halutessaan maalata.
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simuNaamari
Jos haluat kokeilla, miten näkövammainen kaverisi näkee, voit as-
karrella itsellesi simunaamarin tai -lasit. 
Laseiksi käyvät vaikka vanhat aurinkolasit, joiden linsseistä voit 
peittää osan teipillä tai tarroilla tai liimata päälle samean kalvon, 
jonka läpi ei näe kunnolla. Naamarin silmänaukkoihin voi liimata 
myös kalvot tai jättää ne ihan pieniksi.  

Kun kaikki kohdat näkökentässä eivät ole kirkkaita tai jossain 
kohtaa ei näe kunnolla, on syytä kulkea hitaammin ja kuulostella 
ja tunnustella, mitä ympäristössä on. Naamarin kanssa onkin tur-
vallisinta leikkiä jossain avarassa tilassa, vaikka jumppasalissa, jos-
sa ei törmäile tai kompastu esineisiin.

Naamarin voi tehdä pahvista tai pehmeästä askartelumateriaalis-
ta ja kiinnittää siihen kuminauha tai nauhat, joilla se sidotaan 

silmille. Sokkosimulointiin käy huivi, joka sidotaan silmille. 
Sokkoleikeissä voi kokeilla esimerkiksi tuoksujen tunnistamista 
tai esineiden arvaamista.  Jos on pelottavaa olla silmät sidottu-
na, voi tehdä mysteerilaatikon. siinä on käden mentävä reikä ja 

verho ja esinettä saa tunnustella laatikon sisällä.
Tulosta naamarin kaava silmäterä-nettisivuilta. 
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opastusote
Anna kaverin tarttua käsivartee-
si kyynärpään yläpuolelta. Opas pi-
tää yhteyskäden kiinni vartalos-
saan, jotta opastettava tuntee mi-
hin suuntaan liikutaan.
Jos aikuinen opastaa lasta, lapsi voi 
ottaa kiinni sormesta tai ranteesta. 

Yhteyskäden avulla opas voi osoit-
taa kohteen viemällä kätensä kiinni 
siihen. Opastettava liu’uttaa vapaan 
kätensä yhteyskättä pitkin koh-
teeseen.

Näkövammaisen opastusta voi har-
joitella niin, että toisella on huivi 
silmillä ja toinen opastaa. Hän pitää 
huolen siitä, että ei kolaroida. Voit 
kokeilla kaverisi kanssa vuoron pe-
rään opastamista. Muista kertoa, 
mitä on edessä ja mitä pitää varoa. 

kouluille, kavereille, synttäri-

ohjelmaksi netistä löytyvät 

seuraavat materiaalit:

l  Pistekirjoitusaakkoset

l  pistekirjoitustehtäviä

l  arkki vapaille salakirjoituksille

l  naamarin kaava ja ohjeet

l  ideoita pistekirjainkennoihin

l  Tietoa Luis Braillesta, joka kek-

si pistekirjoituksen 15-vuotiaana 

koululaisena

l  leikkivihjeitä ryhmään, jossa on 

näkövammainen lapsi

www.silmatera.fi/toiminta:

sokeain viikko

Yhteyskäsi
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merja rukko

Meidän koulu 

T
uollaiset vammaiset pitäisi laittaa johonkin 
muualle omiin kouluihin, ettei kunnollisten 
lasten tarvitse kärsiä niiden takia! Miksi mi-
nun poikani pitää kärsiä sinun poikasi ta-
kia?” huusi minulle yksi isä kun lähikoulu-
päätökset tulivat neljä vuotta sitten. Oma 
poikani oli hyväksytty pidennetyn oppi-

velvollisuuden alle ja näin tämä päätös samalla leikka-
si aloittavan ykkösluokan koon 20 oppilaaseen. Näin 
25 lapsen eskariryhmä ei kokonaisuudessaan mahtunut 
juuri tähän kouluun, vaan muutamalle lapselle osoitet-
tiin koulupaikka viereiseltä ala-asteelta, jonne olisi 600 
metrin ylimääräinen matka.

Tämä isä ei ollut ainoa minulle raivoaan purkava 
vanhempi. Yksi tenttasi tarkasti mikä poikaani oikein 
vaivasi ja kuinka on kohtuutonta,  ettei kaikki pääse 
samalle luokalle ja enkö ymmärrä, että minun pitäisi 
siirtää poikani toiseen kouluun ja ymmärtää näin yh-
teinen hyvä poisjääneiden lasten eduksi. Näitähän oli 
enemmän ja poikani oli vain yksi. Minulta kysyttiin en-
kö ymmärrä, että jos poikani siirtyisi pois niin viisi las-
ta hyötyisi ja nyt vain poikani hyötyy. Miten voin olla 
niin itsekäs? Vielä kolmas vanhempi syytti minua näis-
tä päätöksistä. ”Olet sitten päättänyt että minun lapseni 
menee toiseen kouluun? Miten olet tällaisen päätöksen 
voinut tehdä ja kuka antoi sinulle luvan päättää niin?” 
Vanhempien raivolla ei ollut rajaa. Sain kuulla pojasta-
ni väittämiä ja solvauksia, joita en todellakaan olisi ha-
lunnut kuulla ja taisin kuulla samat itsestänikin. Van-
hempien tunnekuohu oli valtava. 

Uskon, että myös rehtori kuunteli erilaisia puhelui-
ta korvat punaisena. Asiaa puitiin  virastossa ja lau-
takunnassa, mutta lopputulema oli, että koululuok-
ka aloitti 20 oppilaan vahvuisena ja jatkaa sellaisena 
edelleenkin nyt kun neljäs luokka alkaa. Ja olen edel-

leen kiitollinen, että lapseni pääsi juuri tuohon lähi-
kouluun. Samalla ymmärrän hyvin vanhempien tuoh-
tumuksen siitä, että se oma lapsi joutui toiseen kou-
luun, mutta sitä en ymmärrä vieläkään, että nuo pu-
helut käytiin. Edelleen ne näin muisteltuina aiheut-
tavat kyyneleiden nousun silmiin. En heille pystynyt 
puhelimessa sanomaan mitään rakentavaa niin tyy-
dyin kuuntelemaan. Tässä nyt voisin todeta, että ihan 
minä päivänä tahansa voisin vaihtaa osiamme. Uskon 
että koulumatkan pituus on kuitenkin helpompi vas-
tus kuin näkövamma.

