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Sisko ja veli
Hanna Takala ja Santeri Penttinen ovat vähän yli 
parikymppisiä sisaruksia Jyväskylästä. Tässä tari-
nassa Hanna kertoo, minkälainen sisar-veli-suhde 
hänellä on ollut näkövammaiseen veljeensä.
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Holhouksen raja – veteen piirretty viiva
Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian professori 
Kaija Puura sanoo, että näkövammaisten lasten hol-
hous menee liialliseksi silloin, mikäli se estää tätä 
tekemästä sitä mihin hän pystyisi, jos näitä rajoja ei 
olisi. 
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Ennakkoluuloista arvostamiseen.
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ja mahtavia ystäviä”
10-vuotias Jere on kohtelias, iloinen ja avoin nelos-
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piirtämisestä, uimisesta ja matematiikasta. Hän 
asuu äitinsä Birgitta Rajalan kanssa lähellä Hyvin-
kään keskustaa. 

Kolumni: Merja Rukko
Kun serveri hajosi.

Perheiden toiveet: Infoa, jaksamista 
ja vapaa-ajan matkoja
Näkövammaisten lasten vanhemmat tarvitse-
vat enemmän ohjausta, neuvontaa ja tietoa kuin 
tällä hetkellä saavat. Tiedot käyvät selville mar-
ras-joulukuussa 2019 toteutetusta kyselystä.

Uutisia: Moniaistinen haavoittunut 
enkeli

Amos Rexissä valoja, varjoja ja värejä
Näkövammaiset lapset ry:n perheet vierailivat jou-
lukuussa taidemuseo Amos Rexissä Lasipalatsissa. 
Esillä oli suomenruotsalaisen Birger Carlstedtin 
elämäntyötä esittelevä näyttely.
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Lakimies Elli Björkbergin neuvo 
perheil le: Hyvä hakemus on kaiken 
aa ja oo
Jos näkövammaisen lapsen vanhempi haluaa vält-
tää joutumasta eri palvelu- tai etuushakemusten 
hylkäysten ja niistä tehtyjen valitusten syöksykier-
teeseen, kannattaa panostaa hakemuksen laatuun.

Kirje Silmäterä-lehdelle Juusolta

Sairaanhoitopiirien apuväline-
käytännöt vaihtelevat
Sairaanhoitopiirit eivät myönnä näkövammaisille 
riittävästi välttämättömiä apuvälineitä. Varsinkin 
uuden teknologian apuvälineet loistavat poissa-
olollaan. Lisäksi myöntämiskriteerit vaihtelevat 
eri puolilla maata.

Apuvälineshoppailua esiintyy
Muun muassa HUS:in asiakasraadissa mukana 
oleva Jari Pekola pitää erittäin valitettavana, että 
keskussairaalapiirit myöntävät nihkeästi nimen-
omaan uusia moderneja apuvälineitä näkövam-
maisille.

Apuvälinetietoa oli hankala kerätä
Annanpura Oy:n tuore toimitusjohtaja Reijo Jun-
tunen osallistui sairaanhoitopiirejä koskevan apu-
välineselvityksen tekemiseen. –  Suurin yllätys tut-
kimuksessa oli se, kuinka vaikeaa sairaanhoitopii-
reistä saatujen tietojen koostaminen oli.

Kolumni: Ville Ukkola
VALMAsta ja TELMAsta.

Sokeain lasten tuki ry
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VAU yhdistyi
Suomen Paralympiakomiteaan
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Suomen Para-
lympiakomitea ovat yhdistyneet 1. 1. 2020 alkaen, ja uuden 
urheilun kattojärjestön nimi on Suomen Paralympiakomi-
tea. Paralympiakomitea tarjoaa vammaisille henkilöille suju-
van polun harrastamisen ja urheilun pariin yltäen lajin valin-
nasta aina kansainväliselle huipulle. Käy tutustumassa toi-
mintaan ja tapahtumiin: www.paralympia.fi. VAU:n työnte-
kijöiden sähköpostit vaihtuvat @paralympia.fi -loppuisiksi.

Nuori toimija -koulutus tulossa 
Suomen Paralympiakomitean järjestämä Nuori toimija 
-koulutus on suunnattu kaikille noin 13 – 20-vuotiaille 
urheilusta ja liikunnasta kiinnostuneille vammaisille ja pit-
käaikaissairaille nuorille. Koulutuksesta saat eväitä toimia 
esimerkiksi apuohjaajana tai toimitsijana eri liikuntata-
pahtumissa, ja koulutuksen käyneistä tulee Nutoja. Kou-
lutus järjestetään kahdessa jaksossa Liikuntakeskus Paju-
lahdessa (1. lähijakso 17.–19. 4. 2020 ja 2. lähijakso 18. 
–20. 9. 2020).

Haku 15. 3. 2020 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/199196FC1A4BE2F1

Lisätietoja: https://www.paralympia.fi/uutinen/
7705-haku-vuoden-2020-nuori-toimija-koulutukseen-
on-kaeynnissae

Itsesäätely, supertaito
lastenkasvatuksessa 
Lapsilla on taipumus toimia hetken mielijohteesta ja tavoi-
tella välitöntä mielihyvää. Itsesäätelytaitoja kannattaa 
kuitenkin harjoitella, sillä ne auttavat lasta malttamaan 
mielensä ja jarruttamaan toimintaa sellaisissa tilanteissa, 
jotka aiheuttavat esimerkiksi pettymystä, mielipahaa, jän-
nitystä, pelästymistä ja turhautumista.

Taina Sainion, Riikka Pajulahden ja Nina Sajaniemen 
tammikuussa ilmestyneessä kirjassa Näin tuet lapsen itse-
säätelyä kerrotaan lapsilähtöisesti aivojen toiminnasta, 
oman ja toisten kehon merkkien tunnistamisesta, rau-
hoittumisesta ja mielen malttamisesta. Kirjassa on myös 
käytännönläheisiä harjoituksia lapsen kanssa tehtäväksi. 
Hyvinvoinnin supertaitoja pääsee harjoittelemaan haus-
kasti superkoira Mantelin, kirjastonhoitaja Turso-norsun 
ja professori Pöllön kanssa.

Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Pieniä korotuksia vammaisetuuksiin 
Vammaisetuuksien määrät suurenivat hieman vuoden 
alusta. Kyse oli indeksitarkistuksista.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki menee nyt näin: perus-
vammaistuki 93,05 euroa/kuukausi, korotettu vammais-
tuki 217,13 euroa/kuukausi sekä ylin vammaistuki 421,03 
euroa/kuukausi.
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Tiina Ruulio
päätoimittaja

Tässä lehdessä käsitellään perusteellisemminkin vammaisten lakisääteisiä subjektii-
visia oikeuksia ja niiden toteutumista palveluiden saamisessa. Jossakin asiassa ja jos-
sakin paikassa saattavat toteutua hyvin, jossakin taas kehnosti tai vielä kehnommin.

Vammaisten oikeuksista on lyhyt matka niihin asenteisiin, joihin vammaiset ja heidän 
omaisensa meillä törmäävät. Itse asiassa oikeudet, niiden toteutuminen ja asenteet 
ovat saman kolikon kaksi eri puolta, kruunu ja klaava. Ne eivät ole olemassa ilman 
toista. Yhdistävä tekijä näyttää olevan sekin, että samalla ilmaan heitetyn kolikon 
sattumanvaraisuudella palvelu saadaan (kruunu) tai ei saada (klaava).

Hätkähdyttävin viesti vammaisiin kohdistuvista asenteista saadaan siitä tiedosta, 
että vajaan parin vuoden takaisen Vammaisfoorumin kyselytutkimuksen mukaan 
jopa 50 vastanneista oli sitä mieltä, että terveydenhuollon ammattilaiset olivat suh-
tautuneet vammaisiin lapsiin epäasiallisesti niin, että heidän koko olemassaolonsa 
kyseenalaistettiin joko suoraan tai välillisesti.

Tämä luku on käsittämättömän suuri. Se herättää synkeän epäilyn siitä, millaisia ns. 
tavallisten ihmisten asenteet oikeastaan ovat, jos ammattilaisetkin ovat ennakkoluu-
loissaan tuolla tasolla. Heidän luulisi vaikkapa vain virkansa puolesta osaavan tees-
kennellä ymmärtäväisyyttä ja ystävällisyyttä ajattelivatpa he vammaisten oikeuksista 
yksityisesti sitten mitä tahansa.

Vihapuhe ja rasismi ovat populismin nousun myötä vaikuttaneet kiistatta yhteiskun-
nallisen keskustelun ja asenteiden koventumiseen. Kun se yhdistyy ainakin meillä 
kuntien todellisiin taloudellisiin ongelmiin, ovat myös vammaiset ilmeisesti joutu-
neet sopivaksi kohderyhmäksi niille, joiden mielestä vammaiset ovat ensisijaisesti 
rahanreikä ja eipä juuri muuta.

Tällaisen ajattelun pysäyttämiseen pitää havahtua tarpeeksiajoissa. Muuten siitä tulee 
yhtä hallitsematon kuin Australian metsäpaloista.

Kruunu vai klaava
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Sisko ja veli
”Perheessämme on ollut viisi lasta. Santerin ja minun 
välinen ikäero on kahta päivää vajaa vuosi niin, että 
Santeri on meistä vanhempi. Seuraava sisarus on jo 
seitsemän vuotta vanhempi. Tänä päivänä pidän eni-
ten yhteyttä vanhimpaan veljeeni ja Santeriin.

Ihan pienenä en oikein edes ymmärtänyt, että 
veljeni oli näkövammainen. Jollain tasolla asia oli 
vähän pelottava, ja joskus myös kadehdin veljeäni, 
sillä hänellä oli aina joku auttamassa tarvittaessa. 
Minulle taas sanottiin, että yritä kovemmin. Näin 

Hanna Taipale ja 
Santeri Penttinen 
ovat vähän yli 
parikymppisiä 
sisaruksia 
Jyväskylästä. 
Tässä tarinassa 
Hanna kertoo, 
minkälainen 
sisar-veli-suhde 
hänellä on ollut 
näkövammaiseen 
veljeensä. Tänä 
päivänä sisarukset 
asuvat lähellä 
toisiaan, ja he 
tapaavat usein.

– Välimme paranivat heti, kun veli muutti pois kotoa. Emme ole riidelleet sen jälkeen   
varmaan koskaan. Nyt aikuisena olemme hyvin läheisiä, kertoo Hanna.

TIINA RUULIO
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aikuisena ymmärrän asian, mutta lapsena se tun-
tui pahalta.

Lapsena koin usein Santerin näkövamman enem-
män etuna kuin haittana, vaikkei asia tietysti niin 
mene. Suutuin äidille monet kerrat, kun hän auttoi 
Santeria milloin missäkin, erityisesti läksyissä. Myön-
nän, että olin kateellinen ja katkerakin. Saatoin laittaa 
iltaisin äidin makuuhuoneen oven alta kirjeitä, joissa 
luki, että ’sää et rakasta mua vaan Santeria!’.

En halua edes kuvitella, kuinka pahalta tämä tun-
tui äidistä, sillä aivan varmasti hän kohteli meitä sisa-
ruksia tasapuolisesti parhaansa mukaan. Minä vain 

yksinkertaisesti loukkaannuin kaikesta, mitä Santeri 
sai, ja taisin olla todellinen kiusankappale. Joskus saa-
toin pistää joitain rikki menneitä tavaroita Santerin 
piikkiin, jotta hänestä ei enää pidettäisi niin paljon, 
mutta ainahan minä siitä kiinni jäin.

Silmiä ei aina tarvita
Tajusin ehkä ensimmäisen kerran ennen kouluikää, 
mitä näkövamma oikeastaan merkitsee. Olimme näkö-
vammaisten lasten leirillä Nuorisokeskus Marttisessa 
Virroilla, ja leirin ohjaaja pyysi meitä näkeviä sisaruk-
sia maalipallon tuoksinassa laittamaan silmät aivan 
sirrilleen ja katsomaan sitten ympärillemme. Pystyin 
silloin jollain tasolla ensimmäisen kerran eläytymään 
Santerin näkövammaan.

Olen oppinut veljeni näkövammasta sen, että sil-
miä ei aina tarvita. Pärjään esimerkiksi hämärässä 
aivan hyvin käsikopelolla, etsin luontevasti asioita 
pimeäs sä. Valoja on turha laittaa aina päälle.

Emme leikkineet lapsena kovin paljon keske-
nämme, sillä olimme aika lailla nokat vastakkain. 
Muistan, että poljimme joskus yhdessä polkuautoa, 
jolloin äiti huikkasi, että ’vau, te leikitte yhdessä, pakko 
ottaa kuva’. Heti kuvanoton jälkeen olimme jo saaneet 
riidan pystyyn. Riidan aloitin yleensä minä, Santeri on 
ollut lapsesta lähtien pitkäpinnainen ja rauhallinen, 
todella cool. Minä taas pieni ja pippurinen.

Santeria ei juurikaan kiusattu näkövamman takia, 
kun taas minua kiusattiin ala-asteella paljonkin. Ylä-
asteella menin Santerin kouluun, ja kiusaamiseni lop-
pui siihen, sillä Santeri oli koulussa suosittu poika, 
kaikkien kaveri ja hyvin sosiaalinen. Ainakin kerran 
minä puolestani puolustin Santeria vähän kovakourai-
semmin, kun hänelle huudeltiin näkövamman takia.

Sitkeä ja päättäväinen veli
Santeri on taas pelastanut minut useita kertoja lähes-
tulkoon hukkumiselta joko nostamalla minut vedestä 
ylös tai apua hakemalla. En osaa vieläkään uida kovin 
hyvin.

Uskon, että erityinen sisaruutemme on vahvista-
nut empatiakykyäni. Kiirehdin auttamaan vanhuk-
sia ja sen sellaista. Uskon, että se kaikki on Santerin 
luonteen ansiota. Hän on ollut aina sitkeä, päättäväi-

Yhteinen mottomme on: 
lapset ovat terveitä, kun ne 
leikkivät.”

Tämä kuva on otettu jonain lapsuuden jouluna, kun meille 
ei tullutkaan joulupukkia, vaan joulupukin muori (naapurin 
rouva) soitti meille kertoakseen, että pukilla oli kovat kiireet 
ja siksi tontut olivat jättäneet lahjat oven taakse. Sinne piti 
kurkata. Kuvassa siis minä ja veljeni Santeri 6–8-vuotiaina.
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vät. Pari vuotta sitten Santeri myös nosti minut kau-
passa ylähyllylle katsomaan jotain haluamaansa tava-
raa, sillä olen lyhyt, vain 160 senttiä pitkä. Nauroin 
koko nosto-operaation ajan, sillä olen kova kutiamaan. 
Äiti sai hävetä silmät päästään, kun hän katsoi mei-
dän toilailujamme kaupassa sillä kertaa.

Vielä kotona ollessamme pelasimme joskus yhdessä 
X-boxilla GTA-peliä niin että Santeri ajoi pelissä autoa 
ja minä huusi vieressä ohjeita kuin kartturi konsanaan: 
nyt vasen, se toinen vasen, kohta oikea, siellä on se maa-
laamo, meni ohi, pakita vähän, varo, siinä on tolppa.

