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Mitä itse haluaisit tehdä?
– Pitäisi kysyä, mitä vammaiset lapset ja nuoret 
haluavat tehdä. Tätä ei usein kysytä, tai jos kysy-
tään, toiveita ei noudateta, kertoo vammaisakti-
visti Amu Urhonen.

Etäkoulu onnistuu pienillä säädöillä
Mirella Snellman ja Solina Rosti kertovat, miten 
heidän etäkoulunsa on sujunut koronaviikkojen 
aikana.

Jäsenkysely: Yhdistys on oljenkorsi 
arkeen ja väylä vertaistukeen
Näkövammaiset lapset ry:n tärkeimmiksi toiminta-
muodoiksi mainittiin Silmäterä-lehti (82 %), valta-
kunnalliset perhetapaamiset (60 %) ja näkövammai-
sille lapsille suunnattu Oo mun kaa! -toiminta (47 %).

Ei anneta periksi koronalle
Eritoten korona hankaloittaa niiden elämää, joiden 
elämä on tarpeeksi hankalaa muutenkin. Tähän 
ryhmään kuuluvat myös näkövammaiset lapset.

Uutisia: Yo-koe voitava tehdä myös 
paperisena

Kolumni: Markku Tihumäki
Kannattaa unelmoida.

Vanha uusi pikkulasten    
harjoituskeppi
Kaikkien tuntema näkövammaisen valkoinen keppi 
on nyt saanut rinnalleen uudistetun pikkulasten 
version, harjoituskepin, löytöpyörän.

Sokeain lasten tuki ry
Toiminta elo-marraskuussa 2020.

Kolumni: Elli Björkberg
Kaksi ilahduttavaa päätöstä.

Liity jäseneksi



Korkein hallinto-oikeus antoi 9.4. hylkäävän vuosikirjaratkai-
sun, joka koski 7-vuotiaan lapsen henkilökohtaista apua har-
rastuksiin ja vapaa-aikaan (KHO:2020:40). Lapsi oli ensim-
mäistä luokkaa käyvä kehitysvammainen Down-lapsi. 

KHO kirjoittaa: ”Asiassa saadun selvityksen perusteella 
A:lle harrastuksiin ja vapaa-aikaan haetussa avussa on pää-
osin kysymys tarpeesta valvoa lapsen harrastus- ja vapaa-
ajantoimintaa ja olla sitä ohjaamassa. Tällöin kysymys ei 
ole siitä, että avustaja auttaisi avustettavaa toteuttamaan 
omia valintojaan. Henkilökohtaista apua koskeva hakemus 
on siten voitu hylätä.” 

KHO viittasi myös lapselle kehitysvammaisten erityis-
huoltona myönnettyyn tuntihoitoon, jonka avulla kunta 
oli tarjonnut perheen ulkopuolista tukea lapsen harrastus-

Tänä kesänä aikakone ponnauttaa sinut takaisin 90-luvulle. 
Päädyt Kouvostoliittoon ja siellä tarkemmin Valkealan kris-
tilliselle opistolle. Se on fifty-sixty, miten käy.  Oletettavasti 
osut päiviin 30.6.–5.7. 

 Kuka on Kingi, selviää varmasti myös takasi ysärillä lei-
riolympialaisissa. Yks, kaks, koli, neli. Kaik yhes koos ja 
mukaan on sattunut erilaisia liikuntapajoja. Kyllä lähtee! 
Koko porukka retkelle Tykkimäkeen. Se on hiinä ja hiinä, 
pitääkö viimeisen illan pyjamabileisiin valmistautua etu-
käteen. Jumankauta, juu nääs päivää ja emme takuulla 
unohda saunomista ja uimista edes ysärillä. Kuka muuten 
voittaa EM-jalkapallossa, se on Kanada!

 

Saavutettavalle taideharrastukselle 
oma merkki 
Saavutettava taideharrastus -merkki on viestintäteko, 
jolla harrastuksen järjestäjä kertoo olevansa halukas 
tukemaan kaikkia lapsia ja nuoria harrastuksissaan. 
Lastenkulttuuri.fi:n ideoimaa merkkiä käyttävän harras-
tuksen järjestäjä on valmis vähintään kokeilemaan, voi-
siko erityistä tukea tarvitseva lapsi osallistua heidän toi-
mintaansa. 

Merkki ja käytön ohjeet: https://www.lastenkulttuuri.fi/
saavutettava-taideharrastus-merkki-2/ 

toimintaan. Päätöstä voidaan kritisoida muun muassa 
siitä, ettei siinä ole annettu merkitystä lapsen tarpeelle 
itsenäistyä ja ns. normaalisuusperiaatteelle, jonka 
mukaan voidaan katsoa, että vammaton 7-vuotias läh-
tökohtaisesti harrastaa ilman vanhempiaan. 

Missään tapauksessa vuosikirjaratkaisu ei saa joh-
taa siihen, että kunnat kategorisesti esim. hylkäisivät 
alle 10-vuotiaiden lasten henkilökohtaisen avun hake-
mukset tähän ratkaisuun vedoten. Laki ei edelleenkään 
aseta ikärajaa henkilökohtaiselle avulle.

Katso aiheesta myös oikeuksienvalvontalakimies Elli 
Björkbergin kolumni tämän lehden sivulla 42. 
www.kho.fi   
Elli Björkberg

Asiaa… Koko tämä Näkövammaisten liiton nuorten kesä-
leiri maksaa 200 euroa. Herää pahvi! Käsittämättömästi 
hinta sisältää ohjelman, ruuat, majoituksen, matkat, siis 
koko setin. Matkailmoitus ysärille tulee tehdä viimeistään 
24.5.2020 www.nkl.fi/nuoret osiosta löytyvän ilmoittau-
tumislomakkeen kautta. Do-dih, ysäri on tarkoitettu kai-
kille 12–30-vuotiaille näkövammaisille nuorille ympäri 
Suomea. Apuvaaa saat puhelimitse Teemulta 050 596 
5022 tai sähköpostitse teemu.ruohonen@nkl.fi.

Elämä on laiffii eli tervetuloa yksin tai frendien 
kanssa ysärille!

Ysäri takasi -kesäleiri

Lapsen henkilökohtainen apu harrastuksiin hylättiin KHO:ssa
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Kaikki on tänä vuonna toisin kuin ennen. Emmekä nyt puhu suinkaan talvesta, jota 
ei muuten ollut etelässä ollenkaan. Pohjoisessa se olikin sitten poikkeuksellisen kova. 
Ilmastomuutoksen jälkiä tietenkin…

Puhumme tietenkin koronaviruksesta. Se on ainakin suurissa asutuskeskuksissa 
mullistanut perin pohjin ihmisten tavallisen elämän, eristänyt heidät omaan pieneen 
perheyhteisöönsä ihmettelemään ympärillään levittäytyvää aavekaupunkia. 

Kuten aina poikkeusoloissa, vahvat pärjäävät paremmin kuin heikot, rikkaat parem-
min kuin köyhät, kovat paremmin kuin pehmeät. Ja tietenkin – vammattomat parem-
min kuin vammaiset.

Tässä lehdessä sivutaan parissa kirjoituksessa näkövammaisten asemaa korona-Suo-
messa. On mm. pelätty, miten näkövammaiset koululaiset ovat pärjänneet etäope-
tuksessa, missä näkevilläkin on ollut ihan tarpeeksi uudet opettelemista. Kun ei ole 
fyysistä koulua, ei ole avustajaakaan. Entä onko kouluilla tai vanhemmilla riittänyt 
aikaa ja tarmoa auttaa näkövammaista lasta etäkoulussa? Entä jos oppimisen apu-
välineet sattuvat menemään rikki, kuka ne korjaa korona-aikaan?

Toinen asiavyyhti ovat koronan takia keskeytyneet kuntoutukset ja terapiat. Miten 
niiden kanssa käy jatkossa, jos yhteiskunta joutuu säästökuurille heti epidemian tal-
tuttua?

Tällä hetkellä emme vielä tiedä, ovatko pelot toteutuneet, mutta kuten edellä poikkeus-
oloista todettiin, jo vanhat kreikkalaiset sanoivat: ”Vestigia terrent”, jäljet pelottavat.
Näkövammaiset lapset ry on korona-aikana kokeillut uusina vertaistuen muotoina 
etäyhteyksien varaan rakennettuja virtuaalikerhoja lapsille, vertaistreffejä vanhem-
mille sekä nuorille chat-keskusteluja. Toivottavasti näistä on ollut ainakin vähän apua.

Hyvää loppukevättä ja kesää kaikille Silmäterän lukijoille.
Kyllä sisulla ja sydämellä yksi korona taltutetaan.

Sisulla ja sydämellä
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Ainut laatuaan
Ei ole mitenkään harvinaista Suomessa, että 
näkövammainen lapsi on ainut näkövammainen 
omalla kylällä ja paikkakunnalla, usein myös koulussa. 
Lappalaisen perhe Viitasaarelta keksi tilanteeseen omat 
selviytymiskeinonsa.

TIINA RUULIO
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Siinä tilanteessa en vain 
osannut ajatella, että 
vertaistuesta voisi olla jotain 
apua minulle.”
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K
atja Lappalainen, hänen miehensä Antti ja 
kolme lastaan Mette, Myy ja Leo asuvat Vii-
tasaarella Keski-Suomessa, vajaan 10 kilo-
metrin päässä keskustasta. Koti on miehen 

suvun peruja oleva vanha maalaistalo.
Katja tiesi jo raskausaikana, että nykyään 10-vuo-

tiaalla esikoistytär Metellä olisi syntyessään terve-
ysongelmia sikiöajan aivoverenkiertohäiriön takia.

– Hänellä oli lopulta epilepsia, lievä toispuolinen 
liikuntavamma, melko laaja-alaisia hahmottamison-
gelmia sekä näkövamma.

Näkövamma on nykyään näistä eniten Meten elä-
mää rajoittava asia. Epilepsia on helpottunut kasvun 
myötä, ja liikuntavammaa tuskin huomaa. Hahmot-
tamisongelma kuitenkin on ja pysyy. Se haittaa Met-
teä vaihtelevasti tilanteen mukaan.

– Mette oli ensimmäinen lapseni, ja alussa tuntui 
siltä, että hänellä oli kaikki mahdolliset ongelmat sen 
lisäksi että ensimmäisen lapsen kanssa joutuu muu-
tenkin opettelemaan paljon uusia asioita. Suunnilleen 
joka sairaalareissulla tuli papereihin jokin uusi diag-
noosimerkintä. Tilanne tuntui kyllä raskaalta, enkä 
tuntenut pienellä paikkakunnalla ketään muuta vas-
taavassa tilanteessa olevaa perhettä.

Vertaistukea Katja Lappalainen ei osannut eikä 
halunnutkaan etsiä.

– Siinä tilanteessa en vain osannut ajatella, että ver-
taistuesta voisi olla jotain apua minulle. En ollut val-
mis sanomaan ääneen pelkojani ja ajatuksiani.

Hän ajatteli niinkin, että jonkun pitäisi painaa jar-
ruja nopeasti, jotta huonot uutiset loppuisivat mah-
dollisimman äkkiä.

Ei lähelle eikä kauas
– Metteä tutkittiin ja häntä hoidettiin alussa lähinnä 
muiden vammojen takia. Näkemisen ongelman laa-
juus alkoi selvetä pikkuhiljaa, kun toisen silmän kar-
sastusta oli hoidettu ensin lappuhoidolla 2-vuotiaana.

Tällä hetkellä Mette ei näe sen paremmin lähelle 
kuin kauas, mutta kontrastieroja hän näkee.

Näkökyvyn haitta-asteeksi on määritelty 85 pro-
senttia.

– Jyväskylän keskussairaalan näönhuollon kun-
toutusohjaajalta saimme lopulta apua ja neuvoja. Se 
tuli meille tarpeeseen.

– Myöhemmin tytär on tutustunut muihin näkö-
vammaisiin lapsiin Valteri-koulu Onervan jaksoilla 
Jyväskylässä ja saanut sieltä ystävänkin, johon on 
pidetty yhteyttä. Mutta selvää on, että näkövammai-
sen ystävän saaminen pienellä paikkakunnalla on 
oikeastaan mahdotonta.

Äiti sai omaa vertaistukea myöhemmin mm. Vii-
tasaarella toimivasta erityislasten Leijonaemot-ryh-
mästä. Lappalaisten uusperhe on myös oppinut pär-
jäämään yksin.

– Täällä maalla pikkukaupungissa on kuitenkin 
monessa suhteessa mukava elää, eikä Jyväskylän kes-
kussairaalaankaan ole kuin tunnin ajomatka. En usko, 
että tilanne olisi parempi vaikkapa pääkaupunkiseu-
dulla.

Rohkea liikkuja
Mette on ollut koko elämänsä ajan rohkea liikkuja 
näkövammasta huolimatta.

– Kotona hänen heikkoa näköään ei edes huomaa 
ennen kuin joku vieras ihminen tulee käymään. Sil-
loin hän kysyy, kuka meille tuli. Ulkona tulee pie-
niä kolhuja, hän kompastuu välillä ja kävelyvauhti 
on hitaampaa.

Valkoista keppiä käytetään, kun lähdetään koti-
kylää kauemmas. Keppi on aivan ylivoimainen apu-
väline portaiden ja korkeuserojen hallinnassa, jat-
kaa Meten äiti.

Myös esimerkiksi iPhonen Siri (puhetunnistukseen 
perustuva avustaja) on Metellä ahkerassa käytössä, 
kuten liuta iPad-sovelluksia mm. koulussa.

– Pienempänä otin hänet mukaani mahdollisim-
man moniin paikkoihin. Näin hän oppi hallitsemaan 
erilaisia ympäristöjä ja tutustui ihmisiin.

Kaupungin ympäristösihteerinä toimiva äiti vie 
Meten aamulla kouluun, ja taksi tuo hänet iltapäi-

Mette hoitaa mielellään hevosia ja ratsastaa. Ratsastus on 
myös äidin ja tyttären yhteinen harrastus.



Sisarukset Mette (vas.), Myy ja Leo. Lappalaisen – Kemppaisen perhe asuu Viitasaarella Keski-Suomessa vajaan 10 kilomet-
rin päässä keskustasta. 
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vällä takaisin. Kun keskimmäinen lapsi menee kou-
luun ensi syksynä, taksi ryhtyy hoitamaan kumman-
kin tytön koulumatkoja.

Kela on tökkinyt
Mette on kotona ja koulussa rauhallinen ja kiltti tyttö, 
vaikka esimurkun oireet nostavat jo päätään. Koska 
lapset voivat käydä koko kouluajan samaa koulua, ei 
kiusaamista ole ollut. Meten luokka on hyväksynyt 
hänet joukkoonsa sellaisena kuin hän on.

– Luokanopettajalla ei ole ollut aiemmin kokemusta 
näkövammaisesta lapsesta. Siellä on kuitenkin pereh-
dytty asiaan ja esimerkiksi muutettu koulun valais-
tusta tarvittaessa Metelle sopivammaksi. Kunnankin 
kanssa asiat ovat sujuneet hyvin.

Heikoin lenkki byrokratiassa on ollut Kela. Sieltä 
on pyydetty poikkeuksetta joka vuosi alle 16-vuoti-
aan vammaistukipäätöksen hakemista uudelleen sillä 
perusteella, että lapsi voisi parantua. Tilanne on kor-
jaantunut vasta parin viime vuoden aikana.