Poikani aloitti nyt neljännen luokan lähikoulussaan. 
Siinä missä viereisessä koulussa erityisopetus ja -järjes-
telyt eivät tyttäreni kohdalla toimineet hänen sairastues-
saan ollenkaan niin pojan koulussa toimii kaikki.  Koulu 
tekee joustoja, jotta lapseni olisi mahdollisimman tur-
vallista käydä siellä.  Poikani aloittaessa ensimmäisellä 
luokalla luokkahuone, jotka muilla koulun luokilla on 
yläkerrassa, siirrettiin valoisimpaan luokkaan alaker-
taan. Näin pojan ei tarvitse kulkea portaissa turhaan. 
Koulu alkaa jokaisen aamuna pojallani klo 8.15, jolloin 
vien pojan kouluun eikä tarvitse säätää taksien kans-
sa. Tästä kuulen kyllä murinaa pojaltani, mutta se hel-
pottaa perheemme arkea valtavasti. Henkilökunta on 
saanut koulutusta eikä Valteri-jaksoille osallistumises-
ta ole koskaan tarvinnut edes keskustella.  Opettajalla 
on hyvä ote opettamiseen. Poikani otetaan huomioon 
tekemättä heikkonäköisyydestä numeroa ja vastaavas-
ti pojan poissaoloviikoilla tehdään sellaisia asioita, joi-
ta heikkonäköinen ei pysty tekemään. 

Olen kiitollinen näille opetuksen ja kasvattamisen 
ammattilaisille ihan jokainen kouluaamu. Meillä van-
hemmilla onkin luottavainen olo että koulu tekee kaik-
kensa että poikamme pärjäisi. Loppu  on pojasta itses-
tään kiinni ja se onkin sitten oma tarinansa.
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M
arkku Leinonen on työskennellyt Turun yliopistollisessa keskussai-
raalassa silmälääkärinä melkein koko työuransa, aina vuodesta 1993 
lähtien. Seitsemän vuotta sitten hän kuitenkin hyppäsi aivan uuden-
laisiin haasteisiin ja perusti vuonna 2012 yrityksen, joka kehittää ja 
markkinoi Ocusweep-laitetta, joka osaa kertoa tutkittavan henkilön 
näöstä muutakin kuin näön tarkkuuden. 

Keksintö ei syntynyt hetken ideasta, vaan näön tutkimisen mene-
telmät olivat näöntutkijana jo vuosien ajan askarruttaneet Leinosen mieltä. Erilaisten 
laitteiden kehittely, varsinkin lasten näköä tutkittaessa, oli työssä välttämätöntä, val-
mista välineistöä kun ei kaikkiin tilanteisiin ollut. 

Lapset inspiroivat keksimään
– Yhdessä kuntoutusohjaaja Pirjo Rinteen kanssa mietimme ja kehitimme tapoja ja 
välineitä, joilla saatiin tietoa lapsen näöstä. Rakensimme kaikenlaisia vilkkuvia ja välk-
kyviä juttuja, esimerkiksi valaistut hanskat lähes sokeaa kuuroa lasta varten, jotta nä-
kisimme, pystyykö hän seuramaan viittomia. 

– Vuosituhannen vaihteessa suunnittelin syntymäpäivälahjaksi kollegalleni Leena 
Koskiselle lasten näön tutkimiseen tarkoitetut sauvat.  Sauvoissa oli kummassakin kol-

Erikokoisia kirjainrivejä sisältävän näöntutkimustaulun kirjainten 

tunnistaminen kertoo miten tarkasti ihminen näkee, mutta se ei 

riitä kertomaan kaikkea hänen näöstään.  Hyvä näkö ei ole ainoas-

taan tarkka – se on myös kirkas, laaja, ja nopea, sanoo silmälääkä-

ri ja näöntutkimuksessa käytettävän Ocusweep-laitteen kehittäjä 

Markku Leinonen. 

keksijä,  

Teksti  Leena Honkanen

Lääkäri, 

LE
EN

A
 H

O
N

K
A

N
EN

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 830



Markku Leinonen on silmätau-

tien erikoislääkäri, lääketie-

teen tohtori ja perustamansa 

Ocuspecto Oy:n tutkimusjohta-

ja. Ocusweep-laitteella  voidaan 

tutkia näkemisen ja havainto-

kyvyn nopeutta, näkökentän 

eheyttä ja laajuutta, kirkkautta 

(kontrastinäkö) ja tarkkuutta.

yrittäjä
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me lamppua, joita voi manuaalisesti sy-
tyttää ja sammuttaa.  Kun valo syttyi 
oikealla tai vasemmalla, ylhäällä tai al-
haalla, lapsi sai puhaltaa sen sammuk-
siin. Näin pääsi näkemään, kuinka vik-
kelästi lapsen silmät seurasivat valoja 
ja kuinka laajalta näkökentän alueel-
ta. Se oli hauskaa lapselle, mutta myös 
lääkärille, kertoo Markku Leinonen.

– Nämä kokeilut antoivat aiheen 
miettiä, miten myös aikuisten näköä 
voisi tutkia mahdollisimman laajas-
ti esimerkiksi ajokorttia varten teh-
tävissä näöntutkimuksissa.  Autolla 
ajamiseen ei riitä, että näkee tarkas-
ti. Näkökentän tulee olla myös kir-
kas ja riittävän laaja, että näkee myös 
sivuille, vaikka sivuteiltä lähestyvät 
ajoneuvot. Näön pitää myös olla no-
pea, jotta pystyy reagoimaan vaihtu-
viin tilanteisiin. 