Nyt aikuisina pystymme puhumaan Santerin kanssa 
kaikenlaisista asioista, myös muistelemaan menneitä, 
arkojakin asioita. Koska Santerin näkövamma on 
luultavasti perinnöllinen, on hän ryhtynyt tutkimaan 
sukupuuta ja selvittämään asiaa. Minulla itselläni on 
kaksi lasta, ja hoin vauva-aikana luultavasti koko ajan 
neuvolassa, että katsokaa lasten silmät, ovatko ne var-
masti kunnossa.” 

nen ja pitkäpinnainen ja auttaa aina muita jos vain 
suinkin kykenee. Vaikka riitelimme lapsena paljon, 
niin hän on ollut esikuvani. Santeri on aina yrittänyt 
toimia sisukkaasti niin pitkälle kuin mahdollista. Jos 
jokin asia ei onnistunutkaan, hän vain kohautti olka-
päitään ja keksi uuden suunnitelman.

Meidän välimme alkoivat parantua lopullisesti var-
maan sillä samalla sekunnilla, kun hän muutti pois 
kotoa. En edes muista, että olisimme riidelleet sen 
jälkeen. Kun esikoiseni syntyi, pyysin Santeria heti 
lapseni kummiksi. Käymme nykyään joskus yhdessä 
kaupassa tai kuskaan häntä pitkin kyliä. Näen paljon 
Santeria ja hänen kihlattuaan. En todellakaan olisi 
uskonut 15 vuotta sitten, että voin nykyään mennä 
Santerin luo kahville muuten vain.

Rallikuski ja kartturi
Lumipaini on yhä jokavuotinen perinteemme. Yhtei-
nen mottomme on: lapset ovat terveitä, kun ne leikki-

Nyt aikuisina pystymme puhumaan Santerin kanssa 
kaikenlaisista asioista.”

– Kuva on otettu tukiperheessä, jonka ”äiti” oli ahkera kuvaaja. Päässäni olevan hatun löysin vain jostain ja Santeri keksi 
tehdä itselleen omansa pannunalusesta. Olemme kuvassa 6–8-vuotiaita.
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Erityisestä sisaruudesta
Erityislasten sisaruutta on myös tutkittu Suomessa 
Erityinen sisaruus -hankkeessa. Sen projektipäällikkö 
Katri Lehmuskoski on sanonut, että erityinen sisaruus 
voi kasvattaa lapsen sopeutumiskykyä, sitkeyttä, kärsi-
vällisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä vahvistaa empa-
tiakykyä.

Nämä seikat ovat tulleet esille sisarusten haastat-
teluissa. On myös todettu, että erityislasten sisaruk-
set ovat herkempiä puolustamaan heikompiosaisia 
kuin muut.

Toisaalta sisaruksilla saattaa tulla mieleen kiellet-
tyjä ajatuksia, esimerkiksi halu poistaa sairas tai vam-
mainen sisko tai veli elämästään. He saattavat myös 
pohtia, onko itse tehnyt jotain väärää. Niin sisaruu-
dessa kuin elämässä yleensäkin kaikki tunteet ovat 
sallittuja, todetaan projektissa. Tunteet eivät vahin-

goita ketään. Myös negatiivisiksi koetut tunteet on 
tärkeää hyväksyä osaksi itseään.

Erityislasten sisarukset voivat itsenäistyä ja kan-
taa vastuuta normaalia aikaisemmin. He saattavat 
myös tuntea syyllisyyttä, huolta, pelkoa, väsymystä 
sekä hylätyksi ja syrjäytetyksi tulemista. Heiltä puut-
tuu mahdollisesti kasvurauha.

Viime vuosi oli vuonna 2015 alkaneen Erityinen 
sisaruus -hankkeen viimeinen vuosi. Sen aikana juur-
rutettiin sisaruuteen liittyvää tietoa ja menetelmiä eri 
paikkakunnille eri yhteisöihin. Projektia toteuttivat 
yhteistyössä Harvinaiskeskus Norio, Kehitysvammais-
ten Tukiliitto ry, Rinnekoti-Säätiö, Sylva ry ja TATU ry. 
Projektin rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö Veik-
kauksen tuotoilla.
Lisätietoja: https://www.erityinensisaruus.fi

Erityinen sisaruus voi kasvattaa lapsen sopeutumiskykyä, sitkeyttä, kärsivällisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä vah-
vistaa empatiakykyä.
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Maija Somerkivi on espoolainen opinto-ohjaaja,

Näkövammaiset lapset ry:n puheenjohtaja
ja kahden pojan äiti. Hänellä itsellään ja myös 

vanhemmalla pojallaan Juusolla on näkövamma.

Vertaisleirillä
on taikaa

O
n taas se aika vuodesta, kun pienten kou-
lulaisten perheissä pohditaan lapsille mie-
lekästä tekemistä 10 kesälomaviikoksi. 

Viime kesänä meillä ratkaistiin tämä 
siten, että Juuso meni yhdeksi viikoksi tutun tans-
sikoulun päiväleirille. Kahdesta viikosta vastasi Juu-
son henkilökohtainen avustaja, ja yhden viikon Juuso 
vietti yhdistyksemme Oo mun kaa! -leirillä (OMK).

Voin vilpittömästi sanoa, että OMK-leiri oli näistä 
vaihtoehdoista sekä Juuson että meidän mielestämme 
kaikkein onnistunein. 

Tanssileirin sujuvuus huoletti meitä etukäteen ja 
leirillä Juuso koki jäävänsä yksin ja olevansa erilai-
nen kuin muut. Viikot avustajan kanssa lutviutuivat, 
mutta koin, että Juuso joutui olemaan aika erossa 
ikäisistään silloinkin.

Näkövammaisten oma leiri oli yliveto. Näkö ei 
rajoittanut kenenkään osallistumista ohjelmaan, ja 
ehkä juuri siksi Juuso koki olevansa yhdenvertainen. 
Juuso oppi tärkeitä itsenäisen elämän taitoja. Hauska 
oli huomata, kuinka poika piti tavaroistaan parem-
paa huolta leirillä kuin kotonaan. 

Yhtenä iltana poika soitti ja halusi esitellä, miten 
hienoksi olivat kaverinsa kanssa huoneensa siivonneet 
tavoitteenaan voittaa siistein huone -kilpailu. Unohtaa ei 
sovi kaveritaitojakaan, jotka leirillä kehittyvät kohisten. 

Jo omilta leiriohjaajan ajoiltani tiedän, kuinka leiri 
saa lapset uskomaan omaan toimintakykyynsä onnis-
tumisten kautta. 

Siellä koetaan uudenlaisia, pieniä ja suuria asioita, 
vaikkapa nukkumaanmenoa ilman äitiä. Leirit ovat 
tunteiden vuoristorataa ja mahdollistavat monenlais-
ten tunteiden kokemisen turvallisessa ympäristössä. 

Myös ikävämpiä tunteita, kuten koti-ikävää tai 
pettymyksiä tulee, mutta niitäkin opitaan sietämään.

Vanhempana oli ihana huomata, kuinka hienosti 
ohjaajat leirillä osasivat käsitellä Juuson kanssa hänen 
kokemansa raskaat tunteet. Vaikka äidille hetki itket-
tiinkin puhelimessa, ei poika jälkikäteen enää edes 
muistanut, mikä siellä leirillä niin epäoikeudenmu-
kaiselta tuntuikaan. 

Leireillämme ohjaajat ovat rautaisia ammattilaisia. 
He mahdollistavat sen, että lapsi pystyy osallistumaan 
näkövammastaan huolimatta ohjelmaan itsenäisesti. 
Ei juuri tarvita omaa avustajaa, sillä ohjaajia on pal-
jon ja ohjelma suunnitellaan huolella. 

Jos lapsellasi on liitännäisvammoja tai olet epä-
varma lapsen taidoista, kannattaa kuitenkin jutella 
asiasta Annen kanssa etukäteen.

Jos leiriohjaajamme eivät ole teille tuttuja, heihin 
pääsee tutustumaan 6.6. pidettävässä yhdistyksemme 
juhlassa. Nähdään viimeistään siellä. 
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Sivujen 11–15 kuvitus:
Leena Honkanen
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Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 
18.4.2020

Original Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna
Tämä viikonloppu on tarkoitettu näkövammaisten lasten 
vanhemmille. Varaa hyvissä ajoin mummit, vaarit tai kum-
mit lapsenvahdiksi. Mukaan voit tulla, vaikka lapsesi olisi jo 
aikuisiän kynnyksellä. Viikonloppu tarjoaa omaa aikaa ver-
taisvanhempien seurassa, antoisia keskusteluja, rentoutu-
mista ja maukasta ruokaa. Hotelli sijaitsee Hämeenlinnan 
rautatieaseman läheisyydessä eli sinne on helppo saapua 
myös julkisilla liikennevälineillä eri puolilta Suomea.

Viikonloppu aloitetaan leppoisasti kahvitorilta klo 10.00. 
Klo 10.30 on yhdistyksen vuosikokous, jonne tuodaan 
myös ripaus historiaa yhdistyksen 50-vuotiselta taipa-
leelta. Klo 14.30 on ryhmälle varattu opastettu kierros 
Hämeen linnassa, luvassa tarinoita linnan menneisyy-
destä. Yhteinen buffetillallinen nautitaan klo 18.30 rau-
hassa rupatellen.

Hinta: 65 euroa/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet 
ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauan-
taina kahvitori, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aami-
ainen) sekä ohjelman. Huoneet ovat käytössä lauantaina 
klo 15 lähtien. 

Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyk-
sen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset 8.3.2020 mennessä.

ESITYSLISTA
1.   Kokouksen avaus
2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy-

täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.   Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 

lausunto vuodelta 2019
6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-

pauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu-
velvollisille

7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021

8.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle

9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkasta-
jat vuodelle 2021

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat - Yhden 
valtuutetun ja varavaltuutetun valinta Näkövammaisten 
liitto ry:n valtuustoon toimikaudeksi 2020–2024.

11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viik-
koa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen 
on esitettävä lausuntonsa kokouk selle

12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus

Vanhempien viikonloppu 
18.4.–19.4.2020 Näkövammaiset lapset ry:n

vuosikokous 18.4.2020 klo 10.30

11S i l m ä t e r ä  1 / 2 0 2 0



Ilm
oi

tt
au

tu
m

is
et

: w
w

w
.si

lm
at

er
a.

fi/
to

im
in

ta

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu, jonka 
aikana lapset ja vanhemmat touhuavat yhdessä. Leirin 
yhteydessä järjestetään lasten oma maalipalloturnaus. 
Maalipallon lisäksi viikonlopun ohjelmassa on soveltavaa 
liikuntaa, uintia, kädentaitoja ja leppoisaa yhdessäoloa 
muiden perheiden kanssa. 

Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä 
ja ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät. Osallistujat 
valitaan ilmoittautumisen päätyttyä. 
Mahdollisuus osallistua myös ainoastaan maalipallotur-
naukseen klo 11–17, ilman yöpymistä. 

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50 euroa
- aikuinen 120 euroa
- lapsi yli 4 v. 40 euroa
- alle 4-vuotias ilmainen

Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi vuoro-
kautta) sekä täysihoidon.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Paralym-
piakomitea ry:n ja Aisti Sport ry:n kanssa.

Hakemukset 8.3.2020 mennessä.

Scandic Koskipuisto, Tampere
Miten vanhempi selviää erityislapsen vanhemmuudesta? 
Miten osaan olla ja toimia näkövammaisen lapsen kanssa? 
Miten tuen koko perhettä parhaiten?
Läheisten lauantai on suunnattu näkövammaisten lasten 
perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, sedät 
jne.). Päivän kesto klo 10–18.

Hinta: 15 euroa /henkilö (sisältää kahvin, lounaan ja päi-
vällisen sekä ohjelman).

Hakemukset 23.2.2020 mennessä.

Liikunnallinen pääsiäinen 
10.4.–12.4.2020

Läheisten lauantai 
21.3.2020
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Scandic Aulanko, Hämeenlinna
Näkövammaiset lapset ry:n omaa juhlapäivää vietetään 
perheiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Markkinahumua, kädentaitoa, liikuntaa, pelejä, satuja, 
leikkejä, tietoiskuja, vertaistukea ja paljon muuta. Tapah-
tuma on suunnattu kaiken ikäisten näkö- ja näkömoni-
vammaisten lasten ja nuorten perheille. Yhden päivän 
aikana tapaat mielenkiintoisia ihmisiä, kuuntelet  ajan-
kohtaisia aiheita ja vietät hauskan kesäpäivän. 

Päivän ohjelma:
14.00–16.30 Toimintapisteet sisällä ja ulkona
17.00 Juhlaillallinen

Hinnat:
Juhlaillallinen: 
- aikuinen 15 euroa
- lapsi 6–14 v. 8 euroa
- alle 5 v. ilmainen 
Aulangolla on mahdollista yöpyä 6.6.–7.6.:
- aikuinen 40 euroa
- lapsi yli 4-vuotias 20 euroa
Ilmoittautuminen juhlaan 19.4. mennessä.

Kettukallion elämystila, Lohja
Isät aloittavat viikonlopun poikkeuksellisella kahvitunnilla, 
jossa vaaditaan tiimityötä ja hurttia huumoria.
Nokipannukahvit odottavat, mikäli tehtävät saadaan suo-
ritettua. Majoitus on Kettukallion torpassa Karstun kau-
niissa erämaamaisemissa Elämyskylän läheisyydessä, 
mutta silti omassa rauhassa jylhän kallion päällä. Illalla 
isät lämmittävät puulämmitteisen saunan ja nauttivat 
luonnon rauhasta. 

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 ja päättyy sun-
nuntaina lounaaseen klo 12.00.
Mukaan mahtuu 10 isää.

Hinta: 60 euroa (sisältää
majoituksen, ruokailut ja
ohjelman)

Hakemukset
19.4.2020 mennessä.

Näkövammaisten lasten 
perheiden juhla 
lauantai 6.6.2020

Isien viikonloppu
16.5.–17.5.2020

13S i l m ä t e r ä  1 / 2 0 2 0



Nuorten viikonloppu
31.7.–2.8.2020

Hevostellen perheleiri 
23.6.–26.6.2020

Oo mun kaa! -leiri   
13.6.–17.6.2020 

Kettukallion elämystila, Lohja
Kettukallion tilalla viihdytään luonnon äärellä, pyörähde-
tään lavatansseissa ja vietetään leppoisaa aikaa vertaiska-
vereiden kanssa. Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkö-
vammaisille nuorille.

Hinta: 60 euroa (sisältää majoituksen täysihoidolla ja  
ohjelman)

Hakemukset 3.5.2020 mennessä.

Rekikosken Matkailu- ja Vapaa-ajankeskus, Huittinen
Lempeitä ja rauhallisia hevosia, kotieläimiä, maalaismiljöö, 
luonto ja perinnesauna. Siitä rakentuu näkövammaisten 
lasten perheille suunnattu kesäleiri. Aiempaa kokemusta 
ratsastuksesta ja hevosista ei tarvita. Leirillä on tarkoitus 
tutustua isojen eläinten kanssa toimimiseen. Huittisten rat-
sastuskeskuksen henkilökunta opastaa ratsastuksessa. Lei-
rillä on koko perheelle yhteistä ohjelmaa sekä vanhemmille, 
näkövammaisille lapsille ja sisaruksille eriytettyä ohjelmaa. 
Leiri on suunnattu alakouluikäisille 7–12-vuotiaille lapsille 
perheineen. Mukaan mahtuu viisi-kuusi perhettä.

Leiri järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n 
kanssa.