Mette hoitaa mielellään hevosia
Mette hoitaa mielellään hevosia ja myös ratsastaa, 
soittaa pianoa kuvionuoteista ja kokeilee innokkaasti 
eri lajeja. Hevosten hoitaminen on hänelle kuitenkin 
erityisen rakasta.

Perhe on myös hakenut ensimmäistä kertaa Hevos-
tellen perheleirille.

– Vaikka Mette on luonteeltaan melko varovainen, 
hän kokeilee jotain asiaa niin kauan, kunnes on varma 
siitä, että uskaltaa tehdä sen. Hevosharrastus on ollut 
meille yhteinen ja siinä mielessä helppo. Laskettelun 
olen antanut suosiolla tutulle opettajalle, sillä äiti ei 
todellakaan ole aina paras opettaja varsinkaan mur-
rosikää lähestyvälle tyttärelle.

Meten sisaret suhtautuvat sisareensa luontevasti. 
– Olemme keskustelleet kotona siitä, miksi joku 

tarvitsee esimerkiksi apuvälineitä ja toinen ei. Uskoi-
sin, että Meten ansiosta sisaruksista on tullut suvait-
sevaisia lapsia, jotka ymmärtävät hyvin sen, että maa-
ilmassa on erilaisia ihmisiä, joilla on eri tarpeita. 
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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.

Voimaa toivosta

T
ämän kevään traagiset tapahtumat ovat nos-
taneet raskaita tunteita ja ajatuksia pintaan. 
Jo pelkästään kaikkien odotettujen tapah-
tumien peruuntuminen tai siirtyminen on 

aiheuttanut luopumisen tuskaa ja pakottanut muut-
tamaan omaa asennetta elämään. Perusturvallisuu-
teni on järkkynyt ja on ollut nöyrryttävä siihen, ettei-
vät asiat mene aina niin kuin haluaisin. On pitänyt 
kohdata kuolemanpelko ja huoli lähimmäisistä aivan 
uudella tavalla.

Kaiken pelon ja ahdistuksen keskellä olen joutunut 
tekemään tietoista työtä sen eteen, että olen löytänyt 
toivonkipinän ja pitänyt sitä elossa. Toivon avulla har-
maan maiseman on saanut väritettyä kirkkaammilla 
sävyillä. Kaikki mitä minulla on, on lopulta tässä ja 
nyt. Jos menetän toivon, ei tämäkään hetki enää näytä 
niin kauniilta enkä pääse kohta sängystäkään ylös.
 
Toiveikkuus on vahvuuteni ja se saattaa kummuta jo 
niiltä ajoilta, kun sairastuin aivokasvaimeen. Toivo on 
ase pelkoa vastaan. Magneettikuvien tuloksia odot-
taessa ainoa tapa pysyä järjissään on vaalia toivoa ja 
työntää paniikkia taemmas. Mielestäni toivo on enem-
män kuin vain tunne, se on asenne ja ajattelutapa.  
Toivon vastakohta on pelko ja tulevaisuuden mietti-
minen on usein tasapainoilua näiden kahden välillä. 

Vastoinkäymisten edessä olisi tärkeä pystyä katso-
maan tulevaisuutta toiveikkaana, näkemään siellä 
enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Kun kriisin on 
ensin hyväksynyt vallitsevaksi tilanteeksi jolle itse ei 
voi mitään, voi olla hyödyllisintä, ettei keskity siihen 
liiaksi vaan pyrkii tietoisesti keskittymään asioihin, 
joille itse voin tehdä jotain. Joskus ahdistus on niin 
suurta, että on yksinkertaisesti helpompi olla ajattele-
matta tulevaa ollenkaan, keskittyä vain nykyhetkeen.

Toisaalta ajattelen, että toivon takana tulisi olla tie-
toa. Yltiötoiveikkuus täysin vastoin esim. lääketie-
teen tai ihan fysiikan lainalaisuuksia johtaa helposti 
siihen, ettemme sopeudu nykytilanteeseen tai pääse 
eteenpäin. Olen ollut tilanteessa, jossa olen jättäyty-
nyt piiloon toivon taakse, enkä ole nähnyt todellista, 
joskin erittäin traagista tilannetta oikein. Yltiöpäisen 
toivon ylläpitäminen sai minut käyttäytymään tavalla, 
joka jälkikäteen katsottuna oli täysin järjetön. Näin 
käy usein silloinkin, kun keskittyy toivomaan näön 
parantumista eikä sitä, miten jäljelle jääneen näön 
kanssa oppisi elämään.

”Kun yksi ovi onneen sulkeutuu, toinen avautuu. Usein 
jäämme kuitenkin tuijottamaan sulkeutunutta ovea niin 
pitkäksi aikaa, ettemme huomaa ovea, joka on avautu-
nut”, on kuurosokea Helen Keller sanonut. 



Sivujen 10–13 kuvitus: Leena Honkanen
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Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu, jonka 
aikana lapset ja vanhemmat touhuavat yhdessä. Leiri on 
siirretty pääsiäisestä. Viikonlopun ohjelmassa on sovel-
tavaa liikuntaa, uintia, kädentaitoja ja leppoisaa yhdes-
säoloa vertaisten kanssa.

Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja 
ensisijalla ovat pääsiäisleirille hakeneet perheet sekä ensi 
kertaa leirille lähtijät. Viikonloppu soveltuu kaiken ikäisille 
heikkonäköisille, sokeille ja näkömonivammaisille lapsille 
perheineen. Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan pää-
tyttyä.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50 €
- aikuinen 120 €
- lapsi 6–16-v. 40 €
- lapsi 0–5-v. ilmainen

Liikunnallinen perheviikonloppu 21.8.–23.8.2020

Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi vuoro-
kautta) sekä täysihoidon.

Hakemukset 19.7.2020 mennessä.

Esityslista
1.  Kokouksen avaus.
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten-
laskijaa.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkas-

tajien lausunto vuodelta 2019.
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille.

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

8.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle.

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous
tiistaina 11.8.2020 klo 17.30

9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintar-
kastajat 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) viikkoa ennen kokousta tekemät esityk-
set, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa 
kokouk selle.

12. Kokouksen päätös.

Tervetuloa!
Hallitus

Yhdistyksen toimistolla, Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki
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Kettukallion elämystila, Lohja

Luonnon rauhaa, elämyksiä, vertaisturinoita ja kipakoita 
löylyjä – siitä syntyy näkövammaisten lasten isien viikon-
loppu.

Isät aloittavat viikonlopun haastavammalla kahvitunnilla, 
jossa vaaditaan tiimityötä ja hurttia huumoria. Nokipan-
nukahvit odottavat, mikäli tehtävät saadaan suoritettua. 
Majoitus on Kettukallion torpassa Karstun kauniissa erä-
maamaisemissa Elämyskylän läheisyydessä, mutta omassa 
rauhassa jylhän kallion päällä. Illalla isät lämmittävät puu-
lämmitteisen saunan ja nauttivat luonnon rauhasta.

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00
ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 12.00.

Mukaan mahtuu 10 isää.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 16.8.2020 mennessä.Myllytalo, Hämeenlinna

Hengähdystauko näkövammaisten lasten äideille vertaisten 
parissa, lepoa ja virkistystä kauniissa maalaistalon pihapii-
rissä. Päivällä ohjelmassa on musiikkirentoutuminen, illalla 
vertaisporinoita saunan ja paljun lämmössä.

Lauantaina aloitus on klo 14.00 ja sunnuntaina
lopetus lounaaseen klo 11.30.

Mukaan mahtuu 12 äitiä.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 2.8.2020 mennessä.

Rekikosken Matkailu- ja Vapaa-ajankeskus, Huittinen

Suunnattu näkövammaisten lasten perheille, jotka ovat 
liittyneet Näkövammaiset lapset ry:hyn vuoden sisällä tai 
eivät ole aiemmin osallistuneet leireille.

Tutustumista vertaisperheisiin, vanhempien juttelua, las-
ten leikkiä sekä lempeitä hevosia. Lapsilla mahdollisuus rat-
sastukseen. Viikonloppuun voi osallistua myös lauantaipäi-
väksi ilman yöpymistä.

Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Näkövammaiset
lapset ry:n ja Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.

Hinta: 20 €/perhe, sis. ruokailut, majoittumisen 
ja ohjelman. Matkat jokainen kustantaa itse.
Hakemukset 19.7.2020 mennessä.

Isien viikonloppu
26.9.–27.9.2020

Äitien viikonloppu
29.8.–30.8.2020

Silmäterä-viikonloppu
5.9.–6.9.2020
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Oo mun kaa! -leiri   
11.10.–14.10.2020 
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Turenki

Syyslomaleiriltä löydät uusia kavereita, vietät lomaa ver-
taisten ja hauskojen ohjaajien kanssa, ilman vanhempia.

Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi 
ja itsenäisempi lapsi. Leiriläiset valitsevat yhden työpajan, 
jonka parissa työstetään monenlaista. Pajoina ovat puu-
työ ja rottinki, hajota ja hallitse, musiikkibändi, käsityöt 
ja askartelu, draama ja sketsi sekä köksäpaja. Viimeisenä 
iltana järjestetään huikeat lasten syntymäpäivät.

Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lap-
sille ja mukaan mahtuu noin 15 leiriläistä.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruokailut 
ja ohjelman).
Hakemukset 6.9.2020 mennessä.
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Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Viikonloppu on suunnattu näkömonivammaisten lasten 
perheille. Ohjelmassa on toimintaa kaiken ikäisille lapsille, 
koko perheelle yhdessä sekä vertaistukea. Aulangon kylpylä 
tarjoaa mahdollisuuden uintiin ja saunomiseen. Mukaan 
mahtuu 5–6 perhettä.

Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Näkövammaiset lap-
set ry:n ja Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet:
- aikuinen 100 €
- 4–14-v. lapsi 30 €
- alle 4-vuotias ilmainen
Hakemukset 30.8.2020 mennessä.

Näkömonivammaisten 
viikonloppu 2.10.–4.10.2020 
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Sisukerho

Syksyn Oo mun kaa! -kerhot

Vertaisperheitä 
sokkotreffeillä

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammaisille 
lapsille. Kerhossa tanssitaan, tehdään luovia liike- ja pari-
harjoituksia erilaisten aistivälineiden innostamina. Leikin 
lomassa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hah-
mottamista ja motoriikkaa vertaiskavereiden kanssa. 
Kerho on ilmainen lapsille.

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin kello 
17.30–19.00 Näkövammaiset lapset ry:n toimistolla. 
Osoite on Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki. Kerhopäi-
vät ovat 25.8., 22.9., 20.10., 24.11. ja 15.12.

Ilmoittautuminen kerhoihin 16.8. mennessä. 
Lisätiedustelut: 
Näkövammaiset lapset ry, Anne Latva-Nikkola
p. 050 403 9080, anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lap-
sille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden mukaisesti: 
pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan ja tavataan 
kavereita. Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali- ja ter-
veysalan opiskelijat. Kerho on maksuton osallistujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20,   
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 17.30–19.30, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 
8 A 4)
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30, Var-
sinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
9.9., 7.10., 11.11. ja 9.12.

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokko-
treffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 
00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-/
teekupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata 
ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. 
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.

Syksyn sunnuntait klo 16–18:

sunnuntai 6.9. kello 16–18
Vieraana Näkövammaisten liiton Iiris-kuntoutuksesta kun-
toutusohjaaja. Saat neuvoja, missä vaiheessa kuntoutuk-
seen kannattaa hakeutua ja mitä kurssit antavat näkövam-
maiselle lapselle, vanhemmille ja sisaruksille.

sunnuntai 25.10. kello 16–18

sunnuntai 22.11. kello 16–18

Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085. Kerrothan 
mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä onko lapsi heik-
konäköinen vai sokea.
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Paikannuspalvelu BlindSquare 
kehittyy koko ajan

Mukana jo 
Kone-hissitkin
Maailman käytetyimmän sokeille ja heikkonäköisille kehitetyn Maailman käytetyimmän sokeille ja heikkonäköisille kehitetyn 
paikannuspalvelun BlindSquaren isä Ilkka Pirttimaa Suomesta kehittää paikannuspalvelun BlindSquaren isä Ilkka Pirttimaa Suomesta kehittää 
sovellusta koko ajan, oman IT-alan päätoimensa ohella lähinnä iltaisin.sovellusta koko ajan, oman IT-alan päätoimensa ohella lähinnä iltaisin.
TIINA RUULIO
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Kuvassa BlindSquaren isä Ilkka 
Pirttimaa ja sovelluksen ensimmäi-
nen käyttäjä Ronja Pahaoja.



Jatkossa BlindSquaren avulla voi tilata hissin valmiiksi ja 
kertoa, mihin kerrokseen haluaa mennä.”
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– Nyt meillä on käyttäjiä 170 maassa, ja sovellus tukee 
26 eri kieltä. Eli hyvältä näyttää. Saan luottokäyttä-
jiltä koko ajan uusia ideoita siitä, mitä asioita sovel-
lukseen voisi ottaa, sanoo Pirttimaa.

BlindSquare toimii Applen laitteissa, siis iPho-
neissa ja iPadeissa.

Ennen BlindSquarea hän ehti toteuttaa AppStoreen 
10 erilaista sovellusta eli appia. Näkövammaiset tuli-
vat mukaan kuvioon puhtaasti sattumalta.

– Olin tehnyt joukkoliikennesovelluksen, jota 
joku kommentoi Facebookin seinällä kertomalla, 
että hänellä on sokea ystävä, jolle olisi hyötyä tällai-
sesta sovelluksesta. Siitä se oikeastaan lähti.

Aivan aluksi Ilkka Pirttimaa ryhtyi lukemaan eri 
puolilla maailmaa asuvien sokeiden blogeja siitä, min-
kälaisia vaikeuksia he kohtasivat liikkuessaan, sillä 
hän ei tuntenut henkilökohtaisesti yhtään näkövam-
maista. Käytettävyyteen, käyttäjälähtöiseen suunnit-
teluun ja kognitiotieteeseen hän oli perehtynyt Tek-
nillisessä korkeakoulussa opiskeluaikoina.

Nykyään hän pitää aktiivisesti yhteyksiä näkövam-
maisiin sovelluskäyttäjiin mm. postituslistojen ja beta-
käyttäjien avulla. Jälkimmäiset testaavat ja kommen-
toivat sovelluksen uusia piirteitä.

Uusin julkistus liittyy Kone-hisseihin
Mobiilisovellus BlindSquare on saanut myös viime 
vuosina rinnalleen kilpailijoita, kuten esimerkiksi sekä 
Android- että iPhone-puhelimissa toimivan Adriane 
GPS:n.

– Suhtaudun kilpailuun positiivisesti. On hyvä, 
että BlindSquarelle tulee vaihtoehtoja ja niihin uusia 
innovaatioita. Seuraamme toisiamme, ja olen joskus 
antanut jollekin kilpailijalle myös kehittämäni koo-
dinpätkän. Olemme käytännössä kavereita.

BlindSquaren uusin julkistus auttaa näkövammai-
sia Koneen hisseissä. Jatkossa BlindSquaren avulla 
voi tilata hissin valmiiksi ja kertoa, mihin kerrokseen 

haluaa. Sovellus myös kertoo, milloin näkövammai-
nen on hissin lähellä.