Näkemisestä pitää 
kiinnostua
– Näkö on lapsella helpoin tie oppimi-
seen, Markku Leinonen sanoo. – Jos 
näkö on heikko, sen avulla ei saa sel-
koa ympäristöstä ja lapsen täytyy sil-
loin turvautua muihin aisteihin. Täl-
löin yleensä kuulo tulee tilalle ja ohit-
taa tärkeydessään näköaistin, joka jää 
silloin vaille harjoittelua eikä siten ke-
hity.  Jos näköä on jäljellä vähänkin, tu-
lisi se ottaa käyttöön täysimääräisesti.  
Kaikki aistit kehittyvät parhaiten yh-
teispelillä: vauva seuraa käsiään, lait-
taa käden suuhun ja oppii näin vähi-
tellen käyttämään käsiään silmä–kä-
si-yhteistyössä.

– Näköongelmien ilmetessä pitää 
aina selvittää, onko itse näössä vikaa 
vai vaikuttaako esimerkiksi kehitys-
vamma siihen, mitä näköaistin kautta 
menee aivoihin. TYKS:issä meillä oli 
käytössä videosysteemi, jossa tutki-

l Markku Leinonen on uransa aikana kehitellyt erilaisia laitteita lasten näön tutkimisen 
avuksi. Kuvassa sauvat, joissa kummassakin kolme lamppua, joita voi manuaalisesti sy-
tyttää ja sammuttaa. Kun valo syttyy oikealla tai vasemmalla, ylhäällä tai alhaalla, lapsi 
saa osoittaa sitä tai puhaltaa sen sammuksiin. Näin lääkäri näkee, kuinka vikkelästi lap-
sen silmät seuraavat valoja ja kuinka laajalta näkökentän alueelta.

Näkemiseen tarvitaan: 
l normaalisti toimiva keskeinen näkö ha-
vaitsemiseen ja tunnistamiseen
l hyvä kontrastinäkö
l hyvä näöntarkkuus
l ehjä keskeinen näkökenttä
l normaali ääreisnäkökenttä
l täsmälliset silmänliikkeet suuntaamaan 
katse
l aivojen prosessointia yhdistämään pe-
räkkäiset palapelin kuvat yhtenäiseksi nä-
köaistimukseksi
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mustilanteessa näimme lapsen silmät 
ja sen, mihin hän kohdisti katseensa. 
Tajusin kuinka puutteellinen näkö on, 
jos silmät eivät liiku kunnolla. Aivope-
räisissä näkövammoissa melkein kai-
killa lapsilla on ongelmia juuri silmän 
motoriikassa.  

– Tärkeää on tietää, mikä näössä on 
ongelmana, mutta erityisen tärkeää se, 
mikä siinä on hyvää ja alkaa vahvistaa 
sitä. Kuntoutuksen tehtävänä on sitten 
löytää ne keinot, joilla näön käytöstä 
tulee lapselle kiinnostavaa.

– Myös vanhempien tulisi tuntea 
lapsensa näön hyvät ja huonot puo-
let ja ymmärtää viedä tavara lapsen 
tai lapsi tavaran lähelle tai paremmin 
näkevälle puolelle. Lapsella toiminta-
kyky on oleellisen tärkeää ja sitä aute-
taan esimerkiksi järjestämällä valais-
tus, niin että se tulee oikeasta suun-
nasta eikä häikäise. Vanhemman pitää 
ajatella lapsen silmin joka tilanteessa. 

Palapelistä kuvaksi
– Näköhavainto rakentuu lukematto-
mista osista, jotka aivot kokoavat yh-
teen. Näkökentässä voi olla monenlai-
sia puutteita. Se voi olla terävä ja kir-
kas keskeltä, mutta reunoilta samea tai 
päinvastoin. Tai siitä voi puuttua epä-
määräisiä osia sieltä täältä. Tällaisia nä-
kökenttäpuutoksia voi olla myös lap-
silla, joilla on aivoperäinen näkövam-
ma,  sanoo Markku Leinonen.  

– Näköhavainto on aikariippuvai-
nen. Jos on tarpeeksi aikaa katsella, 
saa lopulta kootuksi palapelin ja nä-
kee koko kuvan, vaikka näkökentäs-
sä olisi suuriakin puutteita.

– Lapsi ei itse tiedä, jos hänen näkö-
palapelinsä on kesken tai jos sen koko-
aminen vie paljon aikaa. Siksi ympä-
rillä pitää olla valppaita aikuisia, jotka 
havainnoivat ja järjestävät leikkitilan-

l Nämä kuusi kuvaa näytettiin 50:lle glaukoomapotilaalle, joilla kaikilla oli eri asteisia 
puutoksia näkökentässä. Heiltä kysyttiin mikä kuvista parhaiten esittää heidän omaa nä-
kökentän puutostaan. Kukaan ei nähnyt ylärivin tunnelia mustilla kehyksillä. Puolet kan-
nattivat alarivin ensimmäistä kuvaa, jossa kuvassa oli sumuisia alueita, neljännes ei huo-
mannut näkökentässään mitään vikaa ja kahdeksan (16%) kannatti viimeistä kuvaa, jos-
sa kuvasta puuttui joitakin yksityiskohtia. (Artikkelista: Crabb DP, Smith ND, Glen FC, 
Burton R & Garway-Heath DF (2013): How Does Glaucoma Look?: Patient Perception of 
Visual Field Loss. Ophthalmology 120: 1120–1126.)
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l Ocusweep-tutkimuksen näköraportti, joka kertoo selkeästi ja monipuolisesti näkösi eri toiminnoista. Tällä henkilöllä tulokset olivat 
hyviä – vain lähinäkö ei ollut ihan täydellinen: tähtiä tuli vain yksi. Mutta kaikkiaan näkö oli tarkka, kirkas, laaja ja nopea.

teita, joiden avulla pystyy havainnoi-
maan, missä kohtaa palapeliä vika on. 
Vian löytäminen ei kuitenkaan yksin 
riitä – on löydettävä myös keino sen 
kompensoimiseksi.