Hinnat: 
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 50 euroa
Muut perheenjäsenet: 
- aikuinen 85 euroa
- 4–14-v. lapsi 45 euroa
- alle 4-vuotias ilmainen

Hakemukset 13.4.2020 mennessä.

Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Turenki
Leiriltä löydät uusia kavereita, vietät kesälomaa muiden 
lasten ja hauskojen ohjaajien kanssa, ilman vanhempia. 
Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi 
ja itsenäisempi lapsi. Leirin työpajoina ovat puutyö ja rot-
tinki, hajoita ja hallitse, musiikkibändi, käsityöt ja askartelu, 
draama ja sketsi sekä köksäpaja, joista valitaan yksi. Vii-
meisenä iltana järjestetään huikeat lasten syntymäpäivät. 
Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille 
ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.
Leiriläiset valitaan ilmoittautumisen päätyttyä. Ensisijalla 
ovat ensimmäistä kertaa lasten leirille tulevat. 
Hinta: 110 euroa (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruo-
kailut ja ohjelman)
Leirillä majoitutaan 2–3 hengen huoneissa.
Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty kuljetusta.
Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan vammaispalvelusta 
henkilökohtaista apua lapselle leirin ajaksi sekä mahdol-
lista taloudellista avustusta lapsen leirimaksuihin. Huomioi, 
että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy kustantaa majoi-
tus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.
Hakemukset 13.4.2020 mennessä
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8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! 
-kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kerhoissa on 
ohjelmaa lasten toiveiden mukaisesti: pelejä, leikkejä, 
kädentaitoja, liikuntaa, leivontaa ja retkiä. Ohjauksesta 
vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. 
Kerho on osallistujille maksuton.

Helsinki
tiistaisin 3.3., 7.4. ja 5.5. kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)

Jyväskylä
torstaisin 12.3., 16.4. ja 14.5. kello 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)

Tampere
maanantaisin 2.3., 6.4. ja 4.5. kello 17.30–19.30,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)

Turku
keskiviikkoisin 11.3., 8.4. ja
13.5. kello 17.30–19.30,
Varsinais-Suomen Näkö-
vammaiset ry (Läntinen
Pitkäkatu 37)

Sisukerho

Sokkotreffit Helsingissä

Oo mun kaa! -kerhot
Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammaisille lap-
sille. Kerhossa tanssitaan, tehdään luovia liike- ja pariharjoi-
tuksia erilaisten aistivälineiden innostamina. Leikin lomassa 
harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja 
motoriikkaa kavereiden kanssa. Kerho on ilmainen lapsille.

Helsinki
tiistaisin 17.3., 21.4. ja 19.5. kello 17.30–19.00, Näkövam-
maiset lapset ry (Malminkaari 15 A)

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokkotref-
fit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 
Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvikupposen 
äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien 
kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat per-
heille maksuttomia.

Kevään sunnuntait klo 16–18
15.3. Millaista kuntoutusta näkövammaiselle lapselle?
Näkövammaisten liiton Iiris-keskuksesta kuntoutusohjaaja 
kertoo, missä vaiheessa kuntoutukseen kannattaa hakeu-
tua ja mitä kurssit antavat näkövammaiselle lapselle, van-
hemmille ja sisaruksille.

26.4. Kysy näkövammaiselta
Nyt on mahdollisuus kysellä näkövammaiselta aikuiselta 
mieltä askarruttavista kysymyksistä.
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T
ampereen yliopiston lastenpsykiatrian pro-
fessori Kaija Puura vastaa tällä antropologi-
sella tiivistelmällä välillisesti tässäkin lehdessä 
esiin tulleisiin näkövammaisten nuorten har-

minsekaisiin mielipiteisiin siitä, että heitä ollaan lap-
sena holhottu liikaakin, estetty tekemästä kaikkea mikä 
olisi tuntunut vähän vaaralliseltakin – siis lapsen mie-
lestä kivalta.

Otetaan kumminkin vähän takaisin. Ei Puura tie-
tenkään sitä tarkoita, että vanhemmat antaisivat lap-
sen – vammaisen tai ei – suin päin sännätä sinne 
minne milloinkin lystäävät:

– Holhous menee liialliseksi silloin, jos se rajoittaa 
lapsen elämää, jos se estää tätä tekemistä sitä mihin 
hän pystyisi, jos näitä rajoja ei olisi.

Vanhempien ei siis tarvitse kantaa vastedes huolta 
siitä, etteivät he suostu päästämään näkövammaista 

Holhouksen raja
– veteen piirretty viiva

PERTTI JOKINEN

Lasta – myös näkövammaista – pitää kasvattaa rohkeuteen. Koko ihmiskunnan olemassaolo 
perustuu evolutiivisesti rohkeuteen. Ilman sitä eivät esi-isämme olisi laskeutuneet puusta
maahan eivätkä maassa menneet vaarallisiin tilanteisiin saaliin perässä. Homo sapiens olisi 
kuollut alkuunsa.
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tai vammatonta lasta kylmiltään vaeltamaan Lappiin 
tai soutamaan avoveneellä merelle. Siitä tulisi sitä vas-
toin olla huolissaan, jos lapsi on liian arka ja sisään-
päin kääntynyt:

– Se saattaa olla merkki juuri yliholhouksesta.
Voi olla siis niinkin, että täytyy kasvattaa rohkeiksi 

ensin isät ja äidit, ennen kuin lapset voivat kasvaa 
rohkeiksi.

 
Some tuli ja sotki
Puuran mielestä ehdoton tosiasia on, että tämän 
päivän vanhemmilla on lastensa turvallisuuden 
kanssa paljon enemmän vaikeuksia kuin esimerkiksi 
1960-luvulla. Ennen vanhaan piti pelätä lähinnä fyy-
sisiä vaaroja ja namusetiä, nyt on tullut listalle koko 
digitaalinen maailma sosiaalisine medioineen, por-
nosivustoineen ja pelikonsoleineen.

Professori Kaija Puuran mielestä on ymmärrettävää, että 
vanhemmat tuppaavat suojelemaan lapsiaan liikaakin, 
mutta: – Kyllä lasta saa joskus ahdistaakin. Ei kaikkia 
hankalia tilanteita kannata hirveästi pelätä.

 Jos rajan vetäminen liiallisen vapauden ja liialli-
sen holhouksen välillä on ollut aina vaikeaa, nyt se 
on yhtä hankalaa kuin piirtää viiva veteen.

  Ja jotta homma vaikeutuisi entisestään, Puura 
alkaa puhua vielä perintötekijöistäkin.

–Kyllä perintötekijätkin säätelevät lapsen  luon-
taista rohkeutta, samoin tietenkin elämänkokemus. 
Jonkinlaista yleistä kasvatusmallia ei siis voi millään 
antaa vanhemmille, mutta sen uskaltaa sanoa, että 
avoin keskustelu ja muunkinlainen vuorovaikutus 
lapsen kanssa on erittäin tärkeää, että osaisi oikealla 
tavalla tukea häntä selviytymään niin tavallisessa 
arjessa kuin eteen tulevissa ongelmatilanteissakin.

 Mutta tätä ennen täytyy vanhempien mennä 
myös syvälle itseensä ja analysoida omia pelko-
jaan – miettiä, ovatko ne kaikki todellisia vai ehkä 
liioiteltuja.
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–Varsinkin jos lapsella on jokin vamma, on varo-
vaisuus suorastaan vanhemman selkäytimessä. Sieltä 
tulee ikään kuin tiedostamaton käsky, että lapsi on 
pidettävä mahdollisimman hyvässä turvassa, jotta 
hän säilyy hengissä.

Pääasia on että välittää
Sitten Puura haluaa välittää lohtua myös kaikille omassa 
riittämättömyyden ja epävarmuuden tuskassa piehta-
roiville vanhemmille: Se että isä tai äiti tai molemmat 
tuntevat syyllisyyttä mahdollisista virheistään, osoittaa, 
että he välittävät lapsestaan. Ja välittäminen jo sellaise-
naan on parasta, välinpitämättömyys pahinta.

Tässäkin Puura painottaa lapsen oman mielipiteen 
kuulemisen merkitystä: – Minulla on eniten koke-
musta lasten mielenterveyspalveluiden puolelta, ja 

sielläkin lapsen kuunteleminen on ensiarvoisen tär-
keää. Kasvamiselle on nimittäin tyypillistä, että lap-
sen taidot kehittyvät ikään kuin vanhemmilta salaa. 
Kehityksen huomaaminen vaatii jatkuvaa vuoropu-
helua  lapsen kanssa.

Ja nyt toinen lohdutuksen sana epäonnistumisen 
tunteen riivaamille vanhemmille:

–Vanhemman halu suojella lastaan joskus liikaa-
kin on tavattoman yleistä. Ja vielä yleisempää se on, 
jos lapsella on jokin erityinen oire, sairaus tai vamma. 
Vanhempien olisi kuitenkin hyvä muistaa, että lap-
set ovat sitkeitä. Jos heitä joskus pelottaa ja ahdistaa, 
ei vanhempien kannata panikoitua. Ei noihin tuntei-
siin kuole. Täytyy vain osata auttaa lasta silloin kun 
tunteet tulevat eikä yrittää suojella häntä liikaa han-
kalilta tilanteilta tai tunteilta. 

Lastenpsykiatri Kaija Puuralta on ilmestynyt vuonna 
2019 WSOY:n kustantamana kirja nimeltä Näin kasva-
tat lapsestasi mukavan aikuisen. Siinä käsitellään eri 
yhteyksissä myös kasvamista rohkeuteen.

Puura toteaa mm., että lapsi tarvitsee ennen kaik-
kea rakkautta, hyvää keskusteluyhteyttä ja ongelma-
tilanteissa neuvoja, mutta hän tarvitsee myös selkeitä 
rajoja kasvaakseen ihmiseksi, jolla on terve itsetunto. 
Hänen mukaansa temperamentti on kyllä jossain mää-
rin periytyvä ominaisuus, mutta ympäristön vaikutus 
on ehdottomasti suurempi. Ujosta voi kasvaa ahdis-
tunut aikuinen, jos kasvuympäristö tarjoaa lamaan-
nuttavia kokemuksia. Mutta ujosta voi kasvaa myös 
rohkea, jos ympäristö myönteisellä tavalla ”piiskaa” 
häntä tähän.

Lisää aiheesta 
kirjassa



N
äköni alkoi heiketä 13-vuotiaana. Sopeutu-
minen tilanteeseen kesti käytännössä kuusi 
vuotta, kunnes 19-vuotiaana, hieman äidin-
kin kannustamana, kiinnostuin Näkövam-

maisten liiton nuorisotoimen viikonlopputapahtumasta. 
Yllättävän pieni asia, tapahtuman rohkea nimi, sai minut 
ilmoittautumaan. Ehkä aikakin oli kypsä siihen.

Tuohon vuoden 2013 keväiseen tapahtumaan men-
nessä olin jo käynyt aiemmin yhdellä tukijaksolla 
Jyväskylän silloisella näkövammaisten koululla sekä 
muutamalla kuntoutusjaksolla Helsingissä. Kuiten-
kin oma asenne ja epäily näkövammaisia kohtaan 
piti minut poissa näkövammaisten maailmasta. Kun 
lopulta lähdin kokeilemaan, muuttui oma asenteeni 
näkövammaisuutta kohtaan täysin.

Yhden viikonlopun aikana näin kymmeniä eri tilan-
teessa olevia omanikäisiäni näkövammaisia. Löysin 
useita kaltaisiani, jotka näkivät kuka enemmän, kuka 
vähemmän, mutta elävät ennakkoluuloistani poike-
ten täysin samanlaista elämää kuin minäkin. Kesti 
siis kuusi vuotta, ennen kuin heräsin huomaamaan, 
että näkövammasta huolimatta voi olla hyvä tyyppi.

Huomasin, kuinka välittävästi jokainen kohtelee tois-
taan. Näkevien seurassa olin alkanut olla hyvin epä-

varma erilaisuudestani ja pelkäsin ”muuttua” ”vam-
maiseksi”. Nyt minusta pidettiin juuri sellaisena kuin 
olen, aivan näkövammastani riippumatta.

Se viikonloppu muutti kaiken. Sain hurjasti itsevar-
muutta ja rohkeutta. Yhtäkkiä ihastuin heikkonäköi-
seen tyttöön ja nauroin itselleni, kuinka ennakko-
luuloinen olin ollut. Näistä nuorista moni on koke-
nut samoja asioita kuin minä. 

Vertaistuen merkityksen tajuaa vasta käytännössä. 
Eräs sokea kuunteli ruudunlukijaa niin nopealla ryt-
millä, että itse en ymmärtänyt siitä mitään. Toinen 
kuvasi puhelimella pientä tekstiä, jonka sitten zoo-
masi omalle näkökyvylleen sopivaksi. Kolmas katsoi 
kiikarilla bussiaikataulua. Neljäs kulki kepin kanssa 
tien reunaa, ja samassa vierellä kulkeva heikkonä-
köinen jysähti lasisen bussikopin seinään. Molem-
mat nauroivat.

Kun he nauroivat, myös bussipysäkillä olleet tunte-
mattomat matkustajat nauroivat. Aloin nauraa itse-
kin ja muistin, että vielä vähän aikaa sitten häpe-
sin tätä kaikkea. Olen näkövammainen, mutta elän 
onnellista elämää siinä missä kuka tahansa näkevä 
– ehkä jopa arvokkaammin, sillä osaan arvostaa 
erilaisuutta. 

Ennakkoluuloista 
arvostamiseen

Markus Tihumäki on lukioikäisenä sokeutunut yliopisto-opiskelija, joka toimii  
aktiivisena mm. Näkövammaisten liiton nuorisotoimessa sekä urheiluseura Aisti 
Sportissa maajoukkuemaalipalloilussa.
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J
eren ja hänen äitinsä suhde on erityinen siksi, 
että Jere ei näe kovinkaan hyvin. Hänellä todet-
tiin 5-vuotiaana Helsingin Silmäklinikalla reti-
noskiisi, joka on verkkokalvon perinnöllinen 

silmäsairaus. Hänen vasen silmänsä on käytännössä 
sokea, mutta oikealla silmällä hän näkee hahmoja ja 
pystyy lukemaankin, kun katsoo tekstiä oikein läheltä.

Jere ja Jeren äiti ovat asuneet käytännössä kahdes-
taan. Biologista isäänsä Jere ei voi tavata, sillä isän 
asiat eivät ole hyvällä tolalla. Sukulaisista eniten tava-
taan Birgitan äitiä, joka asuu lähistöllä.

– Jere onkin toivonut nyt kahtena jouluna 
pe räkkäin uutta isää joululahjaksi. Myös sisaruk-
set olisivat kuulemma suotavia, ja koira, naurah-
taa äiti Birgitta.

Uusi apuväline auttoi olennaisesti koulussa
Birgitta on tehnyt pitkään puolipäivätyötä, mutta 
tarkoituksena olisi palata kokopäivätyöhön heti 
alkuvuodesta. Jeren koulu on mennyt tänä vuonna 
paremmin kuin koskaan. Iso kiitos siitä kuuluu 
mukavalle uudelle miesopettajalle, josta poika pitää.

Toinen positiivinen asia koulussa on ollut uusi 
suurentava lukutelevisio, jota Birgitta haki pojal-
leen kolmen vuoden ajan HUS:ilta. Aluksi tulok-
setta, kunnes lopulta tärppäsi.