– Näin pystymme ohittamaan näkövammaisille 
hankalan hissin oman käyttöliittymän. Sen sijaan 
he voivat käyttää hissiä oman kännykän ja sovel-
luksen avulla.

Open data ja rajapinnat
Uusien tärkeidenkin palvelujen tuominen Blind-
Squareen saattaa olla useamman mutkan takana.

– Esimerkiksi joukkoliikenteen sovellukset ovat 
tosi hankalia sovelluskehittäjälle, sillä jokaisella kau-
pungilla on avoimeen dataan perustuviin palvelui-
hin omat rajapinnat, jotka voivat myös muuttua. Se 
tarkoittaa vaikkapa sitä, että Helsingin ja Tampe-
reen joukkoliikennepalvelut eivät toimi sovelluk-
sessa yksi yhteen.

Pirttimaa harmitteleekin sitä, että hänen luomansa 
näkövammaisten oma HSL:n joukkoliikennepalvelu 
ei toimikaan enää BlindSquaressa, sillä HSL muutti 
rajapintansa.

– No, se pitää vain tehdä uusiksi…
Pirttimaa pohtii koko ajan sitäkin, kehittääkö 

sovellukseen uusia asioita vai korjatako vanhoja.
– Ideologiani mukaan pyrin löytämään uusia ja 

innostavia asioita, joita kannattaa ryhtyä ratkaisemaan. 
Olen mm. kokeillut väritunnistuksen tai tutkan tavoin 
toimivan 3D-scannerin tuomista BlindSquareen. En 
vain millään ehdi tehdä tai tuotteistaa kaikkea.

Eräs tällainen innostava asia olisi näkövammais-
ten liikkumisen turvallisuus tai se, miten voi saada 
apua, jos eksyy.

– BlindSquare ei voi koskaan korvata valkoista 
keppiä, mutta sen avulla voi esimerkiksi jakaa omaa 
sijaintia jollekin tutulle jos sattuu eksymään. Seu-
raava iso muutos voisi olla se, että käytän yhä enem-
män OpenStreetMapia, joka on yhteisöllisesti yllä-
pidetty karttapalvelu.
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– Meillä oli aikaisemmin hiukan kokemusta Trek-
ker Breezestä, puhuvasta GPS-paikantimesta sekä 
Sendero GPS- ja Look Around -sovelluksista. Heik-
konäköiset oppilaat olivat suunnistaneet myös käyt-
tämällä tavallista GPS-paikantamista.

Lappalaisen mukaan kännykkä on varmasti madal-
tanut monen näkövammaisen lapsen kynnystä lähteä 
harjoittelemaan itsenäistä liikkumista.

– Kun matkassa on kännykkä, on avun soittami-
nen helppoa. Olemme myös harjoitelleet oppilaan 
kanssa esimerkiksi bussilla matkustamista luokseni 
Jyväskylän keskustaan. Myös videopuheluohjelmat 
(esimerkiksi FaceTime) ovat hyvin käyttökelpoisia, 
ja niiden avulla voi lähettää myös videokuvaa sieltä 
missä ollaan.

Heikkonäköiset lapset käyttävät innokkaasti eri-
laisia kännykkäkarttoja. Jotkut suosivat Google Map-
sia, toiset taas satelliittikuvia. StreetViewn avulla voi 
paikkoihin tutustua etukäteen.

– Myös kiikareita käytetään edelleen, ja nekin ovat 
kehittyneet. Tiukan paikan tullen voi kokeilla myös 
kännykän kameraa ja kuvan zoomausta.

Omat paikat ovat tärkeitä
Lappalaisen mukaan BlindSquare-sovellusta on ollut 
helppo käyttää.

– Esimerkiksi bussimatkalla oppilaat kuuntelevat 
reittiä ja katujen nimiä ja pystyvät näin päättelemään, 
koska pitäisi painaa stop-nappia. Kadulla kuljetta-
essa sovellus kuvailee ympäristöä kauppoja ja kah-

Appi
ei korvaa 
keppiä
Liikkumistaidon ohjaaja Outi Lappalainen
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervasta kertoo, 
että Valterissa ryhdyttiin käyttämään palkittua 
BlindSquarea heti kun sovelluksen kehittäjä Ilkka 
Pirttimaa sen julkaisi vuonna 2013.
TIINA RUULIO

Sisäpaikannus on vasta tulossa
Kauppakeskuksissa tai monissa julkisissa tiloissa 
suunnistaminen on sokeille ja heikkonäköisille 
ongelmallista, sillä GPS ei niissä toimi.

– Sisätilapaikannus on vasta tulossa Suomeen, 
mutta muualla sitä on jo käytetty enemmän. Hel-
singin keskustakirjasto Oodista löytyy iBeaconei-
den (sisälähettimet) avulla luotu sisäpaikannus. 
Samaa teknologiaa on käytetty Jyväskylän Valteri 
Onervassa ja Ruskeasuon koululla.

– Ruskeasuon koululla toteutimme BlindSqua-
rella tehtävän paloharjoituksen, jossa lopulta näkö-
vammaiset opiskelijat johtivat näkevät opettajat pois 
koulun tiloista. Apuna käytettiin pelillistämistä.

Näihin päiviin saakka BlindSquare on käyttä-
nyt kaupunkikartan tietolähteenä mobiilisovellus 
Foursquarea, johon käyttäjät suosittelevat lem-
pipaikkojaan, -kahviloitaan, -ravintoloitaan jne. 
Myös palvelualan yritykset täydentävät kyseistä 
tietokantaa.

– En usko, että luovun Foursquaren käytöstä 
kovin helposti. Koska erilaisia palveluita tai lempi-
paikkoja on vaikkapa kaupunkien keskustoissa hel-
posti kymmeniä tuhansia, voi niitä ottaa BlindSqua-
reen vain osan. Silloin tarvitaan tietoa siitä, miten 
paikkoja on suositeltu. 

– Ideologiani mukaan pyrin löytämään uusia ja innostavia
asioita, joita kannattaa ryhtyä ratkaisemaan. Olen mm. kokeil-
lut väritunnistuksen tai tutkan tavoin toimivan 3D-scan-
nerin tuomista BlindSquareen , kertoo Ilkka Pirttimaa.
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viloita myöten. Omaan puhelimeen voi myös tallen-
taa ns. omia paikkoja kuten kotipihan, kodin ulko-
oven, kaverin kodin, bussipysäkin tai lenkkipolun 
alun. Kun jonkin niistä poimii kohteeksi, sovellus 
kertoo suunnan, mihin päin pitää lähteä sekä etäi-
syyden kohteeseen.

Sovellus toimii ainoastaan iPhonessa.
– Toki iPhone on kallis laite, mutta itse sovellus on 

edullinen, jatkaa Outi Lappalainen.
Lappalainen kertoo, että langaton tiedonsiirto ja 

paikannus syövät kovasti kännykän akkua varsin-
kin talvella.

– Saimme tähän Ilkka Pirttimaalta toimivan idean: 
oppilaat pistävät talvella kännykän lämpöiseen tas-
kuun ja kuuntelevat puhelinta joko luujohtokuulok-
keilla tai käyttävät pientä kaiutinta takin kauluksessa 
korvan lähellä.

Keppiä tarvitaan yhä
Kaikista hienoista kännykkäsovelluksista huolimatta 
valkoinen keppi on edelleen tarpeellinen kapistus, 
sanoo Outi Lappalainen.

– Ilman keppiä tieltä tai kadulta eivät löydy sellaiset 
”yllätykset” kuten tasoerot, montut tai lätäköt. Liik-
kuminen on sujuvampaa kepin kanssa, ja törmäilyjä 
tapahtuu vähemmän. Markkinoille on tullut myös eri 
materiaaleista valmistettuja keppejä, joissa on vaih-
televia kärkiä, kädensijoja ja värejä. Se on näkövam-
maisille lapsille ja nuorille tärkeä asia.

Onko rohkeutta?
Entä kuinka rohkeita näkövammaiset lapset ovat liik-
kumisessa tänä päivänä?

– Yleisempi tuntuma on, että myös näkövammai-
set lapset liikkuvat nykyään vähemmän kuin ennen. 
Silloin myös rohkeutta vaativa itsenäinen liikkumi-
nen on vaikeampaa.

Tosiasia on, että yhä useampi näkövammainen 
lapsi kulkee koulu- ja harrastusmatkat autolla. Vaikka 
koulumatka ei ole välttämättä pitkä, turvautuvat 
vanhemmat ja koulu kuljetukseen. Kasvavat liiken-
nemäärät ja autoilijoiden piittaamattomuus liiken-
teessä pelottavat.

– Toki on myös kouluja, joissa koulumatkan har-
joittelu kävellen on koettu niin tärkeäksi, että se on 
osa koulunkäynnin ohjaajan työpäivää.

Outi Lappalaisen mukaan on olennaista, miten 
esimerkiksi Valteri pystyy vakuuttamaan vanhem-
mat siitä, että omatoimiseksi liikkujaksi ei muututa 
aikuisena, vaan että kyseisen taidon opettelun pitäisi 
alkaa pienin askelin jo paljon aikaisemmin. 

Liikkumistaidon ohjaaja Outi Lappalainen Valteri Onervasta 
uskoo, että kännykkä on madaltanut monen näkövammaisen 
lapsen kynnystä lähteä harjoittelemaan itsenäistä liikkumista.

Heikkonäköiset lapset 
käyttävät innokkaasti 
erilaisia kännykkäkarttoja.”
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KUVAT: Yhdistyksen arkisto

Onnea 50-vuotias
Näkövammaisten lasten vanhempainyhdistys täyttää tänä 
vuonna kunniakkaat 50 vuotta. Seuraaville sivuille olemme 
poimineet yhdistyksen jäsenten tähtihetkiä kuvien, kertomusten 
ja historiatietojen välityksellä. Yhdistys ja sen toiminta 
on muuttunut ajan myötä, mutta tietyt perusasiat, kuten 
vertaistuen tarjoaminen, on ja pysyy läpi vuosikymmenten.
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A
rja Oja lähti mukaan 
Näkövammaisten Lasten
Tuki ry:n toimintaan 
sen jälkeen, kun perhee-

seen oli syntynyt toinen näkövammai-
nen lapsi, tytär, vuonna 1992.  Kaksi 
vuotta aiemmin syntynyt poika oli 
myös näkövammainen.

Perheessä oli myös kolme näkevää 
lasta, ja 2000-luvun alussa lapsiluku 
kasvoi vielä kolmella sijaislapsella.

– Tiesin yhdistyksen olemassaolosta 
aikaisemmin, sillä pikkusisareni on 
näkövammainen. Toisen oman näkö-
vammaisen lapsen syntymä aktivoi 
minut kuitenkin lopulta lähtemään 
mukaan toimintaan.

Arja Oja kävi aluksi muutamilla 
yhdistyksen Sokkotreffeillä ja pikku-
joulussakin pikkutyttönsä kanssa, kun-
nes Kirsti Hänninen pyysi hänet tuki-

henkilöksi, sillä hän oli itse luopu-
massa tehtävästä. Yhdistyksen vs. toi-
minnanjohtajanakin Arja Oja toimi 
vuoden.

Vilkasta tukihenkilötoimintaa
– Meidät otettiin mukaan hyvin läm-
pimästi, ja tukihenkilötoimintakin 
käynnistyi hyvin. Koko 90-luku oli 
hyvin aktiivista aikaa yhdistyksessä, 
ja esimerkiksi tukihenkilöiden määrä 
lisääntyi. Pääkaupunkiseudun tuki-
henkilöt tapasivat toisensa kerran kuu-
kaudessa sokkotreffeillä, ja muita tuki-
henkilöitä näin vuosittaisissa koulu-
tuksissa.

Tukihenkilön tarve koettiin suu-
reksi silloin, kun perheeseen syntyi 
näkövammainen lapsi.

– Halusin välittää sellaista ajatusta, 
että kyllä näkövammainenkin lapsi 

Alkuaikojen historiaa lyhyesti:

1970-luku
- Kesäkuussa 1970 18 vanhempaa 
kokoontui perustamaan näkövam-
maisten lasten vanhempien yhdistystä 
Onnelan Lomakotiin Tuusulaan.

- Ajettiin ponnekkaasti integroitua 
opetusta. Ajateltiin, että sokea lapsi 
on lapsi eikä sokea, jonka paikka on 
sokeain koulussa.

- Ensimmäisinä vuosina yhdistys 
ajoi pienten lasten kuntoutuskeskuk-
sen suunnittelua ja koulua koskevia 
parannuksia.

- Järjestettiin mm. uinti- ja virkis-
tysleirejä Villingin lomakodissa Helsin-
gin edustalla olevassa saaressa. Lei-
rille osallistui myös näkeviä sisaruksia. 
Myös ratsastusleirit olivat suosittuja.

- Yhdistyksessä vanhemmat saat-
toivat tavata toisiaan. Huomattiin, 
että muillakin on samoja ongelmia 
kuin itsellä. Monen terveyskeskuksen 
alueel la ei ollut sokeita, ja kursseilla 
tavattiin ensimmäisen kerran samassa 
asemassa olevia.

1980-luku
- Vuonna 1980 toiminnassa jo mukana 
285 ja v. 1985 jo 475 jäsentä.

- Yhdistys palveli perheitä, joiden las-
ten ikähaitari ulottui vauvasta nuoreen. 
Käsiteltiin kaikkia näkövammaisen lap-
sen ja nuoren elämään liittyviä asioita.

- Tukihenkilötoiminta laajeni, sok-
kotreffit yleistyivät.

- Oman lehden perustaminen. Vuo-
sikymmenen alussa ilmestyi joululeh-
tenä Leirilehti ja muutaman vuoden 
kuluttua Silmäterä, jota tehtiin alun 
perin talkootyönä. Lehti informoi  ja 
loi samalla yhdistyshenkeä.

- Yhdistys sai oman toimihenkilön 
(aluksi puolipäiväisen) Marja Kalimon 
ja pystyi turvaamaan taloutensa Raha-
automaattiyhdistyksen avustuksella 
vuodesta 1987.

1990-luku
- Vuonna 1990 jäseniä 636.
- Nimi muuttui Näkövammaisten 

Lasten Tuki ry:ksi v. 1995.
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pärjää elämässä. Nimenomaan huoli 
tulevaisuudesta painoi vanhempia 
kovasti.

Yhdistyksen tärkein tehtävä oli ja 
on yhä Arja Ojan mielestä vertaistuki 
vanhempien, lasten ja myös näkevien 
sisarusten kesken. Yhdistykseltä haet-
tiin 90-luvulla myös tietoa, apua tuki-
asioissa tai pikkukikkoja arjessa sel-
viytymiseen.

– Itse asiassa näitä arjen pikkukik-
koja jaettiin melko paljonkin.

Camping-matkoja ja 
pääsiäisleirejä
Hän muistaa 90-luvulta mukavat ret-
ket mm. Korkeasaareen tai tilausbus-
silla Hämeenlinnaan, viikonlopun 
mittaiset camping- tai pääsiäisleirit, 
jolloin nuoret nukkuivat makuupus-
seissa.

– Korkeasaaressa lapset saivat kos-
ketella erilaisia eläinten karvoja ja sar-
via. Se oli hieno kokemus.  Hämeen-
linnassa pyysin ryhmälle opasta, ja 
meille sanottiin, että saatavilla olisi 
kyllä viittomakielen tulkki. Häntä 
ei luonnollisesti tarvittu, vaan ihan 
perusopas riitti.

