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Uutisia

Pääkirjoitus

Näkövamma ei haittaa partiossa
Näkövammaisen Jeren harrastus on partio. Hän kuu-
luuHyvinkäänNummenpoikienSeikkailijat-ryhmään,
joka on seitsemän 10–12-vuotiaan pojan lauma.

Idan haaveena tyttöjen jääkiekko
Ida Nirkkonen on 11-vuotias mikkeliläinen kou-
lutyttö, jolla on heikko näkö. Silmälaseissa on
paljon miinusta. Se ei kuitenkaan suuremmin
haittaa Idan elämää.

Kolumni: Maija Somerkivi
Kylmää kyytiä kunnissa

Yhdistyksen toimintaa

Lukijalta: Liina on innostunut
keppihevosista

Inkluusio-opetusta jo 10 vuotta
Inkluusio on vaikea sana, jolla on myös kaksi
hyvää synonyymiä: toimijuus ja osallisuus.

Tärkeintä on ryhmäyttäminen
Opettaja Johanna Pelkonen kertoo, miten
inkluusio toimii hänen koulussaan Pohjois-Es-
poossa.

Näkövammaisten yo-kirjoitukset
muuttuvat
Ensi syksystä lähtien näkövammainen nuori
hoitaa yo-kirjoituksensa samassa Linux-pohjai-
sessa Abitti-käyttöjärjestelmässä kuin muutkin
yo-kokelaat.

Kolumni: Merja Rukko
Luottamus on pelkoa vahvempi.

Omassa Kuplassa
Omassa Kuplassa Podcastissa kaksi nuorta äitiä
kertoo välillä kipeästikin, miltä tuntuu olla näkö-
monivammaisen tyttären äiti. Podcastin kolmatta
kautta suunnitellaan jo.
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My Own life auttaa itsenäistymään
Näkövammaisten liiton My Own Life -kehitys-
hankkeen tarkoituksena on auttaa näkövammai-
sia nuoria elämässä eteenpäin.

Kolumni: Mehmet Kasap
Unelma-ammattia etsimässä.

Kohti koulupolkua
Näkövammaisen lapsen koulupolkua aletaan
suunnitella, kun lapsi on 4–5-vuotias. Varhainen
suunnittelu antaa mm. opetuksen järjestäjälle
mahdollisuuden pohtia, minkälainen opetus
sopisi lapselle parhaiten.

Uutisia

ICT-tukea näkövammaisille
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset on
antanut ICT-tukea näkövammaisille vuodesta
2014. Valtaosa kysymyksistä liittyy nykyisin äly-
puhelimiin.

Nuoria neuvonantajia Valteri-koulusta
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kollegoi-
neen ja kaksi yläkoulun oppilaista koottua
ryhmää keskustelivat yhdenvertaisuudesta
Valteri-koulu Onervassa Jyväskylässä.

Näkövammaisten tilastomies
Matti Ojamo
Näkövammaisten liiton julkaisema vuosittainen
tilastokirja antaa monenlaista mielenkiintoista
tietoa myös näkövammaisista lapsista ja nuo-
rista.

Kolumni: Ville Ukkola
VALMAsta tulee TUVA

Sokeain lasten tuki ry
Esittelyssä uusi toiminnanjohtaja.

Kirjat

Liity jäseneksi
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Tilaa uutiskirje: www.silmatera.fi
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SOTE 100 -lakipaketti eduskuntaan
Hallitus esitti huhtikuussa teknisiä muutoksia usei-
siin eri ministeriöiden hallinnonalan sote-lakeihin.
Lakipaketissa on kyse sote-uudistukseen keskeisesti
liittyvien lakien täsmennyksistä ja päivittämisestä.
Hallitus esittää muutoksia kaikkiaan 109 eri lakiin eri
ministeriöiden hallinnonaloilta.
Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun liit-
tyvä täydennys. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2023

Vauvaperheiden yksinäisyys näkyy
yhteydenotoissa
Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden
jaksamista. Vanhempien uupumus näkyy kasva-
neina yhteydenottoina nimettömään chattiin.
Vanhemmat kertovat uupumuksesta, loputto-
masta univelasta ja yksinäisyydestä. Apua kan-
nattaa hakea heti, kun voimat alkavat olla
lopussa, sillä vauva ei voi odottaa.
Koronaepidemia heikensi viime vuonna vauva-
perheiden jaksamista. Ensi- ja turvakotien liiton
vauvaperheiden palveluiden koronavuoden koke-
mukset kertovat samaa viestiä kuin Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus.
Vauvaperheet ovat jääneet liian yksin pulmien
kanssa. THL:n kyselytutkimuksen mukaan noin
kolmannes kyselyyn vastanneista 3–6 kuukauden
ikäisten vauvojen vanhemmista ilmoitti olevansa
uupunut. Äideistä noin neljäsosa koki koronaepi-
demian vähentäneen jaksamista.

Alpakat toimivat terapiassa
Ypäjällä asuvat alpakat Börje ja Leksa käyvät jaka-
massa ympärilleen hyväksyntää. Kelpaat juuri tuol-
laisena kuin olet, se on kaikille tärkeä tunne.
Joskus ainoa mahdollisuus kokea se on mennä
eläimen luo.
Börjen ja Leksan oleminen paikalla riittää. Pelkkä
niiden lempeä läsnäolo antaa ihmiselle tunteen
siitä, että hänet hyväksytään. Alpakat omistava Sirpa
Ryyppö sanoo, että erilaisia terapiavierailuja on
tehty jo yhteensä parisataa.
Lähde: YLE.

Yhden vanhemman perheet:
Työpaikka ja hoivapalveluja
Erityislapsen vanhemman unelmana on pystyä
yhdistämään työssäkäynti erityislapsen joskus
vaativaankin hoivaan. Tämä onnistuu tarkoin rää-
tälöidyillä kunnallisilla palveluilla. Yhden van-
hemman perheiden liitto ry on listannut muuta-
mia ongelmakohtia kuntien hoivapalveluissa,
jotka tulisi saada kuntoon, jotta vanhemman
työssäkäynti voisi olla mahdollista. Ja mikäli
kunnat rikkovat lakeja, pitäisi siitä tulla sanktio.
– Kunnan tulee noudattaa vammaislakia ja
ryhtyä tukemaan yhdenvertaisesti diagnoosista
riippumatta kaikkia erityistarpeisten lasten per-
heitä.
– Kotipalvelu on toteutettava sosiaalihuoltolain
mukaisella tavalla.
– Erityistarpeisten peruskoululaisten aamu- ja
iltapäivähoito on toteutettava koululain mukai-
sesti.
– Henkilökohtaisia avustajia kohtaan on osoi-
tettava arvostusta ja työoloja on parannettava
niin, että alalle hakeutuu riittävästi hoitajia. Työ-
aikana tulee olla taukoja ja palkan pitää riittää
työntekijän elinkustannuksiin. Erityislapsen
omaishoitajien vapaat tulee toteuttaa. Omaishoi-
tajan loman aikaisia lastenhoitopaikkoja pitää
olla riittävästi, ja hoitopaikkaan pitää voida viedä
perheen terveetkin lapset, jotta hoitajan lepo on
mahdollista.
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Tiina Ruulio
päätoimittaja

Näkövammainen lapsi tai aikuinen on vuosikymmenten saatossa monin tavoin
hyötynyt tieteen tuloksista ja uusista teknisistä innovaatioista. On saatu tietotek‐
niikkaan perustuvia uusia, mittatilaustyönä juuri sokeille tai heikkonäköisille
kehitettyjä palveluita. Ne ovat helpottaneet ratkaisevasti mm. liikkumista, kom‐
munikointia ja maailman tapahtumien seuraamista.

Tässä lehdessä kerrotaan eräästä teknologiselta vaativuudeltaan suhteellisen
yksinkertaisesta viestintämuodosta, jota eivät esimerkiksi näkövammaisten lasten
perheet ole tiettävästi aikaisemmin käyttäneet hyväkseen vaikkapa vertaistuessa.
Kyse on podcastingista eli äänitiedostojen julkaisemisesta verkossa.

Kaksi nuorehkoa näkömonivammaisen lapsen äitiä päättivät auttaa itseään mutta
myös ja ennen kaikkea ”kohtalontovereitaan” perustamalla Omassa kuplassa
-podcastin ja siihen liittyvän Instagram-tilin. He keskustelevat avoimesti siitä,
mitä ongelmia he ovat kohdanneet erityislapsen äiteinä, mitä virheitä on tehty ja
mitä se on heiltä itseltään ottanut, mitä tuonut. Mikään aihe ei ole heille tabu.

Podcast-jaksojen seuraajien kasvava määrä, 30 000 yksittäistä kuuntelukertaa, on
osoittanut, että heidän kehittämälleen palvelulle on ollut laaja piilevä tilaus.
Podcastingin kolmas kausi onkin jo suunnitteilla.

Toinen äideistä kertoi, että hän on lopulta ollut yllättynyt siitä, kuinka paljon eri‐
tyisperheitä Suomessa onkaan ja kuinka vahvasti he kaipaavat vertaistukea – vaik‐
kapa vain mahdollisuutta itkeä ja nauraa yhdessä podcastingin tekijöiden kanssa.