”Toivon Jerelle
hyvää elämää ja 
mahtavia ystäviä”
10-vuotias Jere on kohtelias, iloinen ja avoin nelosluokkalainen, joka on kiinnostunut 
ennen kaikkea piirtämisestä, uimisesta ja matematiikasta. Hän asuu äitinsä Birgitta 
Rajalan kanssa lähellä Hyvinkään keskustaa rivitalossa, jonka puuseppä-äiti on 
remontoinut oikein viihtyisäksi.

TIINA RUULIO

– Vanha oli äärettömän epäkäytännöllinen, sillä 
siinä kädet jäivät piiloon ruudun taakse. Jere vihasi 
sitä, ja pitkälti sen takia koulu ei tahtonut sujua mil-
lään.

Poika pakenikin monesti alaluokilla pulpetin alle, 
kun apuväline harmitti niin tavattomasti.

Haastattelupäivänä Jerellä oli ollut koe robotiikasta. 
Se meni hänen mukaansa melko hyvin.

Koska Jere mennä vipeltää yhdessä muiden poikien 
kanssa, on opettajien ollut vaikea uskoa sitä, kuinka 
huonosti hän todellisuudessa näkee.

– Olenkin käynyt kertomassa asiasta jokaiselle 
opettajalle erikseen, Birgitta sanoo.

X-kromosomi kantaa, pojat sairastuvat
Jeren perinnöllinen silmäsairaus etenee x-kromo-
somin mukana niin, että naiset kantavat sitä, mutta 
sairaus ilmenee vain pojilla tai miehillä.

– Neljästä veljestäni kahdella on sama sairaus ja 
myös sisareni pojilla, ei kuitenkaan niin vaikeana 
kuin Jerellä.

Retinoskiisi on ollut Birgitan perheessä sen ver-
ran arka asia, että siitä ei ole juuri koskaan puhuttu 
avoimesti.

– Vaikka äitini on auttanut minua paljonkin Jeren 
hoidossa, niin silmäsairaudesta emme ole juuri puhu-

TEKSTI JA KUVAT
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Jere esittelee huonettaan. Huoneen 
seinillä on paljon omia piirustuksia.
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neet.  Olen tulkinnut asiaa niinkin, että äidillä on ollut 
asiasta huono omatunto, vaikkei häntä voi siitä tie-
tenkään syyttää.

Siihen, pitäisikö asiasta puhua enemmän suvun 
kesken, ei ole Birgitan mielestä aivan yksiselitteistä 
vastausta.

– Kyse on paljolti myös siitä, kuinka läheiset välit 
sukulaisilla ylipäätään ovat. Se määrittää, mistä ja 
miten puhutaan.

Birgitta itse oivalsi poikansa tilanteen konkreetti-
sesti ensimmäisellä Näkövammaisten liiton Iiris-kun-
toutusjaksolla juuri ennen koulun alkua. Siellä teh-
tiin lasit, jotka osoittivat, miten Jere näkee ympäröi-
vän maailmansa.

– Ensin kauhistuin, mutta ryhdyin pian ajattele-
maan, että onneksi poika näkee edes vähän. Olen 
yrittänyt pitää yllä positiivista elämänasennetta vai-
keissakin tilanteissa.

Mistä Jerelle avustaja?
Birgitalla on yksi oikein läheinen ystävätär, jolle hän 
pystyy kertomaan pienperheensä asioista ja myös 
omistaan niin kuin ne todellisuudessa ovat.

– Monien ystävien turhanpäiväiset valitukset 
lähinnä ärsyttävät. Heidän kanssaan on jopa vaikea 
seurustella nykyään, hän kertoo.

Parasta vertaistukea hän on saanut vuosien varrella 
muilta äideiltä Näkövammaisten lasten Oo mun kaa! 
-kerhoista, Sokkotreffeistä ja leireiltä.

Poika ja äiti ovat vuosien varrella harrastaneet 
yhdessä erilaisia asioita kuten uimista, tandempyö-

räilyä kesäisin tai skuuttailua (potkulautailua).  Nyt 
asiaan on tulossa muutos, kun Jere on saanut vihdoin 
avustajan 30 tunniksi kuukaudessa.

Se merkitsee käytännössä sitä, että Jere voi jat-
kossa tehdä asioita ilman äidin tukea itsenäisemmin 
kuin ennen.

Avustaja on toistaiseksi vasta paperilla, sillä Bir-
gitta hakee Jerelle sopivaa avustajaa parasta aikaa.

– Olen hakenut avustajaa elokuusta lähtien mm. 
urheiluseurasta, Laureasta tai seurakunnasta, mutta 
ihan helppoa se ei näytä olevan. Toinen vaihtoehto 
olisi ottaa avustaja kaupungilta, mutta silloin avus-
taja vaihtuisi koko ajan.

Hyvää elämää, uusia kavereita…
Hyvinkää ei ollut mitenkään helppo kaupunki hakea 
pojalle edes lakisääteisiä apuvälineitä tai palveluja. Bir-
gitta on joutunut soittamaan lukuisia puheluita sinne 
tänne, tekemään hakemuksia hakemusten perään – ja 
tietenkin suuttunut ja turhautunut monta monituista 
kertaa vuosien varrella.

– Tätä on ollut vaikea ymmärtää, sillä vammaisia 
lapsia ei edes ole Hyvinkäällä kovin paljon. Menoerä 
ei voi olla suuri kaupungille.

Pientä parannusta tilanteeseen tuli viime syksynä, 
kun Jere sai vihdoin avustajan (jota vielä haetaan) ja 
vapaa-ajan kuljetukset. Tabletti ja puhelin – joista kau-
pungin pitäisi maksaa puolet – uupuvat vielä.

– Olen ymmärtänyt niin, että apuvälineiden saa-
tavuudessa on isoja eroja eri kaupunkien ja kuntien 
kesken. Tilannetta ei voi pitää oikeudenmukaisena.

Ensi kesänä Jereä odottaa myös Lemmenjoen leiri 
Lapin erämaassa, jonne hän pääsee Sokeain lasten 
tuella.

Entä mitä äiti toivoo pojalleen jatkossa?
– Toivon Jerelle hyvää elämää ja mahtavia kave-

reita. Hän joutui olemaan yksin paljon alaluokilla, ja 
oli monesti sydäntä särkevää laittaa poika koulutielle 
kun tiesi, miten koulussa menee. Mutta nyt nelosella 
hän on reipastunut suhteessa kavereihinkin. Tiedossa 
on yksi yökyläkin Jonnen luokse, joka asui aiemmin 
naapurissa. 

Olen käynyt kertomassa jokaiselle opettajalle erikseen Jeren 
silmäsairaudesta.”

Birgitta ja Jere 
asuvat Hyvin-
käällä Birgitan

peruskorjaa-
massa asunnossa.
Remonttihommat

onnistuvat, sillä
Birgitta on 

ammatiltaan 
puuseppä.
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E
dellisessä työpaikassani vuosia sitten kollega 
istahti työhuoneeni nurkkatuoliin ja painok-
kaasti lausui: ”Kuule Merja, meillä kaikilla 
on vastoinkäymisiä. Meilläkin kotona ser-

veri hajosi tänä aamuna.”

Olin saman viikon alussa saatellut tyttäreni sairaalan 
osastolle epätietoisena siitä, mikä hänen kuntonsa on. 
Kuvaustuloksia odotettiin, ja yritin delegoida töitäni 
parhaani mukaan työyhteisössämme ennen kuin pää-
sisin hänen mukaansa sairaalaan.

Muistan, kuinka tuijotin työkaveriani hiljaisena ja 
kuulin itseni vastaavan: ”Voi ei, toivottavasti saatte 
sen kuntoon.” Sen jälkeen kävelin huoneesta ulos, ja 
wc-tiloissa purskahdin itkuun.

Olin töissä avoimesti kertonut, kuinka meillä voi-
daan, että tilanne on paha. Meillä puhutaan lapsen 
hengestä. Kukaan tiedä, miten käy.

Tuossa muinaisessa dialogissa avautui maailmojen 
erilaisuus ja ymmärryksen puute toisen ihmisen elä-
mään. Olimme täysin eri tasoilla vastoinkäymisissä ja 
tietoisuudessamme. En kuitenkaan usko, että kumpi-
kaan meistä olisi tietoisesti tai tahallaan tehnyt niin.

Samaa asiaa sivusi tyttäreni sairasaikanaan. Hän oli saa-
nut osakseen kaltoinkohtelua ympäristössään, ja kuin 

kohtalon ivasta osat vaihtuivat. Hän halusi ilahduttaa 
tätä toista osapuolta ja minä, ”aikuinen”, kysyin,  eikö 
hän muista, miten toiset kohtelivat häntä aiemmin.

”Äiti, ne eivät tienneet ja kohtelivat minua siksi niin. 
Minä tiedän enkä voi toimia samoin.” Muistan, kuinka 
häpesin omia ajatuksiani tuossa tilanteessa.

Empatia ja myötäeläminen on vaikea laji.  Sitä ei jokai-
nen edes koskaan opi eikä ehkä koe tarvitsevansa-
kaan. Sisäsyntyistä se ei ainakaan ole. Toisen ihmi-
sen vaikeaan tilanteeseen suhtautuminen  on pal-
jolti riippuvainen omista kokemuksistamme. Eivät 
tieto ja kokemuskaan riitä, jos ymmärrys ja taito jää-
vät vajavaiseksi.

Onko siis jopa kohtuutonta odottaa muilta ihmisiltä 
ymmärrystä omia tunteitamme ja vaikeuksiamme 
kohtaan? Onneksi on heitä, jotka ovat kolhineet kan-
tapäänsä samoissa mutkissa ja astuneet harha-aske-
leita samalla pimeällä polulla. Muuten tietokoneen 
ongelma voi varmasti tuntua ihan samanlaiselta vas-
toinkäymiseltä kuin lapsen kuolemanvakava sairaus 
– vai voiko?

En ole nähnyt tuota kollegaani vuosiin, joskus ohi-
mennen nähnyt jonkin nimitysuutisen. Toivon ihan 
vilpittömästi kuitenkin, että hänellä serverin kaatu-
minen on edelleen elämän suurin vastoinkäyminen. 

Kun serveri hajosi

Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

sekä kahden täysi-ikäisen ja 12-vuotiaan Kaarlon äiti.
Nuorimmaisella on heikko näkö.
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T
iedot käyvät selville marras-
joulukuussa 2019 toteutetusta 
kyselystä, joka tehtiin Näkö-
vammaisten liiton oikeuk-

sienvalvontayksikön ja Näkövammai-
set lapset ry:n yhteistyönä.

Kysely lähti liikkeelle Lasten oi keuk-
sien päivänä marraskuussa. Siihen 
vastasi 102 näkövammaisten lasten 
vanhempaa, 32 kunnan tai kaupun-

gin työntekijää sekä 9 keskussairaa-
lan kuntoutusohjaajaa. 

Kunnat: Päätöksissä  
kuunnellaan perheitä
Valtaosa kuntien työntekijöistä (93 %)
koki, että näkövammaisen lapsen 
perhe otetaan mukaan päätöksente-
koon ja työtä tehdään moniammatil-
lisesti (96,5 %). 

66,7 % vastaajista kertoi perheiden 
palvelujen toteutuvan kunnassa oikea-
aikaisesti ja ennakkopainotteisesti. 10 
% oli osittain eri mieltä ja 23,3 % koki 
olevansa siltä siltä väliltä. 

Kunta tekee suunnitelmallista työtä 
näkövammaisten hyväksi. Jokainen asi-
akas kohdataan yksilönä, kirjoitti vas-
tauksessaan kunnan työntekijä. Pää-
tökset tehdään usein myös resurssien 

Perheiden toiveet:
Infoa, jaksamista ja 
vapaa-ajan matkoja
Näkövammaiset lasten vanhemmat tarvitsevat enemmän 
ohjausta, neuvontaa ja tietoa kuin tällä hetkellä saavat. Vain alle 
puolet vastanneista vanhemmista (43,1 %) kertoi lapsen tapaavan 
oman keskussairaalaan kuntoutusohjaajaa vuosittain.

ANNE LATVA-NIKKOLA
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1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

Tapaan kuntoutusohjaajan vuosittain lapseni asioissa. 29,41% 11,76% 15,69% 14,71% 28,43% 3,01 3

Olemme saaneet oikea-aikaisesti tarvittavan avun lapseni asioissa. 6,86% 15,69% 30,39% 31,37% 15,69% 3,33 3

Lapseni on saanut hänelle kuuluvat vammaisetuudet/tuet Kelasta. 6% 8% 13% 28% 45% 3,98 4

Lapseni on saanut Kelan yksilöllistä kuntoutusta. 28,71% 6,93% 9,9% 20,79% 33,67% 3,24 4

Lapsellani on riittävät apuvälineet ja lapseni kanssa olemme saaneet ohjauksen apuvälineiden käyttöön. 2,97% 6,93% 12,87% 43,57% 33,66% 3,98 4

Lapseni erityistarpeet on huomioitu varhaiskasvatuksessa. 7,07% 12,12% 24,24% 26,26% 30,31% 3,61 4

Lapselleni on tehty erityisen tuen päätös 5-vuotiaana, ja perhe on ollut mukana päätöksen teossa. 28,72% 3,19% 6,38% 14,9% 46,81% 3,48 4

Valterin ohjaava opettaja on käynyt lapseni koulussa ohjauskäynnillä. 13,54% 3,13% 6,25% 12,5% 64,58% 4,11 5

Lapseni on päässyt tarvittaessa Valterin tukijaksolle. 18,09% 1,06% 8,51% 11,7% 60,64% 3,96 5

Lapseni avustaja on pysynyt samana ja lapseni saa häneltä tarvittavan avun. 31,18% 12,9% 25,81% 11,83% 18,28% 2,73 3

Luotan, että lapseni kouluasiat sujuvat ja koulussa huomioidaan näkövammainen oppilas. 11,34% 9,28% 25,77% 37,11% 16,5% 3,38 4

Olen tietoinen, että lapsellani on oikeus henkilökohtaiseen apuun vapaa-ajalla. 20% 6% 15% 12% 47% 3,6 4

Olen hakenut lapselleni henkilökohtaista apua ja asteikolla 1-5, (1 = en saanut palvelua, 5 = sain täysimääräisesti) 29,55% 12,5% 19,32% 17,04% 21,59% 2,89 3

Lapselleni on myönnetty vapaa-ajan kuljetuspalvelut. 45,74% 3,19% 4,26% 5,32% 41,49% 2,94 3

Lapseni vapaa-ajanmatkat ja koulukyyditykset toimivat. 25% 3,26% 17,39% 21,74% 32,61% 3,34 4
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Tapaan kuntoutusohjaajan vuosittain lapseni asioissa.

Olemme saaneet oikea-aikaisesti tarvittavan avun lapseni
asioissa.

Lapseni on saanut hänelle kuuluvat vammaisetuudet/tuet
Kelasta.

Lapseni on saanut Kelan yksilöllistä kuntoutusta.

Lapsellani on riittävät apuvälineet ja lapseni kanssa olemme
saaneet ohjauksen apuvälineiden käyttöön.

Lapseni erityistarpeet on huomioitu varhaiskasvatuksessa.

Lapselleni on tehty erityisen tuen päätös 5-vuotiaana, ja
perhe on ollut mukana päätöksen teossa.

Valterin ohjaava opettaja on käynyt lapseni koulussa
ohjauskäynnillä.