– Vanhemmat huomasivat usein 
leireillä, kuinka hyvin heidän nuo-
rensa pärjäävät ja kuinka itsenäisiä 
he ovatkaan. Tätä tapahtui nimen-
omaan pääsiäisleireillä, joissa nuoret 
ja vanhemmat olivat poikkeukselli-
sesti yhtä aikaa.

Arja Oja piti myös siitä ajatuk-
sesta, että eri tapahtumiin osallistui-
vat yhdessä heikkonäköiset, sokeat, 
kuurosokeat sekä näkö-monivammai-
set lapset sisaruksineen.

– Sokkotreffit myös toimivat hyvin. 
Kun vanhempi näkövammaisista lap-
sistani kasvoi ulos sokkotreffien lap-
siporukasta, perustin vähän vanhem-
mille lapsille tarkoitetun Vipeltäjä-ker-
hon. Myöhemmin nimi vaihtui Oo 
mun kaa! -kerhoksi ja toiminta laa-
jeni Helsingin ulkopuolelle.

Vaikka Arja Ojan omat näkövam-
maiset lapset ovat jo aikuisia, ovat 
monet yhdistyksen kautta saadut sekä 
aikuisten että lasten väliset ystävyys-
suhteet säilyneet läpi vuosien.

”Usvien aika”
Arja Oja on ammatiltaan teatteripuvus-
taja. Oman teatterityön inspiroimana 

hän käynnisti yhdistyksessä nuorten 
musikaaliproduktion ”Usvien aika”, 
jonka nuoret saivat kasaan vajaassa 
vuodessa. Syksyllä 1998 Sokeain vii-
kolla keikkabussi kiersi ympäri Suo-
mea esittämässä musikaalia.

Fantasiamaailmaan sijoittuvaa 
musikaalia ideoitiin mm. Ojan kotona 
Tuusulassa. Se tarkoitti, että koko teat-
teriporukka majoittui viikonlopuksi 
Tuusulaan. Ohjaaja tuli Arja Ojan työ-
paikalta Lähiöteatterista.

Arja Oja pitää selvänä sitä, että tie-
totekniikan kehitys näkyy yhdistyksen 
toiminnassa.

– Silti esimerkiksi vertaistuen tar-
joaminen pysyy jatkossakin yhdistyk-
sen ydintehtävänä. Tietotekniikka on 
kuitenkin mahdollistanut uudenlai-
sen, jopa kansainvälisen verkostoitumi-
sen nimenomaan harvinaista silmäsai-
rautta sairastavien lasten vanhemmille.

Erittäin valitettavana hän taas pitää 
sitä, että taistelu tukiasioista tai apu-
välineistä jatkuu yhä Kelan ja kun-
tien kanssa.

– On erittäin ikävää, että asuinpai-
kan valinta merkitsee eriarvoisuutta 
näkövammaisille perheille.

”Huoli lapsen tulevaisuudesta 

painoi vanhempia kovasti.”

S i l m ä t e r ä  2 / 2 0 2 020



- Leirejä, tukihenkilöiden järjestä-
miä säännöllisiä tapaamisia. Vuonna 
1991 ilmestyi kirja Lapseni on näkö-
vammainen, nyt puhuivat vanhemmat.

- Society pummies  – näkövammais-
ten nuorten oma foorumi.

- Musikaali Usvien aika. Sokeain 
viikolla 1998 teatteri Hämärän keik-
kabussi kiersi Helsingissä, Turussa, 
Tampereella, Jyväskylässä ja Savonlin-
nassa.

2000-luku
- Vuonna 2000 jäseniä 859.

- Vertaiskirjoituksia sisältävä Sormil la 
ja sydämellä -kirja ilmestyi vuon na 
2000. 

- Näkövammaisten lasten kerhotoi-
minta laajentui seitsemälle paikkakun-
nalle Oo mun kaa! -projektin myötä 
vuon na 2005.

- Oo mun kaa! – Toimintaa ryh-
mään, jossa on näkövammainen lapsi 
-kirja ilmestyi v. 2006.

- Yhdistyksen nimi muuttui Näkö-
vammaiset lapset ry:ksi vuon na 2007.

- Vanhemmalta vanhemmalle -kirja 
ensitiedon saaneille perheille ilmestyi 
vuonna 2007.

2010-luku
- Vuonna 2010 jäseniä 797.

- Näkömonivammaisen pojan elä-
mästä kertova kirja Reimakka – Aivan 
erityinen poika ilmestyi v. 2016

- Näkövammaisen lapsen kuntout-
tavasta arjesta kertova Käsi käden 
päällä -kirja ilmestyi vuonna 2017

- Uusille jäsenperheille suunnattu 
Minun lapsekseni -kirja julkaistiin 
vuonna 2018

- Oo mun kaa! -kirjan 2. painos 
vuonna 2018

- 31.12.2019 jäseniä 786.

2020-luku
- Koronaepidemia jäädytti yhdistyk-
sen vertaistapaamiset ja leirit keväällä 
2020. 

- Uusina vertaistuen muotoina 
kokeiltiin etäyhteyksin virtuaaliker-
hoja lapsille, vertaistreffejä vanhem-
mille sekä nuorille chat-keskusteluja.

A
nniina Latikka osallistui
ensimmäisen kerran Näkö-
vammaiset lapset ry:n jär-
jestämälle perheleirille 

2-vuo tiaana heikkonäköisen vanhem-
man veljensä, äitinsä ja isänsä kanssa.

– Olen kasvanut leiri- ja järjestöym-
päristöön. Tunnistan sen, kuinka posi-
tiivisesti se on vaikuttanut koko lap-
suuteeni ja elämääni. Olemme koko 
perhe saaneet leireiltä paljon vertais-
tukea.

Vertaistukea on myös jaettu eteen-
päin, sillä Anniinan äiti on toiminut 
yhdistyksessä tukihenkilönä.

Leirien
ja kerhojen 
2000-luku

Kun Anniina Latikan lasten leireillä 
käynti loppui vuonna 2008, jatkoi hän 
Näkövammaisten liiton nuorisotoi-
minnassa. Vuonna 2016 hän oli ensim-
mäistä kertaa leiriohjaajana Näkövam-
maisissa lapsissa.

Tänä päivänä 25-vuotias nuori nai-
nen on vaikeasti CP-vammaisen hen-
kilökohtainen avustaja. Humanistisen 
ammattikorkeakoulun opinnot ovat 
toistaiseksi jäähyllä.

Anniina itse on heikkonäköinen.
– Leireillä minusta tuntui siltä, 

että näin lähestulkoon parhaiten, ja 
minusta tulikin yleensä leirin jokapai-

”Olemme koko 
perhe saaneet 
leireiltä paljon 
vertaistukea.”
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Lähde: Surun lapsesta silmäteräksi. Näkövammaisen lapsen elämää 1800-luvulta vuoteen 2000. Toim. Leena Honkanen ja Marika Mäkinen-Vuohelainen.

kan höylä. Halusin auttaa koko ajan 
muita ja juoksin ympäriinsä. Alussa 
olin tosin hyvin arka ja seurasin van-
hempaa veljeäni Anttia, halusin tehdä 
vain hänen kanssaan erilaisia asioita.

Maailma muuttuu,
mutta jokin pysyy
Leirit ovat tietenkin muuttuneet ja lei-
riohjaajat vaihtuneet ajan myötä.

– Silti perustarve niille on sama: 
oma yhteisö, kaverit, hauskat retket, 
uusien asioiden kokeilu ja vertaistuki. 
Niitä ei voi kännykällä korvata eikä 
korona nujertaa. Sama koskee laajem-
min koko järjestöäkin ja sen olemas-
saoloa.

Anniina uskoo, että hän haluaa jat-
kossakin olla leirillä ohjaajana ja myös 
järjestää niitä.

– Esimerkiksi kokenut leiriohjaa-
jani Antti Rusi on ollut minulle tär-
keä esikuva. Kun minulle tulee jokin 

kinkkinen tilanne leirillä, yritän miet-
tiä, miten Antti tilanteessa toimisi. 
Haluan, että leirille tulevat lapset tun-
tisivat itsensä tärkeiksi.

Hänestä on tärkeää, että lapset pää-
sisivät leirille kerran vuodessa pois 
isän ja äidin luota.

– Näkövammaisten ohjaajien pitäisi 
pystyä näyttämään esimerkkiä pie-
nemmille lapsille tyyliin ”minäkin käy-
tän valkoista keppiä tai osaan kuoria 
perunat itse”. Leirillä saavat vaatteet 
likaantua, ja siellä opitaan rakenta-
maan nuotio, pystyttämään teltta tai 
leipomaan jotain kivaa – tai kokeile-
maan uusia apuvälineitä.

Leirien merkitys,
kavereiden kaipuu
Yhdistyksen vahvuus on jatkossa 
Anniinan mielestä ihan perustavaa 
laatua olevassa yhdistystoiminnassa, 
vertaistuessa ja kavereiden tapaami-

sessa. Leirien merkitys säilyy varmasti, 
kuten kavereiden kaipuu.

– Leirille päästään toisaalta vain 
harvoin tai jotkut lapset eivät koskaan. 
Siksi tarvitaan jotain lähempänä arkea 
olevaa toimintaa kuten esimerkiksi 
Oo mun kaa! -kerhoja. Sekin, että voi 
olla pari tuntia erossa vanhemmistaan, 
on hyvää harjoittelua itsenäisyyteen. 
Olennaista harrastuksissa tai kerhoissa 
on, että lapsilla on kivaa.

Hän on itse käynyt leirien lisäksi 
nimenomaan Oo mun kaa! -kerhoissa 
sekä Sporttiskerhoissa. Sosiaalista pii-
riään hän on laventanut osallistumalla 
myös näkevien nuorten urheiluharras-
tuksiin sekä näytelmäryhmään. Kah-
den eri harrastusmaailman yhdistämi-
nen on ollut antoisaa. Hän kertoo oppi-
neensa olemaan sosiaalinen ja rohkea.

– Vanhemmat ovat myös antaneet 
minun mennä ja tehdä monenlaisia 
asioita, olen siitä iloinen. 
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K
eskittymiskykyni on kuin banaanikärpäsellä 
ja kaikki tuntuu vaikealta, myös kirjoittami-
nen. Elän rinnakkaistodellisuudessa, mihin 
minut kiskaistiin varoittamatta. Entisestä 

elämästä on mukana vain jotain, ja siihen pitää taker-
tua kuin haaksirikkoinen ajelehtivaan puunkappalee-
seen – koti, perhe, työ. Kaikki muu on tuolla jossain 
kauempana. Tosin mukana ovat yhä nuo tärkeimmät. 
Kaikilla ei enää ole. Pelko nostaa myös päätään. Tun-
nistan hahmon kymmenen vuoden takaa. Sillä on ikävä 
kaverijoukko mukanaan. Ne pitää pystyä taklaamaan 
tai ainakin peittämään.

Minun piti kirjoittaa tämä kolumni Lapin lomalta, 
johon olimme lähdössä toisen näkkäriperheen kanssa. 
Kertoa, kuinka on ihanaa päästä valkoiseen maise-
maan ja kuinka perhe pääsee tuulettamaan päätään 
mäkeen ja poroajelulle. Olisin saattanut kertoa myös 
upeista maisemista, auringon parantavasta syleilystä ja 
yhteisistä ajatuksista. Olisin kertonut voimauttavasta 
vertaisseurasta, ystävyydestä ja hyvistä juttutuokioista.

Riksraks.

Olemme kotona 24/7. Satunnaisesti joku uskaltautuu 
kävelylle ja uhkarohkein jopa kauppaan. Haemme 
lisää etäisyyttä. Ei riitä, että istuisimme bussissa pari-
penkissä yksin. Mieluiten istuisimme koko bussissa 
yksin. Tarkemmin ajateltuna olemme siirtyneet takai-
sin oman auton käyttöön, jotta varmistumme, ettei 

mukaan tulee ketään toista eikä etenkään SE. Olemme 
käpertyneet omaan bunkkeriimme ja pyrimme pitä-
mään elämämme hallinnassamme mitä erilaisimmin 
keinoin. Joku ostaa turvakseen vessapaperia, joku toi-
nen jauhelihaa. Varustaudumme käsidesillä ja mas-
keilla. Onkohan niistä kuitenkaan apua? Ei voi tietää, 
mutta jos oloaan voi helpottaa millään näistä, niin se 
on hyvää ja sallittua.

Oma koti on tärkeä tukikohta, mutta omassa elämäs-
säni ainakin myös vertaistuki on ollut ja on edelleen-
kin erityisen isossa roolissa. Olinkin ilahtunut, kun 
järjestöt, joissa toimin, siirtyivät melko ketterästi verk-
koon. Ja eihän se ole sama, että katsellaan toisiamme 
ruudun takaa, mutta se on silti parempaa kuin yksin 
ajatustensa kanssa oleminen. Ja kun kerran uskaltau-
tuu muiden mukaan ruudun takaa, niin kynnys seu-
raavaan tapaamiseen madaltuu. Istuttiinpa me kave-
reiden kesken viinilasin äärelläkin jokunen päivä sit-
ten. Mahtaisi näyttää hassulta, kun katsoisi ulkoa tie-
tämättä viitekehystä, jossa tämä tapahtuu.

Näkövammaisten lasten virtuaalisessa sokkotreffita-
paamisessa juttu lensi ja kuulumiset vaihdettiin. Taisi 
oma poika kysellä herkkujenkin perään. Ensi kerralla 
pitää huomioida myös hänet. Mietimme muiden van-
hempien kanssa, että nyt olisi se kuuluisa tuhannen taa-
lan paikka saada linjoille myös muita perheitä ympäri 
Suomen. Haluaisitko juuri sinä tulla mukaan? Tahtoi-
simme kovasti kuulla, mitä juuri sinulle siellä kuuluu. 

Mitä sinulle kuuluu?

Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

sekä kahden täysi-ikäisen ja 12-vuotiaan Kaarlon äiti.
Nuorimmaisella on heikko näkö.
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TIINA RUULIO

Ratkaisuna päiväkoti
Vantaalla asuvan Janssonin perheen sokea Pauli-poika aloitti päiväkotiuran kaksivuotiaana.
– Se oli mielestämme juuri sopiva aika Paulille aloittaa päiväkoti. Halusin, että hän 
sosiaalistuu ja oppisi leikkimään muiden lasten kanssa, kertoo Paulin äiti Anni Jansson.

E
nnen päiväkotiin menoa Pauli toimi jo var-
sin suvereenisti aikuisten kanssa.

– Hän laittoikin kavereinaan aikuiset etu-
sijalle. Näin siinä vaaran paikan: jos jään 

hänen kanssaan kotiin, hän ei sosiaalistu riittävästi 
toisiin lapsiin, kertoo äiti.

Nykyään 4,5-vuotias Pauli oli oman päiväkotinsa, 
Vantaanlaakson päiväkodin, ensimmäinen sokea lapsi. 
Se, että Paulin päiväkotiura on edistynyt hyvin pien-
ten ryhmästä isojen ryhmään, johtuu pitkälti siitä, että 
Pauli sai heti alusta pitäen päiväkotiin oman henki-
lökohtaisen avustajan, Mari Myllerin.
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Kaiken lisäksi Mylleri oli Janssonin perheelle ennes-
tään tuttu, sillä hän oli ollut ohjaajana kerhossa, jota 
Paulin isoveli Eino kävi.