Kun podcasting on osoittautunut erinomaiseksi välineeksi erityislasten vanhem‐
mille, on tästä houkuttelevaa tehdä sellainen rohkea johtopäätös, että se sopisi
varmaan ainakin yhtä hyvin myös näkövammaisille nuorille. Paljon kuuntelijoita
saisi varmaan se muutaman teini-ikäisen nuoren säännöllinen verkko-ohjelma,
jossa he kertoisivat avoimesti omista tuntemuksistaan
sekä keinoistaan selättää voitokkaasti näköongel‐
mansa asettamat esteet elämässään.

Tai onko sellainen ehkä jo olemassa?

Rohkeasti podcastingilla
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Näkövammaisen Jeren harrastus on partio. Hän kuuluu Hyvinkään Nummenpoikien
Seikkailijat-ryhmään, joka on seitsemän 10–12-vuotiaan pojan lauma.

Näkövamma ei
haittaa partiossa
TIINA RUULIO

Uudenmaan partiolaisia eräopaskurssilla Lapissa.

JU
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R
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R yhmän ohjaajana on Jussi
Leinonen ja apulaisohjaajana
Jeren äiti Birgitta Rajala.

– On hyvä Jeren turvallisuuden
kannalta, että hänen äitinsä on

mukana toiminnassa, sillä minulla ei
ole aiempaa kokemusta näkövam‐
maisista pojista, sanoo Leinonen.
Ryhmässä ei kuitenkaan toimita

niin, että vain Jeren äiti toimii poi‐

kansa ohjaajana, vaan ohjaajana voi
yhtä hyvin olla Jussikin.
Jussi Leinonen lähti mukaan par‐

tiotoimintaan omien poikiensa
kautta kymmenen vuotta sitten.
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Jere on käynyt partiota puolitoista
vuotta, ja pitää siitä. Kuvassa Jere ja
partio-ohjaaja Jussi Leinonen.

Hänen kummatkin poikansa kävivät
partiossa, ja isäkin lähti mukaan, kun
pyydettiin. Aikuisista ohjaajista on
partiossa krooninen pula.
Leinonen on ammatiltaan insi‐

nööri.
– Tämä on aikuisillekin samalla

tavalla hyvä harrastus kuin lapsille ja
nuorille. Partiossa ei kilpailla muita
vastaan, vaan kehitytään monipuoli‐
sen tekemisen kautta. Sama koskee
aikuisia.

Jere on pärjännyt hyvin
Partiossa liikutaan paljon luonnossa,
harjoitellaan vastuunkantoa, ryh‐
mässä toimimista ja toisten hyväksy‐
mistä. Myös partioleirit ovat tärkeitä.
Metsässä kuljeskellaan vaikkapa

erilaisilla rasteilla, tehdään ruokaa,
rakennetaan jotain pientä ja tunniste‐
taan lintuja.
Leinosen mukaan Jere on pärjän‐

nyt partiossa hyvin, sillä hän on

perusluonteeltaan reipas poika. Hän
myös malttaa kuunnella, mitä hänelle
sanotaan.
– Olemme olleet yhdessä viime syk‐

systä lähtien. Muut pojat ovat suhtau‐
tuneet hänen pieneen erilaisuuteensa
luontevasti. Jos Jerellä onmukana
jokin apuväline, kaikki yleensä halua‐
vat ja saavatkin kokeilla sitä. Useimmi‐
ten en edes muista Jeren näkövammaa,
sillä asiat sujuvat niin hyvin.
Jeren ryhmä on melko pieni.

Ohjaajan mielestä se on hyvä asia
ryhmän hallinnan näkökulmasta.
– Monet lapset ovat aika levotto‐

mia nykyään. Heille sopii selkeästi
pienempi ryhmä. Ketään tappelupu‐
karia ryhmässä ei ole.

Vastuut kasvavat vähitellen
Hyvinkääläiseen Nummenpojat-lip‐
pukuntaan kuuluu noin 150 jäsentä.
– Olemme poikalippukunta, koska

olemme niin vanha, jo 1920-luvulla

perustettu. Sisarlippukuntamme
Hyvinkäällä onMetsätytöt. Nykyään
on paljon myös sekalippukuntia.
Partiossa oppiminen perustuu

toistuviin rutiineihin ja tekemiseen.
Alussa vastuut ovat yksinkertaisia
kuten kynttilän sytyttäminen tai osal‐
listujalistan tekeminen. Jokainen
sudenpentu toimii siis samalla nok‐
kapentuna oman osaamisensa
mukaan. Kun partiolainen onnistuu,
uskaltaa hän hoitaa toimen seuraa‐
van kerran itsenäisemmin.
Iän ja kokemuksen myötä vastuut‐

kin kasvavat.

Pääasiana oppiminen
Partiossa tehdään paljon erilaisia
asioita ilman kilpailua. Vähän van‐
hemmille partiolaisille mukaan tulee
myös johtajakoulutus, joka alkaa jo
murrosiässä vertaisjohtajuuden har‐
joittelulla.
– Esimerkiksi linnunpönttöä teh‐

täessä tärkeää ei ole, kuinka hieno
pöntöstä tulee, vaan se, että pojat
oppivat rakentamaan pöntön. Epäon‐
nistumisista opitaan eniten, sanoo
partio-ohjaaja Jussi Leinonen
Partiossa voidaan tehdä niitä

asioita, joita pojat haluavat.
– Moni meidän ryhmässä haluaa

myös piirtää, ja sitten me tietenkin
piirretään. Eräs konkreettinen taito,
jota olemme harjoitelleet, on ollut
jäänaskalien käyttö jäällä. Jeren
ryhmän kanssa sitä jouduttiin har‐
joittelemaan virtuaalisesti.
Partiolla menee tänä päivänä

hyvin.
– Eräs tekijä partion suosioon on

se, että toimimme luonnossa mah‐
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dollisimman paljon. Vastuunkantoa‐
kin opetellaan alusta lähtien. Jos
jonkun tehtävänä on tuoda retkelle
suola ja hän unohtaa sen, niin ruoka
syödään sitten suolattomana.

Kesän leirit ovat vielä auki
Partio-ohjaaja Jussi Leinonen sanoo,
että erityisen mukavaa partiossa on
eri-ikäisten poikien yhteistyö ja
kommunikointi vaikkapa leireillä.
– On tosi kiva nähdä, kun viisi eri
korkeudella olevaa päätä on keskit‐
tynyt johonkin yhteiseen tehtävään.
Ensi kesän retket ja leirit ovat

toistaiseksi auki koronatilanteen
takia.
– Viime syksyllä ehdimme kui‐

tenkin tavata ja retkeilläkin omalla
porukalla. Talven olemme tavanneet
etänä, jutelleet ja piirtäneet yhdessä.
Ryhmäytymistä pitää harjoitella aika
useinkin.
Normaaliaikoina retkiä ja leiriä

on paljon. Oman porukan retkien
lisäksi mukaan tulevat koko lippu‐

kunnan isommat leirit kerran kesässä
ja Uudenmaan piirin pidemmät leirit
vähän harvemmin. Niihin osallistuu
jo 2 000 partiolaista. Kuuden vuoden
välein kokoontuvassa Partioliikkeen
Maailmanjärjestön jamboreessa pide‐
täänkin jo helposti 14 000 leiriläisen
grillibileet.
Partio-ohjaaja Jussi Leinonen

ymmärtää sen, että partio kilpailee
monen muun hyvän harrastuksen
kanssa – ja lopulta tyttöjen ja mopo‐
jenkin kanssa sitten teini-iässä.
– Täällä Hyvinkäällä kilpailemme

ehkä eniten jääkiekon kanssa. Aina
kuitenkin toivon, että jotkut jatkaisi‐
vat partiossakin mahdollisimman
pitkään.

Jere haluaa harrastaa partiota
Heikkonäköinen Jere liittyi partioon noin puolitoista vuotta sitten.
Hyvinkääläinen Seikkailijat-ryhmä on ehtinyt tehdä tähänmennessä
yhdenmetsäretken 5–6 kilometrin päässä sijaitsevalle majalle viime
syksynä. Majalla grillattiin makkaraa ja vaahtokarkkeja.
Retki sujui Jeren mukaanmukavasti.
Maaliskuun lopulla, juuri ennen laajempia koronarajoituksia, ehdittiin
pitää viikonloppuleiri Tuusulassa. Siellä nukuttiin joukkueteltassa, jota
kamiina lämmitti. Jerelle se oli elämys, vaikka yöllä olikin vähän kylmä.
Jere pitää partiosta, sillä hän tykkää ylipäätään erilaisista kerhoista
ja toiminnasta. – Käynmyös taekwondossa, AistiSportissa ja kaupungin
kahdessa kerhossa. Haluan liikkua, kertoo viidesluokkalainen Jere.
Hänellä ei ole erityisiä odotuksia partiosta, mutta hän haluaa kuiten-
kin jatkaa siellä käyntiä korona-ajan jälkeenkin. Hän ei ole kuitenkaan
aivan varma, kuinka paljon hän pitää retkeilystä tai leireistä. –Meidän
ohjaaja Jussi on hauska tyyppi. Olemme tavanneet ryhmän kesken
korona-aikana etäyhteyden avulla.
Jeren äiti kysyi alun perin pojaltaan, haluaisiko tämämennä partioon.
Jere sanoi kyllä, koska yksi lisäharrastus mahtui elämään. Hänmyös
tunsi entuudestaan yhden pojan, joka oli käynyt partiossa.
Pojalla ja äidillä on myös hieman kokemusta Lapin vaelluksestakin
viime syksynä, kun he kävivät Lemmenjoella Sokeain lasten tuki ry:n
matkalla.
Jeren äiti on apulaisohjaajana Seikkailijoissa. Se ei haittaa poikaa
yhtään. Jeren äiti Birgitta Rajala arvelee, että hän tuo pojalle tukea ja
turvaa uuteen harrastukseen.