Lapseni on päässyt tarvittaessa Valterin tukijaksolle.

Lapseni avustaja on pysynyt samana ja lapseni saa häneltä
tarvittavan avun.

Luotan, että lapseni kouluasiat sujuvat ja koulussa
huomioidaan näkövammainen oppilas.

Olen tietoinen, että lapsellani on oikeus henkilökohtaiseen
apuun vapaa-ajalla.

Olen hakenut lapselleni henkilökohtaista apua ja asteikolla
1-5, (1 = en saanut palvelua, 5 = sain täysimääräisesti)

Lapselleni on myönnetty vapaa-ajan kuljetuspalvelut.

Lapseni vapaa-ajanmatkat ja koulukyyditykset toimivat.

Perheeni taloudellinen tilanne on erityislapsen saamisen
myötä, asteikolla 1-5, (1 = romahtanut, 3 = säilynyt samana,

5 = parantunut)
Perheemme jaksaminen on 1-5, (1 = romahtanut, 3 =

säilynyt samana, 5 = parantunut)

Olen tietoinen Näkövammaiset lapset ry:n tarjoamasta
toiminnasta ja vertaistuesta.

Olen tietoinen Näkövammaisten liiton asiantuntijapalveluista
näkövammaisen lapsen palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Olemme hyödyntäneet Näkövammaisten liiton toimittamaa
”Nuoren ajokortti”-opasta itsenäisiin taitoihin liittyen.

Kun nuoreni hakee ensimmäistä kesätyöpaikkaa, tiedän, että
hän voi ottaa yhteyttä Näkövammaisten liiton

työelämäpalveluihin.
Kun nuoren peruskoulu on päättymässä, tiedän, että voimme

suunnitella tulevaisuutta Näkövammaisten liiton
työelämäpalveluiden tukemana.

Toivoisin infopaketteja ja koulutusta näkövammaisen lapsen
asioista.

Toivoisin ajantasaista tietoa vammaispalveluista ja Kelan
etuuksista.
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1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

Perheeni taloudellinen tilanne on erityislapsen saamisen myötä, asteikolla 1-5, (1 = romahtanut, 3 = säilynyt samana, 5 =
parantunut)

12,12% 21,21% 55,56% 10,1% 1,01% 2,67 3

Perheemme jaksaminen on 1-5, (1 = romahtanut, 3 = säilynyt samana, 5 = parantunut) 10% 43% 42% 3% 2% 2,44 2

Olen tietoinen Näkövammaiset lapset ry:n tarjoamasta toiminnasta ja vertaistuesta. 4,95% 0,99% 16,83% 31,68% 45,55% 4,12 4

Olen tietoinen Näkövammaisten liiton asiantuntijapalveluista näkövammaisen lapsen palveluihin liittyvissä kysymyksissä. 9% 13% 24% 27% 27% 3,5 4

Olemme hyödyntäneet Näkövammaisten liiton toimittamaa ”Nuoren ajokortti”-opasta itsenäisiin taitoihin liittyen. 74,19% 16,13% 6,45% 3,23% 0% 1,39 1

Kun nuoreni hakee ensimmäistä kesätyöpaikkaa, tiedän, että hän voi ottaa yhteyttä Näkövammaisten liiton
työelämäpalveluihin.

57,45% 8,51% 20,21% 5,32% 8,51% 1,99 1

Kun nuoren peruskoulu on päättymässä, tiedän, että voimme suunnitella tulevaisuutta Näkövammaisten liiton
työelämäpalveluiden tukemana.

53,68% 10,53% 18,95% 9,47% 7,37% 2,06 1

Toivoisin infopaketteja ja koulutusta näkövammaisen lapsen asioista. 5,1% 7,14% 31,63% 21,43% 34,7% 3,73 4

Toivoisin ajantasaista tietoa vammaispalveluista ja Kelan etuuksista. 4,08% 3,06% 19,39% 30,61% 42,86% 4,05 4

12. Sana on vapaa. Mitä haluaisit sanoa Näkövammaisten liitolle ja Näkövammaiset lapset ry:lle?
Vastaajien määrä: 32

Vastaukset

Aivan mahtavaa apua sekä toimintaa. Ihania ihmisiä

Kiitos kun kysytte miten lapsilla ja perheillä menee. Teette valtavan tärkeää työtä!

Arvostan työtänne!

Tiedotatte asioista hyvin. Kun elämä on kaaoksessa on asioihin paneutuminen vaan turhan työlästä. Joskus toivoisi että kuntourusouolella olisi vähemmän kiire ja he jaksaisivat buustata meitä väsyneitä
vanhempia.

Vastaukseni ovat mitä ovat, koska lapseni on vaikeasti monivammainen eli ei osaa puhua, jolloin ilm.vapaa-ajan avustajaa ei voi saada ja nuoren tulevaisuus määrittyy muun kuin näkyvämmän kautta.
Hyvää toimintaa, Kiitos!

Erittäin hyvä kysely!

Teette arvokasta työtä. Kiitos.

Kiitos.

Keski-Suomen alueen nuorille toivoisin lisää yhteistä tekemistä vapaa-aikaan.

Olen saanut hyvin tietoa liitolta, lapsellani kuitenkin hyvin vähäinen näkövamma joka saadaan silmälasien avulla korjattu pääsääntöisesti. Lapseni on myös kehitysvammainen, joten asiat toimii kohtalaisen
hyvin myös Kelan kanssa.

Lapseni on nyt 15-vuotias ja siirtyi vuosi sitten yläkouluun Jyväskylään omasta tahdostaan. Olemme aiemmin olleet hyvinkin aktiivisia Näkövammaiset lapset ry:n kanssa ja kiitollisia kaikista leireistä ja
kursseista sekä ennen kaikkea vertaistuesta, jota olemme vuosien varrella saaneet. Samoin myös Näkövammaisten liiton antamasta tuesta, tulemme hyvinkin pian tarvitsemaan paljon infoa ja tukea
etenkin siitä mitä peruskoulun jälkeen.

Osa kysymyksistä ei vielä ajankohtaisia

Lapseni on nyt 25 ja opiskelee yliopistossa sekä asuu itsenäisesti avustajan avustajana. Apua on saatu ja itse otettu selvää sekä suunniteltu oma polku.

Tämäkin kysely ja sen kysymykset osoittavat, että moni-näkövammaiset lapset unohdetaan useimmiten liitossa ja yhdistyksessä. Lapseni ei tule hakemaan kesätyöpaikkaa koskaan, ei käyttämään
työelämäpalveluita eikä häntä koske "Nuoren ajokortti" -opas. Kysymyksen asettelussa olisi voinut esim. ilmaista, että "jos kohdat ei koske lastasi, voit jättää vastaamatta" tai vaihtoehdoissa voisi olla myös
6. vaihtoehto "ei koske lastani".

Näkövammaisilla on toimintaa ja palveluja lapsille mutta osittain osallistuminen on ollut vähäistä oman jaksamattomuuden takia. Näkö- ja liikuntavammaisilla on ollut hyvää yhteistyötä lapsien
harrastustoiminnassa ja toivoisin lisää liikuntaan liittyviä ryhmiä, koska se näkövamman myötä on vaikea alue ja vähäinen liikkuminen vaikuttaa lapsen muuhun terveyteen ja heikentää itsetuntoa.
Tavallisessa liikuntaryhmässä lasta ei ehkä ymmärretä ja hän saattaa olla kiusallinen ja joutua epäammattimaiselle kohtelulle alttiiksi.

Hyvää ja tärkeää työtä teette. Kiitos

Kysely ei kaikin osin ole järkevä esikoululaiselle, kun kysymykset eivät ole ikäryhmittäin. Koulukyyti ja vapaa-ajan kuljetus voisi olla erikseen. Maalta kyyti 24km matkaan koululle toimii muutenkin.
Avustajaa ei pikkukauoungissa saa vaikka polvillaan anelisi. Tähän olisi muutos paikallaan. Lapsella muutakin kuin nänövamma ja ei pärjää ilman avustajaa.

Infopaketti peruskoulun jälkeiseen koulutusmahdollisuuksiin(!) ja mitä kunnan/kaupungin vammaispalvelun on myönnettävä. Mitä kesätyöharjoittelupaikkoja on mahdollista saada ja varsinkin kun kyseessä
saman perheen lapset, joilla on näkövamman lisäksi esim. Adhd ja sosiaalisten tilanteiden pelko sekä huono itsetunto näkövammasta johtuen. Myös leirit Tampereella kiinnostavat. Neuropsykologisia
ongelmia hoidettaessa eivät edes erikoissairaanhoidon puolen lääkärit huomioi koskaan puheessaan tai teksteissä näkövamman tuottamaa haittaa/ rasitusta / väsymistä ym, koska tietämystä tämän
puolen asioista ei ole eivätkä edes kommunikoi keskenään vaikka samassa rakennuksessa työskentelevät. Kaikesta joutuu muistuttamaan ja rattaat pyörii hitaasti.

Lapsellani on toiminnallinen näkövamma tai ainakaan miuta syytä näkövammalle ei ole löytynyt. Olen etsinyt vertaistukea tähän ja sitä ei ole löytynyt ja toivoisin, että näkövammaisten liitto olisi tietoinen
myös tästä sairaudesta ja tarjoaisi apuja.

Hyvä kun on tämmöinen liitto olemassa, mistä saa tietoa ja voi kysyä mikä mieltä askarruttaa.

Hyvää joulun odotusta kaikille!

Koulun jälkeiseen elämään paljon enemmän tukea perheille ja nuorille, Valterin tuen loputtua nuori ja perhe jää omilleen ilman apua. Tietotekniikan ja oppimateriaalien kanssa ollut paljon ongelmia
peruskoulun jälkeen

Näkövammaisten lasten liitolta ollaan kyllä aina saatu kiitettävästi apua ja tietoa, heti kun löysimme vihdoin teidät noin 6 vuotiaana. Siihen asti sairaalan kuntoustuksen tarjonta ym. tiedotus sairaalan
puolelta eri mahdollisuuksista oli ala-arvoista. ellei oltais törmätty Hannaan leikkipuistossa (vertaistukija) ei oltais ehkä koskan eksytty näkövammaisten lasten toimintaan. Kiitos teille tuesta!

Näin vanhemmat arvioivat saamiaan palveluja

ja rahan mukaan, ilmeni myös yhdestä 
vastauksesta. Vastaajista 38 % työsken-
teli varhaiskasvatuksessa, 32 % sosiaali-
toimessa, 18 % koulussa ja 12 % muissa 
kunnan tehtävissä.

Kuntoutusohjaajat: Asiakkaat 
ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen
88,8 % kuntoutusohjaajista kertoi 
tapaavansa näkövammaisen lapsen 

perheen vuosittain, ja kaikki ohjasi-
vat asiakkaan tarvittaessa kuntoutuk-
seen. Kuntoutusohjaajat neuvoivat 
perheitä sosiaaliturva-asioissa sekä 
antoivat luettavaksi vanhempainyh-
distyksen Silmäterä-lehden ja muita 
materiaaleja. Lisäksi lähes kaikki vas-
tanneista (88.8 %) teki ohjauskäyn-
tejä näkövammaisen lapsen varhais-
kasvatusyksikköön ja tekivät tar-

peen mukaan suositukset valaistuk-
sen muutostöistä. 

Perheet kaipaavat
tietoa ja palveluja
Huoltajista 20,8 % oli alle kouluikäi-
sen, 67,3 % kouluikäisten ja 11,9 % yli 
16-vuotiaiden vanhempia. Vastaus-
ten perusteella vanhemmat tarvitse-
vat enemmän ohjausta, neuvontaa ja 

Arviointiasteikko:
1 = täysin eri mieltä
2 = jokseenkin eri mieltä
3 = ei samaa eikä eri mieltä
4 = jokseenkin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä
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tietoa kuin tällä hetkellä saavat. Vain 
alle puolet vastanneista vanhemmista 
(43,1 %) kertoi lapsen tapaavan kun-
toutusohjaajan vuosittain. 

Vastanneista 47 % koki saaneensa 
oikea-aikaisen tarvittavan avun lap-
sensa asioissa. 73 % vastaajista, ker-
toi lapsensa saaneen hänelle kuuluvat 
vammaisetuudet Kelasta. Vastauksista 
ilmeni, että joka kolmas vastanneista 
ei ollut saanut lapselleen Kelan yksi-
löllistä kuntoutusta (35,6 %).

Lapsista lähes puolet (47 %) ei ollut 
saanut haettuja vapaa-ajanmatkoja. 

Lapsen vapaa-ajan matkoissa ja kou-
lukyydeissä oli vaikeuksia yli neljäs-
osalla vastaajista (28,3 %). Henkilö-
kohtaista apua ei ollut saanut 29,5 % 
vastaajista. 

Jaksaminen romahti 53 
prosentilla vanhemmista
Lapsen erityistarpeet oli huomioitu var-
haiskasvatuksessa yli puolella vastaajista 
(56,5 %). Lapsen kouluasiat sujuivat ja 
oppilas huomioitiin koulussa 53,6 %. 
Suuria vaikeuksia oli molemmissa ikä-
ryhmissä noin 10 % vastaajista.  

Perheen jaksaminen oli yli puolella 
(53 %) vastaajista romahtanut täysin 
tai osittain. Vammaisen lapsen syn-
tymä oli laskenut perheen taloudel-
lista tilannetta täysin tai osittain 33,3 
% vastanneista. Vanhemman jaksami-
sella on vaikutus siihen, kuinka per-
heet lähtevät vertaistoimintaan: näkö-
vammaisilla on toimintaa ja palveluja, 
mutta osittain osallistuminen on ollut 
vähäistä huonon jaksamisen takia.

Huoltajat toivoisivat infopaketteja 
ja koulutusta näkövammaisen lapsen 
asioissa sekä ajantasaista tietoa vam-
maispalveluista ja Kelan etuuksista.  
Kun elämä on kaaoksessa, on asioi-
hin paneutuminen turhan työlästä, 
kirjoitti yksi vastaajista. 

Kun elämä on kaaoksessa, on asioihin 
paneutuminen turhan työlästä.”

 Eväitä sujuvaan arkeen!

a c

db

    Kenelle?
Näkövammaisille lapsille ja nuorille perheineen. 
Lapsella voi olla myös muita liitännäisvammoja. 

 
    Milloin? 
Kuntoutusta annetaan useammassa  
jaksossa perheen tarpeiden mukaisesti  
ja sitä voi hakea ympäri vuoden.

    Missä?
IIRIS-keskuksessa Helsingissä. Myös käynti koti-
paikkakunnalla on mahdollinen. 
     
    Miten haen? 
Hakuohjeet:  
www.nkl.fi/ 
yksilollinenkuntoutus- 
lapset 

KUNTOUTUS-
IIRIS

Yksilöllisellä kuntoutusjaksolla harjoitellaan näkövammaisen lapsen arkea 
helpottavia keinoja, parannetaan lapsen toimintakykyä sekä tuetaan koko 
perheen hyvinvointia. Tukenanne on moniammatillinen työryhmä.

Lisätietoja: 
p. 09 3960 4455   

kuntoutus-iiris@nkl.fi
www.nkl.fi/kuntoutus
www.kela.fi/kuntoutus

www.kela.fi/ 
lomakkeet



Airuen ilmestymistahti harventuu 
Näkövammaisten liiton jäsenlehti Näkövammaisten 
Airut ilmestyy tästä lähtien yhdeksän kertaa vuodessa 
entisen kahdentoista ilmestymiskerran sijaan. Ilmesty-
mistiheyden muutos liittyy STEA:n eli Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskuksen tekemiin leikkauk-
siin, jotka osuvat näkövammaisten viestintään sekä 
lehti- ja pistemateriaa lipalveluihin.