– Suren kyllä niiden lasten puolesta, jotka eivät 
saa omaa avustajaa päiväkotiin, jatkaa Anni Jansson.

Moni asia jännitti alussa
Vaikka tutun avustajan saaminen rauhoittikin äidin 
mieltä päiväkotiuran alkuvaiheessa, niin moni asia 
jännitti silti.

– Mietin esimerkiksi sitä, miten Paulin ruokailu 
sujuu, sillä se oli ollut meillä hankalaa. Ja ylipäätään 
muiden lasten kanssa oleminen. Entä pystyvätkö päi-
väkodin hoitajat ottamaan Pauli huomioon vai jääkö 
hän sivuhahmoksi silloin kun ei voi osallistua johon-
kin toimintaan. Ja miten päiväkodin aktiviteetteja pys-
tytään ylipäätään muokkaamaan niin, että Pauli saa 
niistä osallisuuden kokemuksen…

Pienten ryhmässä kaikki ei ollutkaan niin helppoa, 
sillä lasten välinen kommunikaatio perustuu siinä 
vaiheessa pitkälti näkemiseen. Tyypillisesti siis sii-
hen, että lapsi juoksee toisen luo, katsoo tätä ja nau-
retaan päälle.

 – Tykkäsinkin siitä, kun Pauli pääsi isompien 
ryhmään, jossa jo osataan puhua ja leikkiä. Vaikkei 
hän aina voinutkaan osallistua leikkeihin, hän kuuli, 
mistä puhutaan.

Valo auttaa liikkumisessa
Paulin sokeuden on aiheuttanut LCA eli verkkokal-
von perinnöllinen rappeuma.

– Paulin valon taju on onneksi aika voimakas, ja 
hahmonäköäkin hänellä on. Valon taju auttaa häntä 
liikkumisessa tosi paljon, sillä hän näkee oviaukoista, 
ikkunoista ja vaikkapa käytävillä olevista lampuista 
tulevan valon.

Pauli on kielellisesti lahjakas ja oppi puhumaan 
varhain.

– Pauli on myös hyvin sosiaalinen. Hän juttelee 
vieraillekin eikä ujostele. Viime aikoina olemme saa-
neet painia pojan uhmaiän kanssa aina välillä. Senkin 
kanssa pitää olla tarkkana, etten paapo sokeaa poi-

Anni ja Pauli Jansson Vantaanlaakson päiväkodissa. Erityi-
sen iloinen Anni Jansson on siitä, että Pauli on saanut päi-
väkodista ystäviä. 

kaani liikaa, ettei hän vain kuvittele olevansa meitä 
käskyttävä Kiinan keisari, naurahtaa äiti.

Anni Jansson on ammattinsakin puolesta kiinnos-
tunut oppimisesta ja kehityksestä, opettaja kun on.

– Olen vienyt päiväkotiin sokealle sopivia lautape-
lejä, ääninappikirjoja, kulkuspallon ja Oo mun kaa! 
-leikkikirjan, sillä olen ajatellut, että päiväkodilla ei ole 
varmaankaan rahaa ostaa ylimääräisiä leluja yhdelle 
sokealle lapselle.

Eteenpäin on menty
Liikkumistaidon ohjaaja, fysio- ja toimintaterapeu-
tit ovat myös käyneet päiväkodissa Paulin luona. Päi-
väkodissa on otettu avoimesti vastaan erilaisia vink-
kejä Paulin avuksi.

– Tietenkin minua aina välillä harmittaa, että Pauli 
ei voi olla samalla tavalla mukana asioissa kuin muut 
tai että retkillä hänen täytyy istua rattaissa, koska hän 
liikkuu niin hitaasti. Mutta eteenpäin on menty. Asiat 
eivät tapahdu sormia napsauttamalla.

Erityisen iloinen Anni Jansson on siitä, että Pauli 
on saanut päiväkodista ystäviä. Yksi tyttö on käynyt 
leikkimässä Paulin kotona ja Pauli hänen kotonaan. 
Myös kaverisynttärit ovat kuuluneet kuvioon. 

Paulin päiväkotiura on edistynyt hyvin pienten ryhmästä 
isojen ryhmään. Hän sai heti alusta pitäen päiväkotiin 
oman henkilökohtaisen avustajan, Mari Myllerin.
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– Olin tuntenut Paulin veljen Einon jo 
pihakerhosta, ja kun selvisi, että Paulikin 
on tulossa päiväkotiin kaksivuotiaana, 
kerroin esimiehelle, että haluaisin hänen 
avustajakseen.

Mari Myllerillä ei ollut aiempaa koke-
musta näkövammaisista lapsista, mutta 
erityislapsista kylläkin. 

– Aivan alussa keskityttiin sopeutumi-
seen. Päiväkodissa on myös paljon lap-
sia ja aikuisia sekä paljon ääniä. Periaat-
teessa hän tarvitsi saman huolenpidon ja 
hoivan kuin muutkin lapset.

– Olen saanut paljon tukea ja neuvoa 
arjen asioihin Paulin terapeuteilta, jotka 
ovat käyneet päiväkodissa. Myös van-
hempien kanssa on ollut helppo keskus-
tella.

Kun Pauli oli pieni, oli avustaja läsnä 
oikeastaan aina hänen tukenaan ja tur-
vanaan.

– Nyt kun Pauli oppii koko ajan, täy-
tyy minun osata tarpeen mukaan tehdä 
itseni myös tarpeettomaksi. Olen kuiten-
kin aina näköetäisyydellä, jotta voin seu-
rata häntä.

Nykyään Pauli saattaa sanoa vaikkapa 
liukumäkeen mennessään, että ”älä Mari 
hoida minua”. Se on hyvä itsenäistymi-
sen merkki.

– Avustajana oleminen on ottanut ja 
antanut paljon. Se on ollut minulle itsel-
leni myös valtava ammatillinen matka, 
jatkaa Mari Myller.

Leikkiä ja puhetta
Alkuvaiheeseen liittyi myös päiväko-
din perustaitojen ja leikkien opettelua, 

kuten vaikkapa sitä, miten pikkuautolla 
mennään parkkitaloon.

– Pauli on hyvä leikkijä, mutta muut 
lapset on pitänyt opettaa leikkimään Pau-
lin kanssa. Se on ollut iso osa leikkimistä.

Alussa Mari ja Pauli myös kierteli-
vät ympäri päiväkotia kerta toisensa jäl-
keen, availivat ovia ja rämpyttivät valoja. 
Yhdessä tutkittiin, mikä tavara on missä-
kin. Tänä päivänä Pauli hahmottaakin 
hyvin päiväkodin tilat.

Varsinkin päiväkodin aikuisiin Pauli 
tutustui nopeasti.

– Muiden lasten kanssa ei ollut niin 
helppoa varsinkaan pienten ryhmässä, 
jossa lapset eivät osaa vielä puhua. Lap-
set ovat oppineet vähitellen sen, että 
Paulin kanssa pitää puhua kun leikitään. 
Mielestäni he ovat oppineet kommuni-
koimaan paremmin Paulin ansiosta.

Pauli on osallistunut kaikkeen päivä-
kodin normaalitoimintaan eikä ohjelmaa 
ole juuri muutettu hänen takiaan. Pieniä 
asioita on toki fiilattu, kuten se, että Pauli 
on saanut syödä samassa paikassa.

– Minun tehtäväni on soveltaa asioita 
hänelle sopiviksi. Häntä ei ole jätetty syr-
jään.

Viatonta mielenkiintoa
Päiväkoti-ikäiset lapset ovat osoittaneet 
Paulia kohtaan lähinnä viatonta ja hyvä-
henkistä mielenkiintoa. Pieni lapsi ei 
pysty vielä ymmärtämään, miksi toinen 
ei näe tai miksi silmät liikkuvat hassusti.

– Muut lapset saattavat miettiä 
tämäntyyppisiä asioita ääneen täysin 
avoimesti.

Isojen ryhmässä on harjoiteltu enem-
mänkin sosiaalisia taitoja.

– Tänä vuonna on eniten mietitty, 
miten puretaan tunteita sosiaalisessa 
kanssakäymisessä. Samantyyppisiä asi-
oita käydään läpi myös muiden kanssa. 
Itse asiassa Paulin päiväkotielämä ei 
poikkea juuri lainkaan muiden lasten 
arjesta.

– Koen, että päiväkoti on Paulille 
tosi hyvä paikka henkilökohtaisen tuen 
avulla. Täällä hän saa sosiaalistua, olla 
samanlainen kuin muut lapset. Uskon 
vahvasti, että päiväkoti palvelee hänen 
tulevaa koulunkäyntiään ja ylipäätään 
tulevaisuuttaan. Kukaan ei ole äidin ja 
isän kanssa loppuelämäänsä. 

Kun Pauli (kuvassa) oli pieni, oli avustaja 
läsnä oikeastaan aina päiväkodissa. Nyt 
Pauli haluaa tehdä monia asioita jo itse-
näisesti. Silloin avustaja pysyttelee taka-
alalla.

TIINA RUULIO

Avustajana oleminen 
ottaa ja antaa paljon
Mari Myller on ollut Pauli-pojan henkilökohtainen avustaja 
Vantaanlaakson päiväkodissa lapsen koko päiväkotiuran ajan.
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K
äsittelin edellisissä kolumneissani amma-
tillisia erityisoppilaitoksia ja valmentavia 
(TELMA ja VALMA) koulutuksia. Perus-
koulun päätyttyä vaihtoehtona on myös jat-

kaa perusopetuksen lisäopetuksessa. Monessa kodissa 
ihmetelläänkin, miten ammatilliseen koulutukseen val-
mentava koulutus (VALMA) ja perusopetuksen lisä-
opetus (kymppiluokka) eroavat toisistaan.

Perusopetuksen lisäopetuksen tarkoituksena on vah-
vistaa opiskelijan itsenäistymistä, omatoimisuutta, vas-
tuullisuutta ja opiskelutaitoja. Lisäopetuksen kenties 
tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää opiskelijan opil-
listen valmiuksien parantamista niin, että hän pys-
tyy siirtymään lisäopetuksen jälkeen toisen asteen 
koulutukseen sillä tavalla, että hän kykenee tehok-
kaasti opiskelemaan siellä muun ryhmän kanssa. 
Myös ammatilliseen koulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa keskitytään osittain samoihin asioi-
hin, joten on ymmärrettävää, että koulutusten ver-
tailu voi olla hämmentävää.

Merkittävä ero ammatilliseen koulutukseen valmen-
tavan koulutuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen 
välillä liittyy koulutusten kohderyhmään. Lisäopetus 
on suunnattu niille, jotka ovat päättäneet peruskou-
lunsa joko samana tai edellisenä vuonna. Valmenta-

Perusopetuksen lisäopetus
vaan koulutukseen pääsevät myös aikuiset ja sellai-
set opiskelijat, jotka haluavat kehittää suomen kie-
len taitoaan. Lisäopetus järjestetään perusopetuksen 
viitekehyksessä, kun taas valmentava koulutus voi-
daan järjestää joko ammatillisessa oppilaitoksessa 
tai ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.

Lisäopetus sopii erityisen hyvin niille nuorille, jotka 
haluavat parantaa peruskoulun arvosanoja ja ker-
rata peruskoulun oppiaineita. Edellä mainittu onkin 
perusopetuksen lisäopetuksen ydintehtäviä. Valmen-
tava koulutus taas sopii niille nuorille, jotka eivät ole 
varmoja siitä, mitä he haluaisivat opiskella perus-
koulun jälkeen. Valmentavan koulutuksen aikana on 
mahdollista tutustua työelämään ja erilaisiin amma-
tillisiin koulutuksiin. Eli jos peruskoulun oppimäärä 
on hallussa, mutta nuori ei vain tiedä, mitä hän halu-
aisi opiskella, kannattaa suunnata VALMA:lle. Mutta 
mikäli peruskoulun oppimäärä ei ole hallussa, ja pel-
kona on, etteivät nuoren valmiudet riitä toisen asteen 
opintoihin, on perusopetuksen lisäopetus oikea osoite.

Kumpaankin koulutukseen hakeudutaan opiskele-
maan opintopolku.fi -palvelun kautta. Niin ammatil-
liseen koulutukseen valmentavan koulutuksen kuin 
perusopetuksen lisäopetuksenkin hakuaika keväällä 
2020 on 19.5. – 21.7. 

Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa työelämäasiantuntijana.

Hänen vastuualueeseensa kuuluvat alle 30-vuotiaiden
työelämä- ja opiskeluasiat.
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A
mu Urhonen on Tampe-
reen kaupunginvaltuuston 
varajäsen (vihr.), seksuaali-
neuvoja ja Vammaisuuden 

vaiettu historia -hankkeen hankepääl-
likkö. Hän on opiskellut kirkkohistoriaa. 
Tämän lisäksi hän on naimisissa, kahden 
lapsen äiti ja synnynnäisesti CP-vammai-
nen. Hän on käyttänyt aina pyörätuolia.

 – Omat vanhempani huomasivat 
kuulemma jo varhaisessa vaiheessa, 
että minun ylitseni ei helposti kävellä. 
Menin salaa naimisiin. Isäni kertoi 
vihkimisen jälkeen pidetyssä tilaisuu-
dessa, että hän on tottunut siihen, että 
hänen tyttärensä tekee omia valinto-
jaan, ja hän voi vain seurata niitä tyy-
tyväisenä.

Vammaisten palvelujärjestelmä on 
Amu Urhosen mukaan osittain kan-
kea ja osaksi ei.

TIINA RUULIO

Tärkeä kysymys vammaiselle lapselle:

Mitä haluat itse tehdä?
Vammaisten lasten ja nuorten 
itsemääräämisoikeuden ja 
oman tahdon lujittaminen ovat 
lopulta varsin yksinker taisia 
asioita. – Pitää vain kysyä,
mitä vammaiset lapset ja
nuoret haluavat tehdä. Tätä
ei usein kysytä, tai jos kysytään, 
toiveita ei noudateta, kertoo 
vammaisaktivisti Amu Urhonen.

KUVAT: JUKKA SALMINEN

– Omat vanhempani huomasivat kuulemma jo varhaisessa vaiheessa, että minun ylitseni 
ei helposti kävellä, kertoo Amu Urhonen.
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– Palvelujen saaminen on sinänsä 
hankalaa, sillä palveluja koskeva tar-
veharkinta on tiukkaa. Se on monelle 
vammaiselle iso ongelma.

Diagnoosista tarpeisiin
Hänestä vammaispolitiikkaa käsitel-
lään silti liikaa palveluiden näkökul-
masta.

– Monien erityispalvelujen tarve 
johtuu siitä, että normipalvelut eivät 
ole saavutettavia tai ne eivät ole esteet-
tömiä vammaisille. Jos vammaisnäkö-
kulma otettaisiin jo lähtökohtaisesti 
huomioon kaikessa päätöksenteossa, 
vammaispalvelujen merkitys asettuisi 
oikeaan asiayhteyteen.

Silloin vammaiset ihmiset olisi hel-
pompi ymmärtää yksilöinä, joilla on 
omat henkilökohtaiset tarpeensa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
uusi vammaispalvelulaki lähtee liik-
keelle ihmisen tarpeista, että tarkas-
tellaankin ihmisen toimintakykyä 
eikä diagnoosia. Nykyään vammai-
sen ihmisen rooli ja elämä nähdään 
aika kapeana. Ei esimerkiksi puhuta 
lainkaan seurustelusta ja sentyyppi-
sistä asioista.