Jussi Leinosesta tuli partio-ohjaaja omien poikien partioharrastuksen kautta.
Tällä hetkellä hän ohjaa Hyvinkään Nummenpoikien Seikkailijat-ryhmää.
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I dan perheeseen kuuluu kaksi pik‐kuveljeä, 9-vuotias Eetu ja 5-vuo‐
tias Teemu, isä Pekka, äitiMinna

sekä 12-vuotias labradorinnoutaja
Miina.
Idan äiti Minna kertoo, että tyttä‐

ren heikko näkö alkoi paljastua noin
vuoden iässä, kun tyttö lähti kävele‐
mään ja kiinnostui lastenohjelmista.

Mikkelissä asuva Ida Nirkkonen on 11-vuotias koulu-
tyttö, jolla on heikko näkö. Silmälaseissa on paljon
miinusta. Se ei kuitenkaan suuremmin haittaa Idan
elämää.

Idan haaveena
tyttöjen jääkiekko

Ida on luonteeltaan reipas ja sosiaa-
linen tyttö.

TIINA RUULIO

– Hänen nenänsä oli aina televi‐
siossa ja kirjoissa kiinni. Pääsimme
melko nopeasti silmäpolille, mutta sen
jälkeen ei tapahtunut juuri mitään,
vaikka Idan näkö heikkeni koko ajan.
Meille kerrottiin, että Idan tapana on
vain katsoa kaikkea läheltä. Jälkeen‐
päin ajateltuna hyväksyimme liian
herkästi sen, mitä meille kerrottiin.

Kolmivuotiaana Ida pääsi isom‐
man sairaalan erikoislääkärille, joka
määräsi hänelle heti miinuslasit. Ida
sai myös diagnoosin, myopiaa ja
hajataitteisuutta, lievää amblyopiaa.
Uusi käänne tuli vanhemmille shok‐
kina.
– Uskon, että Idan tilanne voisi

olla parempi, jos näköön olisi puu‐
tuttu aikaisemmin. Tällä hetkellä
käymme kontrollissa kerran vuo‐
dessa, ja näön heikkeneminen on
ainakin nyt pysähtynyt.
Idan laseissa on reippaasti mii‐

nusta, -18.

Silmälasit olivat helpotus
Minna-äiti myöntää, että Idan ensim‐
mäisten vuosien silmäpoliklinikka‐
kokemukset ovat harmittaneet häntä
ja hänen miestään Pekkaa tavatto‐
masti.
– Meidän olisi varmaan pitänyt

osata vaatia toisen lääkärin mielipide.
Olimme vain liian iloisia siitä, että
Ida kehittyi muuten normaalisti.
Myös Idan isä Pekka myöntää

olleensa pettynyt siihen, kuinka
kauan kesti, ennen kuin Ida pääsi
kunnon silmätutkimuksiin.
Minna sanoo, että hänen takarai‐

vossaan elää vieläkin aika ajoin ajatus
siitä, että tyttären näkö saattaa vielä
heikentyä vaikka sokeutumiseen
saakka.
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– Iso helpotus tietysti oli, että Ida
laittoi mielellään päähänsä jo ensim‐
mäiset silmälasinsa 3-vuotiaana. Hän
oli todella iloinen siitä, että näki.
Tänä päivänäkin hän ottaa lasit pois
päästään viimeiseksi nukkumaan
mennessä ja laittaa ne aamulla
ensimmäiseksi päähänsä.

Sinänsä silmälasit eivät ole mikään
erityisen ihmetyksen aihe Nirkkosen
perheessä, sillä isän puoleisessa
suvussa hyvin monella on silmälasit.

Tukea löytyi omasta
perheestä
Idan vanhemmat olisivat tarvinneet
sekä lääketieteellistä että henkistä
tukea tyttärensä asioiden hoidossa.
– Kaikki tieto on pitänyt todella
kaivaa esiin kyselemällä asioita yhä
uudelleen ja opiskelemalla. Aluksi
meille jopa sanottiin, että Ida ei ole
oikeutettu Kelan vammaistukeen.
Täytin kuitenkin paperit, ja hänelle
myönnettiin tuki. Emme vieläkään
tiedä, saako Ida kaikkea hänelle
oikeutettua tukea.

Idan asioihin liittyvien lomakkei‐
den täyttö on tuntunut välillä todella
hankalalta.

– Minä ja Idan isä olemme
onneksi pystyneet tukemaan toinen
toistamme vaikeissa tilanteissa. Myös
isovanhemmat ovat auttaneet meitä.

Idan äiti ja isä toivovat, että Ida
saisi hankittua itselleen mieluisan
ammatin. Olennaista on, että hän
saisi mennä omien unelmiensa
perässä, tehdä, mitä haluaa.

Koulussa kaikki hyvin
Idan isä Pekka kertoo, että esikoisty‐
tär on kiinnostunut hyvin monenlai‐
sista asioista; tähän saakka näkö ja
silmälasit ovat vain rajoittaneet har‐
rastamista.

– Odotamme, että hän pääsisi sil‐
mäleikkaukseen, jotta miinusta saa‐
taisiin vähän pois. Vielä ei ole kuiten‐
kaan sen aika.

Isä toivoisi myös, että tytär voisi
löytää itselleen mieluisen harrastuk‐
sen. Tähän mennessä vahvat silmäla‐
sit ovat olleet haaveiden toteuttami‐
sen tiellä.

Idan koulu, Lähemäen koulu Mik‐
kelissä, on ottanut tytön heikkonä‐
köisyyden mukavasti huomioon, ja
esimerkiksi valaistusta on muokattu
hänelle sopivaksi. Hän istuu ensim‐
mäisessä pulpetissa ja suurentaa teks‐
tejä tarpeen mukaan. Muita näkemi‐
sen apuvälineitä hän ei ole koulussa
halunnut käyttää.

Idaa ei ole kiusattu koulussa heik‐
konäköisyyden takia.

Isompi yläaste sijaitsee Mikkelin
keskustassa, ja sinne Idakin siirtyy
parin vuoden päästä.

– Tänne suunnitellaan koko ajan
isompia koulukokonaisuuksia. Van‐
hempien mielipidettä asiasta ei
kysytä lainkaan, toteaa äiti.

Valterin käynteihin
ei riittänyt rahaa
Kun äiti kysyy tyttäreltään, näkeekö
hän riittävän hyvin tai onko valaistus
sopiva, Ida vastaa yleensä joo joo
aidon esimurkun tyylillä.

– Sairaalan kuntoutusohjaaja kävi
myös katsomassa Idan tilannetta
koulussa. Oppimis- ja ohjauskeskus
Valterin kanssa kävi huonommin,
sillä kaupunki ei ole pystynyt ohjaa‐
van opettajan käyntejä maksamaan
kuin kerran. Niistä olisi kyllä Idalle
hyötyä, sillä hän voisi tarvita näkemi‐
sen tueksi erilaisia vinkkejä.

Ida pärjää koulussa kivasti ja suo‐
riutuu kolmen kilometrin bussimat‐
kasta kouluun hyvin. Hän on luon‐
teeltaan iloinen, reipas ja sosiaalinen
tyttö.

– Olemme sopeutuneet perheenä
hyvin Idan tilanteeseen. En ole hänen
pärjäämisestään enää niin huolestu‐
nut. Vuositarkastukseen meneminen
kuitenkin jännittää joka kerta.

Etäopetus on sujunut hyvin
Nirkkosen perheessä korona-ajan
etäopetus on sujunut hyvin alun jäl‐
keen.

–Täytyy myöntää, että alussa me
kaikki kiristelimme hampaita jonkin
verran, mutta sitten tilanteeseen
totuttiin, naurahtaa Pekka.

Ida kertoo, että hänellä on kou‐
lussa pari tosi hyvää kaveria. Häntä ei
ole koulussa kiusattu koskaan edes
silmälaseista, sillä luokassa on muita‐
kin rillipäitä. Jos näkemisen kanssa
on tunnilla ongelmia, niin opettaja
auttaa kyllä.

– Vaikka en näe kunnolla, se ei
harmita minua. Olen tottunut asiaan.
Haaveena olisi päästä jääkiekon
pelaajaksi, mutta siihen tarvitsen liki‐
näön korjausta.

Ida isän sylissä 1-vuotiaana.
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Maija Somerkivi
on espoolainen opinto-ohjaaja,

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

vanhemmalla pojallaan Juusolla
on näkövamma.