Airut-lehti ilmestyy printtilehtenä, pistekirjoituk-
sella, Daisy-äänilehtenä, sähköisenä Luetus-julkai-
suna, tekstiversiona ja pdf-näköislehtenä.

Moniaistinen Haavoittunut enkeli 
Ateneumin taidemuseo on lahjoittanut Näkövammais-
ten liitolle moniaistisen Enkeli-kokonaisuuden Hugo 
Simbergin Haavoittunut enkeli -maalauksesta. Teos 
sijaitsee Iiris-keskuksessa Itäkeskuksessa vastaan-
ottoaulan takana, ja siihen voi käydä tutustumassa 
vapaasti.

Hugo Simbergin maalaus Haavoittunut enkeli vuo-
delta 1903 on Suomen taiteen rakastetuimpia teoksia. 
Maalauk sessa kaksi pikkupoikaa kantaa enkeliä paa-
reilla halki riisutun maiseman. Enkelin vasemmassa 
siivessä on verta, ja hänen silmiensä peittona on val-
koinen side.

Teos on suunniteltu vartavasten sokeille ja heikko-
näköisille. Kosketukseen ja ääneen perustuvan mene-
telmän on kehittänyt kroatialainen taidehistorioitsija 
ja -kasvattaja Nataša Jovičić.

8
2018

Matti Laurilalla 
on toivoa

Paljonko näkövamma 
maksaa?

Savolaisuus on 
nyt pop

Airut-lehden ilmestymiskertoja on vähennetty.
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B
irger Carlstedt oli suomalai-
nen modernismin edelläkä-
vijä, joka maalaamisen lisäksi 
oli myös sisustussuunnitte-

lija, muotoilija ja teatterilavastaja. Näyt-
telyyn oli myös pystytetty tarkka kopio 
hänen 90 vuotta sitten suunnittelemas-

taan kahvilasta Le Chat Dóresta (Kultai-
nen kissa) Helsingin Unionin kadulle.

Kahvila oli hyvin aidon tuntuinen 
tarjoilijoiden asuja myöten. Moni lapsi 
vanhempineen kävi myös ihailemassa 
sitä – ja tietenkin myös kahvilan tar-
joamia leivonnaisia.

Amos Rexin kattokummut 
tunnettiin jo etukäteen
Amos Rexissä käynti oli monelle 
mukana olleelle perheelle ensimmäi-
nen vierailu vuonna 2018 avattuun 
arkkitehtuuriltaan ainutkertaiseen 
maanalaiseen museon. Useat lapset tie-

Amos Rexissä valoja, 
varjoja ja värejä
Näkövammaiset lapset ry:n perheet vierailivat joulukuussa taidemuseo Amos Rexissä 
Lasipalatsissa Helsingin Mannerheimintiellä. Esillä oli suomenruotsalaisen Birger Carlstedtin 
(1907–1975) elämäntyötä laajasti esittelevä näyttely nimeltä Kultainen kissa, johon tutustuttiin 
museo-opas Joonaksen avulla.

TIINA RUULIO
TEKSTI JA KUVAT

Kahvilakin voi olla taideteos, kuten tämä Birger Carlstedtin Le Chat Dóre (Kultainen kissa).
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sivät kuitenkin jo entuudestaan Lasi-
palatsin aukiolla taidemuseon yläpuo-
lelle rakennetut kattokummut, joilla 
lapset mielellään juoksevat.

Museovierailulle oli lähtenyt esi-
merkiksi koko nelihenkinen Saari-
sen perhe Helsingistä: äiti Virva, isä 

Ile sekä pojat Oskar ja Oliver. He piti-
vät näyttelystä ja opastuksesta kovasti.

Joonas esitteli ja kuvaili museota ja 
näyttelyä mielenkiintoisesti ja elävästi. 
Jopa niin mielenkiintoisesti, että esi-
merkiksi lasten kännykät pysyivät hyvin 
taskussa. Hän kertoi mm. siitä, että 
museossa ei ole lainkaan pylväitä, vaan 
kupera katto tukee näyttelytiloja riittä-
västi. Se on myös ainut museo maail-
massa, jota voi katsoa ylhäältä alaspäin 
kattoikkunoiden kautta. Hienoa puulat-
tiaakin kokeiltiin ja ihasteltiin.

Värin mestari
Joonas pysähtyi muutaman maalauk-
sen eteen kertoakseen vähän enem-
män Birger Carlstedtista – hänen käyt-
tämistään kirkkaista väreistä tai kul-
mikkaista henkilöhahmoista (jotka 
herättivätkin kysymyksiä).

Näyttelyvieraat saivat kertoa omista 
värimieltymyksistään. Näyttelyvieras 
Oskar kertoikin heti, mistä väreistä 
hän pitää: oranssista, keltaisesta, vih-
reästä …

Esimerkiksi Näkymä Lallukan 
ikkunasta vuodelta 1944 oli taulu, 
jonka edessä pohdittiin taiteilijan 
maalaamia muotoja ja voimakkaita 
värejä. Ja sitä, miten aurinko voi vai-
kuttaa väreihin. Tai miten valkoinen 
väri muuttuukin pinkiksi esimer-
kiksi Marokossa maalatussa taulussa 
ja kuinka valo oli taas uudelleen eri-
lainen Portugalissa.

Freskon pituus mitattiin 
askelilla
Carlstedt matkustikin paljon ja maa-
lasi ulkomailla, mikä näkyy hyvin 
hänen töissään. Hän oli mm. ahkera 
Pariisin kävijä ja viihtyi myös Poh-
jois-Afrikassa. Hän halusi nähdä ja 
kokea uutta.

Museo-opas Joonas kysyikin näyt-
telyvierailta, mahtaako olla totta, että 
yksi ja sama valo voi tuottaa eriväri-
siä varjoja. Vai keksikö taiteilija Carl-
stedt koko homman omasta päästään?

Vastaus oli empivä, mutta sieltä se 
tuli: Näin voi luultavasti käydä!

Taidenäyttelyssä puhuttiin väreistä, muodoista ja siitä, miten aurinko voi muuttaa värejä.
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Mélodie orientale, 1954 putrido kova-
levylle, 49 x 60 cm.
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Joonas vei ryhmänsä myös isolle kan-
kaalle heijastetun maalauksen äärelle. 
Kyse oli Aamusta iltaan -freskosta, 
jonka Carlstedt toteutti 1949 A. Ahlströ-
min Kauttuan tehtaan ruokalaan. Maa-
laus on edelleen samassa ruokalassa.

Näyttelyvieraat saivat mitata aske-
lilla, kuinka pitkästä freskosta olikaan 
kysymys. Askeleita kertyi helpostikin 
parikymmentä.

Freskossa aiheena oli selvästi pik-
nik, joka kestikin aamusta iltaan. Maa-
lauksessa olevien henkilöiden kubis-
tiset muodot herättivät pientä ihme-
tystä ja kysymyksiä. Miksi ihmiset on 
maalattu noin? Sitä ihasteltiin, kuinka 
hyvin päivän kulun saattoi arvata 
valon määrästä, varjojen syvyydestä 
ja värien tummuudesta.

Taiteilija kotona Espoossa
Kotonaan Espoossa Birger maalasi 
ateljeessaan joka päivä samalla kun 
kuunteli pianisti-vaimonsa France 
Ellegaardin harjoittelua viereisessä 
huoneessa. Ateljeen ja musiikkihuo-
neen välinen ovi oli aina auki. Esimer-
kiksi taulu nimeltä Nocturne on synty-
nyt suoraan musiikillisista aineksista.

Joonas pohti myös museovieraiden 
kanssa hetken sitä, miten taiteilija yli-
päätään voi ilmaista taiteessaan tun-
teitaan, vaikkapa rakkautta. Aihe ei 
ollut helppo, ja sitä mietiskellessä otsa 
menikin helposti kurttuun niin aikui-
silla kuin lapsilla. 

Opas ja ryhmä. Amos Rexin opas Joonas  
(edessä) osasi kuvailla värejä, muotoja ja 
valoja hyvin myös näkövammaisille lap-
sille. Myös Birger Carlstedtin elämänvai-
heita käytiin jonkin verran läpi.

Helsinkiläinen Saarisen perhe eli äiti Virve, 
isä Ile sekä pojat Oliver ja Oskar olivat päät-
täneet lehteä tutustumaan Amos Rexiin. 
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Sanna Piuva
toimii Näkövammaisten liitto ry:ssä Lapin alueen oikeuksienvalvonnan asian-
tuntijana. Hän on työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
parissa 20 vuoden ajan ja hänellä itsellään on kolme kouluikäistä lasta.

H
ain esikoiselleni henkilökohtaista avusta-
jaa vuonna 2009 hänen aloittaessaan kou-
lutaipaleensa. Lapseni on nyt 17-vuotias, 
enkä ole vieläkään saanut päätöstä. Kuo-

pukseni Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
puheterapiahakemus hylättiin. Päätöksessä todettiin, 
ettei lapsellani ollut huomattavia vaikeuksia arjen toi-
minnoissa suoriutumisessa. Olin 24/7 arkeamme elä-
vänä eri mieltä asiasta ja tein päätöksestä oikaisuvaati-
muksen. Se kannatti.  Puheterapia myönnettiin.

Lähes kaikilla erityistä tukea tarvitsevien lasten per-
heillä on huonoja mutta myös hyviä kokemuksia pal-
velujärjestelmästä, kohtaamisista, palvelujen ja etuuk-
sien hakemisesta ja niiden saamisesta. Omia tunte-
muksia ja kokemuksia jaetaan verkossa avoimilla ja 
suljetuilla keskustelupalstoilla sekä kohdattaessa muita 
vastaavassa elämäntilanteessa olevia. 

Eräs mahdollisuus jakaa omakohtaisia kokemuksia 
on toimia kokemustoimijana.

Kokemustoimijoita yhdistää arjen kokemustieto eri-
laisista vaikeista elämäntilanteista. Kokemustoimi-
jat ovat avainhenkilöitä välittämään kokemuksiaan 
niin omaisena, asiakkaana kuin potilaana olemisesta. 

Menetelminä voivat olla luennointi, simulaationäyt-
teleminen, elävänä kirjana toimiminen tai osallistu-
minen työryhmään, jossa suunnitellaan esimerkiksi 
palveluita, hoitopolkuja tai uutta toimintaympäristöä. 

Kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa voidaan 
käyttää vaikkapa toisten ihmisten auttamiseen ja 
tukemiseen. Kokemuksellinen tieto voidaan ottaa 
huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnit-
telussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa, jolloin 
kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tie-
don rinnalle uuden näkökulman. Tämä näkökulma 
voi olla arvokas myös yksityisille organisaatioille 
kuten vaikkapa palvelualojen yrityksille. Kokemus-
toimijat koulutetaan aina tehtäväänsä, ja heillä on 
taustajärjestön tuki.

Kuulun itse Lapin kokemustoiminnan ohjausryhmään 
jo työni puolesta, mutta myös oma arjen kokemukseni 
erityislapsen äitinä sekä syöpään sairastuneen sisa-
rukseni isosiskona sai minut hakeutumaan mukaan 
tähän toimintaan. Välimatkoista huolimatta Lapissa 
toimitaan ja vaikutetaan aktiivisesti yhdessä mm. eri-
laista tietotekniikkaa hyödyntäen. Kokemusosaami-
sen toimintamallia kehitetään ajatukselle ”Olemme 
yhdessä yhteisen asian äärellä”. 

Kokemuksesta 
kehittäjäksi
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TIINA RUULIO / PERTTI JOKINEN

Lakimies Elli Björkbergin 
neuvo perheille:

Hyvä
hakemus
on kaiken
aa ja oo
Jos näkövammaisen lapsen vanhempi haluaa välttää joutumasta 
eri palvelu- tai etuushakemusten hylkäysten ja niistä tehtyjen 
valitusten syöksykierteeseen, kannattaa panostaa heti 
hakemuksen laatuun. Perusteiden pitää olla hyviä ja yksilöllisiä, 
lääkärintodistuksen pätevä ja palvelusuunnitelmassa mukana 
perheen näkökulma.

T
ässä on pähkinänkuoressa
Näkövammaisten liiton 
oikeuksienvalvontalaki-
miehen Elli Björkbergin 

ensimmäinen ohje isälle tai äidille, 
joka hakee lapselleen esimerkiksi hen-
kilökohtaista apua tai apuvälinettä. 
Tällaisen pätevän hakemuksen laa-
timiseen hän tarjoaa auliisti edusta-
mansa liiton palveluitakin:

–Näkövammaisten liiton oikeuk-
sienvalvonnan asiantuntijat neuvovat 
ja avustavat hakemusten tekemisessä 
ja lääkärinlausuntojen hankkimisessa. 
Sellaisella lääkärinlausunnolla ei ole 
mitään arvoa, jossa kerrotaan potilaan 

hyötyvän jostain palvelusta. Lääkärin-
lausunnosta pitää näkyä näkövamman 
aiheuttama toiminnallinen haitta joka-
päiväisessä elämässä. Ja sosiaalityönteki-
jän kanssa tehtävään palvelusuunnitel-
maan pitää kirjata myös lapsen ja koko 
perheen tilanne, näkökulma ja toiveet.

Björkberg tietää myös hyvin, kuinka 
vanhempia kyykytetään joko tahto-
matta tai jopa tieten tahtoen valitus-
rumbassa. Hän muistuttaa, että lain 
mukaan hakijan täytyy aina saada 
hakemukseensa kirjallinen ja asialli-
sesti perusteltu päätös. 

Hylkäävän päätöksen perusteluksi 
ei myöskään riitä pelkkä ilmoitus siitä, 

että hakemus on hylätty, koska lain 
asettamat edellytykset palvelulle eivät 
täyty. Olennaista on se, millä perus-
teella edellytykset eivät täyty. Huo-
nosti perustellusta tai perustelemat-
tomasta päätöksestä kannattaa aina 
valittaa, Björkberg sanoo.

Vasta 10-vuotias saa…
Paljon hakemuksia torpataan kunnissa 
hyvinkin omituisin ja erilaisin perus-
tein. Eräs laajalle levinnyt käytäntö on 
väittää hakijalle, että esimerkiksi hen-
kilökohtaisen avustajan palvelu myön-
netään kunnassa vasta esim. 10 vuotta 
täyttäneelle lapselle.

Björkberg sanoo heti, että tällai-
nen kategorinen ikäraja on täysin lain 
hengen vastainen. Ei siis ole mitään 
merkitystä sillä, että hakijalle kerro-
taan, että tuollainen käytäntö on jos-
sain päätetty ja että yksittäisen työnte-
kijän kädet olisivat siis sidotut. 

–Se joka päätökseen nimensä kir-
joittaa, vastaa päätöksestään virkavas-
tuulla. Ei ole mahdollista vedota esi-
merkiksi esimiehen ohjeeseen tai kun-
nan soveltamisohjeisiin lainvastaisen 
päätöksen kohdalla. Toki kunnissa voi 
ja saa olla soveltamisohjeita, mutta lain 
mukaan päätöksen pitää perustua aina 
myös yksilölliseen harkintaan. 

