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Pienet uutiset

Pääkirjoitus

Ei mikään kuolemanloukku
Syviä monttuja, erilaisia aitoja ja esteitä, tiheästi 
vaihtuvia tilapäisiä suojateitä, liikennekaaosta... 
Miten näkövammainen voi selvitä Helsingin 
Hämeentiellä nykyisellään.

Koiramaisen iloinen leiri Ruissalossa
Heinäkuinen Koiramainen perheleiri järjestet-
tiin tänä vuonna luonnonkauniissa Ruissalossa 
Turussa. Vietimme leiripäivää Mäkelän perheen 
seurassa.

Kolumni: Susanna Halme
Itsenäinen elämä – mitä se on? Minulle se tarkoit-
taa asumista omassa asunnossa, itsenäistä liikku-
mista opaskoiran avulla, kykyä selviytyä arjen tilan-
teista …

Maalipallo yhdistää näkeviä   
ja näkövammaisia
Maalipalloilija ja Aisti Sportin puheenjohtaja Miika 
Honkanen oli tullut näyttämään Vantaan Myyr-
mäki-hallissa järjestettyihin lasten olympialaisiin, 
miten maalipalloa pelataan.

1,5 tuntia liikuntaa päivässä
Myös näkö- ja liikuntavammaisen nuoren ja lapsen 
pitäisi liikkua ja vieläpä reippaasti 1,5 tuntia päi-
vässä. Jokaiselle löytyy lajinsa, kuten Viima Peu-
raselle uinti.
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Uutisia: Sokkotreffeille syksyllä

Uutisia: Sisarusten lauantai

Metsärunoja ja puunkaatoa   
Oo mun kaa -leirillä
Oo mun kaa! -leirille osallistui kesäkuussa 18 lasta ja 
9 ohjaajaa. Leirillä syntyi mm. hienoja metsärunoja.

Näkövammaistaitoja koskeva tutki-
mus hakee haastateltavia

Kolumni: Maija Somerkivi
Avustaja mahdollistaa rajojen rikkomisen.

”Skuutit kireälle, nyt kryssataan”
Turun vierasvenesatamasta Aurajoella erottuu 
kesäkuisena torstaina heti yksi purjevene: Se on 
noin kahdeksantoistametrinen avomeripurjehtija 
SY Vahine, Swan 65.

Uutisia: Apuväline-messut ja   
Liikuntamaa Tampereella

Uskon uudistuksissa   
kokeilukulttuuriin
Näkövammaisten uusi lobbari on Laura Tolkkinen, 
josta piti tulla alun perin psykiatri. 

Henkilökohtaisen budjetin kokeilusta 
ensimmäiset tulokset
Henkilökohtaisen budjetin käyttöä on kokeiltu 
keväästä 2018 alkaen. Malli sopisi mahdollisesti 
myös näkövammaisille. 

Kirja: Pikkupeikon matka rentoutu-
miseen

Opinnäytetyö:   
Apuväline ei ole mikään mörkö
Apuvälineen käytössä tai käyttämättä jättämisessä 
ei ole kyse vain lapsen asenteesta. Aktiivisen käy-
tön lähtökohtana on lapsen tarvetta vastaava apu-
väline. 

Avustajakoira liikkuu siellä missä sen 
käyttäjäkin

Kolumni: Merja Rukko
Useat ovat kertoneet, kuinka loukkaaviksi he ovat 
kokeneet viestit, joissa pahoiteltiin vammaisen lap-
sen syntymää.

Sokkopingismestari Solina Rosti
8-luokkalainen Solina Rosti voitti kesäkuun 
lopussa European Para Youth Games 2019 -kil-
pailujen (EPYG) sokkopingiksen naisten sarjan.

Kolumni: Ville Ukkola
Tiedonkulussa turhan paljon katkoja.

Sokeain lasten tuki ry:
Kohti ensi kesän lomia

Uutisia: Ensimmäinen työpaikka on se 
hankalin

Liity jäseneksi

Tilaa uutiskirje: www.silmatera.fi
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Sulassa sovussa – taidetta Iiriksessä
Ura käsillä -hankkeen taidegrafiikan ryhmän, Päivi Ellen-
bergin, Marja Helysen, Anneli Hämäläisen ja Piia Rossin 
näyttely Sulassa sovussa on avoinna yleisölle syyskuun 
puoliväliin saakka Iiris-keskuksessa Helsingissä.

Grafiikkaryhmä on etsinyt ja testannut erilaisia luo-
via ratkaisuja, joiden avulla näkövammainen voi tuottaa 
kuvaa. Näistä ratkaisuista toivotaan olevan hyötyä taidea-
lan opetusta ja tarjontaa suunnitellessa. Ryhmä haluaa 
myös rohkaista ihmisiä löytämään oman tiensä ja rikko-
maan omia rajojaan. 

Sulassa sovussa -näyttely avoinna 15.9.2019 saakka 
Iiris-keskuksen aukioloaikoina, os. Marjaniementie 74. 
Näyttely löytyy kolmannen kerroksen pääkäytävältä.

Uutena teemana koulu ja kuntoutus 
Apuväline 2019 –tapahtumassa
Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on tänä 
vuonna mukana Apuväline 2019 -tapahtumassa Tampe-
reella usealla eri esityksellä ja aivan uudenlaisessa teema-
sessiossa Koulu ja Kuntoutus. 

Tämän lisäksi Valterilla on Apuväline-tapahtumassa 
oma näyttelyosasto, jossa on esillä mm. Valteri-Puodin 
julkaisuja ja materiaaleja. 

Apuväline 2019 -tapahtuma Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa 7. – 9.11. 2019.

Harvinaisten perheiden
vertaistapaaminen Vantaalla 
Hae mukaan harvinaisille perheille (eli harvinaista sai-
rautta sairastavien lasten perheille) suunnattuun toimin-
nalliseen perhepäivään 14.9 Vantaan Heurekaan. Tapaa-
misen alussa on aikuisille vertaistuellinen luento, jonka 
teemana on vanhemmuus. Lapsille on ryhmämuotoista 
ohjelmaa, pelejä ja leikkejä lastenhoitajien johdolla. Päi-
vän päätteeksi tutustutaan yhdessä Heurekan tiedepuis-
toon.

Harvinaisten perheiden vertaistapaaminen Vantaan 
Heurekassa 14.9.2019, järjestää Invalidiliiton Harvinai-
set-yksikkö. Peruutuspaikkoja voi kysyä.

Lisätietoja tapaamisesta Harvinaiset-yksikön suun-
nittelijalta Tanja Lehtimäeltä puh. 040 7281 737 tai  
tanja.lehtimaki@invalidiliitto.fi.

Vuorovaikutuksen merkityksestä
Suomen Kuurosokeat ry:n kommunikaatiopalveluiden eri-
tyisasiantuntija, psykologi Emmi Tuomi luennoi vuorovai-
kutuksen merkityksestä aistimonivammaisten ja synty-
mästään kuurosokeiden henkilöiden kommunikaation 
kehityksessä. 

Tutkimuksen mukaan laadukas vuorovaikutuskumppa-
nuus ja ympäristötekijöiden huomiointi on välttämätöntä 
(mm. valaistus, äänimaailma, turvallinen ja motivoiva tut-
kimustilanne), kun selvitetään ei-kielellisesti kommunikoi-
van henkilön ymmärrystä ja taitoja. 

Seminaari järjestetään torstaina 12.9.2019 klo 9 – 
12.00 Iiris-keskuksen Braille-salissa, Marjaniementie 74.

Maalipalloa pelaamaan syyskuussa 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää nuor-
ten maalipalloleirin syyskuussa noin 13–20-vuotiaille 
nuorille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja erityi-
sesti maalipallosta. Leirillä harjoitellaan maalipallon laji-
tekniikoita, tehdään oheisharjoituksia ja pelataan osaa-
vassa valmennuksessa. 

Maalipalloleiri järjestetään 13.–15.9 2019 Liikunta-
keskus Pajulahdessa, Lahden Nastolassa.

Ilmoittautumiset 5.9.2019 mennessä ja lisätiedot: 
Päivi Tolppanen, paivitolppanen77@gmail.com,  
puh. 050 569 0297.
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Tiina Ruulio
päätoimittaja

E
ntisestä ja nykyisestä hallituksesta menevät mielipiteet pahasti ristiin, mutta 
yhdessä asiassa voitaneen olla samaa mieltä. Tämän poliittiset intohimot 
ylittävän asian nimi on lapsistrategia. Sipilän hallitus aloitti sen valmiste-
lut, ja Rinteen hallitus on sitoutunut toteuttamaan sen. Tätähän oikeastaan 

vaatii jo YK:n lapsen oikeuksia koskeva sopimuskin.

Pohjimmainen ajatus on kovin yksinkertainen. Jokaisesta lapsesta on pidettävä 
huolta, ja tämä vaatii yhteiskunnan järjestäytymistä sille tasolle, että se on mah-
dollista myös käytännössä eikä vain puheissa. Tavoitetta on meillä tähän asti edis-
tänyt lapsiasiavaltuutettu, jonka virka perustettiin vuonna 2005. Lapsistrategia on 
hänelle ja myös meille kaikille uusi tukeva selkänoja edistämään lapsen oikeuk-
sien toteutumista.

Tässä lehdessä Näkövammaisten liiton sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen 
kertoo, kuinka lapsen oikeuksien täydelliseen toteutumiseen on vielä kovin pitkä 
matka. Hänen mukaansa esimerkiksi moni nuori näkövammainen joutuu turhaan 
eläkkeelle, koska muita vaihtoehtoja ei näytä olevan.

Tämähän on uskomaton tragedia sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle. Lapset 
ja nuoret pohtivat tulevaisuuttaan pienestä pitäen, jopa paineistuvat siitä liiankin 
kanssa. Voimme olla melko varmoja siitä, että vammaisille nuorille paine on vielä 
monin verroin kovempi, kun ensin pitää pelätä sopivan koulun löytymistä, sitten 
opiskelua ja sen jälkeen vielä työpaikan saamistakin.

On kohtuutonta, että vammainen joutuu lapsesta alkaen kantamaan tällaista tule-
vaisuuden pelon taakkaa harteillaan.

Tässä pääsemme toisen kerran antamaan muutaman pisteen poliitikoillekin. Sipi-
län hallituksen yksi kärkihanke oli nimittäin OTE, eli Osatyökykyisille tie työelä-
mään. Hankkeen loppuraportissa todetaan, että ”työvoiman kysyntä kohdistuu 
nyt aidosti myös osatyökykyisiin”. Toivon, että asia on juuri näin osatyökykyisten 
näkö- ja näkömonivammaistenkin nuorten kohdalla. 

Lapsistrategialla riittää käyttöä
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Ei mikään 
kuolemanloukku
Syviä monttuja, erilaisia aitoja ja esteitä, tiheästi vaihtuvia tilapäisiä suojateitä, 

liikennekaaosta... Siinä Helsingin Hämeentie nykyisellään. Miten ihmeessä 

liikunta- tai näkövammainen ihminen voi siitä selvitä?

PERTTI JOKINEN

Hämeentien tekeminen pyöräily- ja joukkoliikennekaduksi vaatii hermoja, kestävyyttä ja ketteryyttä niin terveiltä kuin 
vammaisiltakin. Kuva Sörnäisten metroaseman kohdalta.
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K
yllä hän sittenkin selviää, vakuuttaa Hel-
singin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula. 
Toki se on vammaiselle vielä monin ver-
roin vaikeampaa kuin terveellevammat-

tomalle. Tujulan mielestä kuitenkin paljon on joka 
tapauksessa tehty, jottei tilanne olisi millekään väes-
töryhmälle aivan sietämätön.  

Hän viittaa esimerkiksi ns. SuRaKu-ohjeistukseen, 
joka on päivitetty viimeksi kymmenkunta vuotta sit-
ten. Se antaa valtakunnalliset suositukset esteettö-
mien julkisten alueiden suunnitteluun, rakentami-
seen ja kunnossapitoon. Näihin projektissa määritel-
tyihin esteettömyyskriteereihin ja laadittuihin mal-

lisuunnitelmiin kuuluvat mm. suojatiet ja jalkakäy-
tävät, kävelykadut, tasoerot, pysäkkialueet, tilapäi-
set liikennejärjestelyt, suojatien reunatuki, pysäkki-
korokkeet, suojatiemerkinnät, kaiteet, suojatiemerk-
kipylväät jne.

Yksittäisinä noukintoina ohjeistuksen viidakosta 
nostettakoon esimerkiksi se, että sulkuköyttä ei saa 
käyttää missään vaiheessa henkilöliikenteen ohjauk-
seen huolimatta siitä, onko työmaalla kaivantoa tai 
ei, sillä näkövammainen ei erota sitä. Sulkulaitteiden 
tulee olla myös toimivia kaikkien käyttäjien kannalta. 
Näkövammaisen, pyörätuolin käyttäjän ja ikäänty-
neen ihmisen pitää pystyä liikkumaan tilapäisten lii-
kennejärjestelyjen aikana. 

Alusta asti ollaan mukana
Olennaista tietenkin on, että nämä asiat nostetaan ns. 
pöydälle jo heti silloin, kun remonttia ruvetaan suun-
nittelemaan. Pirjo Tujula kertookin, että hän on ollut 
mukana alusta alkaen kaikkien merkittävien kohtei-
den suunnittelussa, myös siis Hämeentie-projektissa.

– Meillä on silloin ohjeena mm. SuRaKu-kortti 
numero 8 eli Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjes-

telyissä. Se on ollut käytössä vuodesta 2006. Minusta 
olemme onnistuneet siinä aika hyvin. Yhteistyötä on 
tehty alusta asti Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maisten ja Näkövammaisten liiton kanssa, esitelty 
heille suunnitelmia jne. Destia tiedottaa myös työ-
maalla tapahtuvista muutoksista suoraan näitä jär-
jestöjä. He sitten tiedottavat omia kanaviaan pitkin 
asioita eteenpäin jäsenilleen.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on 
mm. koonnut sivuilleen koko ajan päivitettyä tietoa 
Hämeentien remonttitilanteesta.