Kylmää kyytiä kunnissa

K otikunnan merkitys vammaisen elämälle on
hurjan suuri. Viime vuonna yhdenvertai‐
suusvaltuutettu sai ennätysmäärän yhtey‐

denottoja, ja ikävä kyllä, vammaisuus oli toiseksi
suurin syrjintäperuste. Surullista oli myös se, että
syrjintätapausten vastapuolena on yleensä kunta,
jonka palvelut ovat vammaiselle elintärkeitä. Kun
vammainen ei saa tarvitsemiaan palveluita kun‐
nasta, hän ei voi osallistua yhteiskuntaan yhdenver‐
taisesti, vaan elämänpiiri supistuu kodin lähettyville,
ja omaisten vastuu lisääntyy kohtuuttomasti.

Jouduimme itsekin todistamaan tätä rakenteellista
syrjintää, kun kotikaupunkini Espoon kuljetuspalve‐
lut siirtyivät kulkukeskukselle. Ennen niin toimiva,
arkea helpottava järjestelmä purettiin ja tilalle tuli
jäykkä ja epäinhimillinen kulkukeskus. Siitä puhut‐
taessa ei enää voi käyttää sanaa ”palvelu”. Vammaisia
kohdellaan kuin postipaketteja. Esimerkit kuljetusten
arjesta ovat saaneet minut kyyneliin monet kerrat,
kun ihmisiä on jätetty heitteille, auto on jäänyt tule‐
matta tai asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ei ole otettu
huomioon, kun autoon nouseminen on vaatinut koh‐
tuutonta oman terveyden riskeeraamista. Palautetta
ei kuunnella, ja asiakkaisiin suhtaudutaan alentuvasti.

Lähdin tonkimaan tätä mätäpesäkettä tehdessäni
valitusta Juuson saamasta kohtelusta, ja olen joutu‐
nut toteamaan, etteivät virkamiesten asenteet ja
tietämys vammaisuudesta olekaan aivan sillä
tasolla kuin olen omassa kuplassani luullut. Kun
palvelut toimivat ja asiat ovat hyvin, sitä miltei
unohtaa vammaisuutensa. Kun palvelut pettävät,
nousevat heti esille ne arjen haasteet, jotka oli jo
ehtinyt unohtaa. Kun virkamies vammaispalve‐
lussa ei ymmärrä näitä ongelmia, vaikka niistä
kuinka yrittää rautalangalla vääntää mallin, tulee
voimaton ja jopa aggressiivinen olo. Miten jollakin
voi olla pokkaa todeta, että näkövamman aiheutta‐
mista haasteista selviää, kun on rohkea? Tai että
työmatkat kannattaa tehdä polkupyörällä, jos
taksin käyttö on hankalaa.

Pelkoni on, että taloustilanteen tiukentuessa ollaan
kunnissa entistä useammin valmiita polkemaan
vammaisten ihmisoikeuksia rahan säästämisen
nimissä. Vammaiset ovat jo nyt hyvin eriarvoisessa
asemassa riippuen siitä, missä kunnassa sattuvat
asumaan. Tämä saattaa ikävä kyllä kärjistyä enti‐
sestään. Yksittäisten virkamiesten valta on aivan
liian suuri ja lain tulkinta äärettömän laveaa.

Puheenjohtajalta
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Näkömonivammaisten
lasten vanhempien
viikonloppu 21.–22.8.2021

Seuraa meitä
Instagramissa

Nuorten viikonloppu
27.–29.8.2021

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Tarjoamme hengähdystaukoa näkömonivammaisten
lasten vanhemmille vertaisten parissa.
Viikonlopun aikana luvassa on lepoa, virkistystä,

saunomista rantasaunalla ja luonnonrauhaa.
Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 ja päättyy
sunnuntaina lounaaseen klo 11.30.
Viikonloppu on suunnattu ensisijaisesti näkömo-

nivammaisten lasten vanhemmille. Mikäli hakijoita
on vähän, avataan viikonlopun haku kaikille näkö-
vammaisten lasten vanhemmille. Mukaan mahtuu
noin 10 henkeä.

Hinta:
50 e (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)

Hakemukset 6.6.2021 mennessä.

Näkövammaiset lapset ry löytyy nyt Ins-
tagramista. Löydät yhdistyksen tilin nimellä
@nakovammaisetlapset
ja selaimen kautta osoitteesta
instagram.com/nakovammaisetlapset.

Instagramissa kerrotaan näkövammaisen
lapsen arjesta ja perheen elämästä.
Haluatko osallistua sisällöntuotantoon?
Yhdistykseen on jo perustettu WhatsApp-
ryhmä, jonne vanhemmat lähettävät valoku-
via arjestaan.

Laita viesti toiminnanjohtaja Anne Latva-
Nikkolalle, p. 050 403 9080, niin liitämme
sinut ryhmään.

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille
nuorille.
Luvassa on ainakin lautapelejä, jutustelua, nuo-

tioiltaa ja saunomista. Itsenäisen elämän taitoja har-
joitellaan rasteilla. Viikonlopun ohjelmaan kannattaa
esittää omia toiveita jo ilmoittautuessa. Ohjaajat
ideoivat toiminnat toiveiden mukaisesti. Kotiin viemi-
seksi pakataan rohkeutta osallistua Näkövammais-
ten liiton nuorisotoimintaan vuonna 2022.

Leiri alkaa perjantaina klo 18 päivällisellä ja päättyy
sunnuntaina lounaaseen klo 11.30. Vanhemmat vas-
taavat lapsensa kuljetuksesta leirille.
Hinta: 60 e (sisältää majoituksen täysihoidolla ja
ohjelman).

Hakemukset 27.6.2021 mennessä.
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Pohjois-Suomen leiri
11.–12.9.2021

Liikunnallinen perhe-
viikonloppu 3.–5.9.2021

Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkö-
monivammaisten lasten perheille. Ohjelmassa
yhteistä liikuntaa koko perheelle, rentoutumista ja
vertaistarinoita. Leiri järjestetään yhteistyössä
Suomen Paralympiakomitea ry:n aluetoiminnan
suunnittelijan Jarno Saapunkin kanssa.
Aloitus on lauantaina klo 10.00, ja leiri loppuu

sunnuntaina lounaaseen klo 12.00. Pitkämatkalais-
ten on mahdollista yöpyä perjantain ja lauantain
välinen yö hintaan 50 e/aikuinen (sisältää lauantain
aamiaisen).

Hinnat lauantai–sunnuntai:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 20 e
- aikuinen 40 e
- lapsi yli 4-vuotias 20 e
- alle 4-vuotias ilmainen

Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla sportho-
tellin standard-tason 2–4 hengen huoneissa, ruokai-
lut (lauantaina lounas, päivällinen ja iltapala sekä
sunnuntaina aamiainen ja lounas), ohjelman ja
sisäänpääsyn kylpylään.

Hakemukset 8.8.2021 mennessä.

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu,
jossa lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä.
Ohjelmassa on maalipalloilua, pyöräilyä ja muuta
soveltavaa liikuntaa.
Mahdollisuus osallistua ainoastaan maalipallo-

turnaukseen lauantaina klo 11–17, ilman yöpymistä.

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

Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi
vuorokautta) sekä täysihoidon.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Aisti Sportin,
Sokeain lasten tuki ry:n ja Suomen Paralympiako-
mitean kanssa.

Hakemukset 1.8.2021 mennessä.

Pohjois-Suomen leiri
11.–12.9.2021
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Ensitietopäivä
vanhemmille 25.8.2021

Syysviikonloppu
23.–24.10.2021

Vertaisperheitä
sokkotre�eillä

Näkövammaisten lasten vanhempien ensitietopäivä
järjestetään etäyhteyksin keskiviikkona 25.8. klo
15.00–17.00. Oletko hiljattain saanut diagnoosin lap-
sesi näkövammasta? Ensitietopäivässä saat tietoa
tukipalveluista ja tapahtumista sekä kohtaat vertais-
vanhempia.

Ensitietopäivän järjestävät Näkövammaiset lapset ry
ja Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonta.

Ilmoittautuminen 19.8. mennessä:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi.

Kerrothan ilmoittautuessa lapsesi iän ja mahdolliset
toiveet.

Saat ilmoittautumisen jälkeen osallistumislinkin säh-
köpostiisi.

Ensitietopäivään osallistutaan Teamsin välityksellä.
Teamsia ei tarvitse ladata koneelle, vaan se toimii
nettiselaimella. Osallistuminen on maksutonta.

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sok-
kotreffit, kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellon-
polku 1, 00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupa-
tella kahvi-/teekupposen äärellä, ja lapset saavat
touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen
leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat perheille mak-
suttomia.

Syksyn sunnuntait klo 16–18, 29.8., 3.10. ja 28.11.

Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085.

Kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä
sen, onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.
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Kanniston kotieläintila, Alastaro

Vietä viikonloppu vertaisperheiden kanssa rentou-
tuen kotieläintilan maalaismiljöössä Varsinais-Suo-
messa.

Tilan eläimiin tutustutaan alun esittelykierroksella.
Kanniston rauhalliset eläimet antavat hoitaa ja silit-
tää itseään. Puusauna lämpiää, jos osallistujista
löytyy innokas saunan lämmittäjä. Tänä viikonlop-
puna koko perhe puuhaa yhdessä.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 30 e
Muut perheenjäsenet:
- aikuinen 70 e
- 4–15-v. lapsi 20 e
- alle 4-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain ter-
vetulokahvista sunnuntain lounaaseen sekä järjeste-
tyn ohjelman. Majoittuminen on 2–5 hengen perhe-
huoneissa ja aitoissa.