Kun lapsi kasvaa ja haluaa vaik-
ka oman mopon, pitää miettiä miten 
mahdolliset puutokset vaikuttavat hä-
nen kykyynsä selviytyä liikenteen haas-
teista. Kun on aikaa siirtää katsetta, 
kaikki näkökentän osat saa skannat-
tua aivoihin, mutta liikenteessä tarvi-
taan nopeaa havaintoa. Ajaessa ei ole 
aikaa koota palapeliä. 

Sauvoista kasvoi yritys
Ocusweepin tarina alkoi pienistä lait-
teista ja keksinnöistä, joita Leinonen 
TYKS:in vuosinaan kehitteli lasten näön

tutkimukseen.  Lisää aineistoa kertyi, 
kun hän toimi kahdeksan vuotta klii-
nisenä opettajana tulevien lääkärei-
den silmätautien kurssilla.

– Silloin teimme ryhmätöitä muun 
muassa ajokorttinäön tutkimisesta. Vä-
lineitä siihen oli vähän – oikeastaan 
vain perinteinen näkötaulu. Vaikka 
taulun kirjaimet näkisikin tarkasti, ei 
niiden näkeminen kerro, kuinka no-
peasti  tutkittava pystyy näköään käyt-
tämään tai kuinka laaja ja kirkas näkö-
kenttä on. Vaikeus pienten kirjainten 
näkemisessä ei juurikaan ennusta ris-
kiä liikenneonnettomuuksiin.

– Halusin kehittää kattavampaa näön-
tutkimusmenetelmää. Koska yliopis-
tolla oli käytettävissä innovaatioasia-
miehen palvelu, otin hyväksi todetut 

näöntutkimussauvani mukaan ja me-
nin puhumaan hänen kanssaan. Siel-
tä minut ohjattiin Ely-keskukseen ja 
sieltä edelleen yrityshautomoon, jon-
ka kautta löytyivät myös ensimmäi-
set yhteistyökumppanit, joiden kanssa 
aloimme kehittää liiketoimintasuunni-
telmaa ja hankimaan rahoitusta vuon-
na 2011, kertoo Leinonen.

Tarina etenikin nopeasti; rahoitus 
on järjestynyt aivan alussa mm. Kek-
sintösäätiöltä ja yhtiön perustamisen 
jälkeen osakeannein. Nyt yrityksessä 
on 14 työntekijää. Suomessa Ocus-
weep-laitteita on käytössä noin 70, jois-
ta suurin osa niistä Instrumentarium 
Oy:n näöntutkimuksissa ja joitakin 
keskussairaaloissa.  Ulkomaiden val-
loitus siintää vielä edessä päin. 

Ocusweep® Näköraportti

16.3.2018 Markku Leinonen
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Kamalan 
ihana projekti

Minja Survonen on syntymäsokea turkulaisnuori.

Minja

M
inua on luonnehdittu rohkeaksi esimerkik-
si silloin, kun menin lavatansseihin tai kun 
matkustin yksin parin sadan kilometrin mat-
kan bänditreeneihin. Tarvitaan monenlais-

ta rohkeutta monissa eri tilanteissa.
Toisinaan en koe oloani mitenkään erityisen roh-

keaksi. Esimerkiksi ensimmäisen tanssireissunikin 
valitsin niin, että sieltä pääsee halutessaan nopeasti 
pois. Viime vuonna päätin, että on aika kehittyä. Ha-
lusin olla ihminen, joka uskaltaa heittäytyä uusiin ko-
kemuksiin rohkeammin. Olin aikaisemminkin aktii-
vinen ja melko monessa mukana, mutta halusin ke-
hittyä lisää. Niinpä aloitin projektin.

Tämä projekti jatkuu edelleen ja olen siitä vie-
läkin innoissani. Tavoitteenani on, että vähin-
tään kerran kuukaudessa teen jotakin, jota en ole 
ennen tehnyt. Teon ei tarvitse olla erityisen suu-
ri. Tärkeintä on, että se on jollakin tavalla uut-
ta, ja saan hiukan haastaa itseäni. Eihän itsensä 
haastamiseen tarvita välttämättä tämän mittaluo-

kan järjestelmällisyyttä, mutta itselleni tämä so-
pii näin parhaiten. 

Itsensä asettaminen oman mukavuusalueensa ul-
kopuolelle voi tuntua ajatuksena epämukavalta. Ker-
taakaan ei ole kaduttanut, päinvastoin. Olen esimer-
kiksi tanssinut puistossa ja solminut uusia ihmissuh-
teita. Siinä oli vain pari positiivista esimerkkiä siitä 
kaikesta, mitä projektini myötä on tapahtunut. Nega-
tiivisin asia on parin minuutin haahuilu Citymarke-
tin aulassa, eli mitään oikeasti negatiivista ei projek-
tiini liity.  Nyt itseni haastaminen alkaa tuntua yhä 
luontevammalta.

Myönnän, että pari kertaa olen kyseenalaistanut 
projektini järkevyyden. Miksi haluan toistuvasti aset-
taa itseni mukavuusalueeni ulkopuolelle? Haluan ko-
kea uusia asioita ja haastaa itseäni. Lisäksi vanhaa sa-
nontaa lainatakseni ”lopussa kiitos seisoo”. On mah-
tava tunne, kun kaikki meneekin hyvin mahdollises-
ta alkujännityksestä huolimatta. Matka jatkuu uusia, 
pieniä ja suuria kokemuksia kohti.