Aika hyvin onnistuttu
Tervesilmäisen ja tervejalkaisen ihmisen mielestä 
Hämeentiellä on onnistuttu ainakin siinä, että visu-
aalista ajanmukaista tietoa on ollut koko ajan saata-
vissa jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen solmukoh-
dissa. Tästä näkövammaiset jäävät tietenkin paitsi, 
mutta Tujula huomauttaa, että kaikilla esteettömiksi 
luokitelluilla reiteillä on hyvin valkoisella kepillä tun-
nistettavat suoja-aidat sekä suojateillä ääniopastus 
näkövammaisia varten.

Esteettömät reitit määriteltiin yhdessä näkövam-
maisten kanssa ennen peruskorjauksen aloittamista.

Suurimpana vaikeutena tämänkaltaisissa jättipro-
jekteissa hän pitää toimijoiden suurta määrää:

– Vaikka meillä on hyvät ohjeet, niistä tiedottami-
nen ja valvonta vaatii resursseja. En missään nimessä 
ole kuitenkaan nostamassa käsiä pystyyn. Meidän 
pitää yhdessä käyttäjien kanssa nostaa esiin hyviä 
käytäntöjä.

Hän toivoo esimerkiksi sitä, että Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammaiset sekä Näkövammais-
ten liitto voisivat yhdessä kirjoittaa vaikka Helsin-
gin Sanomien yleisöpalstalle jutun, jossa kerrotaan, 
miten Hämeentiellä on toimittu. Se kelpaisi hänen 
mukaansa malliksi muillekin:

– Tätä me suomalaiset voisimme kehittää. Emme 
oikein osaa kiittää, kehua emmekä antaa positiivista 
palautetta.

Kaiken kaikkiaan Pirjo Tujulan mielestä Hämeen-
tie-projektin suunnittelussa on onnistuttu hyvin, ja 
toteutuksenkin kanssa yhteistyö on toiminut sau-
mattomasti. Hän toivookin, että tämä toimintatapa 
monistuisi myös muualle ja että siitä viestittäisiin 
myös aktiivisesti. 

En missään nimessä 
ole nostamassa käsiä 
kuitenkaan pystyyn.”
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Koiramaisen iloinen 
leiri Ruissalossa
Heinäkuinen Koiramainen perheleiri järjestettiin tänä vuonna luonnonkauniissa 

Ruissalossa Turussa. Järjestelyistä vastasivat Näkövammaiset lapset ry ja Sokeain 

lasten tuki ry yhdessä. Leiriin sisältyi paljon erilaista koiramaista ja muunkinlaista 

ohjelmaa, perheiden yhdessäoloa, kylpylässä kylpemistä ja monelle myös 

arvokasta vertaistukea.
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V
almiiseen ruokapöytään tuleminenkin ja 
arjesta irti pääseminen merkitsevät myös 
aina paljon, kertoo auralainen Jenna 
Mäkelä, joka oli tullut leirille nelihenki-

sen perheensä kanssa.
Hyvin valmisteltu leiri on rentoutumisen paikka 

myös äidille, joka käy ansiotyössä ja toimii samalla 
oman poikansa omaishoitajana.

Leirin tähtiä olivat luonnollisesti lapset ja koirat, 
jotka ehtivät tutustua toisiinsa perusteellisesti viiden 
leiripäivän aikana. Viidestä koirasta kaksi olivat var-
sinaisia opaskoiria, ja muutkin oli koulutettu sekä 
totutettu lapsiin, nimenomaan vammaisiin lapsiin.

Urho ei pelkää koiraa
Mäkelöiden äiti Jenna, isä Lassi sekä pojat Urho 
7 v. ja pikkuveli Armas 4 v. tulivat leirille Turun 
naapurikunnasta Aurasta. Koulunsa tänä syksynä 
aloittavalle näkö- ja monivammaiselle Urholle koi-
rat olivat tuttuja Mäkelän perheen sukulais- ja tut-
tavapiiristä.

Urho siis tiesi jo entuudestaan, että kilttejä koi-
ria on turha pelätä.

Urho myös käveli lopulta itsenäisesti 7-vuotiaan 
labradorinnoutajan Fioran kanssa leirin lopuksi pide-
tyissä koiraolympialaisissa. Ohjaajan roolina oli vain 
seurata parivaljakkoa.

Vaikka Urho ei näekään paljon, hän näkee mm. 
valoja ja varjoja sekä muotoja, kun saa esineet tar-
peeksi lähelle silmiä.

Päiväkotia käyvä Armas kertoi puolestaan pitä-
neensä nimenomaan kylpylässä pulikoimisesta.

– Täytyy sekin myöntää, että Urho on tunnista-
nut suunnilleen jokaisen vastaantulevan koiran, nau-
rahtaa Jenna Mäkelä, kun kertaamme leiritunnelmia 
pari viikkoa sen päättymisen jälkeen.

Voi siis hyvinkin olla, että Mäkelöiden perheen 
eteen tulee vielä jossain vaiheessa koiran hankinta. 
Se, olisiko koira opaskoira tai jokin muu koulutettu 
koira, on vielä pohdittavana. Koiran rotukaan ei ole 
vielä selvä.

Koiriin tutustuttiin perin pohjin
Kaikkiaan leirille osallistui seitsemän perhettä ja 
yhdeksän ohjaajaa. Näkövammaisia lapsia oli seit-
semän tällä järjestyksessä toisella Koiramaista-lei-
rillä. Ensi vuonna leirin päätähtiä ovatkin mahdol-
lisesti lapset ja hevoset.

Koiriin eli Viiviin, Mystiin, Fioraan, Oonaan, 
Rediin ja Luluun totuttelu lähti leirillä liikkeelle aivan 
alusta – siis siitä, miten koiraa kannattaa lähestyä, 
miten sitä silitetään, milloin annetaan levätä jne. 
Koirapelotkin hälvenivät kuin itsestään leiripäivien 
aikana.

Mäkelöiden perhe (äiti Jenna, isä Lassi sekä pojat Urho 
7 v. ja pikkuveli Armas 4 v.) tutustuvat Koiramaista 
perheleirin koiriin Turun Ruissalossa.

Kultainennoutaja 
Viivi oli leirin epävi-
rallinen terapiakoira.
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Koirat myös vetivät pienissä rattaissa perheen nuo-
rimpia leiriläisiä.

Koirat olivat läsnä koko loman ajan siinä mielessä, 
että osa niistä asui samassa kerroksessa Ruissalon kyl-
pylässä omien ohjaajiensa kanssa kuin perheetkin. 
Myös neuvotteluhuone (jossa askarreltiin, järjestet-

tiin infotilaisuudet jne.) sijaitsi saman ensimmäisen 
kerroksen käytävän varrella.

Mäkelän perhe pitikin kyseistä asumisratkaisua 
hyvänä jo yksin liikkumisen kannalta. Joka paikkaan 
oli helppo mennä, kun ns. oma käytävä sijaitsi ala-
kerroksessa hotellin vastaanoton lähellä.

Paikalla Suomen tunnetuin 
opaskoirakouluttaja
Leirin ohjelmaan kuului koirapuuhien lisäksi mm. 
kädentaitojen harjaannuttamista, maalipallon pelaa-
mista, mini- ja frisbeegolfia, välipalan tekoa ohjatusti, 
nuotion äärellä tunnelmointia illanvietoissa, liikun-
tainfoa, retki kasvitieteelliseen puutarhaan ja huipen-
nuksena koiraolympialaiset.

Jenna Mäkelä piti merkittävänä asiana myös ver-
taistuen mahdollisuutta, sillä perheet tulivat hyvin 
toimeen keskenään.

Leirillä oli mukana myös Suomen ehkä tunnetuin 
opaskoiran kouluttaja Juha Herttuainen, joka tätä 
nykyä kouluttaa opaskoiria Latviassa eläkkeelle jääty-
ään. Hän on tehnyt opaskoiratyötä jo noin 50 vuotta, 
ja yhä osa hänen kouluttamistaan oppaista tulee Lat-
viasta Suomeen.

Vanhempien koira-asenne on tärkeä
Vaikka ohjelmaa oli leirillä paljon, sitä ei ollut miten-
kään liikaa, ajateltiin Mäkelöiden perheessä. – Esi-
merkiksi lounaan jälkeen ehdittiin hyvin lepäämään 
ja muutenkin olemaan perheen kanssa yhdessä, jat-
kaa Jenna Mäkelä.

Perhe Mäkelä on osallistunut ennenkin erilai-
sille näkövammaisten lasten leireille. – Tämän leirin 
ohjelma oli tosi monipuolinen ja ohjaajat kivoja ja 
helposti lähestyttäviä. Sekin oli hyvä, että koirat oli-
vat mukana oikeastaan koko ajan.

Leirin ohjaajana toiminut Santeri Penttinen ker-
toi, että suurin osa lasten koirapeloista johtuu itse asi-
assa vanhemmista.

– Vanhempien asenne koiria kohtaan tarttuu hel-
posti lapsiin.

Penttisellä itselläänkin on näkövamma. Hän oli 
tullut leirille kultaisennoutajansa, 5,5 vuotiaan Vii-
vin kanssa, jonka hän on kouluttanut yhdessä tyttöys-
tävänsä kanssa. Viivi oli todella taitava terapiakoira 
lasten leirillä, vaikka tämä oli sille uusi kokemus. 

Fiora Miglena-tytön oppaana Ruissalon luontopolulla.

Opaskoirakouluttaja Juha Herttuaisen Redi veti lapsia myös 
kärryissä. Kärryissä Urho, pikkuveli Armas odottaa vuoroaan.
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Itsenäinen elämä 
- mitä se on?

A
rki ja itsenäisyys koostuu pienistä palasista, 
jotka muodostavat toimivan kokonaisuu-
den. Minulle itsenäinen elämä tarkoittaa 
asumista omassa asunnossa, itsenäistä liik-

kumista opaskoiran avulla, kykyä selviytyä arjen tilan-
teista sekä mahdollisuutta opiskella yliopistossa yhden-
vertaisesti muiden kanssa. 

Itsenäisyys on sitä, että suoriutuu itsenäisesti niistä 
tilanteista, mistä haluaa ja pystyy selviämään. Joille-
kin toisille se voi tarkoittaa jotain muuta.

Kun puhutaan näkövammaisesta ja pärjäämisestä, 
puheeksi tulevat yleensä erityisjärjestelyt. Erityisjär-
jestelyt ja apuvälineet, joita tarvitaan opiskelussa. Eri-
tyisjärjestelyt ja muutostyöt, joita mahdollisesti täy-
tyy tehdä kotiin. Henkilökohtainen apu, kuljetuspal-
velut ja liikkumistaidonohjaus. 

Nämä kaikki ovatkin erittäin tärkeitä ja usein kor-
vaamattomia keinoja, jotka mahdollistavat itsenäi-
sen elämän. 

Kuitenkin haluaisin nostaa esiin myös pienten asi-
oiden merkityksen. Sellaisten asioiden, joita ei tarvitse 
byrokraattisesti anoa, jotka eivät ole kalliita ja joista 
ehkä harvemmin puhutaan. Oma asenne, rohkeus, 
tilannetaju ja ongelmanratkaisukyky ovat esimerk-
kejä pienistä ”erityisjärjestelyistä”, joita jokainen voi 
itse itsessään kehittää. Ne auttavat läpi arjen erilaisista 
tilanteista, kommelluksista ja haasteista.

Kun menen kauppaan, etsin kassan ja kysyn myy-
jää auttamaan oikeiden tuotteiden löytämisessä. Kun 
menen yliopistoruokalaan lounaalle, pyydän henki-
lökuntaa avuksi ruoan ottamisessa ja vapaan paikan 

löytämisessä. Kun en tiedä missä luentosali sijaitsee, 
kysyn rohkeasti vahtimestarilta tai ihan vaan joltain 
vastaantulijalta, missä suunnassa etsimäni luokka on. 
Monissa tilanteissa oma rohkeus avata suu ja kysyä 
neuvoa on monta kertaa hyödyllisempää kuin yksi-
kään apuväline. 

Rohkeus mennä ja tehdä, onnistua ja epäonnistua 
ja ennen kaikkea rohkeus kysyä apua vievät pitkälle. 
Itsenäisyys ei ole sitä, että selviää kaikesta yksin. Itse-
näisyys on sitä, että oppii tuntemaan itsensä ja tietä-
mään, miten erilaisista tilanteista selvitään.

KOLUMNI
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Susanna
Halme on
23-vuotias
Espoossa
asuva
yliopisto-
opiskelija.



Maalipallo
yhdistää näkeviä
ja näkövammaisia
Maalipalloilija ja Aisti Sportin puheenjohtaja Miika Honkanen oli tullut 

näyttämään Vantaan Myyrmäki-hallissa järjestettyihin lasten

olympialaisiin, miten maalipalloa pelataan.

Teksti ja kuvat  TIINA RUULIO
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M
aalipallo on peli, joka 
näyttää sivusta katsot-
tuna helpolta mutta ei 
kuitenkaan ole sitä, Hon-

kanen kertoo.
Sen lisäksi, että maalipallo sopii 

hyvin näkövammaisille lapsille ja nuo-
rille, sopii se hyvin myös näkeville lap-
sille. Koska tätä kuuloaistiin perustu-
vaa lajia pelataan läpinäkymättömät 
lasit silmillä, antaa se myös näkeville 
pelaajille tuntuman siihen, minkälai-
selta tuntuu olla sokea.

– Maalipallo on siitäkin hyvä laji, 
että jokainen voi pelata sitä omalla 
tasollaan. Meillä on ollut pelaamassa 
sellainenkin lapsi, joka ei pystynyt 
käyttämään toista kättään, mutta pelasi 
silti. Hän pystyi vartalollaan korvaa-
maan toisen käden.

Honkanen itse tutustui lajiin sai-
rastuttuaan ensin vaikeaan perinnöl-
liseen silmäsairauteen, Leberin tautiin.

– Olin kuntoutuksessa Espoossa, ja 
kaverit siellä esittelivät minulle maa-
lipallo-pelin yhdeksän vuotta sitten. 
Ennen sitä olin jo ajatellut, että näkö-
vammaisena voin käydä melkeinpä 
vain kuntosalilla, vaikka olin aina ollut 
innostunut palloilulajeista.