Hakemukset 12.9.2021mennessä.
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Sisukerho

Syksyn Oo mun kaa!
-kerhot

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhossa tanssitaan, tehdään luovia
liike- ja pariharjoituksia erilaisten aistivälineiden
innostamina. Leikin lomassa harjoitellaan vuorovai-
kutustaitoja, kehon hahmottamista 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.
Kerhopäivät ovat 31.8., 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.

Ilmoittautuminen kerhoihin 15.8. mennessä.

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille
lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden
mukaan: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan
ja tavataan kavereita. Ohjauksesta vastaavat pääosin
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerho on maksu-
ton osallistujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 17.30–19.30,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry
(Kuninkaankatu 8 A 4)
6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

Etäkerho
Etäkerho jatkuu kerran kuukaudessa syyskuussa.
Syksyn aikataulu ilmoitetaan elokuussa.

Tamperelainen Liina halusi kertoa
keppihevosharrastuksestaan
Silmäterä-lehdelle.

Kuka olet? Liina 7 v.

Koska sait ensimmäisen
valkoisen keppisi? 3-vuotiaana

Kuinka monta keppiä sinulle on kertynyt? 3

Milloin käytät valkoista keppiä? Koulussa.

Onko sinua kiusattu kepin käytöstä? Ei ole.

Miksi halusit tehdä valkoisesta kepistä keppihevosen?
Koska keppihevoset ovat kivoja ja näitä keppejä oli
tarjolla.

Miten teit kepin?
Ensin lainasin isin sukan. Sitten täytin sen pumpu-
lilla. Sitten solmin nauhan. Sitten koristelin sen.

Onko keppihevosella nimeä? Sinivuokko

Pääseekö sillä kovaa? Pääsee!

LUKI
JALT

A!
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I nkluusio on vaikea sana, jolla onmyös kaksi hyvää synonyymiä:
toimijuus ja osallisuus. Asia nousi

jälleen kerran yhteiskunnalliseksi
puheenaiheeksi helmikuussa, kun
ministeritasolla todettiin, että inkluu‐
sio olisi Suomessa epäonnistunut.
– Inkluusion eräs ongelma on, että

vanhempien ja lasten kokemukset
inkluusiosta vaihtelevat. Inkluusioon
liittyvä kolmiportaisen tuen ohjeistus
on hyvin väljää, ja se antaa alueelli‐
sesti ja koulukohtaisesti paljon liik‐
kumatilaa. Periaatteessa liikkumatila
on hyvä asia, mutta samalla se syn‐
nyttää isoja eroja kuntien, koulujen,
oppilaiden ja perheiden välille, sanoo
inklusiivisen kasvatuksen tutkimuk‐
sen dosentti ja yliopistolehtori Suvi
Lakkala Lapin yliopistosta.
Lakkala on opettanut yli 20 vuotta

erityisopettajana. Tällä hetkellä hän
suunnittelee mm. inkluusioon liitty‐
vää täydennyskoulutusta opettajille.
– Inkluusioasiat eivät ole olleet tähän

mennessä kovinkaan vahvasti esillä
opettajankoulutuksessa, Lakkala jatkaa.

Inkluusioita 10 vuotta
Inkluusioon liittyvä kolmiportaisen
tuen malli tuli voimaan vuonna 2011.

Sen mukaan kaikille oppilaille pitäisi
tarjota heidän tarvitsemaansa tukea –
joko yleistä, tehostettua tai erityistä
tukea. Yleisen tuen tarkoituksena on
turvata hyvä ja laadukas koulupäivä
jokaiselle oppilaalle. Muun muassa
näkövammainen koululainen on puo‐
lestaan oikeutettu erityiseen tukeen.
– Ei siis ole vain erityistä tukea tar‐

vitsevia lapsia, vaan monenlaisia
lapsia, joita pitäisi tukea. Inkluusiossa
on kyse hyvin monimuotoisesta ja
herkästä asiasta, jota ei voi pelkistää
liikaa. Inkluusio on lopulta aina hen‐
kilökohtainen asia lapselle.

Monta ulottuvuutta
Lakkala ei allekirjoita sitä, että suo‐
malainen inkluusio olisi epäonnistu‐
nut. Hänen mukaansa inkluusion tul‐
kinnassa kannattaa muistaa, että siinä
on aina läsnä sekä fyysinen, sosiaali‐
nen ja psykologinen ulottuvuus.
Fyysinen ulottuvuus merkitsee, että

lapsi on tekemisissä toisten lasten
kanssa. Sosiaalinen ulottuvuus liittyy
ryhmään, eli miten esimerkiksi juuri
oma luokka puhaltaa yhteen hiileen tai
miten nuori löytää oman viiteryhmänsä.
Psykologisella ulottuvuudella tarkoite‐
taan lapsen henkilökohtaista kokemusta

inkluusioista – olenko hyväksytty, onko
minulla mahdollisuus oppia jne.
– Varsinkin sosiaalinen inkluusio

on tärkeä asia, sillä se sanelee paljon
esimerkiksi nuorten onnellisuutta.
Inkluusiota voidaan pitää onnistu‐
neena, vaikka lapsi ei kokisikaan
yhteisyyttä jokaisen luokkatoverin
kanssa, jos hänellä on kuitenkin yksi
tai kaksi kaveria, joiden kanssa voi
leikkiä välitunnilla.

Inkluusio-opetus ei onnistu
aina
Inkluusion onnistuminen riippuu
paljon yksittäisen koulun opettajista
sekä koulun johtoportaasta. Opetta‐
jan pitäisi mm. onnistua eriyttämään
opetusta ja luomaan olosuhteet,
joissa jokainen lapsi voi oppia omista
lähtökohdistaan käsin.
– Mitä monimuotoisempi oppilas‐

joukko on, sitä vaikeampaa opettajan
on rakentaa joustavia ratkaisuja ope‐
tukseen. Tilanne voi olla opettajalle
hankala silloinkin, jos luokkaan tulee
erityistä tukea vaativa oppilas kes‐
kellä vuotta. Opetuksen suunnitelmat
kun lyödään lukkoon aina syksyllä.
Inkluusio-opetuksessa opettajan

pitäisi osata esimerkiksi soveltaa yhtä

Inkluusio näkövammaisten lasten kohdalla tarkoittaa mahdollisuutta käydä samaa
koulua muiden lasten kanssa. Virallisesti inkluusiota on harjoitettu Suomessa 10
vuotta, vaihtelevin tuloksin.

Inkluusio-opetusta
jo 10 vuotta

TIINA RUULIO

Toimijuus, osallisuus, inkluusio
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–Inkluusio-opetuksessa opettajan
pitäisi osata esimerkiksi soveltaa
yhtä opetussuunnitelmaa hyvin
monella tavalla erilaisille oppilaille.
Tähän tarvittaisiin usein rehtorin ja
muiden opettajien tukea. Se ei ole
kaikissa kouluissa itsestäänselvyys,
kertoo inklusiivisen kasvatuksen tut-
kimuksen dosentti ja yliopistolehtori
Suvi Lakkala Lapin yliopistosta.

opetussuunnitelmaa hyvin monella
tavalla erilaisille oppilaille. Tämän‐
kaltaiseen opetukseen tarvittaisiin
usein rehtorin ja muiden opettajien
tukea. Se ei ole kaikissa kouluissa
itsestäänselvyys.
Opettajat ovat myös perinteisesti

toimineet hyvin autonomisesti, itse‐
näisesti.
– Opettajalle voi olla vaikeaa pääs‐

tää luokkaan vaikkapa näkövammai‐
sen oppilaan terapeutteja tai kuntou‐

tusohjaajia, vaikka heidän läsnä‐
olonsa ei liity mitenkään opettajan
ammattitaidon arviointiin, vaan esi‐
merkiksi kuntoutukseen, erilaisiin
apuvälineisiin, valaistukseen jne.

Kuka kärsii opetuksen
leikkauksista?
Moni opettaja kokee varmasti myös,
että heillä ei ole riittävästi resursseja
laadukkaaseen inklusiiviseen opetuk‐
seen. Avustajista ja erityisopettajista

on pulaa, koulun henkilökunnan
yhteistyö voi olla puutteellista jne.
Koulun kulttuuriin ei välttämättä
kuulu, että opetukseen liittyvistä
ongelmista puhuttaisiin avoimesti.
Myös uusien oppimisympäristöjen

ja isojen ryhmäkokojen hallinta tai
koulukiusaaminen on tuonut uusia
paineita erityisen tuen oppilaille,
heidän vanhemmilleen sekä opetta‐
jille. Koulutussäästöt eivät ole aina‐
kaan parantaneet tilannetta.
Entä ovatko erityisen tuen piirissä

olevat lapset kärsineet tästä? Valtio‐
neuvoston tilaaman selvityksen
mukaan tuen tarjonnassa esiintyy alu‐
eellisia eroja. Tuen kriteerit ovat kui‐
tenkin yhtenäisempiä oppilailla, joilla
on selkeä diagnoosi erityisen tuen
takana. Sen sijaan lievemmin perus‐
tein tuen piiriin päässeiden oppilaiden
tukijärjestelyt ovat vaihtelevampia.
– Sinänsä inklusiivinen opetus ei

ole mitenkään vaikeaa. Se lähtee liik‐
keelle ryhmähengen rakentamisesta

ja siitä, miten kohtelemme toi‐
siamme. Moni asia helpottuu luo‐
kassa, kun kaikille oppilaille tulee
turvallinen tunne, Lakkala arvelee.