Perustuslakiprofessori Pauli Rau
tiainen onkin todennut, että vam-
maisen ihmisen asemaa määritellään 
sadassa eri laissa.

– Laki eriarvoistaa vammaisen 
hyvin tehokkaasti. Se, saako vammai-
nen palveluja tai ei, on yksi osa tätä 
isompaa kokonaisuutta.

Syrjintää on
Kela on kuitenkin päätöksissään joh-
donmukaisempi kuin kunnat.

– Jos vammaisen lapsen perhe sat -
 tuu asumaan Turussa, on paljon to-
dennäköisempää kuin Helsingissä, 
että lapsi laitetaan erityiskouluun. Hel-
singissä on vahvempi suuntaus kohti 

inkluusiota, jolloin hän pääsisi nor-
maaliin kouluun ja saisi avustajan.

Amu Urhonen sanoo suoraan, 
että vammaisen ihmisoikeudet eivät 
toteudu Suomessa. Syrjintää on kaik-
kialla ja joka asiassa. 

– Vammaispalveluja leikataan her-
kästi kunnissa. Olen saanut lyödä asi-
asta monesti nyrkkiä pöytään Tampe-
reella. Sinänsä kunnallispolitiikka on 
raskas laji, asiat eivät tapahdu kovin-
kaan nopeasti.

Hänen mukaansa koronakriisin 
toimet ovat rajoittaneet vammaisten 
ihmisten elämää erityisellä tavalla.

–Monia terapioita ei saa, ja lähikun-
toutuksestakin piti oikein tapella. On 
unohdettu, että joku saattaa tarvita 
apua. Mielestäni edes poikkeusoloissa 
ei saisi tapahtua niin.

Urhosen mukaan monet vammaiset 
Suomessa ovat köyhiä, ja heidän työl-
lisyysasteensa on alhainen.

– Myös vammaisten osallisuuteen 
pitäisi panostaa ihan ruohonjuurita-
solla. Vammaisia saatetaan esimerkiksi 
kuulla, kun asioista päätetään, mutta 
lopulta kuitenkin päätetään toisin.

Asia koskee myös lapsia ja nuoria.

– Usein sanotaan, että vammaiset 
eivät kerro, mitä he haluavat. Jos ihmi-
selle on hoettu koko hänen elämänsä 
ajan, että joku tietää aina paremmin, 
ei kukaan osaa kertoa omaa mielipi-
dettään yhtäkkiä. Mielipide löytyy var-
masti aina kun sille antaa aikaa ja tilaa.   
Vammaisen pitää myös saada sellai-
nen fiilis, että sillä, mitä minä sanon, 
on jotain merkitystä.

Vanhemmat ovat esteitäkin
Amu Urhosesta vanhemmat voivat 
olla vammaisen lapsen itsenäistymisen 
pahimpia esteitä. Esimerkiksi opetta-
jilla tai koululla voi parhaassa tapauk-
sessa olla taas päinvastainen merkitys.

– Minä pääsin onneksi kouluun, 
jonka opettajat olivat hirveän kannus-
tavia ja tukevia. Heidän avullaan voi-
tin ujouteni.

Myös sillä, miten joku lääkäri tai tera-
peutti puhuu, on suuri vaikutus nimen-
omaan vanhempiin ja heidän kauttaan 
vammaisiin lapsiin. Puhetyyli tarttuu 
helposti asiantuntijalta vanhempiin.

– Valitettavan usein puhutaan vain 
siitä, mitä lapsi ei osaa, kun pitäisi ker-
toa siitä, mitä hän nimenomaan osaa. 
Nykyään sentään onneksi korostetaan, 
että vanhemmat eivät ole kuntoutus-
organisaatio, vaan ennen kaikkea van-
hempia lapsilleen. Minun lapsuudes-
sani asia oli toisin. 

– Nykyään vammaisen ihmisen rooli ja 
elämä nähdään aika kapeana. Ei esimer-
kiksi puhuta lainkaan seurustelusta ja 
sentyyppisistä asioista.

Vammaisen 
ihmisoikeudet eivät 
toteudu Suomessa. 
Syrjintää on 
kaikkialla ja joka 
asiassa.”
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M
ikkeliläinen 9-luokka-
lainen Mirella Snellman 
käy normaalisti Jyväsky-
län Valteri-koulu Oner-

vaa Jyväskylässä. Hän on asunut vii-
kot Valteri-Onervan asuntolassa koko 
yläasteen ja viettää viikonloput kotona 
Mikkelissä.

Mirella on ollut syntymästään asti 
sokea. Hänen tärkeimmät apuväli-
neensä koulunkäynnissä ovat piste-
näyttö ja tietokone. Osa oppikirjoista 
on äänikirjoina.

– Etäopetus on sujunut hyvin, sillä 
olen itsenäinen opiskelija muutenkin. 
Opettaja antaa sähköpostitse tehtävät 
ja teen ne. Koulun ohjaajat soittavat 
päivän mittaan, jolloin tehtävät tarkis-
tetaan. Alussa mm. liikunnanopettaja 
kokeili myös Classroom-ohjelmistoa, 
mutta se ei ollut meille hyvä.

Opettaja ottaa yhteyttä muutaman 
kerran viikossa. Apua saa aina, jos sitä 
tarvitsee.

– Opettaja ja ohjaajat pitävät meidät 
hyvin kasassa. Koska tehtäviä tarkiste-
taan säännöllisin väliajoin, ei voi käydä 
niin, että joku putoaisi pois opetuksesta.

Mirellan luokassa on oppilaita kai-
kilta yläasteen luokilta.

– Välillä pidämme yhdessä muiden 
ysiluokkalaisten kanssa yhteisiä palave-

reja Google Meetissä vaikkapa yhteis-
kuntaopista ja kemiasta, joissa kaikki 
ovat samalla tasolla.

Koulussa kaverit ja harrastukset
Etäkoulu on toiminut Mirellan mukaan 
hyvin, vaikka hän opiskelisikin mie-
luummin koulussa kuin kotona.

– Koulussa ovat kaverit ja harrastuk-
set. Meillä on koulussa bändikerho, ja 
käymme mm. uimassa. Kotona Mikke-
lissä olen ottanut laulutunteja perjantai-
iltapäivisin, mutta nyt kansalaisopiston 
laulutunnit on peruttu.

Hän suoriutuu koulutehtävistä tie-
tokoneen ja pistenäytön avulla.

– Tykkään koulusta, panostan sii-
hen. Lempiaineitani ovat englanti ja 
musiikki. Koska olen käyttänyt tieto-
konetta jo monta vuotta, uudet ohjel-
mistot eivät aiheuta ongelmia.

Mirella on matkustanut bussilla itse-
näisesti Mikkelin ja Jyväskylän väliä 
5-luokalta lähtien Onervan tukijak-
soilla.

Ensi vuosi on hänelle vielä kysymys-
merkki. 

– En ole tehnyt lopullista päätöstä, 
menenkö lukioon tai ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentavaan 
VALMA-koulutukseen. On ollut vielä 
vaikea kuvitella, mitä tekisin koulun 
jälkeen.

Normaalilla lukujärjestyksellä 
mennään
Vantaan kansainvälistä koulua käyvän 
8-luokkalaisen Solina Rostin etäkoulu 
on sujunut ”yllättävänkin hyvin, vaikka 
alussa olikin vähän ongelmia”. 

– Surkein tilanne on tietysti silloin,
jos opettajan netti ei toimi, sanoo Solina.

Oppitunnit pidetään pääosin Google 
Meetissä ja Chatissa live-keskusteluiden 
ja videopuheluiden avulla. Opettajat 
voivat jakaa ruutunsa ja pitää oppitun-
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Mikkeliläinen Mirella Snellman käy Valteri-
koulu Onervaa etänä virusepidemian 
aikana. 
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TIINA RUULIO

Etäkoulu onnistuu 
pienillä säädöillä
Mirella Snellman ja Solina Rosti kertovat, miten heidän 
etäkoulunsa on sujunut koronaviikkojen aikana. Näkövamma 
ei hankaloittanut koulunkäyntiä kohtuuttomasti, ja pienemmät 
ongelmat on voitu ratkaista yhdessä koulun kanssa.



teja sitä kautta. Oppilaat saavat myös 
esittää kysymyksiään.

Suurin osa tehtävistä tehdään Google 
Classroomilla.

Heikkonäköisen Solinan tunnit 
sujuvat normaalin lukujärjestyksen 
mukaan.

– Chattia ei ole ollut kovin helppo 
käyttää, koska sen tekstiä ei saa kun-
nolla suurennettua, ja suuren viestimää-
rän perässä on hankala pysyä. Olenkin 
sopinut, että opettajat käyttävät minun 
tapauksessani tehtävien antoon Wil-
maa. 

– Videopuhelut ovat sen sijaan olleet 
hyödyllisiä. Niistä opetusta on jopa hel-
pompi seurata kuin koulussa, sillä olen 
lähellä ruutua ja voin suurentaa sisältöä 
halutessani. Olen myös saanut kotiin 
A3-kokoon suurennettuja opiskelu-
materiaaleja.

Alku oli sähläystä
Solina on hankkinut ylimääräistä IT-
tukea Näköpiste Polar Printistä, joka 
on erikoistunut näkövammaisten IT-
laitteisiin ja tukeen.

– Ensimmäinen etäopiskeluviikko oli 
aikamoista sähläystä, kun ohjelmistot 
olivat uusia, eikä kukaan oikein osan-
nut neuvoa niiden käytössä. Opetta-
jat eivät ehtineet ottaa oppilaita kovin 
hyvin huomioon. 

Etäopetuksen edetessä opettajat ovat 
havainneet, että kaikille ei toimi saman-
lainen etäopetus.

Myös läksyjen määrissä on ollut 
vaihteluja.

– Esimerkiksi viime viikolla (vko 
14) läksyjä tuli puolet enemmän kuin 
normaalisti. Koska nyt ei ole kokeita 
tai pöytäryhmissä keskustelua, kaikki 
tehtävät pitää tehdä kirjallisesti. Se kävi 
raskaaksi. Onneksi läksyjen määrä on 
nyt tasaantunut ja olen saanut palaut-
taa joitakin tehtäviä myöhässä.

Solinakin kaipaa normaalia koulua 
ja sen sosiaalisuutta. 

– Sokkopingistäkään en ole päässyt 
treenaamaan muiden kanssa.

Solinan vanhemmat tekevät töitä 
kotona, ja 9-vuotias veli käy etäkoulua. 

– Aika sopuisasti on kotona mennyt, 
vaikka välillä ärsyttääkin, kun kaikki 
ovat samassa tilassa eikä omaa rauhaa 
ole tarpeeksi. 

Chattia ei ole ollut kovin helppo käyttää, 
koska sen tekstiä ei saa kunnolla 
suurennettua, ja suuren viestimäärän 
perässä on hankala pysyä.”
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Vantaalainen Solina Rosti kertoo, että 
ensimmäinen etäopetusviikko oli varsi-
naista sähellystä, mutta sittemmin etä-
koulu alkoi sujua paremmin.
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Isän
kommentti
etäopetuksesta
– Solinan etäkoulutyön käynnistä-
misessä on ollut tietysti jonkin ver-
ran vaikeuksia, mutta se on läh-
tenyt alkuhankaluuksien jälkeen 
yllättävän hyvin käyntiin. Tämä 
johtuu varmaan osaltaan siitä, että 
iso osa koulutöistä tehtiin Google 
Classroomissa jo ennen etäope-
tuksen alkua. Etäily vaatii opetta-
jalta paljon, ja opetustyön hallinta 
on hyvin erilaista nyt. Eri aineiden 
sujumiseen vaikuttaakin paljon 
se, kuinka hyvin opettajat osaavat 
ottaa oppilaiden tarpeet etäope-
tuksessa huomioon, Solinan isä 
Jussi Rosti toteaa.



T
iedot ovat peräisin sähköi-
sestä kyselystä, joka lähetet-
tiin Näkövammaiset lapset 
ry:n perheille helmikuussa 

2020. Vastauksissa 51 vanhempaa ker-
toi toiveistaan ja arvioi yhdistyksen toi-
mintoja. 

Suurin osa vastanneista (80 %) koki 
Silmäterästä olevan hyötyä, 16 % vas-
tasi ei samaa/eri mieltä ja 2 % ei hyö-
tynyt lehdestä. 

Lehden välityksellä lukijat tavoitta-
vat ajankohtaiset tapahtumat, saavat 
vertaistukea, tietoa sosiaaliturvasta, 
varhaiskasvatuksesta ja koulusta sekä 
opiskelusta ja työelämästä. ”Lehti on 
tietolähde ja vertaistuen väylä”, kir-
joitti yksi vastaajista. 

Silmäterään toivottiin henkilökuvia 
ja haastatteluja vertaisista, perheistä 
ja lapsista.

Juttujen pitäisi tasapuolisesti koh-
dentua eri-ikäisiin: vauva-aikaan, var-
haiskasvatukseen, peruskouluun, 2. 
asteelle ja aikuisuuden kynnykselle. 

ANNE LATVA-NIKKOLA

JÄSENKYSELY:

Yhdistys on oljenkorsi arkeen 
ja väylä vertaistukeen
Näkövammaiset lapset ry:n tärkeimmiksi toimintamuodoiksi mainittiin Silmäterä-lehti (82 %), 
valtakunnalliset perhetapaamiset (60 %) ja näkövammaisille lapsille suunnattu Oo mun kaa! 
-toiminta (47 %). 

Tietoja kaivattiin muun muassa apu-
välineistä, kuntoutuksesta ja erilaisista 
näkövammoista. 

Silmäterän välityksellä ”perheet saa-
vat toivoa siitä, että asiat voivat mennä 
myös hyvin ja että kannattaa rakastaa 
lasta ja tukea häntä, eikä hukata toi-
voa, vaikka lapsi onkin vammainen”, 
kirjoitti vanhempi vastauksessaan.

Silmatera.fi-sivustolta jäsenperheet 
selasivat ajankohtaisia tapahtumia (68 

%) ja ilmoittautuivat tapahtumiin (39 
%). Nettisivut olivat tärkeä tiedon-
haussa (56 %) sekä sosiaaliturvaan liit-
tyvien asioiden tarkistuksissa (34 %). 
Nettisivuilta luettiin myös vertaista-
rinoita ja etsittiin lapsille vertaisko-
kemuksia. 

Toiveissa mukavaa yhdessäoloa
Vastanneista 80 % kertoi yhdistyksen 
järjestävän mielenkiintoisia tapahtu-
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Lapsille suunnatut tapahtumat ovat 
vanhemmille lomaa ja tarjoavat vertaistuen.

Näkövammaiset lapset ry:ssä on toi-
minut aikanaan vapaaehtoiset tuki-
henkilöt, näkövammaisen lapsen 
vanhemmat. He kutsuivat alueen 
perheitä yhteisiin vertaistapahtu-
miin. Toiminta on vuosien saatossa 
pienentynyt, mutta jäsenkyselyn 
toiveiden perusteella tällaisesta 
ollaan kiinnostuneita. 