Naarmut eivät ole vaarallisia
– Olen sitä mieltä, että vanhemmat voi-
sivat tuoda näkövammaisia lapsia roh-
keammin liikuntaharrastusten pariin. 
He oppivat kokemusten kautta kuten 
muutkin lapset, eivätkä pienet polvi-
naarmutkaan ole kovin vaarallisia. Eri 
lajeja voi aina kokeilla, ja jos jokin ei 
toimi, voi yhden lajin vaihtaa toiseen.

Vuonna 2017 perustettu Aisti Sport 
on järjestänyt tähän mennessä mm. 
matalan kynnyksen Aisti Juniors Cup 
-maalipalloturnauksen viime keväällä 
sekä säännöllisesti kokoontuvia Aisti 
Play -liikuntakerhoja näkövammaisille 

lapsille. Sillä on omat maalipallojouk-
kueet sekä SM-sarjassa että ykkösdivi-
sioonassa.

Honkanen itse on pelannut maali-
palloa maajoukkueessakin.

– Olemme nyt saaneet maalipalloon 
mukaan myös lapsia, kun aikaisemmin 
nuorimmat harrastajat saattoivat olla 
13–14-vuotiaita. Tähän asti harrasta-
jien ongelmana ovat olleet välimatkat 
ja hallivuorot, mutta pyrimme saamaan 
ensi vuonna aikaisempia vuoroja hal-
leista, Honkanen lupaa.

Olennaista myös on, että jokainen 
lapsi tai nuori pääsee pelaamaan tree-
neissä Kaikki Pelaa -sääntöjen mukaan.

Useampi lapsi on päässyt kokeile-
maan maalipalloa mm. näkövammais-
ten lasten leireillä. Lajin tunnetuksi 
tekeminen sekä vanhempien että las-
ten keskuudessa ja kouluissakin on iso 
osa Honkasen työtä.

– Vielä vuonna 2010 lajin parissa 
ei ollut yhtään alaikäistä lasta. Siitä on 
menty paljon eteenpäin.

Maalipallo
Maalipallo on näkövammaisten vauhdi-
kas joukkuepeli ja samalla kesäparalym-
pialaji. Peliä pelataan junioritasolla kol-
men hengen joukkueella. Kaikilla pelaa-
jilla on silmien edessä läpinäkymättö-
mät laskettelutyyppiset lasit. Pelissä 
käytetään palloa, joka on 1250 gram-
man painoinen ja jonka äänilähde on 
peräisin pallon sisällä olevista kulkusista.

Hyökkäävän joukkueen tarkoituksena 
on vierittää pallo vastustajan maalilinjan 
yli, kun taas puolustava joukkue yrittää 
estää sen. Heitossa pallon on kosketet-
tava lattiaa ennen puo lueetonta aluetta 
(6 metriä), joten palloa heitetään voi-
malla alakautta keilailun tapaan.
Lähde: VAU

Miika Honkasen mielestä maalipallo 
on siitä erinomainen peli, että se sopii 
yhtä hyvin niin näkövammaisille kuin 
vammattomillekin lapsille ja nuorille.
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K
äytännössä vammaiset lap-
set liikkuvat huomattavasti 
tätä vähemmän.

– Syitä siihen on monia,  
kuten vaikkapa koulukyyditykset, jotka 
lähtevät usein koulusta kotiin päin niin 
aikaisin, että lapset eivät ehdi esimer-
kiksi iltapäiväkerhoihin, joissa liiku-
taan enemmän.

Hyötyliikuntakin jää vähäiseksi 
usein koulukyydin takia.

– Jos ja kun koulumatka lähikou-
lusta kotiin on turvallinen, voisi sieltä 
vaikka kävellä kotiin avustajan kanssa.

Peltonen haluaisikin avata esimer-
kiksi juuri koulukyytikeskustelun päät-
täjätasolle asti, jotta asioita pohdittai-
siin uudesta näkökulmasta.

– Monet näkövammaisten lasten 
vanhemmat ajattelevat automaatti-
sesti, että liikuntapainotteiset kerhot 
eivät yksinkertaisesti ole heidän lapsi-
aan varten. Olennaista kuitenkin olisi, 
että näkövammaiset lapset pääsisivät 
samoihin kerhoihin luokkatoverei-
densa kanssa.

Kolhuja jopa yllättävän vähän
Peltonen aloitti oman lasten ja nuor-
ten erityisliikuntaan nivoutuneen työ-
uransa nimenomaan näkövammaisten 
kanssa parikymmentä vuotta sitten.
– Näkövammaisille lapsille tai nuorille 
on sattunut vain vähän vahinkoja lii-

1,5 tuntia päivässä 
liikuntaa
Myös näkö- ja liikuntavammaisen lapsen ja nuoren pitäisi liikkua 1,5 tuntia päivässä, mistä 

puoli tuntia tulisi olla reipasta liikuntaa, kertoo lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija 

Nina Peltonen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:stä.

kuntaharrastuksissa vuosien mittaan. 
Muistan vain normaaleja kolhuja tai 
jotkin vääntyneet silmälasien sangat, 
hän naurahtaa.

Urheiluseurat ovat ottaneet vam-
maisia nuoria tai lapsia kiitettävästi 
siipiensä suojiin harrastamaan ja kil-
pailemaan.

– Niin se pitää ollakin, sillä vaik-
kapa uintiseurassa on paras valmen-
nustieto kyseisestä lajista. Vammaiset 
voivat harrastaa ja kilpailla nykyään 
noin 40 lajissa ja näkövammaisetkin 
yli 10 lajissa. Näkövammaisetkin voi-
vat osallistua Junior Games -kisoihin, 
joissa kilpaillaan uinnissa, yleisurhei-
lussa ja joukkuelajeista maalipallossa.

Urheiluseuroissa on aika ajoin vali-
teltu sitä, että vammaisten lasten ryh-
miä ei saada täyteen. Samaan aikaan 
vanhemmat hakevat epätietoisina lap-
silleen liikuntaharrastuksia. Kysei-
nen kohtaamisongelma on tiedos-
tettu VAU:ssa.

Myös Opetusministeriön myöntämä 
seurojen taloudellinen tuki on kytketty 
nykyään siihen, miten seurat pystyvät 
edistämään toiminnassaan yhdenver-
taisuutta.

Vain taivas on rajana
Myös Peltonen kannustaa vanhem-
pia rohkeasti viemään näkövammai-
sia lapsia harrastamaan.

Nina Peltosen mielestä vanhempien ei tarvitse yhtään kahlita näkövammaisen lapsen  
liikuntahaluja. Vain taivas on heille rajana, hän sanoo.
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Yhteystiedot: Nina Peltonen, Suomen 
Vammaisurheilu- ja liikunta ry
p. 050 400 1532,
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi
Aistisport, aistisport.com 

Valttiakin kannattaa 
kokeilla

Jos näkövammaisen lapsen van-
hemmat eivät löydä lapselleen sopi-
vaa lajia harrastaa, voi avuksi ottaa 
vaikkapa VAU:n sivuilla olevan Löydä 
oma seura -palvelun. Myös Valtti-
toiminta on osoittautunut menes-
tykseksi. Valtissa ohjattavalle etsi-
tään harrastusmahdollisuuksia nel-
jän eri liikuntakokeilukerran avulla. 
Kokeilujen kautta pyritään lapselle 
tai nuorelle löytämään mieleinen ja 
soveltuva liikuntamuoto ja harras-
tuspaikka asiantuntijan avulla.

– Myös minulle saa aina soittaa, 
jos jokin asia askarruttaa liikunta-
harrastuksen aloittamisessa, kertoo 
Nina Peltonen.

– Kannattaa lähteä siitä ajatuksesta, 
että suunnilleen kaikki on mahdol-
lista, että vain taivas on rajana. Ei saa 
takertua siihen, mitä lapsi ei mahdol-
lisesti pysty tekemään.

Kun harrastuksesta lähdetään kil-
pailemaan, kannattaa vanhempien 
pohtia tarkasti sitä, mikä vamma – jos 
vammoja on useita – vaikuttaa eniten 
lapsen liikunnallisiin taitoihin.

– Esimerkiksi jos näkövammaisella 
nuorella on lisäksi liikuntavamma, voi 
hänen olla järkevää harjoitella ja kil-
pailla liikuntavammaisten puolella. Kun 
oikea laji löytyy, ei lapsen tai nuoren tar-
vitse hakata päätään seinään sen takia, 
että jotkin asiat eivät vain onnistu.

V
iima on pitänyt uinnista niin 
kauan kuin muistaa, mutta 
vakavammin hän on harras-
tanut lajia nyt viisi vuotta. 

Nuorempana hän kävi uimassa van-
hempiensa kanssa, ja niin rakkaus uin-
tia kohtaan syntyi.

– Valitsin itse harrastukseni. Se on 
ainut liikuntaharrastukseni, ja siksikin 
tärkeä. Saan siihen purettua monen-
laisia tunteita, hän kertoo uima-altaan 
reunalla heti harjoitusten jälkeen.

Viiman uintiryhmä kokoontuu 
kaksi kertaa viikossa, keskiviikkona 
koulun jälkeen ja sunnuntaisin SYK:in 

uimahallissa Etelä-Haagassa. Ryhmään 
kuuluu useita uimareita, joista kaksi 
on näkövammaista. Tällä kertaa har-
joituksia vetää Emma Heikkilä.

Koska uintiryhmä on pieni, on har-
joittelu hyvin yksilöllistä.

– Pidän tästä ryhmästä juuri sen 
takia, että voin keskittyä jokaiseen 
uimariin yksilöinä, Emma kertoo.

Uimari on yksilö
Viima tulee keskiviikon harjoituksiin 
avustajansa Ilkka Kurjen kanssa kotoa. 
Avustaja odottaa hallissa, kunnes har-
joitukset ovat ohi, ja saattaa Viiman sen 

14-vuotias Viima Peuranen harrastaa uintia kaksi 

kertaa viikossa helsinkiläisen uimaseuran Simmiksen 

vammaisuinnin SKILLS-ryhmässä.

Vaparia ja
delfiinipotkuja
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jälkeen taksiin, joka vie hänet kotiin.  
Viima on innokas vapaauimari, ja sen 
lisäksi hän pitää erityisesti delfiinipot-
kujen harjoittelemisesta. Niitä tarvi-
taan mm. perhosuinnissa.

45 minuuttia kestävät harjoitukset 
etenevät kuin mitkä tahansa uintihar-
joitukset vaihtelevine sarjoineen sillä 
poikkeuksella, että jokainen uimari 
saa harjoitella rauhassa omalla tasol-
laan. Aikojakaan ei oteta.

Simmiksen vammaisryhmien vas-
tuuvalmentaja Jessica Hölttä vetää 
SKILLS-harrasteryhmän lisäksi myös 
samannimistä kilparyhmää, jossa tree-
nataan tavoitteellisesti vammaisluok-
kien mukaan. Harrasteryhmässä eri 
vammaisryhmiin (näkö-, kehitys- ja 
liikuntavammaiset) kuuluvat uimarit 
treenaavat yhdessä.

– Harrasteryhmään pääsevät kaikki, 
jotka osaavat uida 50 metriä. Työni 
on hyvin mielenkiintoista ja kaikkea 
muuta kuin tylsää, Jessica kertoo.

Jessica itse on entinen Simmiksen 
kilpauimari ja fysioterapeutti.

– Saan myös tukea valmennukseen 
tarvittaessa Uimaliitosta, jossa toimii 
oma vammaisuinnin kehittäjä, hän 
kertoo.

Merkinantaja kertoo, koska 
pitää kääntyä
Uinti on tunnetusti mm. koordinaa-
tiota kehittävä liikuntamuoto myös 
näkövammaisille. Jotkut heistä tar-
vitsevat uinnissa myös apuvälineitä 
kuten avustajan käyttämää merkinan-
tajaa, joka kertoo, milloin uimari on 
uima-altaan päässä.

Viima pärjää kuitenkin altaassa 
ilman merkinantajaa.

Periaatteessa näkövammaiset tar-
vitsisivat enemmän ratatilaa uimiseen 
kuin muut. Sitä ei ole kuitenkaan aina 
tarjolla, sillä vapaista ratavuoroista 
käydään kovaa kilpailua pääkaupun-
kiseudulla.

Viima käy Espoon yhteislyseon seit-
semättä luokkaa. Hän kävelee nyky-
ään kouluun yksin, yleensä melko rei-
pasta vauhtia.

– Viima oppii uudet reitit hämmäs-
tyttävän nopeasti, oikeastaan kerralla, 
kertoo avustaja Ilkka.

Iltapäivisin ja iltaisin hän on useim-
miten kotona joko yksin tai ystävän 
kanssa.

– Äiti on ehdottanut, että hankki-
simme tandempyörän, jolla voisimme 
pyöräillä yhdessä. En ole siitä kui-
tenkaan kauhean innostunut, Viima 
toteaa.

Viima miettii jo aktiivisesti koulun 
jälkeistä tulevaisuuttaan.

– Selvitän etupäässä erilaisten vaih-
toehtojen mahdollisuuksia, hän kertoo 
hieman salaperäisenä. 

Vanhemman 
kommentti 
uintiharrastuksesta

”Viima on pienestä lapsesta 
pitäen nauttinut vedestä. Jos olisi 
mahdollista niin Viima varmasti 
kasvattaisi itselleen kidukset ja 
eläisi veden alla. Onhan vesi ele-
menttinä rauhoittava ja vaimen-
taa hyvin kovia ääniä. Onneksi 
Simmis tarjoaa mahdollisuuden 
harrastukselle. Näin ei ole asian-
laita kaikissa suurissakaan uin-
tiseuroissa. Toivottavasti harras-
tus jatkuu vielä pitkään.”
– Hanno Peuranen

l  Vapari eli vanhalta nimeltään krooli on Viiman mieluisin uintilaji. Lisäksi hän pitää eri-
tyisesti delfiinipotkujen treenaamisesta. Niitähän tarvitaan perhosuinnissa kuin myös 
vaparin liu’uissa.
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Sokkotreffeille syksyllä
Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokkot-
reffit, kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 
00410 Helsinki). 

Sokkotreffeillä vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi- tai 
teekupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja 
leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. 

Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.
Sokkotreffien sunnuntait:
29.9. klo 16–18 
27.10. klo 16–18 Isovanhemmuus ja perheen läheiset

Tule sokkotreffeille ja kutsu perheesi isovanhempi tai muu 
läheinen ihminen mukaan. Isovanhemmuudesta alustaa 
mummi Pirjo Somerkivi.

Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle, maija.
somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085. Ilmoittautues-
sasi kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä 
onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.
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I Vertaistapaamisista iloa 
ja elämyksiä
Näkövammaiset lapset ry järjestää pienempiä ja isompia 
vertaistapaamisia eri puolella Suomea. Huhtikuussa van-
hemmat rentoutuivat keilauksen parissa ja kesällä uudet 
perheet kohtasivat Silmäterä-viikonlopussa Espoossa. 

Lähtisitkö luotsaamaan vertaistapahtumaa paikkakunnal-
lesi? Suunnitellaan yhdessä vanhemmille, lapsille tai koko 
perheelle suunnattu tapahtuma tai retki.

Ota yhteyttä toimistolle:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080.

Syksyn tapahtumia
HopLopissa Sokeain 
viikon juhlat
Sokeain viikkoa vietetään 10.–17.11.2019. Näkövammai-
set lapset ry juhlii Sokeain viikkoa lauantaina 16.11. klo 
9–11 näkövammaisten lasten perheiden kanssa neljässä 
liikuntaseikkailupuisto HopLopissa Jyväskylässä, Raisi-
ossa, Tampereella ja Vantaalla. 

Lähde mukaan iloiseen joukkoon ja tule ilmaiseen per-
hetapahtumaan!

Tarjolla on aamupalaa ja sisäleikkipuistojen huimat leik-
kitilat vapaasti käytettävissä.

Touhuamaan saa jäädä vaikka koko päiväksi.

Juhlapaikkoina ovat HopLopit:
Jyväskylä, Sorastajantie 1
Raisio, Itäniityntie 16
Tampereen Linnainmaa,  
Korpikodinkatu 3
Vantaan Varisto, Kauppakeskus 
Viisari, Martinkyläntie 47

Ilmoittaudu 31.10. mennessä: 
www.silmatera.fi/toiminta
Järjestäjä:  
Näkövammaiset lapset ry
Tapahtumaan osallistuminen ei edel-
lytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Varsinais-Suomen 
vanhempien hoh-
tokeilausilta huhti-
kuussa.
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Sisarusten
lauantai 26.10.
Tule mukanaan sisarusten rentoon vertaispäivään 
lauan taina 26.10.2019 klo 10.30-14.00. Päivä on 
suunnattu kouluikäisille sisaruksille. Ohjelmassa 
unelmia, tarinoita, pelaamista ja kädentaitoja. Tar-
jolla on pizzalounas. Päivä on ilmainen osallistujille.

Tapaamispaikkana on Näkövammaiset lapset ry:n 
toimisto, Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki. Toi-
misto sijaitsee aivan Malmin aseman läheisyydessä.

Ilmoittautuminen 6.10. mennessä:
www.silmatera.fi/toiminta

Läheisten kurssi
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo 22.11.–24.11.2019

Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneiden näkövammais-
ten lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit, 
tädit, sedät jne.).

Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen kasvun 
tukemisesta, leikistä ja liikkumisesta. Kurssilla on mahdol-
lisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmässä. 

Viikonloppu etenee leppoisasti aihepiireistä keskustel-
len ja yhdessä toimien, luonnonrauhassa rentoutuen ja 
maukkaasta ruuasta nauttien.

Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokahvilla ja 
päättyy sunnuntaina lounaaseen. Hinta: 80 € 

Hinta sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysihoidolla 
ja ohjelman. Hakemukset 20.10.2019 mennessä,
www.silmatera.fi/toiminta
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Uusia kuvakortteja
Näkövammaiset lapset ry on julkaissut kuusi uutta kuva-
korttia. Niiden kuvituksen on tehnyt Leena Honkanen. 
Kortteja toivotaan jaettavan neuvoloiden, perhekeskus-
ten yms. ilmoitustauluille. Tilaa kortteja ja auta meitä tie-
dottamisessa viemällä kortit sopiville ilmoitustauluille.
Tilaukset: nlt@silmatera.fi.



Oo mun kaa! -kuviskurssi
Maaleja, muotoja, massoja... Oo mun kaa! -kuviskurssilla 
kokeillaan uusia juttuja ja erilaisia tekniikoita. Kuvataide-
kurssi on tarkoitettu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lap-
sille – niin sokeille kuin heikkonäköisillekin. Mukaan mah-
tuu 8 osallistujaa.

Kurssille osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta 
kuvataiteen tekemisestä.  Opetus ja materiaalit ovat mak-
suttomia.

Kurssi kokoontuu syksyllä neljä kertaa Paints and Friends 
-tiloissa osoitteessa Neljäs Linja 28, 00530 Helsinki.

Kurssipäivät ovat keskiviikkoisin 11.9, 2.10, 23.10 ja 6.11 
ja aika kello 17.30–19.30.

Kurssilaisia ohjaavat Paints and Friends: Iisa, Lisa, Rosa 
ja Ulrika.

Paints and Friends on nelihenkinen taidekollektiivi Helsin-
gistä. Kollektiivi koostuu neljästä̈ kuvataiteen aineenopet-
tajasta. Se toimii monipuolisesti taiteen alalla järjestäen 
yhdessä̈ taideaiheisia leirejä̈, workshoppeja ja kursseja. 
Lisäksi jokainen kollektiivin jäsen toteuttaa omaa henki-
lökohtaista visiotaan taiteilijana. Tarkoituksena on tuoda 
taiteen iloa ja tekemistä helposti lähestyttäväksi.

Ilmoittautumiset 4.9. mennessä:
www.silmatera.fi/toiminta

Silmäterä-viikonloppu
Uusille perheille suunnattua Silmäterä-viikonloppua 
vietettiin kesäkuussa Hyvinvointikartano Kaisanko-
dissa, Espoossa. Aurinkoinen hellesää mahdollisti luon-
non äärellä touhuamisen ja talviturkkien heittämisen 
kirkkaaseen järveen. 

Pulmatehtävien ja luontorastien lomassa vanhem-
mat keskustelivat rauhallisessa vertaishetkessä. Ensi 
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viikonloppu pide-
tään 5.–6.9.2020 
Huittisten Ratsas-
tuskeskuksessa , 
merkkaa päivä jo 
kalenteriin.
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Syksyn Oo mun kaa! 
-kerhot
Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille 
lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden mukai-
sesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan ja tava-
taan kavereita. Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijat. Kerho on maksuton osallistujille.

Helsinki
Kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,  
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
3.9., 8.10., 5.11. ja 3.12.

Jyväskylä
Kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-Suomen 
Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.

Tampere
Kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20,   
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.

Turku
Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30,  
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.

Tiedustele vapaita kerhopaikkoja:
Näkövammaiset lapset ry, Anne Latva-Nikkola
p. 050 403 9080, anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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T
ouhua riitti moottorisahan laipan irrotta-
misesta hyönteishotellin tekoon sekä ensi-
apu- ja erätaitoihin. Viimeisen illan discoon 
lapset paistoivat muffineita ja tekivät tarjoiluja. 

Runosuonetkin sykkivät puiden katveessa, kun 
metsäolympialaisissa runoiltiin ryhmissä. 

Metsärunoja
ja puunkaatoa
Oo mun kaa! -leirillä
Oo mun kaa! -leirille osallistui kesäkuussa kahdeksantoista 8–13- vuotiasta lasta 

ja yhdeksän ohjaajaa. Leiripaikkana oli Raaseporin Pohjankurussa sijaitseva 

Urheiluopisto Kisakeskus. Lapset pääsivät leirillä osallistumaan mm. metsätöihin, 

kun ohjaajat kaatoivat puita ja uusia istutettiin yhdessä tilalle.

kuvat: Juha Latva-Nikkola
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Lasten metsärunoja
Voi olla metsän siimeksessä
 missä on melkein hiljaisuutta.
Voi kuulla linnun sirkutusta.
 Kun tuuli humisee
niin lehdet puissa kahisee.
 
Metsä on vihreä ja rauhallinen.
 Metsässä on lehtiä enemmän kuin kauhallinen
siellä on Kuusta, Katajaa, Mäntyä, Koivua. 
 Siellä voi monenlaista juttua touhuta esim. käydä Rölli-mökissä.
 
Keppi oli maassa
 lammas oli haassa.
Meni moti näihin hyttysiin,
 ois kiva saada yks´ sellanen hyppysiin.
Hajonnu mökki,
 se ei oo nyrkkeilysäkki.

Metsässä voi leikkiä
 poimia marjoja,
juosta ja rauhoittua,
 kiipeillä puissa.
 
Älä ärsytä ampiaisia.
 Äläkä tallo muurahaisia.
Sieltä löytyy paljon puunvarsia,
 älä ala niitä karsia.
Jos vastaan tulee susi,
 anna sille nimeksi Antti Rusi.



Nyt sinulla on mahdollisuus edistää näkövammaisuuden 
tutkimusta ja antaa arvokasta omakohtaista tietoa hyvin 
vähän tutkitusta aiheesta. Opiskelen erityisopettajaksi Itä-
Suomen yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaa näkö-
vammaistaidoista. 

Kiinnostuksen kohteena ovat näkövammaistaidot opis-
kelijoiden itsensä määritteleminä sekä näkövammaistaito-
jen harjoitteleminen ja oppiminen. Tutkimusmenetelmänä 
ovat yksilöhaastattelut, jotka toteutetaan puhelimitse syk-
syn 2019 aikana. Siten osallistuminen onnistuu mistä päin 
Suomea tahansa.

Voit osallistua tutkimukseen, jos olet alle 30-vuotias ja 
opiskelet yleisessä ammattikoulussa (ei erityisammattiop-
pilaitos), lukiossa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 

Osallistuaksesi sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla tietoa 
näkövammaistaidoista tai mitään erityisiä taitoja. Riittää, 

Perinteinen näkövammaisten yli 12-vuotiaiden Nuoriso-
foorumi järjestetään Loma- ja kokoushotelli Marjolassa 
Lappeenrannassa Kaakkois-Suomessa. Hieman perinteistä 
poiketen ajankohta on 26.– 27.10.2019. 

Nutorin suunnitteleman teeman ja tarkemman ohjel-
makuvauksen löydät www.nkl.fi/nuoret kohdasta Nuor-
ten toimintakalenteri. 

Nuorisofoorumissa valitaan kaksi varsinaista jäsentä 
vuoden 2020 Nutoriin eli nuorisotoimijaryhmään. Nuto-
riin voi hakea ja vaaleissa äänestää kaikki 12–30-vuotiaat 
näkövammaiset nuoret, jotka kuuluvat johonkin Näkö-
vammaisten liiton alueyhdistykseen. 

Nutor suunnittelee nuorille valtakunnallista toimin-
taa, kuten viikonlopputapahtumat ja kesän leirit. Se ottaa 
myös kantaa ajankohtaisiin näkövammaisia nuoria kos-
kettaviin aiheisiin ja tekee näkövammaisuutta tunnetuksi 
nuorten keinoin.

Nuorisofoorumiin ilmoittaudutaan 22.9.2019 men-
nessä www.nkl.fi/nuoret -sivuilta löytyvän lomakkeen 
kautta. Hinta foorumille on 65 euroa, joka sisältää majoi-
tuksen, ruokailut, matkat ja ohjelman.  

Lisätiedot:
Näkövammaisten liiton nuorisotoiminnan suunnittelija
Teemu Ruohonen, p. 050 596 5022
tai teemu.ruohonen@nkl.fi.

Näkövammaistaitoja 
koskeva tutkimus hakee 
haastateltavia

että käytät liikkumisen apuna valkoista keppiä tai opaskoi-
raa, tai sinulla on opiskelun apuvälineenä joko erillinen suu-
rentava ohjelma (esim. ZoomText) tai puheeseen perus-
tuva ruudunlukuohjelma (esim. JAWS, NVDA, Voice Over).

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. 
Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ota 
minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse (yhteystie-
dot viestin lopussa). Kiinnostuneille lähetän kirjeen, joka 
sisältää tarkemmat tiedot tutkimuksestani. Alaikäisiltä 
haastateltavilta tarvitaan myös huoltajan lupa. Jos sinulle 
heräsi mitä tahansa kysymyksiä, vastaan mielelläni.

Senni Hirvonen
P. 050 4961248
senhi@uef.fi

Nuorisofoorumiin 
lokakuussa
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkövammaiset lapset ry

puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

Avustaja mahdollistaa 
rajojen rikkomisen

O
len huomannut, että näkövammaisten, 
etenkin heikkonäköisten, suhtautuminen 
vapaa-ajan avustajaan vaihtelee suuresti. 

Joku pitää tärkeänä, että selviää itse-
näisesti. Hän kokee silloin avustajan rasitteeksi. Täl-
lainen ihminen ei ehkä ole hakenut avustajaa kun-
nalta lainkaan tai ei muuten vain halua palkata hom-
maan ketään, koska kokee sen vaivalloiseksi.

Toiselle taas avustajasta on tullut luonnollinen ja 
korvaamaton osa arkea. Kyse ei niinkään ole vam-
man laadusta tai itsenäisen ihmisen elämäntaidoista, 
vaan paljon muustakin. 

26 vuoden ajan ajattelin itsekin, että heikkonäköi-
nen ei henkilökohtaista avustajaa tarvitse. Ajattelin, 
että arjesta selviytyminen on oma asiani, suoranai-
nen velvollisuuteni, koska haluan olla ihan muiden 
kaltainen. Välillä vanhempani tai tätini kävivät luo-
nani talkoissa ja muutenkin auttelemassa. Rajasin 
tiedostamattani arkeani niin, että tein vain sellaista, 
mihin näköni kanssa pystyin. Olisin esimerkiksi kyllä 
halunnut käydä kirpputoreilla, mutta näkökyvylläni 
se ei yksin onnistunut. 

Vasta toisen lapsen synnyttyä kypsyi mielessäni 
vähitellen ajatus, ettei avustajan käyttö ehkä sitten-
kään olisi nöyrtymistä tai laiskuutta – näin ehkä mie-
lessäni salaa ajattelin. Onneksi sain vammaispalve-
lusta nopeasti myönteisen päätöksen ja pääsin käy-
tännön kautta kokeilemaan ja kokemaan, millä tavoin 
avustaja arkeani parhaiten helpotti. 