Kaikki on kiinni lopulta
arvoista
Jos koulunkäynti tuntuu syystä tai
toisesta näkövammaisen lapsen kan‐
nalta pahalta, voi erityiskouluun siir‐
tyminen olla hyvä asia.
– Olennaista on, että lapsi ja nuori

voi saada sellaisia ystäviä, joiden
kanssa hän voi jakaa samoja koke‐
muksia ja kehittää samalla omaa
identiteettiään.
Inkluusion lopullinen onnistumi‐

nen riippuu pitkälti siitä, millä tavalla
suomalainen yhteiskunta hoitaa omat
asiansa laajemmassa mittakaavassa.
– Pitäisi pohtia enemmän, pal‐

jonko esimerkiksi perheet pystyvät
tukemaan jälkikasvuaan tai ymmär‐
retäänkö koulutuksen merkitys
hyvinvoinnin rakentajana, Suvi Lak‐
kala jatkaa.
Kun koulutusta katsotaan puh‐

taasti taloudellisista perusteista, aja‐
tellaan helposti niin, että nyt kun‐
nassa rakennetaankin isompi koulu,
koska se on paljon edullisempi kuin
pienemmät koulut.
– Vaa´an toisessa kupissa ovat

hyvinvoinnin, kehittymisen ja osalli‐
suuden arvot. Ilman niitä suomalai‐
nen koulujärjestelmä ei kehity
parempaan suuntaan.

Ei siis ole vain erityistä tukea tarvitsevia lapsia,
vaan monenlaisia lapsia, joita pitäisi tukea.”
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Johanna Pelkonen on ala-asteen kolmannen luokan opettajana Auroran koulussa
Pohjois-Espoossa. Yksi hänen oppilaistaan on näkövammainen Amanda.

Tärkeintä on
ryhmäyttäminen

Opettaja Johanna Pelkonen:

Espoolaisen Auroran koulun opettaja
Johanna Pelkonen opettaa myös yhtä
näkövammaista tyttöä.

TIINA RUULIO

Amanda pystyi tutustumaan
juuri valmistuneeseen
Auroran kouluun jo eskari‐

vuonna. Kun koulu alkoi, tunsi hän
jo hyvin koulun pohjakaavion.
– Koska koulussa on paljon lasi‐

pintoja, liimasimmemm. tarroja
lasioviin ja merkitsimme portaita
teipeillä, jotta näkövammainen lapsi
pystyisi liikkumaan koulussa turval‐
lisesti, Johanna Pelkonen kertoo.
Pelkonen uskoo opetuksessaan

ryhmäyttämiseen, josta myös näkö‐
vammainen lapsi hyötyy. Hän on
päätynyt asian merkityksellisyyteen
omien lastensa ja opettajakokemuk‐
sensa kautta.
– Vaikka ryhmässä ei olisikaan

erityislasta, ryhmäyttäisin luokkaa
samalla tavalla. Kun ryhmä pystyy
toimimaan hyvässä ja luottavassa
hengessä, myös oppiminen mah‐
dollistuu. Kolmosluokalla on ollut
kaikenlaisia asioita, myös vakavaa
sairautta. Uskon lasten ajattelevan
niin, että vaikka olemme monessa
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kohtaa samanlaisia, olemme myös
erilaisia.
Luokassa istutaan aina samassa

pöytäryhmässä, ja sama ryhmä istuu
myös ruokalassa yhdessä.
– Jokainen huolehtii esimerkiksi

siitä, että kukaan ei jää yksin syö‐
mään, oli lapsi sitten näkevä tai näkö‐
vammainen. Toiseksi viimeinen jää
aina odottamaan viimeistä.
Kaikki siis kuuluvat mukaan

porukkaan.

Näöstä on puhuttu luokassa
avoimesti
– Korostan vanhemmillekin sosiaa‐
listen suhteiden merkityksellisyyttä.
Jos lapset eivät pysty koulupäivän jäl‐

keen kulkemaan kaverien luona
yksin, kannustan vanhempia autta‐
maan lasta tässä.
Pelkosen mukaan luokan kanssa

on paljonkin käsitelty hyvinvointia
niin, että koulupäivä olisi turvallinen,
kouluun olisi kiva tulla ja lähteä sieltä
pois. Hyvinvointi liittyy myös oppi‐
miseen.
– Jos koulussa kiusataan tai jäte‐

tään ryhmän ulkopuolelle, niin oppi‐
minenkin häiriintyy.
– Kolmasluokkalaiset eivät ole

nössöjä, mutta he ottavat varmasti
kaikki huomioon, ovat aidosti tois‐
tensa kavereita. Hommat hoituvat oli
parina sitten kuka tahansa, kehuu
Pelkonen luokkaansa.

Amandan heikosta näöstä on
puhuttu luokassa avoimesti.
– Sovimme esimerkiksi ennen

pidempää välituntia, siestaa, kuka
lähtee kenenkin kanssa ulos. Jos
Amandan uloslähtö viivästyy parikin
minuuttia, ei hän välttämättä löydä
kavereitaan pihalta. Jos näin joskus
tapahtuu, niin kaikki ainakin
ymmärtävät, mistä on kyse.

Uusi taulukamera on hyvä
Kun luokassa on näkövammainen
oppilas, pitää opettajan satsata nor‐
maalia enemmän oppisisältöihin ja
-materiaaleihin.
– Kirjoissa käytettävät kontrastit

tai tekstien suurennettavuus ovat tär‐

keitä asioita. Viime vuosiin saakka
yhden ison oppikirjakustantajan
tekstejä ei voinut suurentaa lainkaan.
– Amanda on saanut juuri taulu‐

kameran, jonka avulla hän pääsee
paremmin kiinni opetusmateriaalien
suurentamiseen. Hän harjoitteli sen
käyttöä viikon viime syksyn tukijak‐
solla Jyväskylän Onerva-koulussa.
Hän on selvästi nauttinut taulukame‐
ran käytöstä ja on esitellyt sitä minul‐
lekin.
Opettaja uskoo myös, että arkiru‐

tiinin samankaltaisuus auttaa näkö‐
vammaista lasta selviytymään koulu‐
päivästä.
– Rutiineihin kuuluu, miten kou‐

lupäivä ja koulutunnit alkavat, miten

koulussa kuljetaan tai mistä oppilas
voi päätellä, mitä tapahtuu seuraa‐
vaksi. Kun tämä toistuu, se luo tur‐
vallisuutta itse asiassa monelle lap‐
selle.

Luokkakoko on 20
Näkövammaisen lapsen luokkakoko
on 20 oppilasta, kun ilman näkövam‐
maista se voisi olla 32.
– Pidän tätä erittäin hyvänä nor‐

mina. 32 oppilaan luokka ei olisi
hyvä asia sen paremmin näkövam‐
maiselle oppilaalle kuin hänen opet‐
tajallekaan. Minä en ainakaan siihen
pystyisi.
Myös taide- ja taitoaineita pitää

suunnitella etukäteen, jotta näkö‐

vammainen lapsi pystyy olemaan
mukana ryhmässä.
– Voin käyttää apunani erityisopet‐

tajaa pari tuntia viikossa, ja hän on
ollut mukana liikuntatunneilla tänä
vuonna. Esimerkiksi nyt Amandalla
on meneillään teknisen työn tunnit,
ja sinne tarvitaan avustajaa jo yksin
Amandan turvallisuudenkin takia.
Käytännössä koko luokka etenee

opetusohjelman mukaan. Ja jos jokin
asia ei luokassa sujukaan alkuperäi‐
sen ajatuksen mukaan, voi opettaja
ottaa aina luovasti avukseen suunni‐
telma b:n.
Myös Amanda ja hänen äitinsä on

antanut opettajalle käytännön vink‐
kejä opetukseen.

Kolmasluokkalaiset eivät ole nössöjä, mutta he
ottavat varmasti kaikki huomioon, ovat aidosti
toistensa kavereita.”
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Tunnetko Naskalin?
Kaipaatko harjoi�elua pisteluke-
misessa?
Olisiko sinusta kiva lukea pisteillä
muutakin kuin läksyjä?

Naskali on pisteleh� sinulle, 7–12-
vuo�as koululainen.
Lehdessä on kaikenlaisia koulu-
ikäisiä kiinnostavia ju�uja. Saat sieltä mm. kirjavinkkejä. Naskalin
lukijana pääset haastamaan itseäsi erilaisilla visailuilla. Lehden
sivuilla on myös nauruhermoja kutku�avia vitsejä.

Ja mikä parasta, tulevaisuudessa pääset itsekin vaiku�amaan
Naskalin sisältöön. Lehteen on tarkoitus o�aa silloin tällöin myös
lukijoiden omia ju�uja. Tästä kerrotaan seuraavissa lehdissä
tarkemmin.