Kuka on rohkea? Sinä, minä ja me kaikki. Rohkeutta vaaditaan, 

kun haluaa mennä hurjaan huvipuistolaitteeseen. Yhtä lailla 

rohkeutta on se, että uskaltaa sanoa ajatuksensa ääneen. 
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Helmi touhuaa
Tänään Helmi hahmottaa kehon ja tilan  suhdetta.

Koska sokea lapsi ei näe tilan rajoja, 

on hänen tärkeää saada kokea ne 

tuntoaistin avulla omalla kehol-

laan. Kokemukset pienistä tiloista ja 

kodista luovat perustaa avaruudel-

liselle hahmottamiselle ja käsityk-

selle tilasta ja ympäristöstä.

Pikkumökin voi 

rakentaa ripus-

tamallla leluja 

tuolin alle.

Mahdunkohan vie-
lä leikkimään tuo-

lin alle.

Jaahas, jalka tuon-
ne ja ponnistus.

Keittiön kaapissa 
katto ei ole tur-
han korkealla.

Nurkka!  

Pyykkikorissa 
on seinät, mutta 
katto puuttuu. 

Jännää...
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L
ento Lontooseen oli aika tyl-
sä. Oli flunssa. Lentokentältä 
ajettiin bussilla Victoria sta-
tion -asemalle. Siellä syötiin 

McDonald’s’issa. Tilasin gluteenitto-
man aterian, jossa oli pihvi ja rans-
kikset. 

Päivän päätteeksi ajelimme metrol-
la majapaikkaamme. Kämppä oli to-
si lähellä metroasemaa. Siinä oli hyvä 
asua ja se oli isompi mitä kuvittelin. 

Seuraavana päivänä huristelimme 
äidin, mummin ja vaarin kanssa met-
rolla katsomaan London Eye -maail-
manpyörää. Se oli valtava, samoin sen 
kopit olivat isoja. Sieltä oli hyvät nä-
kymät ympäri Lontoota. 

London Eye:lta kävelimme monen 
korttelin matkan ja lopulta otimme 
taksin joka vei meidät Sohon kaupun-
ginosaan. Sieltä jaksoimme kävellä vie-
lä Hyde Park-puistossa, jonne tulim-
me punaisella kaksikerrosbussilla. Se 
oli aika iso puistoksi. Siellä oli joitain 
minulle uusia kukkalajeja ja pitkiä pol-
kuja. Hyde Park oli aika hieno lukuun 
ottamatta portteja, missä oli hevosen 
kakkaa.

National Museum oli asuntomme 
liepeillä. Sinne suuntasimme heti seu-
raavana aamuna. Se oli aika iso raken-
nus. Minua kiinnostivat maapallon ra-
kenne ja tulivuoren purkautuminen 
sekä avaruus, meteoriitit ja maanjä-
ristykset. Sinivalaan ja dinon luuran-
got olivat valtavia.

Jaksoimme museokäynnin jälkeen 
mennä vielä Harrod’s tavarataloon. 
Siellä oli paljon kauppoja. Sieltä suun-
tasimme vielä todella suureen lelu-

kauppaan. Seitsemän kerrosta pelk-
kiä leluja! 

Kävimme myös Buckinghamin pa-
latsilla, Piccadilly Circus -aukiolla ja 
Tower Bridgellä. Tower Bridge oli kau-
kaa iso, mutta läheltä valtava. Silta oli 
komein näkemäni silta ja siinä oli la-
sinen lattia, josta näkyi Thames-jo-
ki alhaalla ja alapuolella ajavat autot.

Big Ben oli aivan rakennustelinei-
den peitossa, vain kellotaulut olivat 
näkyvillä.

Halusin vielä mennä käymään Bri-
tish Library -kirjastossa. Siellä oli esil-
lä hirveän vanhoja kirjoja ja nuotteja.

Poikkeuksellisesti heräsin syntymä-
päivänäni Lontoossa enkä Oulussa. Se 
oli samalla kotiinlähtöpäivä. Sain lah-
jaksi taikamiekan sekä piirustuslevyn, 
jossa oli valot ja joka vaihtoi väriä. Sain 
lisäksi aamiaisen tarjoiltuna sänkyyn 
ja onnittelulaulun kera myös lahjat. 

Lontoon ruokapaikat oli aika ki-
voja, koska niistä sai hyvää gluteeni-
tonta ruokaa.

Me liikuttiin aika paljon metroilla, 
kaksikerroksisilla busseilla ja takseilla. 
VAROITUS: Lontoossa voi eksyä. Me 
nimittäin eksyttiin siellä aika pahasti. 
Siellä kannattaa käydä, koska nähtä-
vyyksiä on tosi paljon. Joka paikassa oli 
paljon ihmisiä. Minun mielestä Lon-
toon reissu oli oikein mukava. Halu-
an matkustaa sinne joskus uudestaan.

Lauri  12 v.

l Laurilla on käytössä kuulokojeet ja val-
koinen keppi. Hän käytti matkalla känny-
kän kameraa näköapuvälineenä. Hän on 
kuuro ilman kuulokojeita ja siksi hän käyt-
tää tarvittaessa puheen lisäksi myös viit-
tomakieltä.

12-vuotias kuulonäkövammainen Lauri teki keväällä matkan Lontooseen.

Lontooseen tutustumassa

l Nähtävyyksiin avustaja pääsi ilmaiseksi. 
Valkoinen keppi tunnistettiin kaikkialla ja 
ihmiset tarjosivat julkisissa kulkuvälineis-
sä istumapaikan.
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Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

ville.ukkola@nkl.fi

Ylioppilaskirjoitukset edessä

Y
lioppilaskirjoitukset, niihin valmistautumi-
nen ja kirjoitusten jälkeinen pääsykoerum-
ba, muodostavat nuoren elämässä formatii-
visen vaiheen. Kirjoituksiin valmistautumi-

nen on kuitenkin raskasta ja moni kokee ulkopuo-
lelta painetta menestyä. Toisille paine on hyvästä, 
toisille ei. Paine voi johtaa alisuorittamiseen ja ah-
distumiseen, tai se voi auttaa selviämään poikke-
uksellisen kiireisestä keväästä. Ongelmallisen ke-
väästä tekee sen vaikutusten kauaskantoisuus. 