Alussa mietin todella tarkasti, mitä tehtäviä antai-
sin avustajalle, jotta hän tekisi vain sitä mihin en itse 
mitenkään pysty. Vähitellen olen taipunut laajenta-
maan näkökulmaani. Avartavaa oli ymmärtää, että 
saatoin avustajan avulla tehdä enemmän sellaisia 
asioita, joita olin kokonaan rajannut oman maail-

mani ulkopuolelle. Tällaisia ovat olleet mm. puutar-
hatyöt ja kaupassa ostosten valinta tuoteselosteiden 
perusteella. Huomasinkin, että avustaja ei passivoi-
nut minua vaan pikemminkin aktivoi.

Toisen ajatuspainin jouduin käymään harkitessani 
poikani Juuson vapaa-ajan avustajaa. Mietin, olisiko 
avustaja sittenkin pojalle vain kiireisten vanhempien 
tai kaverin korvike. Vähitellen oivalsin, että avustaja 
on kokeilemisen arvoinen hieno mahdollisuus, ja tätä 
ratkaisua en todellakaan ole katunut. Juuson elämä on 
huomattavasti avustajan kautta rikastunut.

Toimin työnantajana Juuson avustajalle ja myös 
omalleni. Espoossa saisi myös setelin, jolla voisi tilata 
avustajan tietystä firmasta, mutta halusin itse valita 
avustajat ja sopia suoraan heidän kanssaan työtehtä-
vät ja työajat.

Olen tyytyväinen esimiehen rooliini. Elämänti-
lanteet vaihtelevat, mutta nyt on hyvä näin. Samalla 
tunnen kiitollisuutta siitä, että elän maassa, jossa voin 
saada yhteiskunnalta näin tärkeää apua. 
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”Skuutit kireälle,
 nyt kryssataan”

Turun vierasvenesatamasta Aurajoella erottuu 

kesäkuisena torstaina heti yksi purjevene: Se on 

noin kahdeksantoistametrinen avomeripurjehtija 

SY Vahine, Swan 65.

TIINA RUULIO
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Purjehduksen perusideana 
on, että nuoret ja lapset 
toimivat kykyjensä mukaan 
laivan normaaleina gasteina 
eli miehistönä.”
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V
ahine on tahitia ja tarkoit-
taa naista. Se oli kiinni lai-
turissa lähellä toista uljasta 
venettä, Suomen Joutsenta.

Tällä komealla veneellä näkövam-
maiset lapset ja nuoret perheineen 
pääsivät harjoittelemaan purjehtimis-
taitoja kahdella eri nelipäiväisellä reis-
sulla kesäkuun lopulla. Ensin mat-
kaan lähti viisi nuorta ja sen jälkeen 
kaksi perhettä yhdessä muun miehis-
tön, päällystön ja ohjaajien kanssa.

Lasten ja heidän perheidensä pur-
jehdukseksi on suunniteltu reittiä 
Turku – Brännskär – Jurmo – Nauvo – 
Turku. Seuraaville päiville on luvattu 

melko kovaakin purjehduskeliä, tuulta 
10–15 metriä sekunnissa.

Nuorisopurjehduksen reitti oli eri, 
Turku – Gullgrona – Örö – Airisto 
– Turku.

Perhepurjehdus on Sokeain las-
ten tuki ry:n lomatoimintaa. Se ei 
maksa perheille mitään. Purjehduk-
sia on tehty vuodesta 2002 alkaen 
vuosittain ja viime vuosina vähän 
harvemmin.

Hyvä ja reipas asenne
Viirret-perheen 13-vuotias kuurosokea 
Lauri lähtee mukaan purjehdusreis-
sulle hyvällä ja reippaalla asenteella. 
Purjehtiminen ei sinänsä jännitä häntä, 
sillä oululainen perhe on purjehtinut 
ennenkin kolmen perheen kimppave-
neellä ja sitä ennen omalla, klassisella 
H-veneellä.

Purjehdukselle lähtee Laurin lisäksi 
isä Mikko sekä 17-vuotias isoveli 
Mika. Vierasvenesatamaan tultiin suo-
raan Turun saaristosta, jossa he olivat 
lomailleet jo viikon.

Eniten Lauria askarruttavat tulevat 
ruuanlaiton ja siivouksen sujuminen. 

– Minusta tulee varmaan juoksupoika, 
hän toteaa humoristiseen tyyliinsä.

Toista purjehdusperhettä odotetaan 
vielä veneelle Kajaanista tätä juttua teh-
täessä. Perheeseen kuuluu viisi jäsentä, 
joista vanhempi 11-vuotias tytär Helmi 
on heikkonäköinen.

Perheiden lisäksi veneeseen tulee 
neljän hengen miehistö.

Kovien tuulien menijä
Laivan kapteeni Ville Jussila on käy-
mässä suihkussa kahden purjehdus-
reissun välissä Turun vierasvenesa-
tamassa.

Kapteeni on silmiinpistävän ylpeä 
purjeveneestään, ja syystäkin. Swan 
65 -mallin veneillä on kova maine, 
ja sellaisella on voitettu kerran kuu-
luisa Whitbread-maailmanympäri-
purjehduskin.

Kun näkövammaisten lasten ja hei-
dän perheidensä purjehdus Turun 
saaristossa on ohi, osoittaa veneen 
keula seuraavaksi kohti Kööpenha-
minaa.

– Näkövammaisten lasten perus-
sääntö veneessä on aivan sama kuin 
kaikilla muillakin. Jostain täytyy pitää 
kiinni koko ajan vähintään yhdellä 
kädellä, ja vapaalla kädellä hoidetaan 
hommat, Jussila kertoo.

Pelastusliivit ovat myös ehdoton 
pakko purjeveneessä.

Hän kertoo myös, että avomeri-
purjehtija SY Vahine on parhaimmil-
laan kovissa keleissä. Se tarkoittaa, 
että purjehtijoiden ei tarvitse pelätä 
ainakaan liian kovia tuulia. Eli lähtö-
päivän 10 metriä sekunnissa ei tunnu 
vakaassa Vahinessa paljon miltään.

Itse asiassa Saaristomeri on vähän 
liian ”ahdas” meri avomeripurjehti-
jalle, ja sopivia eli tarpeeksi syviä lai-
turipaikkojakaan ei ole kovin monessa 
satamassa yöpymisiä varten.

Kaikilla kansi- ja sisätöitä
Kapteenin mukaan juuri päätty-
nyt nuorten purjehdus oli suju-
nut hyvin. Yhteistyö viiden nuoren 
(Alisa, Annika, Ronja, Amin ja Leo) 
kesken toimi loistavasti, ja mieliala 
pysyi hyvänä, vaikka oltiinkin pois 
kotoa. Myös miehistön töitä tehtiin 
mukisematta.

– Elämän isoistakin kysymyksistä 
keskusteltiin paljon, ja vertaistuen 
mahdollisuutta käytettiin luontevasti, 
kertoo miehistön jäsen Rilla Aura-
Korpi Sokeain lasten tuki ry:stä.

Purjeveneen sitlooda on sekä ahdas että 
tilava samaan aikaan.
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Uusissa ympyröissä liikkuminen 
myös treenaa myönteisellä tavalla 
nuorten liikkumistaitoja. Valkoisen 
kepin käyttökin on ryhmässä luonte-
vaa. Myös aistit herkistyvät purjehdit-
taessa ja saarilla liikuttaessa. 

Purjehdushenkikin oli hyvä.
Purjehduksen perusideana on, että 
nuoret ja lapset toimivat kykyjensä 
mukaan laivan normaaleina gasteina 
eli miehistönä. Työt on jaettu kansi- ja 
sisävahtiin, ja vuoroja vaihdellaan päi-
vällä 2–4 tunnin välein. Vakimiehistö 
ja muu henkilökunta auttavat, ohjaa-
vat ja kuvailevat asioita.

Ruoka on tietysti tärkeä asia pur-
jehduksella.

– Olemme yrittäneet satsata siihen 
eli purkkiruokaa ei tehty, vaan ruoka-
listalla on mm. kookoskanaa tai pasta 
carbonaraa, kertoo laivan perämies 
Pia Jacobsson.

Miten kaikki lopulta sujui …
Tarkoituksena on, että soitan purjeh-
duksen jälkeen Laurin isälle Mikolle 
Ouluun siitä, miten purjehdus lopulta 
sujui. Ja soitin.

 – Oikein hyvin meni, kiitos kysy-
mästä. Myös pienimmät 5- ja 6-vuo-
tiaat tytöt näyttivät viihtyvän hyvin, 
kuten myös meidän pojat. Työt tehtiin 
reippaasti. Huomasimme kyllä, että 
nyt ollaan isossa purjeveneessä. Tuuli 
yltyi lähtöä seuraavana iltana puuskit-
taiseksi 12–16 metrin keliksi Jurmossa 
ja Utössä, mutta vene oli tosi vakaa. 

Lauri aikoo mahdollisuuksien 
mukaan osallistua myös jatkossa pur-
jehduksille, jos vain niitä järjestetään. 
Nuorisopurjehduskin kiinnostaisi.

Purjehduksen pienimmät tytöt ehti-
vät kylläkin jo kysyä kovimmissa puus-
kissa jännittyneinä, kaatuuko vene nyt. 
Ei se vain kaatunut. 

Perhepurjehduksen alkua Turun vierasvenesatamassa Aurajoella odottavat Viirret-per-
heen miehet Mika 17 v. ja Lauri 13 v. sekä isä Mikko.

SY Vahine iltavalossa.
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Viisihenkinen Ronkaisen perhe Kajaanista osallistui näkövammaisten lasten 
perhepurjehdukselle ensimmäistä kertaa. 

Äiti Emmi Ronkainen kertoo myös, että Turun saaristo sinällään oli heille 
uusi elämys, kuten itse purjehtiminenkin. Siksi matkaan oli vaikea etukäteen 
varautua.

– En todellakaan ymmärtänyt, kuinka kaunis Turun saaristo on, Emmi Ron-
kainen kertoo purjehdusmatkan jälkeen. Tässä vaiheessa liikkuvai nen perhe oli 
jo ehtinyt jatkaa lomaansa Lappiin retkeilläkseen Pallas- ja Ylläs-tuntureilla.

Ronkaisen perheeseen kuuluu äidin ja isä-Tuomaksen lisäksi kolme tytärtä, 
Helmi 11 v., Lotta 6 v. sekä Kaisa 5 v. Vanhimmalla tyttärellä on näkövamma, 
tarkalleen sanottuna näkökentän puutos.

Sekä kansi- että sisävuorot sujuivat aktiiviselta Helmiltä hyvin purjehdus-
ohjaaja Pekka Rantasen opastuksen avulla. Erityisesti Helmi piti ruorissa ole-
misesta.

Matka oli hänelle kuten muullekin perheelle todellinen seikkailu.
– Pienemmille tytöillekin järjestyi pientä ylimääräistä puuhasteltavaa, kuten 

värityskirjojen parissa askartelua.
TIINA RUULIO

Elämysreissu 
Ronkaisille11-vuotias Emmi Ronkainen viihtyi Vahinen 

Ruorissa. Vieressä kapteeni Ville Jussila.

Ronkaisen perheen isä Tuomas ja pikku-
tytöt Lotta ja Kaisa.
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Marraskuussa järjestettävien Apuväline-messujen 30-vuo-
tisjuhlavuoden kärkiteemoina ovat robotiikka ja teknologia, 
esteettömyys ja saavutettavuus sekä kuntoutus ja hyvin-
vointi.

Mukana tapahtumassa on vammaisliikunnan suurta-
pahtuma Liikuntamaa, jonka toteutuksesta vastaa Suomen 
vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Kolmen messupäivän 
aikana voi tutustua lajeihin, välineisiin ja harrastusmahdol-
lisuuksiin yli 30 toimintapisteellä. Vuoden 2019 Liikunta-
maan isot teemat ovat luontoliikunta ja e-urheilu. 

Liikuntamaan yhteydessä järjestetään Erilainen koulu-
päivä Tampereen ja lähiseudun koululaisille torstaina ja 
perjantaina. 

Lauantaina 9.11. järjestetään Liikuntamaassa erityisesti 
perheille suunnattua ohjelmaa. Luvassa on mm. urheili-
jafanitapaamisia, vinkkejä urheilijan polulle ja tietoa vuo-
den 2020 Sporttiklubi-tapahtumista. Näkövammaiset lap-
set ry:n jäsenille jaetaan ilmaislippuja Liikuntamaahan 30 
ensimmäiselle ilmoittautujalle. 

Koululuokkien ilmoittautumiset tai perhepäivään lippu-
tilaukset: VAU:n lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija 
Nina Peltonen, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Apuväline-messut Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
7.–9.11.2019

Sporttis-kerho
Kerho on suunnattu 7–10-vuotiaille liikuntavammaisille ja 
näkövammaisille koululaisille. 
Maanantaisin klo 17.30–18.30 Iiriksen liikuntasalissa
(Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki). 
Ilmoittautumiset: Heikki Majava, heikki.majava@hun.fi

Vauhtis-kerho
Kerho on suunnattu 11–15-vuotiaille liikuntavammaisille 
ja näkövammaisille koululaisille. 
Maanantaisin klo 18.30–19.30 Iiriksen liikuntasalissa
(Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki).
Ilmoittautumiset: Heikki Majava, heikki.majava@hun.fi

Treenis
Ryhmä on yli 15-vuotiaille liikuntavammaisille ja näkövam-
maisille nuorille.
Torstaisin klo 18.00–19.30 Metropolia AMK:n liikuntasa-
lissa (Vanha viertotie 23, Helsinki).
Ilmoittautumiset:
Marjo Vainikka p. 050 462 3334, marjo.vainikka@hiy.fi 

Kerhojen syyskausi alkaa 2.9.2019 ja päättyy 20.12.2019.  
Jos ryhmissä on tilaa, voi tulla kesken kauden mukaan. Ker-
hot ovat maksuttomia.

Kerhot järjestetään yhteistyössä Helsingin Invalidien 
Yhdistys ry:n, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset 
ry:n sekä Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen kesken.

Liikuntakerhoja 
Helsingissä

Apuväline-messut ja 
Liikuntamaa Tampereella

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU julkaisee nel-
jää eri kohderyhmille suunnattua uutiskirjettä, joista 
kukin ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa. Uutiskirjeissä on 
tarjolla ajankohtaista tietoa tapahtumista, ideoista ja 
uutisista. 