Naskali ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yksi numero on yhden
pistevihon pituinen. Teks� on paine�u yhdelle puolelle paperia.
Jokaisessa numerossa on kirjoite�u yksi ju�u harvalla rivivälillä, ja
muut jutut ovat tavallista �heää pisteteks�ä.

Naskalia julkaisee Näkövammaisten lii�o, ja se on maksuton.

Tilaukset:
leh��laukset@nkl.fi
p. 09 3960 4656 (�–to klo 9–15)

Naskali
– lasten oma pistelehti

– Olen voinut kysyä myös erilaisia
opettamiseen liittyvistä asioista Valte‐
rin ohjaavilta opettajilta. He käyvät
koululla kerran tai kaksi lukuvuo‐
dessa. Koulun sisältä, esimerkiksi
muilta opettajilta, en ole juuri tarvin‐
nut tukea.

Amandakin neuvoo opettajaa
Opettajalla on myös hyviä kokemuk‐
sia luokan viemisestä julkiseen uima‐
halliin.
– Kun kerroin Amandasta uintio‐

pettajille, hyppäsi toinen opettaja
märkäpuvussaan heti altaaseen
Amandan viereen opettamaan häntä.
Matematiikka ja äidinkieli ovat

näkövammaiselle oppilaalle ja opetta‐
jalle vaivattomampia, sillä niissä ei
ole koskaan kyse esimerkiksi lapsen
turvallisuudesta.
– Näissä aineissa on myös aina

helppo järjestää luokassa tukiope‐
tusta tai opettaa lapsia muuten vain
pienemmissä ryhmissä.
– Myös Amanda on neuvonut

minua joissain asioissa, kuten siinä,
että pukeudun riittävän kirkkaisiin
vaatteisiin koulun retkillä. Nykyään
muistan laittaa automaattisesti heijas‐
tinliivin päälle retkelle lähdettäessä.
Johanna Pelkosella on entuudes‐

taan kokemusta parista näkövam‐
maisesta oppilaasta. Hänen suhteensa
näkövammaisuuteen on myös henki‐
lökohtainen, sillä hänen sisarensa on
sokeutunut diabeteksen liitännäissai‐
rautena.

Opettajaksi Hämeenlinnasta
Pelkonen valmistui luokanopettajaksi
Hämeenlinnasta vuonna 2000. Opin‐
noissa ei käsitelty juurikaan erityis‐
lapsen opettamiseen liittyviä asioita.
– Ennen opiskeluja olin ollut

vuoden koulunkäyntiavustajana

Kuusamon Rukan yläasteella, jossa
olin näkövammaisen seitsemäs‐
luokkalaisen pojan henkilökohtai‐
sena avustajana. Valmistelin hänelle
paljon etukäteen erilaisia oppimate‐
riaaleja.
Pojan opiskelua apuvälineiden

tuella helpotti suuresti se, että
aineopettajat suostuivat kiertämään

ja näkövammaisen pojan luokka
pysyi paikallaan.
Avustaja-aikana Pelkonen kävi

myös Jyväskylän Onerva-koulussa
koulunkäyntiavustajille suunnatulla
perehdyttämisjaksolla.
– Sieltäkin jäi takataskuun asioita,

joita olen voinut hyödyntää uran
myöhäisemmässä vaiheessa.
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T eknisesti uudistus hoituu niin,
että näkövammainen yo-kir‐
joittaja yhdistää oman koneensa

apuvälineohjelmineen koulun koke‐
laskoneeseen, kertoo digitalisaatio‐
asiantuntijaVille LamminenNäkö‐
vammaisten liitosta.
Hän vastaa liitossa työn ja opiske‐

lun digitaalisesta saavutettavuudesta.
Abitti on Ylioppilastutkintolautakun‐
nan julkaisema koeympäristö, jossa
suurin osa lukion kurssikokeista ja
sähköinen yo-koe suoritetaan.
– Aikaisemmin suurin osan näkö‐

vammaisista yo-kokelaista on tehnyt
kokeen kokonaan valvotusti omalla
koneella. Koulun tarjoamaa Abitti-jär‐
jestelmää ei ole voitu käyttää, sillä
siihen ei ole voitu yhdistää näkövam‐
maisen tarvitsemia apuvälineohjelmia.
Lukion Abitti onkin useammalle

näkövammaiselle yo-kokelaalle
täysin uusi tuttavuus, ja siinä piilee‐
kin ongelman ydin uudistuksessa.

Suunta on oikea
Yo-tehtävistä on suoriuduttu vuosien
saatossa vaihtelevasti. Viime vuosina
suurin osa on vastannut tehtäviin
omalla koneella ja paperilla.
Aikaisemmin yo-kirjoitukset hoi‐

dettiin mm. pistekirjoituskoneella,
jolloin kirjoittajan avustaja muutti

Ylioppilastutkintolautakunta päätti vuoden alussa, että ensi syksystä lähtien
näkövammainen nuori hoitaa yo-kirjoituksensa samassa Linux-pohjaisessa
Abitti-käyttöjärjestelmässä kuin muutkin yo-kokelaat.

Näkövammaisen
yo-kirjoitukset muuttuvat

Digitaaliasiantuntija Ville Lamminen Näkövammaisten liitosta on huolestunut
näkövammaisia nuoria koskevasta yo-kirjoitusuudistuksen aikataulusta. Iso
tekninen asia toteutetaan nyt liian kiireesti.

TIINA RUULIO

vastaukset normaaliksi tekstiksi, joka
tarkastettiin.
– Sanoisin, että kyseinen nettipoh‐

jainen uudistus vie asiaa hyvään tasa‐
vertaiseen suuntaan, sillä vanha wor‐
diin perustuva systeemi oli aika hidas
ja kömpelö.
Ylioppilaskokeen kirjoittaa joka

vuosi korkeintaan parisenkymmentä
näkövammaista nuorta.

– Olen säännöllisesti yhteydessä
yo-lautakuntaan ja tiedotan, miten
asia etenee, lupaa Ville Lamminen
Näkövammaisten liitosta.

Kiire tulee
Eniten Lamminen on huolestunut
uudistuksen aikataulusta. Iso asia
toteutetaan nyt liian kiireesti. Hänen
mukaansa uudistukselle pitäisi antaa
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aikaa ensi kevääseen saakka, jotta
näkövammaiset nuoret ehtisivät har‐
joitella uutta tekniikkaa riittävästi.

– Tällä hetkellä näkövammaiselle
yo-kokelaalle ei ole olemassa sopivaa
harjoitusmateriaalia. Hänellä ei ole
aikaa harjoitella, eikä hän siis voi saa‐
vuttaa vastausrutiinia ensi syksyksi.

– Esimerkiksi näkövammaisille
tarkoitettu matematiikan kokonai‐
suus on vieä työn alla. Ongelmana on
vaikkapa se, miten matemaattiset
kaavat esitetään ruudunlukuohjel‐
man ymmärtämässä muodossa.

Käytännössä yo-kokeen saavutet‐
tavuus näkövammaisille toteutetaan
niin, että näkövammaisen kokeessa
kuvat on yleensä korvattu sanallisilla
kuvauksilla tai sitten kokeeseen on
tehty kokonaan korvaava tehtävä.

Harjoituskokeita kannattaa
pyytää
Ensi syksyn näkövammaiset kirjoitta‐
jat eivät voi reagoida tilanteeseen
kuin yhdellä tavalla: ryhtyä harjoitte‐
lemaan uutta tekniikkaa heti kun
opettajilta on saatu harjoitusmateri‐
aalia, vaikka se ei mahdollisesti olisi‐
kaan ns. virallista kurssimateriaalia.

Lamminen toivoo tietenkin, että
opettajat tietäisivät muutokset ja teki‐
sivät verkkoon hyvissä ajoin harjoi‐
tusmateriaalia näkövammaiselle kir‐
joittajalle.

– Itse asiassa näkövammaisten ensi
kirjoittajien kannattaa olla nopeasti
yhteydessä opettajiin ja pyytää heiltä
harjoituskokeita. Korona-aika on

ollut opettajillekin vaativaa aikaa, ja
voi olla, että uudistus on jopa jäänyt
koronan jalkoihin.

Riittääkö 15minuuttia
tekniikkaan?
Uuteen systeemiin liittyy myös tiet‐
tyjä teknisiä riskin paikkoja kuten
kokelaan koneen liittäminen koulun
Abittiin.

– Testeissä on huomattu, että
omaan koneen liittämiseen koeym‐
päristöön kuluu noin 15 minuutta.
Uudistuksessa koulu vastaa näkö‐
vammaisen kokelaan koneen liittä‐
misestä uuteen koejärjestelmään.
Vielä ei ole tiedossa, kuinka paljon
koulujen on mahdollisuus tätä har‐
joitella ja kuinka kauan koneen liittä‐
miselle varataan aikaa koepäivänä.

Tällä hetkellä näkövammaiselle yo-kokelaalle ei
ole olemassa sopivaa harjoitusmateriaalia.”
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Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

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

Luottamus on
pelkoa vahvempi

Ä itiyteni täytti neljännesvuosisadan huhti‐
kuun puolivälissä, kun tyttäreni täytti 25
vuotta. On vaikea uskoa, että tuosta vuoden

1996 lämpimästä kevätpäivästä on jo niin kauan.
Sehän oli ihan vasta eilen.