Kaikki halukkaat eivät pääse opiskelemaan yli-
opistoon haluamaansa alaa, joten kilpailu opiske-
lupaikoista muodostuu väkisinkin kovaksi. Jos nuo-
ri ei pääse mieluisaan opiskelupaikkaan, hän voi jo-
ko lähteä opiskelemaan alaa, joka ei kiinnosta tai 
pitää välivuoden. Kummassakin vaihtoehdossa on 
omat riskinsä.  

Joillekin lukion jälkeisen tulevaisuuden suunni-
telmat ovat olleet kirkkaat jo vuosia, kun toiset ei-
vät kirjoittaessaankaan vielä tiedä, mitä haluavat. 
Lukioissa opinto-ohjaajat haluavat varmistaa, että 
kaikilla nuorilla olisi edes jonkinlainen suunnitelma 
opintoja koskien. Nuori saattaa tällaisessa ympäris-
tössä kokea, että hänen tulee päättää tulevaisuu-
destaan ja lukion jälkeisistä opinnoistaan, vaikka ei 
ole siihen vielä valmis. Tai nuori saattaa kokea, että 
häntä painostetaan hakeutumaan opintoihin, jot-
ka eivät häntä kiinnosta, mutta joihin on helppoa 
päästä sisään. Välivuoden viettäminen voi johtaa 
opiskelutaitojen rapautumiseen ja lukiossa saavu-
tetun opiskelutahdin kadottamiseen. Toisaalta vä-
livuoden aikana on aikaa miettiä, mitä elämältään 
oikein haluaa. Opintojen keskeyttämiseen taas liit-
tyy aina syrjäytymisen vaara ja monelle opintojen 
keskeyttäminen on, epäonnistumisen tunteineen, 
traumaattinen kokemus, joka nostaa kynnystä läh-
teä hakemaan uutta opiskelupaikkaa. 

Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyt
Erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksiin hae-
taan ylioppilastutkintolautakunnasta ja on eri-
tyisen tärkeää, että niitä haetaan ajoissa. Jo lu-
kion alussa olisi syytä varmistaa koulun kanssa, 
että kaikki ymmärtävät omat roolinsa erityisjär-
jestelyitä haettaessa. Esimerkiksi kevään tutkin-
non osalta hakemus liitteineen pitää lähettää jo 
edeltävänä syksynä. 

Kun erityisjärjestelyitä haetaan sairauden tai 
vamman perusteella, on hakemuksen liitteenä 
aina oltava erikoislääkärin lausunto. Erityisjär-
jestelyiden tarkoituksena on luoda kaikille yh-
denvertaiset olot kokeiden suorittamiseksi. Ää-
rimmäisen tärkeää on muistaa, että erityisjärjes-
telyjen tulisi perustua jo lukion aikana tehtyihin 
järjestelyihin. Voi olla hyvin vaikeaa perustel-
la ylioppilastutkintolautakunnalle erityisjärjeste-
lyiden tarpeellisuutta ylioppilaskirjoituksissa, jos 
niitä ei ole ollut käytössä lukion koetilanteissa ja 
opiskelussa. 

Ylioppilastutkintolautakunta mainitsee mah-
dollisina erityisjärjestelyinä ylioppilaskirjoi-
tuksiin mm. lisäajan, erillisen koetilan, oikeu-
den käyttää tietokonetta erillisessä tilassa, iso-
kirjaimiset tehtävät, oikeuden suurentaa kirja-
sinkokoa ja käyttää suurempaa näyttöä ja piste-
kirjoituksilla laadi-
tut tehtävät. Näkö-
vammaisten osalta 
on erikseen mainit-
tu tehtävät tekstitie-
dostoina USB-tikul-
le ja korvaavat teh-
tävät. 
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"Tukea opiskeluun ja itsenäistymiseen" 
-teemapäivät näkövammaisten nuorten 
vanhemmille 7.-8.9.2018
Minne lähteä opiskelemaan? Kuinka Kela tukee nä-
kövammaista opiskelijaa? Mitä nuori voisi harras-
taa? Millaisia ovat Valterin tukijaksot yläkoululai-
sille? Miten motivoida nuori osallistumaan kotitöi-
hin?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vasta-
uksia näkövammaisten 7.–9. luokkalaisten nuorten 
vanhemmille suunnatulta ”Tukea opiskeluun ja it-
senäistymiseen” -teemapäiviltä.  

Päivien aikana saat kattavasti tietoa näkövam-
maisen nuoren koulunkäyntiin, jatko-opintoihin ja 
tulevaisuuden suunnitteluun yhdessä muiden van-
hempien kanssa.

Aika ja paikka:
Pe 7.9.2018 klo 10–16.30
La 8.9.2018 klo 9–14.30
Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki 

Teemapäivien sisältöinä mm:
l  Ohjaus- ja oppimiskeskus Valterin Onervan 9. luo-
kan tukijaksot, lisäopetusvuosi ja ohjauspalvelut
l  Ammatilliset opinnot, Keskuspuiston ammatti-
opisto, Valma-opinnot
l  Lukio-opinnot, oppilaanohjaus lukiossa
l Opiskelun tukimuodot, apuvälineet ja toisen as-
teen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma
l  Yhteishaku ja erityisjärjestelyt
l  Työllistymisen näköalat ja työelämän haasteet
l  Nuoren itsenäistyminen ja omatoimisuuteen 
kasvaminen
l  NKL ry:n Nuorisotoiminta, leirit, tapahtumat, 
Vau ry:n toiminta, näkövammaisen nuoren harras-
tusmahdollisuudet
l  Näkövammaisten alueyhdistystoiminta
 

”Alle kouluikäisen näkövammaisen 
lapsen ohjaaminen ja kasvun 
tukeminen” -koulutus lasten parissa 
työskenteleville 8.–9.10.2018
Työskenteletkö näkövammaisten lasten kanssa? 
Kaipaatko tietoa näkövammaisuudesta?
Mietitkö miten ohjata näkövammaista lasta? 