Tilaa maksuton uutiskirje:
www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet

VAU:n uutiskirjeet
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Näkövammaisten lobbari Laura Tolkkinen:

Uskon uudistuksissa 
kokeilukulttuuriin
Laura Tolkkinen aloitti Näkövammaisten liiton sosiaaliturvapäällikkönä viime

toukokuussa. Hän kertoo halunneensa nuorena psykiatriksi, mutta päätyikin

opiskelemaan sosiaalipolitiikkaa Tampereen yliopistoon.
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A
loitin työuran vammais-
palvelun sossuna, hän 
sanoo.

Sen lisäksi, että hän 
haluaa auttaa näkövammaisia sosi-
aaliturvaan liittyvissä kysymyksissä, 
hänellä on vilpitön halu vaikuttaa 
yhteiskuntaan, toimia aktiivisena 
näkövammaisten lobbarina.

Näkövammaisten lasten kannalta 
on hyvä asia, että Suomen hallitusoh-
jelmassa on ensimmäistä kertaa lap-
sistrategia. Perimmäinen ajatus lap-
sistrategiassa on, että jokaisesta lap-
sesta on pidettävä huolta.

– Se, että Suomessa on lapsiasia-
valtuutettu, tällä hetkellä Elina Pek-
karinen, on erittäin tärkeää. Hänen 
toimistonsa tehtävä on edistää kaik-
kien lasten oikeuksien toteutumis ta 
Suomessa, mitä Pekkarinen jo teki-
kin mm. kevään hallitusneuvotte-
luissa.

Lapsiasiavaltuutetun yhteistyö-
kumppaneita ovat muut viranomai-
set, kunnat, maakunnat, kirkot, järjes-
töt, yritykset, tutkijat sekä muut lapsi-
politiikan toimijat ja alan asiantuntijat.

Lapsiasiavaltuutettuun voi ottaa 
myös yhteyttä suoraan, vaikkapa säh-
köpostin kautta.

Missä on näkövammaisen lapsen 
ääni ja oikeus …
Laura Tolkkinen on sitä mieltä, että 
jo yksin näkövammaisten lasten mää-
rittelyä kannattaisi miettiä uudesta 
näkökulmasta.

– Puhutaanko vammaisista lapsista, 
erityislapsista ja yleensä vain lapsista, 
jotka ovat mukana inklusiivisessa ope-
tuksessa pienestä pitäen, saamaan yli-
oppilas- ja ammattitutkintoja jne.

Inklusiivisuus on määritelty Suo-
messa mm. YK:n vammaisten oikeuk-
sien sopimuksessa vuodelta 2006, 

jonka Suomikin on ratifioinut. Siinä 
puhutaan inklusiivisesta koulujärjes-
telmästä, joka tarkoittaa, että ketään ei 
saa poistaa tavalliselta luokalta vam-
maisuuden nojalla.

– Minusta näkövammaisilla lapsilla 
pitää olla mahdollisuus valita, halu-
aako hän mennä mieluummin ikäis-
tensä lasten leirille vaiko erityisesti 
vammaisten leirille.

Melko monessa asiassa törmätään 
siihen, mikä on lapsen (tässä tapauk-
sessa näkövammaisen) ääni ja oikeus. 
Myös tuetun päätöksenteon mahdol-
lisuus pitäisi kytkeä tähän.

Sosiaaliturvassa on vielä aukkoja
Näkövammaisten lasten ja nuorten 
sosiaaliturvassakin riittää aukkoja.

– Moni nuori näkövammainen jou-
tuu esimerkiksi eläkkeelle, kun muita 
vaihtoehtoja ei tunnu olevan. Siksi osa-
työkykyisyyteen panostaminen on 
avainasia.

Jotain on asiassa tehtykin. Viime 
vuonna päättynyt Sipilän hallituk-
sen Osatyökykyisille tie työelämään 
eli OTE-kärkihanke haki jo muutosta 
osatyökykyisten asemaan työmarkki-
noilla. Nyt vain pitää toivoa, että hanke 
saisi jatkoa.
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Perheet ovat tärkeitä lobbareita
Laura Tolkkinen sanoo, että uudessa 
hallitusohjelmassa on useitakin kohtia, 
jotka parantavat myös näkövammais-
ten perheiden arkea: lapsiperheköy-
hyyden tunnistaminen, harrastusta-
kuu, lastensuojelun mitoituksen uudet 
linjaukset tai subjektiivisen päivähoito-
oikeuden palauttaminen.

– Esimerkiksi erityislasten van-
hempien on saattanut olla hyvin vai-
kea saada apua vaikkapa jaksamison-
gelmiin. Ääritapauksissa tässä on voi-
nut käydä niinkin, että vanhemmat itse 
ovat joutuneet tekemään lastensuoje-
luilmoituksen itsestään.

Sosiaaliturvapäällikkö korostaa per-
heiden ja vanhempien merkitystä pit-
kissä lobbauksen ketjuissa.

– Ylipäätään perhe luo lapselle 
turvan, jota erilaiset palvelut tuke-
vat. Lopulta kaikki uudistukset ovat 
aktiivisten perheiden ja muiden näkö-
vammaisten lasten elämään liitty-
vien ihmisten ja järjestöjen käsissä. 
He lopulta määrittävät länsimaisessa 
demokratiassa, miltä erilaiset uudis-
tukset näyttävät 10–15 vuoden kulut-
tua.

Tolkkinen uskoo uudistusten läpi-
viennissä nimenomaan kokeilukult-
tuuriin.

– Esimerkiksi kahden vuoden mit-
tainen esikoulu voisi olla hyvä myös 
näkövammaiselle lapselle. Hän ehtisi 
oppia vaikkapa käyttämään kaikkia 
mahdollisia koulussa tarvittavia apu-
välineitä. Odotankin, että pilotteihin 
kutsutaan myös näkövammaisia lapsia.

Ei myytävänä
Sote-uudistuksen mukana kaatui viime 
keväänä myös käytännössä valmis 
vammaispalvelulaki. Tolkkinen pitää 
asiaa valitettavana.

– Lain lähtökohta on se, että vam-
maisuuden käsite ei lähtisi sairauk-

sista ja diagnooseista, vaan kyse olisi 
ihmisoikeudesta. Liikunta- tai näkö-
vamma ei olisi siis ensisijaisesti sai-
raus, vaan tietty puute toimintaky-
vyssä, jota voidaan kompensoida eri-
laisilla palveluilla.

Hän on ollut myös mukana lobbaa-
massa Ei myytävänä -kansalaisaloi-
tetta, joka lähtee siitä, että vammais-
ten henkilöiden välttämättömän avun 
ja tuen kilpailuttaminen on vastoin 
YK:n yleissopimusta vammaisten hen-
kilöiden oikeuksista.

– Soisin todellakin, että Ei myytä-
vänä -aloite menisi läpi myös lakita-
solla. Esimerkiksi monivammaisten 
lasten palvelut eivät yksinkertaisesti 
asetu kilpailutusgeimeihin.

Henkilökohtainen budjetti?
Tolkkinen pitää erityisen hyvänä hal-
litusohjelmaankin kirjattua kokeilua, 
jossa mm. näkövammaisille ja moni-
vammaisille lapsille annettaisiin henki-
lökohtainen budjetti palvelujen hank-
kimiseksi. Budjetti voisi olla vaikka 
tietty euromäärä kuukaudessa – Fik-
sut lapset ja nuoret osaavat kyllä itse 
päättää, mitä he haluavat palveluilta.

Näkövammaisia nuoria kiusaa taval-
lista enemmän tulevaisuuteen liittyvä 
näköalattomuus ja huoli. – Pitää olla 
olemassa reitti, jossa näkövammai-
nen nuori pääsee maksuttomien toi-
sen asteen opiskelujen jälkeen jatko-
opintoihin ja osatyökykyisenä työelä-
mään ja myös itsenäistymään omaan 
asuntoon. 

– Odotan, että kaksivuotinen esikoulu -pilot-
teihin kutsutaan myös näkövammaisia 
lapsia, sanoo Näkövammaisten liiton uusi 
sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen.

Monivammaisten lasten 
palvelut eivät asetu 
kilpailutusgeimeihin.”
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Henkilökohtaisen
budjetin kokeilusta
ensimmäiset tulokset

K
okeilussa henkilökohtaista 
budjettia käyttävät tyypilli-
sesti vanhus- ja vammais-
palvelujen asiakkaat, joilla 

on pitkäaikainen tarve useille eri palve-
luille. Henkilökohtainen budjetti sopisi 
myös näkövammaisille.

Henkilökohtaisen budjetin avulla 
asiakas voi valita palveluja esimerkiksi 
yksityisiltä kotihoidon yrityksiltä. Bud-
jetti soveltuu hyvin myös omaishoita-
jille ja -hoidettaville.

Suurin osa asiakkaista on tyytyväi-
siä henkilökohtaiseen budjettiin, ja 
tyytyväisyys on lisääntynyt kokeilun 
edetessä. Kevään 2019 kyselyssä tyy-
tyväisiä oli 93 prosenttia vastaajista, 
kun edellisenä syksynä vastaava osuus 
oli 66 prosenttia.

Riskinä alimitoitus?
Myös Näkövammaisten liitto on 

kannattanut henkilökohtaisen bud-
jetin ideaa tietyillä varauk silla.

Riskinä kuitenkin on hen-
kilökohtaisen budjetin 

määrä ja sen alimitoittaminen. Uhkana 
on, että henkilökohtainen budjetti ali-
mitoitetaan näkövammaisen todelli-
seen vammaispalvelujen tarpeeseen 
nähden.

Näkövammaisilla keskeisimmät 
vammaispalvelut ovat henkilökohtai-
nen apu, kuljetuspalvelut ja liikkumis-
taidon ohjaus. Lisäksi olennaisia ovat 
mm. asuntojen valaistukseen tehtävät 
muutostyöt.

Näkövammaisten liitto edellyttää, 
että henkilökohtaisen avun toteutta-
misessa on aina oltava kolme eri vaih-
toehtoa, eli työnantajamalli, asiakas-
seteli ja ostopalvelu. Näkövammaisen 
on voitava itse valita, mikä toteutus-
tapa on hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa 
ja elämäntilanteeseensa soveltuvin.

Asiakasosallisuus lisääntynyt
Budjettikokeilussa mukana olleet 
asiakkaat pitävät henkilökohtaista 
budjettia yleisesti joustavana ja asi-
akasystävällisenä toimintatapana. He 
kokevat voivansa vaikuttaa palvelu-

Henkilökohtaisen budjetin käyttöä on kokeiltu eri puolilla 

Suomea keväästä 2018 alkaen. Tuore raportti kertoo, 

millaisia havaintoja pilotin aikana on tehty.
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Pikkupeikon matka 
rentoutumiseen
Pikkupeikko ja Kuu johdattaa rentoutumisen poluille luonnon-
läheisessä satumaailmassa. Lyhyet tarinat rauhoittavat kuulijan 
ja tarjoavat aidon kohtaamisen lapselle ja aikuiselle. Mieliku-
vien avulla voi lempeästi hieroa ja rentouttaa lasta kahden ais-
tin avulla. Satujen ja kosketuksen kautta puretaan lapsen jän-
nitystä ja annetaan kokemus läheisyydestä ja läsnäolosta. Kos-
ketuksessa huomioidaan lapsen tuntoaistin herkkyys. Satuhie-
ronnat tehdään pääosin selän alueelle joko lapsen makoillessa 
vatsallaan tai istuessa. Rentoutuminen edellyttää turvallisuu-
den ja hyvän olon tunnetta. 

Pikkupeikko ja Kuu -kirjassa on kahdeksan kuvitettua tarinaa, 
joissa on selkeät ohjeet satuhierontaan. Lisäksi kirjan lopusta 
löytyy ohjeita satuhieronnan tekemiseen kasvoille. Kirjoittajilla 
on ollut yhtenä ajatuksena tarjota malleja siihen, kuinka ren-
touttaa hampaitaan narskutteleva lapsi. Kasvojen hieronta ren-
touttaa suun, kielen ja purentalihasten jännityksiä. 

”Ota hyvä asento, ja voit halutessasi sulkea silmäsi. Lähdetään 
matkalle”, sanoi Kuu.
”Lähdetään! Oletko valmis?”

Anne Latva-Nikkola

Pikkupeikko ja Kuu – Satumainen rentoutumiskirja.
Sanna Tuovinen & Pirjo Turpeinen
Kuvittanut Laurelina Romppainen
Tarina ja kosketus Oy 2019, 2. painos
34 sivua

jen suunnitteluun ja sisältöön aiem-
paa paremmin.

Kyselyjen perusteella viestintä 
asiakkaille on parantunut selvästi 
kokeilujen aikana. Tuoreessa arvi-
oinnissa yli 90 prosenttia asiakkaista 
koki saaneensa riittävästi tietoa siitä, 
miten henkilökohtaista budjettia 
käytetään ja millaisia palveluja sillä 
voi hankkia.

– Kokeilualueiden henkilöstö on 
tehnyt ansiokasta työtä asiakkaiden 
ja palveluntuottajien kanssa, jotta 
uusi toimintamalli on saatu käyt-
töön. Jo lyhyen kokeilun aikana hen-
kilökohtaisesta budjetista on muo-
dostunut merkittävä keino lisätä 
asiakaslähtöisyyttä ja asiakasosal-
lisuutta, hankepäällikkö Vuokko 
Lehtimäki sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä summaa.

Myös palveluntuottajien tietoisuus 
henkilökohtaisen budjetin toimin-
tamallista ja prosesseista on lisään-
tynyt kokeilun aikana. Tuottajien 
parannusehdotukset liittyvät toimin-
tamallin ohjeisiin sekä tietojärjestel-
mien toimivuuteen. 

Lähteet: Henkilökohtaisen budjetin arviointi. 
Seurantakyselyn tulokset kesäkuu 2019. STM
Lausunto lakiluonnokseen asiakkaan valin-
nanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa. Näkövammaisten liitto ry.

Näkövammaisten 
liitto edellyttää, että 
henkilökohtaisen avun 
toteuttamisessa on aina 
oltava kolme eri vaihtoehtoa, 
eli työnantajamalli, 
asiakasseteli ja
ostopalvelu.”