Vastaavan kaltaisia tapauksia on 
ollut oikeudessa asti, ja Björkbergin 
mielestä lasten vammaispalveluasi-

Vanhempia 
kyykytetään joko 
tahtomatta tai 
tieten tahtoen 
valitusrumbassa.”
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Elli Björkbergin mukaan vammaiset nähdään usein kunnissa  mieluummin kulueränä kuin yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Ja 
kun kunnilla on talousongelmia, se näkyy vammaispalvelujen kurjistumisena.
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oita kannattaa viedä oikeuteen vasta-
kin, sillä korkeimman hallinto-oikeu-
den ennakkoratkaisut ohjaavat lain-
tulkintaa ihan valtakunnallisesti. Jois-
sain tapauksissa asia kannattaa saattaa 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakun-
nan, eduskunnan oikeusasiamiehen 
tai aluehallintoviraston ratkaistavaksi.  

Oikeusprosessit ovat tietenkin ras-
kaita, ja päätöstä saa odottaa jopa vuo-
denkin. Joissakin tapauksissa onkin 
Björkbergin mielestä viisainta, ettei 
valitusten tielle lähdetä ollenkaan. Jos-
kus paras ratkaisu on tehdä kokonaan 
uusi hakemus paremmilla perusteilla 
ja näytöllä.

Itsenäistyäkin pitäisi
Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeus-
keskuksen vuonna 2018 tekemässä 
laajassa vammaisille ihmisille suun-
natussa kyselyssä kävi selvästi ilmi, 
miten hurjia kuntakohtaisia käytän-
nön eroja maassamme on sen suh-
teen, minkälaisia palveluja vammais-
ten lasten perheet saavat. Monet lap-
siperheet esimerkiksi kertoivat, että 
olivat joutuneet omalla kustannuk-
sellaan hankkimaan lapsensa tarvit-
semia apuvälineitä.

Björkberg kehottaa olemaan yhtey-
dessä Näkövammaisten liiton oikeuk-
sienvalvontaan, jos päätös ei ole oikeu-

denmukainen ja yksilölliset perusteet 
on sivutettu.

– Päätöksistä tulee valittaa valitus-
ajan (yleensä 30 päivää päätöksen tie-
doksisaannista) kuluessa, joten yhtey-
denotto meihin on hyvä tehdä mah-
dollisimman pian kielteisen päätök-
sen saavuttua. 

– Mehän emme täällä välttämättä 
tiedä, mitä maassa tapahtuu, jos 
ihmiset kärsivät hiljaa väärät pää-
tökset. Kun saamme tiedon, neu-
vomme asiassa, avustamme valituk-
sissa tai tarvittaessa toimin oikeu-
denkäyntiavustajana. Palvelumme 
ovat täysin ilmaisia. 
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Björkberg kertoo olevansa huolis-
saan vammaispalveluista myös lapsen 
osallistumisen ja itsenäistymisen näkö-
kulmasta. Tässä mielessä monen kun-
nan käytännöt lapsen kuljetuspalvelu-
jen tai henkilökohtaisen avun osalta 
ovat lain ja perusoikeuksien vastaisia.  

Valonpilkahduksia
– YK:n vammaissopimus sisältää 
perusvaatimuksen, että vammais-
ten lasten tulee voida nauttia kaikista 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti 
muiden lapsien kanssa. Itsenäistymi-
nen on osa kaikkien lasten kehitystä, 
mutta miten se on mahdollista, jos 
vammaisella lapsella ei ole henkilö-
kohtaista apua tai kuljetuspalvelua ja 
isä tai äiti toimivat lapsen avustajina 
kaikkialla.

Pieni valonpilkahdus on tuore kor-
keimman hallinto-oikeuden vuosikir-
jaratkaisu marraskuulta 2019.  Siinä 
oli kyse 13-vuotiaan nuoren kuljetus-
palveluhakemuksesta, jonka kunta oli 
hylännyt ja sen sijaan myöntänyt nuo-
relle tukihenkilön, jonka kanssa nuori 

voisi matkustaa julkisilla liikennevä-
lineillä harrastuksiin ja tapaamaan 
ystäviä.

Samoilla linjoilla oli myös hallinto-
oikeus. KHO kumosi kunnan ja hal-
linto-oikeuden päätökset ja katsoi lap-

Vammaisfoorumin toteuttamasta kyselystä vuodelta 2018 ilmeni sellainenkin 
hätkähdyttävä tieto, että jopa 50 prosenttia kyselyyn vastanneista vammaisista 
lapsista tai heidän perheistään oli kokenut lapsensa saaneen epäasiallista koh-
telua terveydenhuollon ammattilaisilta. Epäasiallisessa kohtelussa kyse oli siitä, 
että terveydenhoidon ammattilaiset olivat kyseenalaistaneet suoraan tai välilli-
sesti lapsen oikeuden elämään.

– Voimme vain kuvitella, miten sitten ns. tavalliset ihmiset vammaisiin suhtau-
tuvat, jos ammatti-ihmisten asenne on noin kauhea, Elli Björkberg ihmettelee.

 Asenteet ovat maassamme muutenkin koventuneet ja muun muassa vam-
maisiin kohdistuva vihapuhe lisääntynyt. Vammaiset nähdään mieluummin kulu-
eränä kuin yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Ja kun kunnilla on talouson-
gelmia, se näkyy vammaispalvelujen kurjistumisena.

Elli Björkberg sanoo hyvin painokkaasti, että kaikesta tästä huolimatta kyse 
on paitsi ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta, myös vammaisten ihmisten 
subjektiivisista laissa määritellyistä oikeuksista.

 – Jos ihminen täyttää lain vaatimat kriteerit, täytyy hänen saada vammais-
palvelu, vaikka kunnan kirstu olisi aivan tyhjä. 

Olen 4-luokkalainen Juuso, olen heikkonäköinen. Minulla on välillä hankaluuksia kou-
lunkäynnin kanssa. Ongelmia oli myös siitä, kun kaverini eivät tiedä, millä lailla minä 
näen. Mutta muutamaksi päiväksi sovimme, että tuon ”haittalasit” kouluun. Jo ajatus-
kin siitä, että muut ymmärtäisivät, miten minä ja muut näkövammaiset näkevät, kuu-
losti mahtavalta.

Olin myös tehnyt PowerPoint-diaesityksen näkövammaisuudesta. Kun diaesitys oli 
näytetty, alkoi lasien testaus. Ihan ensimmäinen vastaus oli ”Okei, nää on oudot” ja toi-
nen ”Ethän sä ny tällä lailla nää” ja sitten ”No ei tää nyt niin paha ole.” Yleisiä olivat myös 
”Miten sä pystyt elää tälleen” ja ”Näätkö sä oikeesti näin”.

Seuraavana päivänä oli liikuntatunti, ja sain sinne näkövammaan liittyviä aktiviteet-
teja. Niihin kuuluivat esimerkiksi keppirata, joka toimi sillä lailla, että laitettiin sokkola-
put silmille ja mentiin rata läpi valkoisen kepin kanssa. Toinen aktiviteetti oli viesti heik-
kolasit päässä. Siinä piti kuljettaa hernepussia eri tavoilla. Tämä kaikki oli mahtavaa, ja 
nyt kaverini ymmärtävät minua paremmin. Suosittelen kokeilua.
Juuso Somerkivi 10 v.

Hei!

Asenteet ovat koventuneet

Juuso ja haittalasit.

sen olevan oikeutettu kuljetuspalve-
luun perustellen päätöstään vaikea-
vammaisen lapsen erityisen tuen tar-
peella, lapsen edulla ja nuoren tar-
peella itsenäistymiseen ja itsenäiseen 
liikkumiseen ilman vanhempiaan. 

KIRJEITÄ!
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N
äkemisen apuvälineiden 
yhdenvertainen saatavuus
Suomessa -selvityksen 
tarkoituksena oli kartoit-

taa lääkinnällisen kuntoutuksen näke-
misen apuvälineiden saatavuutta Suo-
messa ennen kaikkea yhdenvertaisuu-
den näkökulmasta.

Marraskuun lopulla julkaistun selvi-
tyksen toteutti Näkövammaisten liitto.

Apuvälineiden merkitys näkövam-
maisille on valtava jokapäiväisessä elä-

Kuka saa Suomessa 
apuvälineitä
Sairaanhoitopiirien apuvälinekäytännöt vaihtelevat
Sairaanhoitopiirit eivät myönnä näkövammaisille riittävästi 
heidän tarvitsemiaan apuvälineitä. Varsinkin uuden teknologian 
apuvälineet loistavat poissaolollaan. Lisäksi apuvälineiden 
myöntämiskriteerit vaihtelevat eri puolilla maata.

TIINA RUULIO
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mässä. Suomessa asuu arviolta 50 000
–60 000 henkilöä, joilla on jonkinas-
teinen näkövamma. Heistä suurin osa 
on heikkonäköisiä; sokeita ihmisiä on 
noin 10 000.

Käytännöt vaihtelevat
Selvitys perustuu kyselyyn, jonka 
Näkövammaisten liitto teki viime 

elokuussa 18 eri sairaanhoitopiirille. 
Kyselyssä pyydettiin tietoja näkemisen 
apuvälineitä koskevista ratkaisukäy-
tännöistä ja tilastoista vuodelta 2018. 
Kaikki muut sairaanhoitopiirit paitsi 
Ahvenanmaa vastasivat kyselyyn. Apu-
välineluokkia oli mukana 24.

Selvityksen perusteella vaikuttaa 
siltä, että näkemisen apuvälineiden 

myöntämisessä esiintyy vaihtelevia 
käytäntöjä. Keskimäärin näkövam-
mainen henkilö saa sairaanhoitopii-
riltään valkoisen kepin (kävelykepit, 
valkoiset kepit, suunnistautumiske-
pit), suurennuslasin valolla sekä sil-
mälaseja, linssejä tai kehyksiä.

Esimerkiksi lukutelineitä ja kirjan-
pitimiä myönnettiin 14 sairaanhoito-

Muun muassa HUS:in asiakasraadissa 
mukana oleva Jari Pekola oli tullut sel-
vityksen julkaisutilaisuuteen Näkö-
vammaisten Iiris-keskukseen opas-
koira Leian kanssa. Hänen mukaansa 
on erittäin valitettavaa, että keskus-
sairaalapiirit myöntävät kautta linjan 
nihkeästi nimenomaan uusia moder-
neja, kalliimpia apuvälineitä, jotka ovat 
erittäin käyttökelpoisia näkövammai-
sille.

Halpoja perusapuvälineitä keskus-
sairaaloista kyllä saa.

Eräs esimerkki modernista kalliim-
masta apuvälineestä on silmälasien 
sankaan kiinnitettävä kamera ja kaiu-
tin, joka yhdistyy taskuun tai vyöhön 
asetettavaan pieneen tietokoneeseen.

– Se olisi erittäin käyttökelpoinen 
esimerkiksi kaupassa, jossa on vaikea 
käyttää yhtä aikaa keppiä ja vaikkapa 
kännykkää, jossa on puhuva viivakoo-

Apuvälineshoppailua 
esiintyy

disovellus. Nimimerkki kokemusta on, 
naurahtaa Jari Pekola.

Varsinkaan suuret kaupat eivät 
myöskään tarjoa apua näkövammai-
sille samaan tapaan kuin ennen, koska 
silloin niiden pitäisi tarjota apua myös 
kaikille senioreille. Näin ovat kauppi-
aat linjanneet.

Juha Pekola on ammatiltaan sähkö-
tekniikan DI, joka ei enää pysty toimi-
maan ammatissa nopeasti edenneen 
silmäsairauden takia. Hän on nyky-
ään eläkkeellä.

Tietokone ei ole vielä
perusapuväline
Keskussairaaloiden linja on ollut tiukka 
myös tietokoneiden kanssa, vaikka sen 
luulisi olevan näkövammaisen perus-
apuväline modernissa maailmassa.

– Kela voi korvata tietokoneen, jos 
sitä tarvitsee opiskeluun tai työhön. 

Entä sitten muut näkövammaiset? On 
jopa käsittämätöntä, että heikoimmassa 
asemassa olevat näkövammaiset jäte-
tään tässä huonoimpaan asemaan.

Samaan aikaan Näkövammaisten 
liiton tietokonelainaamo ajettiin alas.

– Osalla näkövammaisista on edel-
leen lainaamosta saatuja tietokoneita 
käytössään, vaikka niiden käyttöjär-
jestelmät eivät ole enää ajan tasalla tai 
tietoturvallisia. Niiden päivittämiseen 
ja korjaamiseen ei saa enää tukea. On 
surkeaa, että näiden ihmisten tiedon-
saanti ja osallistuminen on vanhentu-
neiden laitteiden varassa digitalisoitu-
vassa yhteiskunnassa.

Pekola pitää erittäin hyvänä sitä, 
että apuvälineiden saatavuutta on nyt 
selvitetty.

– Olen kuullut, että nykyinen 
tilanne on johtanut myös apuväli-
neshoppailuun: apuvälineitä yrite-

Suomessa asuu arviolta 50 000–60 000 henkilöä, joilla 
on jonkinasteinen näkövamma. Heistä suurin osa on 
heikkonäköisiä; sokeita ihmisiä on noin 10 000.”
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tään hakea muista keskussairaalapii-
reistä erilaisilla tempuilla, jos omasta 
keskussairaalasta ei niitä saada.

Selvät ja riittävät ohjeet
Jari Pekola uskoo, että eräs syy nyky-
tilanteeseen on näkövammaisten apu-
välineitä koskevan yhtenäisen ja riittä-
vän selvän ohjeistuksen puute.

 – Siksi jokainen keskussairaalapiiri 
voi myöntää tai olla myöntämättä apu-
välineitä omasta tilanteestaan käsin. 
Oma asiantuntemus ei myös välttä-
mättä riitä sen pohtimiseen, mikä apu-
väline olisi näkövammaiselle tietyssä 
tilanteessa paras mahdollinen tai miten 
siitä saisi mahdollisimman paljon hyö-
tyä irti.

Jari itse käyttää apunaan mm. tie-
tokonetta, kännykkää ja kuulokkeita 
sekä opaskoiraa. Hän on saanut niihin 
tukea Kelalta ja HUS:ilta.

– Täysin mahdotonta sanoa, kumpi 
on minulle tärkeämpi apuväline, opas-
koira vaiko tietokone, sillä ne auttavat 
minua eri asioissa: koira liikkumisessa 
ja tietokone kaikessa asioinnissa, leh-
den lukemisessa jne.

Näkövammaisten liiton selvitys 
29.11.2019

Näkemisen apuvälineiden 
yhdenvertainen saatavuus Suomessa piirissä, kun taas mekaanisia pistekir-

joittimia, suurennusohjelmia tai piste-
näyttöjä vain 2–3 sairaanhoitopiirissä. 
Suurentavia kameroita, kannettavia 
tietokoneita tai tulostuksen erikoisoh-
jelmia ei myöntänyt yksikään sairaan-
hoitopiiri. Myös suurentavia laseja tai 
linssejä oli vaikea saada.