Vastaajista 12 % voisi toimia tule-
vaisuudessa tapahtumien luotsaa-
jana. Mikäli haluaisit koota näkö-
vammaisten lasten perheitä yhteen, 
olethan yhteydessä Näkövammaiset 
lapset ry:n toimistolle. Ideoidaan 
yhdessä tapahtuma asuinpaikkasi 
läheisyyteen. 

Haluaisitko 
luotsata perheitä 
yhteen?

mia, 18 % vastasi ei samaa/eri mieltä 
ja 2% oli osittain eri mieltä. Vastan-
neista 47 % kertoi, ettei ole osallistu-
nut vertaistapahtumiin, koska ne ovat 

sijainniltaan liian kaukana asuinpai-
kasta. Haasteena valtakunnallisessa 
toiminnassa on saattaa yhteen eri-ikäi-
set ja kaukana toisistaan asuvat per-
heet. Alle kymmenesosa vastanneista 
(9 %) kertoi arjessa olevan muuta teke-
mistä tai perheen näkövammainen 
lapsi oli aikuisuuden kynnyksellä eikä 

toiminta kohdentunut enää nuorelle 
näkövammaiselle aikuiselle. 

Vanhemmat toivoivat tapahtu-
mia eri puolille Suomea ja kohden-

netulle ryhmälle iän tai lapsen vam-
man mukaan. 

”Perhetapahtumat ovat meille tär-
keitä. Myös vanhempien tapaaminen 
olisi kivaa. Lapset saisivat olla lapsia 
omassa seurassaan, aikuiset omassaan”, 
kertoi eräs vastaaja. 

Pääkaupunkiseudulle haluttiin ilmai-

sia koko perheelle suunnattuja päiväta-
pahtumia, kuten retkeä kotieläinpi-
halle tai luontoon. Vanhempien ver-
taisillat mainittiin erikseen, sillä nii-
hin on yksinhuoltajien vaivattomampi 
järjestää lastenhoito. ”Näin saisi ver-
taistukea, hemmottelua ja vähän omaa 
aikaa”, kuten vanhempi kirjoitti. Lap-
sille suunnatut tapahtumat ovat van-
hemmille lomaa ja tarjoavat vertais-
tuen. 

Kyselyn mukaan nuorille pitäisi 
kohdentaa omaa toimintaa: yli 16-vuo-
tiaille näkövammaisille nuorille per-
heineen, 20–30-vuotiaille nuorille 
aikuisille sekä teini-ikäisille erikseen 
itsenäistymistä tukevaa vertaisleiriä. 
”Riittävästi avustajia leirin aikana, jotta 
tukea tarvitseva voi osallistua ilman 
henkilökohtaista apua”, toivoi äiti vas-
tauksessaan. 
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– Ottakaa matalalla kynnyksellä yhteys 
joko lapsen omaan kuntoutusohjaa-
jaan, Näkövammaisten liiton oikeuk-
sienvalvonnan asiantuntijoihin tai Val-
terin ohjaavaan opettajaan, jotta ongel-
mat saadaan nopeasti ratkaistuiksi, 
neuvoo Annika Tyynysniemi.

Monissa perheissä ollaan tavatto-
man lujilla. Lasten etäopetus on kyllä 
päättymässä tai jo päättynyt lehtemme 
ilmestyessä, mutta vanhempien etä-
työ luultavimmin ei. Ja näkövammais-
ten lasten perheissä koronaan liittyviä 
ongelmia on muitakin kuin etäopetuk-
sen onnistuminen.

Sekin tiedetään jo, että näkövam-
maiset oppilaat eivät ole saaneet tar-
vitsemaansa koulunkäynnin avusta-
jaa kaikissa kunnissa.

Epidemian jatkuessa pyrkimys 
läheisten kontaktien välttämiseen saat-
taa ylipäätään johtaa vaikeuksiin, jos 
näkövammaisen lapsen tarvitsemat 
tekniset laitteet menevät esimerkiksi 
rikki tai niiden käyttöä pitäisi muu-
ten vain opiskella. Entä keskeytyvätkö 
kaikki terapiat?

Kuka tulee antamaan apua, ja onko 
edes viisasta, että joku ylipäätään tulee?

– Yksittäisten kuntien joustokyky 
on tässä avainasemassa. Pääasia on, 
ettei kenenkään tarvitsisi jäädä ongel-
mien ja kysymysten kanssa yksin, 
Annika Tyynysniemi sanoo.

Palvelujärjestelmä pirstoutunut
Poikkeusaikana vaikeat asiat kumu-
loituvat kunnissakin, joissa valmiiksi 
liian pienellä sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstöllä on nyt töitä kak-
sin verroin.

Näkövammaisen lapsen vanhem-
milla voi olla normiaikoinakin ongel-
mia siinä byrokraattisessa viidakossa, 
johon joutuu lapselle palveluita etsies-
sään. Tyynysniemi sanookin, että aika 
kaukana ollaan yhden luukun periaat-
teesta. Syy on yksinkertainen: lain-
säädäntömme määrittää tarkasti sen, 
mikä elin on kunkin palvelun toteut-
taja – siis joko kunta, sairaanhoito-
piiri tai Kela.

– Tämä pirstaloinen palvelujärjes-
telmä on ongelma kaikissa väestöryh-
missä. Vammaisten lasten osalta tär-
keää on, että lähellä olevat ammatti-
laiset osaisivat katsoa laajakatseisesti 
lapsen tai perheen kokonaistilannetta.

Ei kaikki mene aina putkeen
Tyynysniemi uskoo kuitenkin, että 
vanhemmat osaavat aika hyvin suun-
nistaa tässä viidakossa. Kun perhee-
seen syntyy vammainen lapsi, asiat 
tulevat hyvin esille jo heti alussa. Eri-
koissairaanhoito tekee ensidiagnoo-
sin, ja siitä lähdetään kuntoutusohjaa-
jan kanssa miettimään lapsen ja per-
heen tarpeita.

– Kuntoutusohjaajan rooli on tässä 
iso. Minulla on käsitys, että lapsen tar-
peet tulevat hyvin huomioon otetuiksi, 
mutta kaikki ei tietenkään mene aina 
putkeen.

Sen hän sanoo, että kuntien vam-
maispalveluiden puolella on jonkin 
verran tietämättömyyttä ja vääriä asen-
teitakin.

– Olen kuullut tapauksista, joissa 
kunta on asettanut kuljetuspalvelui-
den ikärajaksi 10 vuotta. Vammaispal-
velulaissa ei kuitenkaan puhuta ikära-
joista. Tarvetta arvioitaessa tulee ver-
rata näkövammaista lasta samanikäi-
sen vammattoman lapsen kykyyn liik-
kua itsenäisesti. 9-vuotias pystyy kul-
kemaan itse bussissa, mutta 9-vuo-
tias näkövammainen ei, joten hänelle 

PERTTI JOKINEN

Ei anneta periksi 
koronalle
Eritoten korona hankaloittaa niiden elämää, joiden elämä on 
tarpeeksi hankalaa muutenkin. Tähän ryhmään kuuluvat myös 
näkövammaiset lapset. Mutta Näkövammaisten liiton lapsi- ja 
perhetyön asiantuntijan Annika Tyynysniemen mukaan korona 
on kyllä selätettävissä.
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Pääasia on, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä 
ongelmien ja kysymysten kanssa yksin.”

tämä ”itsenäisyys” pitää turvata muulla 
tavalla.

Tyynysniemen mielestä näkövam-
maisen lapsen koulu- ja opiskelutie on 
kuitenkin kyetty järjestämään vankalle 
pohjalle. Koulupolun varrella tärkeässä 
roolissa ovat myös Oppimis- ja ohjaus-
keskus Valterin ohjaavat opettajat.

Tilanne aika hyvä
Palataan takaisin ikävään koronaan. 
Miten Tyynysniemen mielestä näkö-
vammaiset lapset ja nuoret pärjäävät 
tässä uudessa todellisuudessa?

– Hirmu iso kysymys. Ymmärrän, 
että pelkoa on paljon, mutta minulle 
kantautuneiden palautteiden perus-
teella sanoisin, että olemme aika 
hyvässä tilanteessa. Pääsääntöisesti 
näkövammaisilla lapsilla ovat apuvä-
lineet olleet käytössä jo ennen korona-
aikaa. Lapset, koulun henkilökunta 
ja huoltajatkin ovat niiden käyttöön 
perehtyneet. Mutta valtava digiloik-
kahan tämä on ollut monelle. 

Erityisinä näkövammaisuuteen liitty-
vinä huolenaiheina Tyynysniemi mai-
nitsee lapsen mahdollisuuden saada 

tarvitsemaansa tukea etäopetukseen. 
Ja tämä huoli on osoittautunut epide-
mian jatkuessa oikeaksi. Kunnilla on 
ollut vaikeuksia vastata kysyntään. 

– Tärkeintä onkin ollut se, kuinka 
lapsi saa apua kotiin koulun aikuiselta 
tai miten etätöitä tekevät vanhemmat 
ehtivät tukea lastaan.

Huolta on aiheuttanut toki myös 
tilanne, jos ja kun jokin opiskelun 
apuväline menee rikki. Mistä saa-
daan uusi, kuka pystyy sen korjaamaan 
nopealla aikataululla, kun kaikkia ei 
ilmeisesti edes huolleta Suomessa? 

P
IX

A
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A
Y
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Näkövammaisille ylioppilaskokelaille pitää turvata mah-
dollisuus suorittaa tutkinto myös erityisjärjestelyin ja 
kokonaan paperisena. Tätä vaaditaan Adressit.com -pal-
velussa olevassa adressissa, jonka aloitteentekijänä on 
Mari Kempas. Tällä hetkellä siinä on allekirjoituksia neli-
sensataa.

Ne kokelaat, joilla on erityistarpeita, ovat eriarvoisessa 
asemassa joutuessaan pääsääntöisesti valittamaan oikeuk-
sistaan Helsingin hallinto-oikeuteen saadakseen suorittaa 
kokeen, jossa kykenevät näyttämään parhaan osaamisensa. 
Tähän tilanteeseen jouduttiin, kun ylioppilastutkinto muut-
tui kokonaan sähköiseksi.

Adressissa todetaan valitusprosessin muodostuvan 
aivan liian pitkäksi. Siksi siinä vaaditaan ylioppilastutkinto-
lautakuntaa tekemään erityisjärjestelypäätökset niin, että 
kokelas pääsee viipymättä tekemään kokeensa suunnit-
telemallaan aikataululla. Tähän asti lautakunta on nimit-
täin linjannut, ettei paperinen koe ole enää mahdolli-
nen kenellekään, vaikka se on monelle ainoa tapa hallita 
työssä itsenäisen tekemisen ote.

YTL:n tulee adressin allekirjoittajien mielestä tarjota 
mahdollisuus näkövammaiselle kokelaalle myös ns. yhdis-
telmäkokeeseen siten, että osa kokeesta tehdään perin-
teisenä sähköisenä näkövammaisen ylioppilaskokeena ja 

osa paperikokeena, jossa tehtävänasettelun jälkeen on 
vastaustilaruudukko. Opiskelija voi valita tehtäväkohtai-
sesti, kummalla tavalla tehtävän tekee.

Paperikokeen tilalle on kehitetty mahdollisuus ns. avus-
tettuun tulostukseen, jossa yksittäisiä tehtäviä on mah-
dollista tulostaa ja skannata. Kun avustaja käyttää yo-
kokelaan kannettavaa tietokonetta näihin tarkoituksiin, 
kokelas on ilman konettaan. Tätä varten adressissa vaa-
ditaan, että kokelaan tulee avustetun tulostuksen vaihto-
ehdossa saada valvojan valvomaan erillistilaansa kaksi tie-
tokonetta, joista avustajan kone on kytketty tulostimeen 
ja skanneriin. Avustettu tulostus ei saisi myöskään viedä 
aikaa vammaiselle kokelaalle myönnetystä lisäajasta, ja 
sen tulee perustua suostumukseen.

 Adressin allekirjoittajat vaativat, että YTL:n tulee eri-
tyisjärjestelyistä päättäessään ottaa huomioon yhdenver-
taisuuslaki, lain henki, tilannetekijät sekä erityisesti vam-
maisen positiivinen erityiskohtelu. Päätösten tulee aina 
perustua opiskelijan kuulemiseen ja suostumukseen sekä 
tilannetekijöiden kokonaisharkintaan.

Adressin sisällöstä on pyydetty yhdenvertaisuusvaltuu-
tetun mielipide. Sen mukaan YTL ei tulkitse yhdenvertai-
suuslakia oikein. Valtuutettu pitää paperista yo-koetta 
kohtuullisena vaatimuksena. 

Ylioppilaskoe voitava tehdä myös paperisena



M
aaseudulla lapsuuteni eläneenä aika kului 
urheilun ja harrastusten parissa. Niitä oli-
vat muiden muassa lentopallo, jalkapallo 
ja yleisurheilu. Vielä yläkouluiässä kävin 

vapaa-ajalla usein uimassakin. Lisäksi erilaiset pihape-
lit olivat parasta ajankäyttöä.

Erityisesti mailan kanssa pelaaminen – niin sähly kuin 
lätkä - olivat ykkösjuttuja. Tapanani oli käydä myös 
ulkojäillä pelailemassa, ja jääkiekko oli suurin fanit-
tamani laji kuten niin monelle suomalaiselle. Joukku-
eessa en koskaan pelannut, koska lajin harrastaminen 
isossa perheessä olisi tullut liian kalliiksi. Perheiden 
yleisöluisteluvuorot ja koulun liikuntatunnit jäällä 
olivat kuitenkin tärkeitä pienestä pitäen.

Yläkoulun 7. luokan jälkeen pelailu ja eri lajien har-
rastaminen yksi toisensa jälkeen kuitenkin jäi, koska 
näkö heikkeni. Penkkiurheilu ja omaehtoinen kun-
toilu nousivat entistä tärkeämmiksi.

Vuosien päästä lukion jälkeen lähdin opintojen perässä 
pääkaupunkiseudulle, ja tuolloin 19-vuotiaana tutus-
tuin maalipalloon, joka herätti minut: näkövammai-
nenkin voi harrastaa pallopeliä! Joukkuelaji vei muka-
naan. Hieman myöhemmin olen kokeillut sokkofutista.

Keväällä 2018 sain kuulla ystävältäni, että Pohjois-
Amerikassa näkövammaiset pelaavat myös jääkiek-

koa. Siis jääkiekkoa, mikä on itselleni ollut aina se 
ykköslaji seuratessani urheilua. Ja onhan se  valeh-
telematta  ollut sitä myös monelle muulle suoma-
laiselle.

Suunnittelimme ystävän kanssa matkan Kanadaan 
tutustuaksemme lajiin. Loppukesä 2018 tarjosi yhden 
siihenastisen elämäni suurimmista kokemuksista. 
Tunne vetäessäni perässäni jääkiekkolaukkua hotel-
lihuoneesta jäähallille ja odottaessani jäälle pää-
syä oli aivan erityinen. Ollessani jäällä ensimmäistä 
kertaa elämässäni täydet varusteet päällä koin flow-
tilan, joka ei unohdu. Siitä olin aina haaveillut. Olen 
sokea, ja kuitenkin yhtäkkiä olen pelaamassa lätkää 
– Kanadassa.