Teksti Maaret Pirttimäki ja Kaisa Saari
Metropolia AMK, toimintaterapian tutkinto-ohjelma

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 934

N
äkövammaisen lapsen hen-
kilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa 
suunnitelmassa on otet-

tava huomioon näkövamman erityis-
piirteet ja sen vaatimat erityistarpeet. 
Koulunkäynnissä tarvittavat apuväli-
neet valitaan aina yksilöllisesti lapsen 
tarpeen mukaan, jotta ne tukisivat mah-
dollisimman hyvin oppilaan opiskelua, 
osallistumista ja integroitumista kou-
luympäristöön.

Huhtikuussa 2019 valmistuneessa 
opinnäytetyössä kartoitettiin näkö-
vammaisten lasten ja heidän perheit-
tensä kokemuksia ja ajatuksia siitä, 
mitkä tekijät vaikuttavat apuvälineiden 
käyttöön kouluympäristössä. Aiheen 
taustalla oli Näkövammaiset lapset ry:n 
jäsenten aihe-ehdotus näkövammaisen 
lapsen apuvälineiden käytön tukemi-
sesta koulussa. Aihe on kiinnostava, 

sillä  käytön edistäminen erilaisissa toi-
mintaympäristöissä on yksi toimintate-
rapeuttien osaamisalueista. Kouluissa 
työskentelevät terapeutit ovat kuiten-
kin vielä harvinaisia Suomessa, vaikka 
tarve onkin jo tunnistettu.

Opinnäytetyö toteutettiin laadulli-
sen tutkimuksen menetelmin. Haasta-
teltaviksi etsittiin apuvälinettä vähäi-
sesti käyttäviä 3.–6. luokkien oppi-
laita vanhempineen. Aineistoksi saatiin 
kahden lapsen ja heidän vanhempiensa 
haastattelut. Erityisesti lasten mielipi-
teistä ja kokemuksista saatu tieto aut-
taa kiinnittämään huomiota asioihin, 
jotka lapset kokivat tärkeiksi ja mer-
kityksellisiksi apuvälineiden käyttä-
misessä. Ne tuovat arvokasta tietoa 
näkövammaisen lapsen kouluympä-
ristössä toimiville ihmisille. Perhei-
den haastatteluissa nousseita päätee-
moja olivat apuvälineen soveltuvuus 

kouluympäristöön, lapsen kokemus 
yhdenvertaisuudesta ja apuvälineen 
käyttöä tukeva ympäristö.

Mukautuva apuväline
Lapset ovat taitavia apuvälineen käyt-
täjiä ja nopeita oppimaan, kun halua-
vat oppia. Käytön opastuksen jälkeen 
lapset omaksuvatkin nopeasti apuvä-
lineen uudet asetukset, ominaisuudet 
ja käyttötavat.

Lapsen tarvetta vastaava ja aktiivi-
sessa käytössä oleva apuväline mahdol-
listaa ja tukee lapsen itsenäistä työsken-
telyä. Muuttuva kouluympäristö aset-
taa haasteita apuvälineiden valintaan 
ja käyttöön, sillä oppimisessa hyödyn-
netään yhä enemmän luokan ulkopuo-
lisia tiloja, joissa asioita opitaan tut-
kimalla ja kokeilemalla. Ison ja kiin-
teästi paikallaan olevan apuvälineen 
käyttäminen saattaa edellyttää tiettyä 

Apuväline ei ole 
mikään mörkö
Apuvälineen käytössä tai käyttämättä jättämisessä ei ole kyse vain lapsen 

asenteesta. Aktiivisen käytön lähtökohta on nimittäin lapsen tarvetta 

vastaava apuväline.
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istumapaikkaa luokassa, eikä apuvä-
lineen siirtäminen paikan vaihtuessa 
ole aina mahdollista.

Haastatellut vanhemmat kyseen-
alaistivatkin lasten käyttämien apuvä-
lineiden soveltumisen kouluympäris-
töön, sillä suurien ja kömpelöiden väli-
neiden lisäksi tarjolla olisi myös nyky-
aikaisia pienempiä ja kannettavia lait-
teita. Myös älypuhelin ja tabletti sujah-
tavat nopeasti reppuun eivätkä herätä 
negatiivista huomiota.

Kun apuväline on lapsen tarpeen 
mukainen ja mukautuu vaihteleviin 
oppimisympäristöihin, siitä tulee luon-
teva osa koulunkäyntiä, eikä se eristä 
lasta ryhmästä. Apuvälinettä kannattaa 

myös hyödyntää koko luokan opetuk-
sessa. Esimerkiksi pienen ötökän tutki-
minen lukutelevision suurennusomi-
naisuuksia käyttämällä tekee välineestä 
luontevan osan opiskelua. Sen mukaan 
ottaminen koko luokan opetukseen 
voi myös vahvistaa lapsen itsetuntoa 
ja kokemusta yhdenvertaisuudesta.

“Sitä pystyy muutkin hyödyntä mään, 
eikä se laite ole mikään mörkö.”  
  
Lisää ymmärrystä
Lapsen opettajien saama ohjaus on 
edellytys sille, että apuväline on luon-
teva osa lapsen koulunkäyntiä. Pin-
nistellessään ilman välinettä lapsi hel-
posti kuormittuu aivan turhaan. Lap-

sen kanssa työskentelevien aikuisten 
ymmärrys näkövammasta ja apuvä-
lineen hyödyistä lapsen oppimisessa 
ja jaksamisessa tukee luonnollisesti 
välineen aktiivista käyttöä. Eräs keino 
niin opettajien kuin lapsen luokkaka-
vereidenkin ymmärryksen ja myöntei-
sen suhtautumisen lisäämiseen on lap-
sen näkövammaa simuloivien haitta-
lasien kokeileminen. 

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa 
theseus.fi ja löytyy Näkövammainen 
lapsi apuvälineen käyttäjänä, käyttöä 
edistävät tekijät kouluympäristössä 
-nimellä tai opinnäytetyön tekijöiden 
nimellä haettuna.

Kaisa Saari (vas.) ja Maaret Pirttimäki kartoittivat näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä kokemuksia siitä, mitkä asiat vaikuttavat 
apuväineiden käyttöön koulussa.
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”Pahoittelen, mutta tänne ei saa tuoda koiria.” Tällaiseen 
lauseeseen pysähtyvät liian monen vammaisen henkilön 
suunnitelmat viettää iltaa ravintolassa, käydä teatterissa 
tai esimerkiksi tehdä vaateostoksia. Yhdenvertaisuusval-
tuutetulle tulee säännöllisesti yhteydenottoja, joissa avus-
tajakoiran ja näin ollen myös vammaisen henkilön saapu-
minen liiketilaan, ravintolaan tai kulttuurikohteeseen on 
evätty. Näin ei saisi olla, kirjoittaa yhdenvertaisuusvaltuu-
tettu Anni Kyröläinen Yhdenvertaisuusblogissaan.

Avustajakoiran on tarkoitus toimia kaikissa niissä ympä-
ristöissä, minne käyttäjäkin menee. Koira on siis mukana 
niin ruokakaupassa, ravintolassa, sairaalassa kuin vaikkapa 
virastoissakin – tai lentokoneen matkustamossa.

Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, kirjoittaa Kyröläinen. 
On myös tärkeää, että vammaiset henkilöt ovat tietoisia 
omista oikeuksistaan toimia ja liikkua koiran kanssa, sillä 
muutoin syrjintä jää helposti pimentoon ja jatkuu.

Sosiaali- ja terveysministeriö alkaa valmistella perheva-
paauudistusta tänä syksynä. Hallitusohjelman mukaan 
kunnianhimoinen perheiden hyvinvointia tukeva perhe-
vapaauudistus toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuol-
ten kanssa.

– Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoi-
tovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien van-
hempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä 
vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät, 
toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan 
vuonna 2021.

Pääkaupunkiseudun kaduille tänä kesänä ilmestyneet säh-
köpotkulaudat aiheuttavat ongelmia jatkuvasti vaikeasti 
näkövammaisille samaan tapaan kuin jalkakäytävillä aja-
vat pyöräilijät.

Esimerkiksi Kimmo Sääskilahti kertoi Helsingin Sano-
mille kesäkuun lopussa, että hän ajautuu lähes päivittäin 
vaikeuksiin sähköpotkulautojen kanssa Helsingissä.

Sähköpotkulautoihin liittyy lähinnä kaksi hankaluutta 
näkövammaisen kannalta: niiden vapaa pysäköinti jalka-
käytäville aiheuttaa kompastumisvaaran ja toisaalta kovalla 
vauhdilla ajaminen ja nopeat kääntymiset jalkakäytävillä 
lisäävät törmäysvaaraa.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli myös kyselytun-
nillaan 8.5. asiaa. Mitään selviä muutoksia nykytilantee-
seen ei kuitenkaan vielä ole tiedossa.

Helsingissä on tällä hetkellä joitain satoja yhteiskäyttö-
lautoja. Esteettömyyden näkökulmasta olisi hyvä, jos niillä 
olisi omat parkkiruutunsa. Virallisesti niillä pitäisi ajaa pyö-
rätiellä, ei katukäytävällä.

Yhdenvertaisuusblogi:
Avustajakoira liikkuu siellä 
missä sen käyttäjäkin

Perhevapaauudistuksen 
valmistelu alkaa

Sähköpotkulaudat 
katukäytävillä ovat
näkövammaiselle riski

Helsingin kaduilla on näkynyt tänä kesänä mm. tällaisia 
sähköpotkulautoja, ns. yhteiskäyttölautoja.
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merja rukko

O
ma vanha Facebook-postaukseni vuosien 
takaa järkyttää edelleen aina muistoihini 
palatessaan. Taustalla oli sukulaiseni soitto. 
Hän kuulosti kovin masentuneelta. Kysy-

mys, jonka hän minulle esitti, oli sisällöltään jotakuin-
kin näin:

 ”Ystäväni lapsi on saanut vammaisen lapsen. Miten 
minä siihen reagoin? Jos lähetän kortin, mitä siihen 
pitää kirjoittaa? Miten muotoilen sen, että olen pahoil-
lani?”

 Hetken mietin, olinko ymmärtänyt kysymyksen 
oikein, mutta osasin sentään miltei saman tien vas-
tata: ”Minäpä kerron, mitä kirjoitat. Kirjoita korttiin 
O N N E A! Uusi elämä on syntynyt. Ystäväsi on saa-
nut lapsenlapsen.” 

En liene yksin kokemukseni kanssa. Useat ovat 
kertoneet samansuuntaisista keskusteluista, siis siitä, 
kuinka loukkaaviksi ovat kokeneet viestit, joissa pahoi-
teltiin vammaisen lapsen syntymää. Eräs äiti kertoi, 
ettei myöskään sellainen kortti, johon oli kirjoitettu 
”Onnea nyt kuitenkin”, ollut yhtään parempi. Joku toi-
nen oli saanut osanoton toivotuksia, kolmatta oli koh-
dannut se surullisen kuuluisa suomalainen hiljaisuus. 

Vammaisen lapsen syntymää ei edes huomata. Mistä 
ihmeestä tämä kumpuaa?

Ei tarvitse mennä paljon ajassa taaksepäin, kun 
vammaisia tai ominaisuuksiltaan muuten vain erilai-
sia ihmisiä vielä piiloteltiin ja jopa hylättiin. Erilai-
nen lapsi saatettiin tulkita häpeäksi vanhemmilleen 
ja perheelleen. He eivät päässeet leikkeihin mukaan, 
ehkä eivät edes kouluun.

 Onneksi tästä ajasta on tultu eteenpäin, mutta 
paljon on matkaa vielä edessäkin. Ihmisten asenteet 
muuttuvat valitettavan hitaasti, ja jostain syystä van-
hemmilta opitut ajatukset istuvat tiukassa. Ehkä täs-
säkin pätee se kolmen sukupolven sääntö. 

Kun oman poikani näkövamma paljastui geneetti-
seksi, kyselin sukulaisilta, olisiko joku kuullut muista 
huonosti näkevistä sukulaisista. Oli suorastaan liikut-
tavaa, ettei kukaan ollut ikinä kuullut kenestäkään 
sellaisesta. Taisipa joku sanoa sen legendaarisen ”Ei 
meidän suvussa” -huomautuksenkin. Kuitenkin tes-
titulokset osoittivat, että poika oli saanut ominaisuu-
tensa molemmilta osapuolilta.

 Jatkan siis asian selvittämistä. Tuntuu vaikealta 
ajatella, että poikani olisi ensimmäinen, jolle tämä 
geenivirhe on aiheuttanut näköongelmia. Ensimmäi-
nen sellainen sukulainen, joka ei ole saanut ajokort-
tia huonon näön takia, on jo löytynytkin. Ja varmasti 
heitä löytyy lisää. 

Tuosta aikoinaan käydystä puhelinkeskustelusta 
avautui ajatusmaailma, jota en ollut itse tiedostanut 
ollenkaan ja jota on edelleen kovin vaikea ymmärtää. 
Ihmisen arvo ei ole kiinni lapsen vammaisuudesta tai 
muista ominaisuuksista. Uusi elämä on aina arvokas 
ja onnittelun arvoinen. Sen suurempaa onnea ei van-
hemmille tule.

 Keskustelu taisi vain ollakin jälleen karu osoitus 
erilaisuuden kohtaamisen vaikeudesta yhteiskunnas-
samme. Oikeastaan tästä vaikeudesta voisikin jo esit-
tää pahoittelunsa. Se ei nimittäin ollenkaan helpota 
erityislapsen eikä hänen vanhempiensakaan elämää. 

Onnea!
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Solina Rostille kultaa 
EPYG-kisoista
Vantaan kansainvälistä koulua käyvä 8-luokkalainen Solina Rosti voitti kesäkuun 

lopussa European Para Youth Games 2019 -kilpailujen (EPYG) sokkopingiksen 

naisten sarjan. Loppupelissä hän kohtasi virolaisen Tiia Innoksen, jonka hän 

kukisti armotta 3–0.

Solina Rosti pelaa sokkopingistä.

H
ienoa myös oli, että pääsin Suomen jouk-
kueen lipunkantajaksi päätösseremoniaan, 
muistan sen sekä palkintojenjakotilaisuu-
den Maamme-laulun takuulla aina. Kiso-

jen kannustava ja monikulttuurinen tunnelma oli upea, 
Solina kertoo kesäkuun lopun kisatunnelmista hänen 
koulullaan elokuussa tehdyssä haastattelussa.