Kaukana yhden luukun 
periaatteesta
Kokonaisuudessaan apuvälineitä ei 
myönnetä riittävästi eikä tasapuoli-

– Kela voi korvata tietokoneen, jos sitä tarvitsee opiskeluun tai työhön.  Entä sitten muut 
näkövammaiset? On jopa käsittämätöntä, että heikoimmassa asemassa olevat näkövammaiset 
jätetään tässä huonoimpaan asemaan, ihmettelee Jari Pekola. Kuvassa myös opaskoira Leia.

sesti ympäri maata. Lisäksi apuväli-
neiden myöntämisperusteet ovat liian 
yleisluonteisia. Tutkimuksen mukaan 
olisikin olennaista, että apuvälineiden 
tarpeen arviointi tapahtuu samanlaisin 
kriteerein kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Myös apuvälineiden myöntämiseen 
liittyvää ohjeistusta ja seurantaa tar-
vittaisiin.

Sairaanhoitopiirien lisäksi apuvä-
lineitä myöntävät yksittäiset terveys-
asemat, kunnan sosiaalitoimi ja Kela. 
Niin sanottu monen luukun periaate 
ei tee apuvälineiden hakemista aina-
kaan helpommaksi näkövammaisten 
ja heidän perheittensä kannalta.

Näkemisen apuvälineiden yhdenvertainen 
saatavuus Suomessa -selvityksen kansi.
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Annanpura Oy:n tuore toimitusjohtaja 
Reijo Juntunen oli mukana tekemässä 
sairaanhoitopiirien apuvälineselvitystä 
– silloin vielä Näkövammaisten liiton 
kehityspäällikkönä. 

Juntusen uusi työpaikka Annanpura 
on sähköisten palveluiden saavutetta-
vuuteen liittyvää testausta, konsultoin-
tia ja koulutusta tarjoava yhteiskun-
nallinen yritys.

– Suurin yllätys tutkimuksessa oli 
se, kuinka vaikeaa sairaanhoitopii-
reistä saatujen tietojen koostaminen 
oli. Apuvälineluokituksista käytettiin 
esimerkiksi kahta eri versiota, ja apu-
välineitä kirjattiin eri kategorioiden 
alle eri sairaanhoitopiireissä.

Juntusesta on selvää, että sairaan-
hoitopiireihin tarvitaan järjestystä ja 
seurantaa yksin apuvälineiden luo-
kittelussa.

– On aika kummallista, että niitä 
koskeva tieto on sekavaa ja sitä on 
hankalasti saatavilla, onhan apuvä-
lineitä myönnetty sairaaloista jo pit-
kään.

Apuvälinekäytäntöjä on myös han-
kala lähteä korjaamaan, jos olennaisia 
tietoja puuttuu tai eri tietoja ei pystytä 
yhdistelemään.

– Oikeuksien valvonnan näkökul-
masta olisi tärkeä selvittää, kuinka 
paljon haettuja apuvälineitä jää saa-
matta. Tällaisen tiedon saaminen saat-
taa olla hyvinkin hankalien hakupol-
kujen päässä.

Mikä on oikeastaan apuväline?
Juntusen mielestä apuvälineluoki-
tuksen käytön opettelu pitäisi nivoa 
yhteen muun tietojärjestelmäkoulu-
tuksen yhteyteen. Se olisi hyvä alku.

– Kelan apuvälinetieto on sen sijaan 
hyvässä hoidossa, ja tietokannasta saa 
hakea avoimesti eri tietoja. Sairaanhoi-
topiirejä hajanaisempi tilanne on kui-
tenkin vielä kuntien sosiaali- ja vam-
maispalveluisssa.

Juntusen mukaan HUS on perintei-
sesti myöntänyt eniten teknisesti vaa-
tivampia apuvälineitä kuten pistenäyt-
töjä ja tietokoneita, mutta vuosi vuo-
delta yhä kitsaammin.

Apuvälineisiin liittyy myös keskus-
telu siitä, mikä oikeastaan on apuvä-
line.

– Esimerkiksi matkapuhelinta ei ole 
tulkittu apuvälineeksi, vaikka näkö-
vammaisille monet sovellukset teke-
vät siitä nimenomaan sellaisen. 

Invalidiliitto on puolestaan tehnyt 
oikeuskanslerille kantelun siitä, että 
apuvälinesuosituksessa jopa kielle-
tään suoraan tiettyjen apuvälineiden 
myöntäminen sairaanhoitopiireistä. 
Tämä rikkoo lakia.

Juntunen toivoo, että maakuntauu-
distus kytkisi yhteen apuvälinekäytän-
nöt nykyistä paremmin ainakin kun-
kin maakunnan sisällä.

– Sairaanhoitopiirit pitäisi saada 
itse asiassa toimimaan yhtä selkeästi 
kuin Kela.  

Apuvälinetietoa
oli hankala kerätä

Lisätietoja:
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankoh-
taista/ajankohtaisia_uutisia/nakemi-
sen-apuvalineiden-yhdenvertainen-
saatavuus-suomessa-selvitys-julkaistu

– Oikeuksien valvonnan näkökulmasta 
olisi tärkeä selvittää, kuinka paljon haet-
tuja apuvälineitä jää saamatta. Tällai-
sen tiedon saaminen saattaa olla hyvin-
kin hankalien hakupolkujen päässä, ker-
too Annanpura Oy:n tuore toimitusjohtaja 
Reijo Juntunen.
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K
äsittelin edellisessä kolumnissani Suomessa 
toimivia ammatillisia erityisoppilaitoksia
yleisellä tasolla ja sivusin myös oppilai-
tosten järjestämää valmentavaa koulu-

tusta. Tässä kolumnissa pyrin keskittymään erityisesti 
oppilaitosten järjestämiin valmentaviin VALMA- JA 
TELMA-koulutuksiin.

Edellä mainitut valmentavat koulutukset eroavat toi-
sistaan monella tapaa, mutta vanhemmille niiden 
sisältö ja eroavaisuudet saattavat jäädä hämärän peit-
toon. VALMA:n (eli ammatilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus) ja TELMA:n (eli työhön itse-
näiseen elämään valmentava koulutus) kenties tär-
kein ero liittyy niiden jälkeisiin jatkosuunnitelmiin. 
TELMA-koulutuksen tavoitteena on hyvin harvoin 
jatkopolku ammatillista tutkintoa suorittamaan, kun 
taas VALMA-koulutuksen kenties tärkeimpänä tavoit-
teena voidaan pitää juuri sujuvaa siirtymistä amma-
tilliseen, tutkintoon tähtäävään koulutukseen.

TELMA-koulutuksen tavoitteena on antaa nuorelle 
eväät siirtyä koulutuksen jälkeiseen elämään, ja kou-
lutuksessa keskitytäänkin itsenäisen elämän ja arjen 

VALMAsta ja TELMAsta
taitoihin sekä käytännön työelämätaitoihin. Koulu-
tuksessa otetaan huomioon opiskelijan oma toimin-
takyky, ja tavoitteet asetetaan sen mukaan. Painopiste 
on itsenäisyyden ja myös yhteiskuntaan sekä ympä-
röivään maailmaan sopeutumisen opettelussa. Kou-
lutuksen aikana arvioidaan myös, minkälainen työ 
olisi opiskelijalle tarkoituksenmukaisinta.

TELMA-koulutusta järjestävät vain ammatilliset eri-
tyisoppilaitokset, kun taas VALMAa voivat järjestää 
myös ammatilliset oppilaitokset.

Jos arvioidaan, että opiskelijalla on valmiudet suo-
rittaa toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja 
työllistyä sen jälkeen, on VALMA hänelle oikea 
paikka. Sen aikana opiskelija voi parantaa opiske-
luvalmiuksiaan ja jäsentää omia ammatillisia toi-
veitaan. Ammatinvalinnan kanssa hapuileva nuori 
saa VALMAsta tukea itselleen sopivan koulutuksen 
löytämiseen. Se voi tapahtua hyvinkin lyhyen jakson 
jälkeen, mikäli opiskelijan valmiuksien arvioidaan 
siihen riittävän. TELMA on kestoltaan pidempi, jopa 
kolme vuotta, kun VALMA on yleensä vain noin 
vuoden mittainen. 

Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa työelämäasiantuntijana.

Hänen vastuualueeseensa kuuluvat alle 30-vuotiaiden
työelämä- ja opiskeluasiat.
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Hevostellen-lomalle 
Huittisiin
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Huittisten Ratsastuskeskuksessa on 
ratsastettu aina vuodesta 1987 alkaen. 
Ratsastuskoulu toiminnan lisäksi 
ratsastuskeskus järjestää viikon-
loppu- ja kesäleirejä, myös
erityisryhmille. 

H
uittisten Ratsastuskeskus on Suomen Rat-
sastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu 
ja Laatutalli. 

Pararatsastus on myös tärkeässä roo-
lissa. Erityisryhmille ratsastusta tarjotaan ruohon-
juuritasolta aina kansainväliseen kilpaurheiluun asti. 
Ratsastajat ovat menestyneet kansainvälisesti ja kan-
sallisesti. Kaikki voivat kilpailla halutessaan omalla 
tasollaan. 

Opetushevoset ovat kilttejä ja koulutettuja.
Kilpailutoiminnan lisäksi tallilla järjestetään virkis-
tysleirejä monenlaisille erityisryhmille, kuten näkö-
vammaisten lasten perheille. Esimerkiksi Sokeain las-
ten tuki ry on ollut tärkeä yhteistyökumppani tallille 
jo parinkymmenen vuoden ajan. 

Näkövammaiset lapset ry:n ja Sokeain lasten tuki 
ry:n järjestämällä Hevostellen-lomalla voi koko perhe 
ratsastaa riippumatta ratsastustasosta. Perheen pie-
nimmille järjestetään talutusratsastusta tai nappula-
ratsastustunteja. Terapiaratsastus ja heilpedagoginen 
ratsastusterapia kuuluvat myös tärkeänä osana toimin-
taan. Näihin kaikkiin on perheleireillä mahdollisuus 
– kuten kaikkeen yhdessäoloon yhteisen uuden har-
rastuksen tai kokemuksen parissa. 
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Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12,
21270 Nousiainen

p. 045 261 9400
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Huhtikuu
Monikulttuurinen sirkuspäivä
Ruskis, Helsinki 25.4. 

Toukokuu
Tuhansien lintujen Liminka
Liminganlahden luontokeskus 9.5. 

Issikkapäivä
Kainuun Vaellustalli, Sotkamo 16.5.

Ratsastusloma
Rekikosken talli, Huittinen 20.–23.5.
TILAA YHDELLE PERHEELLE. 

Kesäkuu
Kavioiden kopsetta ja laineiden liplatusta
Möhkö, Ilomantsi, 10.–14.6.  

Nauvo ja Seili
saaristoloma, 29.6.-3.7.
TILAA YHDELLE PERHEELLE.

Elokuu
Kiilopään loma siirtynyt vuodelle 2021. 

Koitajoen vaellus ja melontaloma
Koitajoella 5.-9.8.
HUOM! AJANKOHTA MUUTTUNUT
AIKAISEMMAKSI.

Varaustilanne kevät ja kesä:

Tapahtumiin ilmoittautumiset kaksi viikkoa ennen ja lomille kuukautta ennen loman alkua.

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkövammais-
ten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perhei-
den lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka 
kohteena on näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolo-
suhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.

Hakemukset 31.3.2020 mennessä.

Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9, 37830 AKAA
040 7280970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
http://www.sokeainlastentukisaatio.fi/
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Muutoksenhakureitti muuttui
Muutoksenhakureitti mm. kuljetuspalvelua ja henkilökoh-
taista apua koskeviin päätöksiin muuttui vuoden alussa, 
kun Korkein hallinto-oikeus muuttuu valituslupatuomiois-
tuimeksi.

Näihin vammaispalvelulain mukaisiin subjektiivisiin 
oikeuksiin liittyvistä yksilöpäätöksistä on tähän saakka 
voinut hakea muutosta seuraavaa reittiä pitkin: oikaisu-
vaatimus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimieli-
melle, valitus hallinto-oikeuteen ja valitus Korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle.

Tilanne muuttuu vuoden alusta annetuille päätöksille 
siten, että Korkeimmasta hallinto-oikeudesta tulee vali-
tuslupatuomioistuin. Tämä tarkoittaa, että hallinto-oikeu-
den tekemään päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos se myön-
tää valitusluvan.

Laissa on määrätty kolme eri syytä eli perustetta, jol-
loin valistuslupa myönnetään. Ne ovat ennakkopäätöspe-
ruste, ilmeinen virhe tai muu painava syy. Kyseiset syyt on 
määritelty laissa melko väljästi, ja siksi niiden soveltami-
nen on tulkinnanvaraista.

Valitusluvan hakemiseen ja Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen valittamiseen liittyvissä vammaispalveluasi-
oissa kannattaa kääntyä Näkövammaisten liiton oikeuk-
sienvalvontalakimiehen puoleen:
sähköposti elli.bjorkberg@nkl.fi puh. (09) 396 041 (vaihde).

Tutkimusten mukaan
loma voi muuttaa elämäsi
Tuettuja Solaris-lomia tutkineen Erika Mäntylän laadullinen 
tutkimustulos kertoo siitä, että joillekin henkilöille lomalla 
saattaa olla käänteentekeviä vaikutuksia koko heidän elä-
määnsä. Tämän johtuu henkilön psyykkisen sekä fyysisen 
liikkumatilan laajenemisesta. Ihmisen niin kutsutut toi-
mijauskomukset itsestään muuttuvat positiivisemmiksi ja 
hän muuttaa käsitystään siitä, minkä uskoo itselleen ole-
van mahdollista, mitä uskaltaa tavoitella ja mihin luottaa.

Asiaa ovat tutkineet viimeksi lomajärjestöt, jotka ovat 
tilanneet asiaa koskevia selityksiä ja tutkimuksia mm. Kun-
toutussäätiöltä ja Itä-Suomen yliopistolta.

Takaisin kouluun
– koulua kouluakäymättömille
Tammikuun lopussa järjestetyssä koulutusalan valtakun-
nallisessa tapahtumassa Educassa ilmestyi ensimmäinen 
suomalainen kokoomateos koulua käymättömistä oppi-
laista, Takaisin kouluun – koulua kouluakäymättömille. 
Kirja kokoaa yhteen pitkäaikaisten ongelmallisten koulu-
poissaolojen kehityskulkuja sekä koulunkäyntiä tukevia 

toimintatapoja. Kirjassa avataan kouluakäymättömyyden 
käsitteistöä sekä monialaisen yhteistyön merkitystä ja esi-
tellään hyväksi havaittuja tukimalleja. Teoksen lopussa on 
tarinoita onnistuneista kouluun paluista.

– Kirja nostaa keskiöön koulusta kieltäytyvät oppilaat, 
jotka ovat pitkään jääneet vaille huomiota. He kyllä halu-
aisivat tulla kouluun, mutteivat syystä tai toisesta siihen 
pysty. Kirjan teoriatausta tarjoaa toivon näkökulmaa par-
tisipaatio-identifikaatio -teorian sekä oppimisen ja moti-
vaation tuen kautta. Kirjan rikkaus on, että sitä on ollut 
kirjoittamassa monialainen toimijajoukko, toteaa kirjan 
toimittanut Iines Palmu.

Esimerkiksi Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa on 
tuettu jo pitkään koulua käymättömiä oppilaita, etenkin 
Monni Online- ja Tuuve – tuettua verkko-opetusta erityis-
tilanteissa -hankkeissa. Lisäksi koulukäymättömät oppi-
laat ovat saaneet oman teemaryhmänsä vaativan erityi-
sen tuen VIP-verkostossa.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria on 
Suomessa noin 10 000.
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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
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Riemullista 
kevättä!