Tuo matka käynnisti prosessin, joka johti tammi-
helmikuun vaihteessa 2020 Suomen ensimmäiseen 
ja samalla koko Euroopan suurimpaan näkövam-
maiskiekkoleiriin. Leirin keräämä suosio oli suurta, 
ja innostuksen määrä osallistujissa liikuttaa vieläkin. 
Tapahtuman tunnelmaa ei pysty kuvailemaan – se 
piti kokea itse. Leirin jälkeen näkövammaiskiekkoa 
on pelailtu eri puolilla Suomea ulkojäillä, asfaltti-
pihoilla ja Vantaalla jo säännöllisissä treeneissäkin.

Asia, josta näkevänä haaveilin, toteutui vasta näkö-
vammaisena. Näkövammainenkin voi olla jääkiek-
koilija. Kannattaa siis unelmoida. 

Kannattaa unelmoida

Markus Tihumäki on lukioikäisenä sokeutunut yliopisto-opiskelija, joka toimii  
aktiivisena mm. Näkövammaisten liiton nuorisotoimessa sekä urheiluseura Aisti 
Sportissa maajoukkuemaalipalloilussa.
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Vanha uusi 
pikkulasten 
harjoituskeppi

Kaikkien tuntema näkövammaisen valkoinen keppi on nyt saanut rinnalleen uudistetun 
pikkulasten version, harjoituskepin. Sitä kutsutaan myös nimellä löytöpyörä, sillä kepin alapäässä 
on pyörä. Kepin ideana on se, että verrattain pieni lapsi voi kulkea sen kanssa ilman että hänen 
täytyy pitää kiinni äidin tai isän kädestä.

TIINA RUULIO



Näkövammaiset lapset ovat rohkeita, jos 
heille annetaan siihen mahdollisuus.”
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H
arjoituskepin avulla noin 
3–4-vuotias lapsi oppii 
myös löytämään ja tun-
nistamaan erilaisia pin-

toja kuoppineen, esteineen sekä myös 
ylä- ja alamäkiä.

– Varhaisvaiheen kuntoutuksessa 
on ollut todella tarvetta konkreetti-
selle apuvälineelle 
ennen kuin val-
koisen kepin har-
joittelu kannattaa aloittaa, kertoo 
Näkövammaisten liiton kuntoutus-
ohjaaja Timo Ylikarhu.

Käytännössä pienten lasten apu-
välineinä ovat toimineet usein lelut, 
kuten edessä kulkevat työntökär-
ryt, joilla on tuettu lähinnä käve-
lemään oppimista.

Harjoituskeppi ei kuitenkaan 
ole tukikeppi eli lapsen täytyy osata 
kävellä hyvin ennen kuin voi aloittaa.

– Uusi harjoituskeppi on ollut 
markkinoilla korkeintaan pari kuu-
kautta. Edellisen sukupolven vas-
taavia keppejä tehtiin noin 20–25 
vuotta sitten, mutta niitä ei ole enää 
jäljellä kuin muutamia eri keskus-
sairaaloissa.

T-malliset sakarat ja pyörä
Keppiä valmistaa Suomen Vane-
ritarvike, joka myös tuotteisti sen 
uudelleen. Uuden sukupolven har-
joituskepin synnyttämiseen tarvit-
tiin myös TAYS:in lasten kuntou-
tusohjaajan Heidi Haapalehdon 
aktiivisuutta sekä lahjoitusvaroja.

Harjoituskeppi on sinällään 
äärettömän yksinkertainen apu-
väline: puisen kepin yläpäässä on 
T-malliset sakarat ja alapäässä 
pyörä.

– Tässä kehitystyössä ei siis 
otettu digiloikkaa, naurahtaa Yli-
karhu.

Hän toivoo, että 
keppiä saisi jat-
kossa keskussai-

raaloiden kautta. 
Asiak kaiden ei kannata 

ryhtyä sitä itse hankkimaan.
– Liikkumistaidon ohjaajien 

pitäisi arvioida joka kerta erik-
seen, auttaako kepin käyttö itsenäi-
sen liikkumisen kehitystä. Mitä hei-
kompi näkö lapsella on, sitä toden-
näköisemmin hän tarvitsee tämän-
tyyppistä apuvälinettä. Jossain tapa-
uksessa myös lelusta eli vaikka kot-
tikärryjen työntelystä voidaan siir-
tyä suoraan ensimmäiseen varsinai-
seen valkoiseen keppiin.

Luontaisesti rohkea
Vaikka Ylikarhu itse on varsin digi-
orientoitunut henkilö, hän ei usko 
eikä toivo, että älypuhelin appeineen 
syrjäyttää perinteiset liikkumistai-
don apuvälineet näkövammaisilla 
lapsilla ja nuorilla.

– Sanoisin mieluummin niin, 
että tekniset apuvälineet ovat 
usein hyvä apu valkoisen kepin rin-
nalla. Esimerkiksi paljon käytetty 
BlindSquare-sovellus on varsin hyö-
dyllinen sovellus kertoessaan näkö-
vammaiselle kulloisenkin olinpai-
kan. Se ei kuitenkaan kerro, milloin 
edessä on kivi, kuoppa tai porras. 
Siihen tarvitaan valkoista keppiä.

Ylikarhu kannustaa kaikkia 
näkövammaisten lasten vanhem-
pia ruokkimaan lapsen luontaista 
löytöretkeilijän uteliaisuutta. Lapset 
ovat myös rohkeita, jos vain heille 

annetaan siihen mahdollisuus.

 – Harjoituskeppiä käyttävän lap-
sen ei silti tarvitse osata liikkua itse-
näisesti kuin kodin seinien sisäpuo-
lella tai omalla pihalla. Näkevältä-
kään pikkulapselta ei voi edellyttää 
sen enempää.

Vanhempien näkemys lapsen liik-
kumisesta vaatii usein prosessointia.

– Vauvaiän jälkeen vanhemmat 
joutuvat pohtimaan uudella tavalla 
sitä, mitä lapsen heikkonäköisyys 
konkreettisesti tarkoittaa. Aika pian 
lapsen pitäisi osata leikkiä pihalla 
ja kulkea lyhyitä matkoja. Se vaatii 
vanhemmilta työtä ja kuntouttavaa 
otetta.

Ylikarhun mukaan näkövammai-
sen lapsen pitäisi saada kiipeillä, 
roikkua, möyrytä ja kontata maassa. 
Muuten hän ei saa riittävästi erilai-
sia valmiuksia.

– Myös muita aisteja kuin näkö-
aistia kannattaa kehittää koko ajan, 
jotta nuoresta tulisi taitava itsenäi-
nen liikkuja. 

Vanha uusi 
pikkulasten 
harjoituskeppi



Joudumme perumaan koronavirusepidemian 
vuoksi kaikki lomamme maaliskuun lopulta läh-
tien näillä näkymillä elokuun alkuun saakka. 
Me Sokeain lasten tuki ry:ssä haluamme silti 
uskoa, että paremmat ajat koittavat pian. Siksi 
haluamme kertoa syksyn lomista ja tapahtu-
mista.

Sokeain lasten tuki ry:n toiminta 
elo-marraskuussa 2020

Sokeain lasten tuki ry järjestää lomatoimintaa näkö-
vammaisten lasten perheille. Mielellään kuulemme 
teiltä toiveita, mikä syksyllä tai seuraavana vuonna 
ilahduttaisi teitä ja antaisi voimavaroja perheellenne. 
Tänä vuonna teemana ovat hevoset, entä mikähän 
voisi olla teema vuodelle 2021?

Toivomme, että syksyllä on jo turvallista toimia 
yhdessä. Ennen sitä: jaksamista ja voimia teille jokai-
selle.

Petra, tallikoira ja Janetta.
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Tee lomahakemus kotisivujemme kautta
tai lähetä sähköpostia

Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
p. 045 261 9400
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Im memoriam

Perhekeskeisen
työn pioneeri
Joulukuussa saimme suruviestin, että Sokeain lasten tuki 
ry:n pitkäaikaisin puheenjohtaja ja näkövammaisten las-
ten kuntoutuksen uranuurtaja Leena Erkkilä on kuol-
lut. Hän aloitti työt Sokeain Keskusliitossa (nyk. Näkö-
vammaisten liitto) vuonna 1968 ja teki lähes alusta asti 
myös vapaaehtoistyötä Sokeain lasten tuki ry:ssä. Erkkilä 
toimi vuosina vuodet 1979–1999 yhdistyksen puheen-
johtajana. 

Leena Erkkilä kirjoitti silloin puheenjohtajan palstal-
laan yhdistyksen kantavasta ajatuksesta, joka pätee vielä 
tänä päivänäkin: 

”Sokeain Lasten Tuki ry:n tämän päivän johtokunta 
kunnioittaa perustajajäsenten johtoajatuksia toimin-
noissaan eikä myöskään sydämen lämmöllä toimimista 
ole unohdettu. Koko perheen virkistyspäiviä on järjes-
tetty vuodesta 1982.

Näkövammainen lapsi nauttii erikoisesti koko per-
heen yhteisestä tapahtumasta. Tänä päivänä yhdistys 
pyrkii täyttämään niitä aukkoja, joita hyvin hoidetussa 
yhteiskunnassa vielä kuitenkin jää. 

Sokeain Lasten Tuki ry tarjoaa mielenvirkistystä ja 
uusia elämyksiä virkistyspäivien muodossa. Yhdistys kut-
suu tapahtumiin koko perheen. Erityisesti korostetaan 
koko perheen yhdessä kokemia elämyksiä. Ohjelmissa 
huomioidaan jokainen perhe yksilönä myös omine toi-
veineen ja näkemyksineen. Myös sekä lasten että aikuis-
ten tarpeet on pyritty tasapuolisesti huomioimaan.

Uskomme, että Sokeain Lasten Tuki ry:llä on paik-
kansa ja tehtävänsä yhdistysten joukossa tulevaisuu-
dessakin.”

Ja Leena päättää kirjoituksensa: ”Otamme mielel-
lämme vastaan ideoita ja ehdotuksia yhdistyksen kehit-
tämiseksi.”

Leenan elämäntyötä ja hänen muistoaan kunnioittaen 
Sokeain lasten tuki ry:n hallitus ja Rilla Aura-Korpi

Elokuu
Kullanhuuhdontaa ja patikointia
Lemmenjoki, Inari 4.–8.8.2020 

Koitajoen vaellus- ja melontaloma
Ilomantsi 5.–9.8. 

Syyskuu
Silmäteräpäivä, yhteistyössä
Näkövammaiset lapset ry kanssa
Huittinen 5.–6.9. 

Jänissaaren syysseikkailu
Möhkö, Ilomantsi 8.–12.9.

Ponipäivä, Riihikallion talli
Lemu/Masku 19.9.

Lokakuu
Monivammaisten näkövammaisten
perheleiri, yhteistyössä Näkövammaiset
lapset ry:n kanssa
Aulanko, Hämeenlinna 2.–4.10. 

Monikulttuurinen sirkuspäivä
Turku 10.10.

Ratsastusloma Rekikosken talli
Huittinen 16.–18.10.

Marraskuu
Joulupukinmaa-loma, SantaSport
Rovaniemi 19.–22.11. 

Harrastepäivä, aiheena tubetus,
Junior Games -tapahtuman yhteydessä
Jyväskylä 25.11.

Petra, tallikoira ja Janetta.
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Elli Björkberg
on oikeuksienvalvontalakimies Näkövammaisten liitto ry:stä. Hän on perus- ja 
ihmisoikeuskysymyksistä syttyvä lakimies. Elli pitää oikeudenkäyntien hoita-
misesta ja varsinkin niiden voittamisesta sekä maailmanparantamisesta, ros-
kienlajittelusta ja kuorolaulusta.

Y
K:n vammaisyleissopimuksen vammaisia 
lapsia koskeva artikla edellyttää Suomen 
valtiolta toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
vammaisten lasten oikeus osallistua. Osallis-

tumisen toteuttamiseksi vammaisille lapsille on annet-
tava heidän tarvitsemansa tuki ja apu. Osallisuus ei ole 
ainoastaan harrastamista tai toimintaa, se on olennainen 
osa lapsen kasvua ja itsenäistymistä. Se on perusoikeus.

Huolestuneena olen seurannut kuntien käytäntöjä ja 
päätöksiä, jotka liittyvät näkövammaisten lasten henki-
lökohtaiseen apuun. Päätöksiä tehtäessä johtoajatuksena 
tulee olla vammaisen lapsen etu. Lisäksi lainsäädän-
töä tulisi aina tulkita perusoikeusmyönteisellä tavalla.

Usein kysymys on voimavaraedellytyksestä eli lapsen 
kyvystä tehdä päätöksiä ja valintoja. Korkeimman hal-
linto-oikeuden oikeuskäytännöstä löytyy jonkin ver-
ran tulkinta-apua. Runsaskaan hoidon, hoivan ja val-
vonnan tarve ei suoraan merkitse sitä, ettei voimava-
raedellytys voisi täyttyä. Siitäkin on syytä muistuttaa 
päätöksentekijöitä, ettei näkövammaisuuden aiheut-
tama avuntarve lapsella tai nuorella ole hoitoa, hoivaa 
tai valvontaa, vaan silminä toimimista.

Viime aikoina on saatu kaksi ilahduttavaa päätöstä, 
joiden perusteluissa on nostettu esiin lapsen itsenäis-
tymisen tukeminen. KHO antoi marraskuussa 2019 
vuosikirjaratkaisun KHO:2019:147, jossa 13-vuotiaalle 
nuorelle myönnettiin VPL kuljetuspalvelu. Kunta ja 

hallinto-oikeus eivät myöntäneet palvelua, vaan piti-
vät sosiaalihuoltolain tukihenkilöä riittävänä. Kor-
kein hallinto-oikeus kumosi aikaisemmat päätökset 
ja totesi mm. seuraavaa:

 ”Lääketieteellisen selvityksen lisäksi on otettava huo-
mioon myös muut olosuhteet, kuten valittajan ikään 
liittyvä tarve itsenäistymiseen ja itsenäiseen liikku-
miseen ilman vanhempia. Harrastuksiin osallistumi-
nen sekä 13-vuotiaan lapsen tavanomaisten kaveri-
vierailujen toteutuminen edellyttävät kuljetuspalve-
lun järjestämistä.”

KHO myös linjasi, ettei sosiaalihuoltolain mukaisella 
tukihenkilötoiminnalla voida korvata kuljetuspalvelua.
Helsingin hallinto-oikeus antoi helmikuussa 2020 
myönteisen ratkaisun 10-vuotiaan vammaisen lapsen 
henkilökohtaista apua koskevassa asiassa ja niin ikään 
perusteli päätöstä 10-vuotiaan lapsen ikään liittyvällä 
itsenäistymisen tarpeella. Lapselle oli haettu henkilö-
kohtaista apua 30 tuntia kuukaudessa harrastuksiin, 
ulkona liikkumiseen, muiden lasten kanssa toimimi-
seen ja retkeilyyn.

Hallinto-oikeus totesi: ”Henkilökohtaisen avun perus-
tavoite on avustettavan henkilön itsenäisyyden ja riip-
pumattomuuden lisääminen. Henkilökohtainen apu 
voi sisältää myös hoivan, hoidon ja valvonnan kal-
taista apua, kunhan henkilön avun tarve ei koostu 
pääosin tällaisista avun tarpeista.” 

Kaksi ilahduttavaa päätöstä
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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



w
w

w
.s

ilm
a

te
ra

.f
i

Hyvää 

kesälomaa!