Solina suhtautuu voittoonsa hyvin maltillisesti, 
koska 23 vuoden ikärajan vuoksi kilpailussa ei ollut 
mukana Euroopan kovimpia, tätä vanhempia pelaa-
jia.

– Tunsin jollakin tapaa entuudestaan kaikki muut 
vastustajat Tšekin edustajaa lukuun ottamatta. Voi-
tin hänet, mutta ei se aivan helppoa ollut.

JU
H

A
N

I J
Ä

R
V

EN
PÄ

Ä

S i l m ä t e r ä  3 / 2 0 1 938



Sokkopingis oli nuorten paraurheilijoiden kilpai-
lutapahtumassa näytöslajina.

– Olisi tietysti tosi mukavaa, jos sokkopingikses-
täkin tulisi varsinainen paralympialaji. Lajin pelaaja-
määrä on kuitenkin melko pieni, Solina jatkaa.

Jalka- tai koripallon    
pelaaminen liian hankalaa
Liikunnasta innostunut Solina haki aikansa itselleen 
sopivaa urheilulajia, kunnes törmäsi sokkopingikseen 
muutamia vuosia sitten.

– Jalka- tai koripallon pelaaminen olisi liian han-
kalaa näön kannalta. Pidän muutenkin myös lopulta 
enemmän yksilölajeista.

Sokkopingikseen on tullut myös taukoa, kun Solina 
kaatui luistellessaan ja mursi kätensä, joka piti lei-
kata. Käsi on kuitenkin toipunut hyvin.

Solina tähtää tänä vuonna ensisijaisesti kansalli-
sessa sokkospingiscupissa menestymiseen. Suomessa 
on A- ja B-sarjoissa pelannut aktiivisesti 15–20 mies- 
ja naispelaajaa. Sarjajakoa on nyt muutettu niin, että 
pelaajat jaetaan A- ja B-sarjojen sijaan kolmeen sar-
jaan (A, B ja C), jotta eritasoiset pelaajat löytäisivät 
paremmin omatasoistaan vastusta.

Solinan tavoitteena on päästä uudessa B-sarjassa 
eli ns. noususarjassa kolmen parhaan joukkoon.

– Juuri nyt on pitänyt pitää hieman taukoa urhei-
lusta, sillä toisen jalan polveen tuli Pajulahden kil-

pailussa lämmitellessä revähdys ja lisäksi pieni mur-
tuma.

Jujuna pelin teknisyys
Suomessa sekä miehet että naiset pelaavat samoissa 
sarjoissa, samoin nuoret ja aikuiset.

– Myös isäni pelaa sokkopingistä ja treenaamme-
kin yhdessä. Hän toimii myös sokkopingisvalmenta-
jana ja tuomarina. Olen useimmiten voittanut hänet, 
ja meillä on aina pientä kisailua keskenämme.

Sokkopingistä pelataan kuulon perusteella silmät 
peitettynä. Sokkopingispallon sisällä on hauleja, joi-
den ääni auttaa pelaajaa seuraamaan pallon kulkua. 
Erävoittoon vaaditaan 11 pistettä vähintään kahden 
pisteen erolla vastustajaan. Pajulahdessa ratkaisevissa 
otteluissa pelitapana oli paras viidestä erästä, joten 
ottelun voittaminen vaati kolmen erän voittamisen. 

Solina sekä harjoittelee että kilpailee mielellään.
– Pidän sokkopingisyhteisöstämme. Pelaamaan on 

aina kiva mennä, vaikka peli ei sujuisikaan. Sokko-
pingiksessä pääsee aina haastamaan itseään ja teke-
mään sitä, missä tuntee olevansa hyvä. Mietin koko 
ajan uusia lyöntitapoja jne. Sokkopingis on tekninen 
laji, jossa voi kehittyä koko ajan.  Se sopii minulle tek-
nisyytensä ja monipuolisuutensa vuoksi hyvin.

Näen ”suht hyvin”
Solina kertoo näkevänsä ”suht hyvin”, vaikka hänen 
näkökyvyn haitta-asteensa on 80 prosenttia. 

– Koulussa minun täytyy suurentaa kaikki paperit, 
ja taululle en aina näe. Pystyn kuitenkin liikkumaan 
itsenäisesti kaikkialla, myös ulkona.

Kouluun Solina joko kävelee tai ajaa skuutilla, pot-
kulaudalla.

Peruskoulun jälkeen hänen tähtäimessään on lukio 
ja sen jälkeen lääketieteellinen tiedekunta. Etenkin 
matematiikka sujuu Solinalta hyvin.

Solinan koulupäivä on juuri päättynyt. Hän lähtee 
ystävänsä luokse tekemään läksyjä.
TIINA RUULIO

Paralympic Team Finland, sokkopingis: Eturivi vas. Jyri Grönlund,
Jaakko Tulisalo, Solina Rosti. Takarivi vas. Väinö Rihti, Konsta 
Kuorikoski (päävalmentaja), Jussi Rosti (apuvalmentaja).
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ville.ukkola@nkl.fi

N
äkövammaisten lasten vanhemmat tunte-
vat usein poikkeuksellisen hyvin oman lap-
sensa näkökyvyn ongelmat ja niiden aihe-
uttamat toiminnalliset haitat. Vanhemmat 

ovatkin yleensä lapsensa vahvuuksien ja heikkouksien 
parhaita asiantuntijoita. Näitä löytyy toki muualtakin 
kuin kotoa, vaikkapa kouluista ja oppilaitoksista. Mutta 
mitä kauemmas siirrytään koulumaailmasta ja lähesty-
tään työelämää, sitä pienemmäksi käy niiden ammatti-
laisten joukko, joilla yksittäisen näkövammaisen nuo-
ren kokonaistilanne on ns. hanskassa.

Näkövammaisen lapsen ympärillä olevat julkisen pal-
velujärjestelmän ammattilaiset tuottavat huomattavan 
paljon tietoa muun muassa näkövammaisen toimin-
takyvystä, näkövamman aiheuttamista toiminnalli-
sista haitoista, oppimisen ja opiskelun ongelmista ja 
ratkaisuista, ammatinvalinnasta sekä työelämän tai-
doista. Ongelmana on näiden hyödyllisten tietojen jää-
minen hyvinvointivaltion siilojen arkistoihin. Tieto ei 
liiku näkövammaisen mukana puhumattakaan siitä, 
että olisi joku julkisen palvelujärjestelmän toimija, 
joka liikkuisi lapsen ja häntä koskevan tiedon kanssa 
peruskoulusta eteenpäin oppimisen eri asteille, ihan-
netapauksessa aina työelämään saakka.

Peruskoulun henkilökunnalle syntyy yleensä koulun-
käynnin aikana vahva tietopohja näkövammaisen lap-
sen opiskelu-, oppimis- ja toimintakyvystä. Valitet-
tavasti tämä tieto ei aina siirry seuraavaan opiskelu-
paikkaan eli yleensä lukioon, ammatilliseen oppilai-
tokseen tai ammatilliseen erityisoppilaitokseen. Oppi-

Tiedonkulussa turhan 
paljon katkoja

mis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipistee-
seen kertyy peruskoulun aikana myös paljon tietoa 
lapsesta. Valitettavasti Valterin rooli loppuu perusas-
teen päättyessä, jolloin nuori siirtyy toiselle asteelle.

Toisen asteen oppilaitoksiin tietoa siirtyy vaihteleva 
määrä. Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin siirtyy 
yleensä enemmän tietoa kuin lukioihin tai amma-
tillisiin oppilaitoksiin, ja niissä osataan myös pyytää 
tietoa lisää ja käsitellä sitä paremmin kuin muualla. 
Työ- ja elinkeinotoimistoihin tieto välittyy parhaiten 
ammatillisista erityisoppilaitoksista, mutta muista 
koulutusväylistä tietojen välittyminen on satunnai-
sempaa. Valitettavan usein esimerkiksi työhön val-
mentajalla ei ole käytettävissään mitään tietoa näkö-
vammaisen nuoren elämäntilanteesta ja osaamisen 
asteesta, vaikka tätä tietoa olisi eri oppilaitoksilla ja 
niiden henkilökunnalla hallussaan paljonkin. 

Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry
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P
aljon on lomia jo takana tänä vuonna ja omat 
tunnelmani ovat, että te perheet olette kulu-
vana vuonna erityisen hyvin osanneet valita 
juuri teille soveltuvan loma-ajankohdan ja 

-teeman. On ollut ilo nähdä, kuinka iloisia lapset ovat 
olleet ja samalla perheet tyytyväisiä ja rentoutuneita 
lomaviikoillaan. 

Kuluvan vuoden lomat ovat jo täynnä ja syyskuun 
aikana vahvistuvat vuoden 2020 lomien aikataulut. 
Jo nyt on erinomainen ajankohta tiedustella perheel-
lenne sopivaa lomaa ensi vuodelle. 

Ottakaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpos-
titse allekirjoittaneeseen, niin kerron mielelläni lisää 
tulevista suunnitelmista. 

Joulukuun alun Silmäterä-lehdestä saatte lukea 
ensi vuoden suunnitelmista, mutta siinä vaiheessa 
osa lomista voi olla jo varattu. Uudet perheet ovat 
etusijalla lomillemme, mutta teilläkin, jotka jo kerran 

Rilla Aura-Korpi
Sokeain lasten tuki ry
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
p. 040 5211 693
info@sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry: 
Kohti ensi kesän lomia

Viime kesänä lomatunnelmia Sokeain lasten tuki ry:n Ilomant-
sin lomalta teemalla Laineiden liplatusta ja kavioiden kopsetta. 
Kuvassa Nenna ja Uljas-koira (vas.) sekä Joona ja Urmas.

olette olleet lomalla, on mahdollisuus päästä lomalle 
uudelleen. 

Yhdistyksemme juhlii 55-vuotistaivaltaan syksyllä 
yhdessä näkövammaisten lasten kuntoutusohjaajien 
kanssa. Juhlaan ilmoittautuminen päättyy 7.9., joten 
ehdit ilmoittautua sinne vielä.

Jos perheesi toivoo jotain sellaista lomaa, jota emme 
vielä ole toteuttaneet, lähetä minulle asiasta viestiä. 
Otan erittäin mielelläni ideoita vastaan.

Tamma ja varsa Ilomantsista.
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Heikkonäköisten ja sokeiden koulutustaso nousee hiljal-
leen, mutta koko väestöä hitaammin. Työllisyys taas on 
pysynyt samalla tasolla 2000-luvun alusta alkaen.

Yleisimpiä näkövammaisten ammatteja ovat tietotek-
niikan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijateh-
tävät. Myös hieroja on hyvin yleinen ammatti.

Isoin työnsaantia vaikeuttava tekijä on työnantajien tie-
tämättömyys näkövammaisten osaamisesta, koulutuksesta 
ja ammattitaidosta, sanoo Näkövammaisten liiton työlli-
syyspäällikkö Taru Tammi Ylelle. Esimerkiksi näkövammai-
sen tarvitsemat apuvälineet arveluttavat usein.

Vuosien saatossa työnantajien suhtautuminen ja 
ymmärrys on muuttunut myönteisemmäksi. Nuorilla, 
ensimmäistä työpaikkaansa etsivillä näkövammaisilla on 
kuitenkin vaikeaa.
Lähde: Yle, Näkövammaisten liitto

HSL-alueella eli Helsin-
gissä, Espoossa, Kauniai-
sissa, Vantaalla, Keravalla, 
Tuusulassa, Sipoossa, Kirk-
konummella tai Siuntiossa 
näkövammaisilla on vapaa 
matkustusoikeus, joka oikeuttaa maksuttomiin matkoihin 
koko alueella.

Vapaa matkustusoikeus ei ole siis enää sidottu koti-
kuntaan. Näkövamman haitta-asteen on kuitenkin oltava 
vähintään 50 prosenttia, jotta maksuttoman HSL-kortin 
voisi saada.

Lisäksi pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lip-
pua HSL:n joukkoliikenteessä. Myös mukana oleva saattaja 
voi matkustaa ilman lippua, kunhan pyörätuolin käyttäjällä 
on olemassa Oikeus saattajaan -kantakortti.

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja 
kustannusten vertailu vuonna 2018 on julkaistu.

Kuusikko-työryhmän raportissa kerrotaan muun muassa, 
että vuonna 2018 vammaisten palvelujen asiakasmäärä oli 
41 990 henkilöä, ja palvelujen kokonaiskustannukset olivat 
465,5 miljoonaa euroa.

Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista 
suurimman osan muodostivat kaikissa kuutoskaupungeissa 
ympärivuorokautiset asumispalvelut. Asiakkaita taas oli 
lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.
Lähde: www.kuusikkokunnat.fi

Arviolta yli 300 000 suomalaisella on jokin harvinainen sai-
raus, vamma, oireyhtymä tai epämuodostuma. Päivitetyllä 
harvinaisten sairauksien kansallisella ohjelmalla halutaan 
parantaa näiden ihmisten arkiselviytymistä ja palvelujen 
saatavuutta.

Harvinaissairaan hoito, kuntoutus ja arjen tuki ovat 
vaikeita toteuttaa eikä tarvittavia palveluja ole saatavilla 
yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

Uudistettuun ohjelmaan on nostettu kolme harvinais-
sairaiden asemaa parantavaa teemaa: harvinaissairaiden 
osallisuus, osaamisen lisääminen ja koordinaation vahvis-
taminen.
Lähde: Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2019–2023 
(STM:n raportteja 2019/49)

Ensimmäinen työpaikka
on se hankalin

Maksuton HSL-kortti yli
kuntarajojen

Kuusikko-työryhmä
vertasi vammaisten
palveluja ja kustannuksia

Harvinaisille sairauksille 
uusi kansallinen ohjelma
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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. 
Muista myös sähköinen Silmäterä-uutiskirje! Saat sen ilmaiseksi sähköpostiisi osoitteesta 
silmatera.fi/silmatera-lehti/tilaa-silmatera-uutiskirje/

 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

5. Tilaan Silmäterä-uutiskirjeen sähköpostiin: 

 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



Terveisin Iisa ja 
Fiona Ruissalon 
Koiramaiselta 
perheleiriltä!
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