Tämä koulutus on tarkoitettu juuri sinulle, näkö-
vammaisten, pienten, lasten kanssa työskentelevä 
lähityöntekijä: varhaiskasvatuksen ammattilainen, 
terapeutti, kehitysvammatyöntekijä, kotihoidonoh-
jaaja, henkilökohtainen avustaja ym. Koulutus so-
pii myös henkilöille, jotka työskentelevät näkömo-
nivammaisten lasten kanssa.
 
Aika ja paikka: 
8.–9.10.2018 
Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris 
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki 

Sisältö: 
Koulutuksessa saat perustietoa näkövammaisuu-
desta sekä vammaisen lapsen kehityksestä, kun-
toutuksesta ja ohjaamisesta. Tutustut lisäksi näkö-
vammaisen lapsen varhaiskuntoutusohjelma LA-
KU:n käyttöön. Ohjelmassa on runsaasti erilaisia 
toiminnallisia harjoituksia. 

Tietoa ja koulutusta

Teemapäivien ohjelma on osallistujille maksuton, 
sisältäen luentomateriaalit sekä  kahvitarjoilun. 
Kurssin järjestää Näkövammaisten liitto ry, Oikeuk-
sienvalvonta.

Ilmoittautumiset: 
annika.tyynysniemi@nkl.fi
Annika Tyynysniemi
Lapsi- ja perhetyön asiantuntija
Näkövammaisten liitto ry
050 352 1945
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Erilainen koulupäivä 
30.10.2018 klo 9.00–15.00.
"Eilen, tänään, huomenna"  

Kenelle
Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen Päi-
jät-Hämeen ja Uudenmaan alueen peruskoulun 
1.–9.-luokkalaisille näkövammaisille oppilaille se-
kä heidän opettajilleen, avustajilleen ja vanhem-
milleen  

Missä
Iiris-keskuksessa (Marjaniementie 74, Helsinki, Itä-
keskus) 
Tulo-ohjeet: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/iiris/yh-
teys/tulo 

Mitä
Omien taitojen kehittämiseen ja itsenäiseen te-
kemiseen rohkaisevia työpajoja liittyen näkövam-

maisuuteen ja sen kohtaamiseen. Tutustutaan sii-
hen liittyviin taitoihin historiassa, nykyhetkessä se-
kä visualisoidaan tulevaisuutta. 

Lapsille on tarjolla liikuntaa, käsitöitä, uusimpaan 
teknologiaan tutustumista ja paljon muuta haus-
kaa hyvässä seurassa. Päivän aikana voi löytää it-
sestään ihan uusia puolia.

Opettajille, avustajille ja vanhemmille oma ohjel-
ma; vierailijoina alan asiantuntijoita sekä vertaisia 
näkövammaisia aikuisia, joilta saa vinkkejä ja ajan-
kohtaista tietoa.

Sen lisäksi on aikaa keskustelulle ja tutustumi-
selle.

Kustannukset
Tarjoamme oppilaille sekä mukana tuleville aikui-
sille ohjelman, lounaan ja välipalan Iiris-keskuksen 
ravintolassa. Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä 
toivomme ilmoittamaan niin lasten kuin aikuisten-
kin erityisruokavaliot.

Matkakulut jäävät koulun vastuulle. Etelä-Karja-
lan ja Kymenlaakson osallistujat voivat hakea mat-
kakuluihin jälkikäteen tukea Kaakkois-Suomen nä-
kövammaiset ry:ltä. 

Ilmoittautumiset
Toivomme oppilaiden, opettajien, avustajien ja van-
hempien ilmoittautuvan yksilöllisesti 12.9.2018 
mennessä. Ilmoittautumislinkit löytyvät kouluihin 
toimitetuista sähköisistä kutsukirjeistä, joissa myös 
tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta.

Lisätietoja
Nuorisotoiminnan suunnittelija Teemu Ruohonen 
teemu.ruohonen@nkl.fi tai 050 596 5022
Tapahtuman järjestäjä:
Näkövammaisten liitto ry

Yhteistyössä
Celia, Valteri Onerva, Suomen Vammaisurheilu- ja 
liikunta (VAU) ry

Tapahtuman tukijat
Sokeain Lasten Tukisäätiö 
Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry 

l Koulutuksen laajuus on yksi opintopiste. Se si-
sältää 2 päivää kontaktiopetusta ja lisäksi ennak-
kotehtäviä sekä perehtymistä kurssin oppimateri-
aaleihin. Kontaktiopetus koostuu sekä luennoista 
että työpajatyöskentelystä. Ennakkotehtävät lähe-
tetään osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.
l Osallistumismaksu  230 euroa/henkilö. Samasta 
organisaatiosta tulevalle toiselle osallistujalle mak-
su on 200 euroa/henkilö.
l Kukin osallistuja huolehtii majoituksestaan itse. 
Ilmoittautuminen 21.9.2018 mennessä. 
Ilmoittautumislomake ja alustava ohjelma löytyvät 
nkl.fi-sivuilta koulutuskalenterista. 
l  Ilmoittautuneille lähetetään ennen koulutuksen 
alkua vahvistus, jonka mukana ovat ennakkotehtä-
vät, ohjelma ja tulo-ohjeet.

Lisätietoja
Eeva-Liisa Koskinen
koulutussuunnittelija
09 3960 4573  
eeva-liisa.koskinen(at)nkl.fi 
Näkövammaisten liitto ry
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Tee hakemus 
l  Lomaa voit hakea suoraan nettisivujen kautta tai 
suunnitella ensin yhdessä Rilla Aura-Korven kanssa 
info@sokeainlastentuki.com tai puh. 040 5211693
Hakukaavake löytyy osoitteesta: 
www.sokeainlastentuki.com

Maalaisfoorumi13.–14.10.2018
Paikka matkailutila Surkeenjärvi Keski-Suomi  
Tilan nimestä huolimatta ohjelma on loistava: 
maalaisteemaan sopien lavatansseja, hieman huo-
vutusta, pihapelejä ja lauantai-illalla savusauna.
Sunnuntaiaamuna Nutorin, eli nuorisotoimijaryh-
män valintakokous, jossa valitaan puheenjohtaja 
ja kaksi jäsentä tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Mu-
kaan ovat tervetulleita kaikki 12–30-vuotiaat näkö-
vammaiset nuoret ympäri Suomea. Valintakokouk-
sessa voi asettua ehdolle tai äänestää vain alueyh-
distyksiin kuuluvat jäsenet. 
Osanottomaksu 65 euroa, joka sisältää ohjelman, 
matkat, majoituksen ja ruokailun. 
Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen löydät 
www.nkl.fi/nuoret sivuilta. 
Ilmoittautumiset viimeistään  5.9. mennessä. 

Sokkopingisleiri1.–2.12.2018 
Paikka Iiris, Helsinki 
Viikonlopun pääpaino on sokkopingiksessä. Ehdim-
me opetella tekniikkaa, tehdä erilaisia harjoittei-
ta ja myös pelata itse lajia. Olet sitten ensikertalai-
nen, hieman pelannut tai kokeneempi pallonlyö-
jä, niin varmasti nautit viikonlopusta ja opit jotain 
uutta. Omia varusteita et tarvitse, vaan meillä on 
lainaksi varusteet. Kuitenkin mukaan tarvitset avoi-
men mielen ja ilon liikkua. 
Leiri on tarkoitettu kaikille 12–30-vuotiaille näkö-
vammaisille nuorille ympäri Suomea. 
Osanottomaksu 65 euroa sisältää ohjelman, ruo-
kailut, matkat ja majoituksen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen löydät 
www.nkl.fi/nuoret sivuilta. 
llmoittautumiset viimeistään 28.10. mennessä.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Näkövam-
maisten liiton nuorisotoimi ja Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta.

Kesälomat ovat ohi, mutta vuoden 2019 lomien 
suunnittelu on jo vauhdissa. Perheiden lomatoi-
veet ovat aina tervetulleita. Toive voi liittyä loma-
kohteeseen tai teemaan, esimerkiksi hevosiin, koi-
riin, luontoon tai kulttuuriin. Lomalle voi haluta
päästä myös hyvän ystävän kanssa. Täyttäkää 
loma hakemus kotisivuillamme tai lähettäkää säh-
köpostia.

b 22.9. Perheiden luontopäivä, Repovesi
Mukaan mahtuu useita perheitä.
Tiedustelut: laaksoriitta@gmail.com
b 18.-21.10. Ilo liikkuu, Espoo 

Näkövammaisten liitto ry
Nuorisotoimen tapahtumia

Lisätietoja 
nuorisotoiminnan suunnittelija Teemu Ruohonen 
050 596 5022 tai teemu.ruohonen@nkl.fi.

l Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia alle 12-vuotiaiden nä-
kövammaisten lasten perheille. 

Sokeain lasten tuki ry
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Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)
Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki. 
150 s.
Julkaisija: Näkövammaiset lapset ry, 2017
ISBN 978-952-99804-4-4 
Hinta: 30 euroa + lähetyksen painon mukainen postimaksu 
Jäsenhinta: 24 euroa sisältää postimaksun 
Tilaukset: www.silmatera.fi  -> Silmäterä -> Muut julkaisut
tai nlt@silmatera.fi

www.si lmatera.f i

Käsi käden päällä
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonä-
köisten lasten kasvua ja kehitystä vastasyntyneestä alakou-
luikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan aikuisuu-
teen; kuinka taitoja opitaan askel askeleelta, niin että ensim-
mäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo siemen itsenäiseen sel-
viytymiseen aikuisena.  

Anne Latva-Nikkola
3. uudistettu painos
94 s.
Julkaisija Näkövammaiset lapset ry, 2018
ISBN 978-952-99804-5-1
Hinta: 15 euroa + lähetyksen painon mukainen postimaksu
Tilaukset: www.silmatera.fi  -> Silmäterä -> Muut julkaisut
tai nlt@silmatera.fi

Oo mun kaa! 
– leikkejä ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi

Oo mun kaa! -leikkivihjeet sopivat päivähoitoon, koului-
hin, vapaa-ajan kerho- ja leiritoimintaan tai kotiin vaikka 
kaverisynttäreille.  Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryh-
mälle, jossa on näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat 
muunnelmia vanhoista tutuista leikeistä. 

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: 
● Jaana Engblom on erikoissairaanhoitaja, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 liikkumistaidonohjaaja ja nyt jo aikuisen näkömonivammaisen pojan äiti.
● Kirsti Hänninen on fysioterapeutti, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 näönkäytönohjaaja ja nyt jo aikuisen sokean tytön äiti. 
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Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen 

työntekijöiden avuksi. Vihjeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerho- 

ja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan 

lasten kanssa. Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on 

näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista 

tutuista leikeistä.  

Oo mun kaa!

Anne Latva-Nikkola

Leikkejä ryhmään, jossa 
on 

näkövammainen lapsi

O
o m

u
n ka

a
!  •  Leikkejä

 ryhm
ä

ä
n, jossa

 on nä
köva

m
m

a
inen la

p
si

A
nne La

tva
-N

ikkola



w
w

w
.s

il
m

a
t

e
r

a
.f

i

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



kansainvälinen Valkoisen kepin päivä 15.10.

Vita käppens dag   –  World White Cane Day

sokeain viikko 4.–11.11.