Näihin vuosiin mahtuu paljon sellaista, mitä en tilan‐
nut. En tilannut tyttären vakavaa sairautta tai kuo‐
pukseni näköongelmia. Missään tapauksessa en
myöskään tilannut epätietoisuutta, pelkoa ja turvat‐
tomuutta, jotka tulivat kutsumatta edellisten mukana.

Vuosiin liittyy paljon muutakin kuin nämä ikävät
asiat. Epätietoisuuden kaverina mukaan astui tie‐
donjano, pelon mukana luottamus ja turvattomuu‐
den mukana rohkeus, vain muutamia mainitakseni.
Jouduin tai oikeammin pääsin uuteen seurapiiriin,
jossa olen tutustunut aivan suurenmoisiin perheisiin
ja ihmisiin. Olen tuntenut itseni ja perheeni tasaver‐
taiseksi ja tervetulleeksi erilaisiin tapahtumiin ja
tapaamisiin. Lapselleni on avautunut mahdollisuus
opetella asioita yhdessä muiden kanssa ja soveltaa
oppimaansa omaan tahtiinsa. Kukaan ei ilku tai
ihmettele. Tämä on arvokas asia.

Tänä vuonna pääsimme vielä yhdessä toisen näkkä‐
riperheen kanssa laskettelemaan Lappiin. Kyyneleet

valuivat poskillani katsellessani 13-vuotiasta poi‐
kaani opettelemassa lumilautailua. Oppihan hän
vasta 3 vuotta sitten pyöräilemään, ja nyt ollaan jo
tässä. Muistan, kuinka aikoinaan kännykkääni
kolahti fysioterapeutin lähettämä video, jossa poika
ensi kertaa elämässään pyöräili omatoimisesti
monen harjoitteluvuoden jälkeen.

Myös tuo hetki sai ”roskan” silmääni, ja vieressä
ollut työkaveri huomasi sen. Kerroin mitä oli tapah‐
tunut, ja sepä aiheutti melkoisen naurunremakan ja
kertomuksen siitä, kuinka kaikki lapset oppivat
yleensä pyöräilemään alle kouluikäisinä. Edes tieto
pojan näköongelmasta ei avannut työkaverin tajun‐
taa, vaan kuulin asiasta ivallisia juttuja uudestaan‐
kin. Onnekseni poikani ei ollut kuulemassa tuota
vähättelyä.

Pojan laskettelua katsellessani mietin, kuinka tär‐
keää on saada rohkaisua ja kannustusta jokaisesta
yrityksestä, kuinka arvokasta on saada opetusta
ilman edistymisvaatimuksia ja liikoja odotuksia. Ja
ennen muuta: kuinka tärkeää on saada oppia omaan
tahtiinsa, tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Ja yhtä tärkeää on myös oppia olemaan äiti lapselle,
jonka tie ei ole yhtä tasainen kuin kavereillaan.
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P odcast-jaksoille on kertynyt
yhteensä yli 30 000 kuuntelu‐
kertaa. Ne suunnitellaan etänä

ja äänitetään yhdessä, noin neljä
jaksoa yhdellä kertaa. Tällä hetkellä
naiset ovat aloittamassa kolmannen
kauden tuotannon suunnittelua.
30–50minuutinmittaiset yksittäiset

podcastit ovat avoimia ja rehellisiä,
elämän makuisia, huumoria unohta‐
matta. Mitään aihetta ei tietoisesti väl‐
tellä. Aiheina ovat olleet mm. Shokki,
Vertaistuen merkitys, Kyllä minä

Kuopiolaisen Sonja Niskasen ja vantaalaisen Sofia Ruokasen podcastia eli verkossa
julkaistua äänitallennetta Omassa Kuplassa Podcastia on tehty jo kaksi kautta,
yhteensä 23 jaksoa. Podcastissa kaksi nuorta äitiä kertoo välillä kipeästikin, miltä
tuntuu olla näkömonivammaisen tyttären äiti.

Rehellisesti erityislapsen
äitinä podcastissa

TIINA RUULIO

tämänkorjaan jaPelot. Podcasteissa vuo-
rotellen nauretaan ja vakavoidutaan.
Podcastin Instagram-seuraajat

pääsivät esittämään aihetoiveitaan
ensimmäisen kauden jälkeen, joista
osa valittiinkin toiselle kaudelle.
Jaksoja on ajateltu tehdä niin pit‐

kään kuin aiheita riittää.
– Ja niitähän riittää, uskovat naiset.

Tapaaminen
Sonja Niskasen ja Sofia Ruokasen
tytöt ovat Alisa 6 v. ja Alina 5 v. Tytöt

käyvät päiväkotia ja ovat menossa
ensi syksynä eskariin yhtä aikaa,
toinen viisi- ja toinen kuusivuotiaana.
Äidit tapasivat vuonna 2017

keväällä Infantiilispasmioireyhtymää
sairastavien lasten perheille tarkoite‐
tussa viikonlopputapaamisessa. Heitä
yhdisti sekin, että kummankin tyttä‐
ret olivat näkövammaisia.
Leirillä syntyi myös kiinteä

kuuden naisen mammaryhmä, joka
on toiminut ryhmässä mukana ole‐
vien äitien vertaistukena siitä lähtien.

Omassa Kuplassa
Podcastin tekijät
Sonja Niskanen
(vas.) ja Sofia
Ruokanen. M
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Ryhmä on pitänyt tiiviisti yhteyttä
WhatsAppissa, sillä eri puolilla
Suomea asuvien äitien on vaikea jär‐
jestää useinkaan yhteisiä tapaamisia.
Sonja Niskanen ja Sofia Ruokanen

ovat yhteydessä päivittäin. He jaka‐
vat, tukevat ja auttavat toisiaan kai‐
kessa mahdollisessa. Podcastin teke‐
misellä on ollut heille myös terapeut‐
tinen merkitys.
– Se avaa joskus auki haavoja,

mutta myös auttaa niiden parantumi‐
sessa, kertoo Sofia Ruokanen.

Idea syntyi podcasteja
kuunnellessa
Sofia Ruokanen oli kertonut vam‐
maisesta lapsesta avoimesti sosiaali‐
sessa mediassa ennen podcastiakin,
kun taas Sonja Niskanen oli ollut
asiassa varovaisempi.
– Halusin kertoa avoimesti vam‐

maisesta lapsestani ja perheestämme,
jotta mahdollisimman monet ihmiset
tietäisivät asiasta. On sekä minulle
että heille helpompaa, kun he voivat
sulatella asiaa rauhassa. Lapseni vam‐
maisuus on iso osa minua, joten en
halua peitellä sitä, sanoo Ruokanen.
Alkuperäinen podcast-idea tuli

häneltä.
– Kuuntelin lenkkeillessäni austra‐

lialaisten erityislasten äitien podcas‐
tia, jolloin sain idean vaikeasti vam‐
maisen lapsen vanhemmuutta käsitte‐
levästä suomalaisesta podcastista. En
olisi voinut ajatella pariksi sen teke‐
miseen ketään muuta kuin Sonjaa.
Kun Sonja innostui myöhemmin

ideasta, alkoi podcastin erittäin aktii‐
vinen suunnitteluvaihe.

Kuuntele podcastia
https://open.spotify.com/show/7t1fgvVNtylBHyvnIZUoe9
Seuraa tyttöjä Instagramissa@omassakuplassapodcast

– Ideoita tulvi mieleen yötä päivää,
ja noin kolme kuukautta myöhem‐
min nauhoitettiin ensimmäiset
jaksot.
Sonja Ruokasen mukaan podcast

sai heti hyvän vastaanoton.
– Ihmiset alkoivat jakaa tietoa

tulevasta podcastista Instagramissa
heti kun kerroimme asiasta julkisesti.
Ensimmäistä jaksoa odotti yli 500
Instagram-seuraajaa, jolloin pai‐
neemme hieman kasvoivat.
Podcast on saanut tähän mennessä

pelkästään positiivista palautetta
kuuntelijoilta.

Rytinällä kaapista ulos
Sonja Niskaselle podcastien aloitta‐
minen oli pelottavampi asia, sillä hän
tuli rytinällä ulos kaapista vammai‐
sen lapsen äitinä vasta podcastien
myötä.
– Ratkaisu oli kuitenkin oikea, sillä

minulla henkilökohtaisesti on ollut
kevyempi olo, kun ryhdyin puhu‐
maan asiasta julkisemmin. Olin
somessa aikaisemminkin, mutten
koskaan kertonut postauksissa vam‐
maisesta lapsestani tai perheestäni.
Joistakin asioista puhuminen on

podcastissakin vaikeaa.
– Puhumme näistä todella

kipeistä kohdista hieman vähem‐
män, mutta uskon, että voimme

palata niihinkin myöhemmin, Sonja
Niskanen lisää.
Äidit kertovat, että heille on tullut

yllätyksenä se, kuinka paljon erityis‐
lapsiperheitä ylipäätään on. He ovat
huomanneet, että vaikka lapset ovat
hyvinkin erilaisia, vanhempien mur‐
heet ovat pitkälti samat.
– Saaduista palautteista huomaa,

kuinka tärkeää podcastin jatkaminen
on. Ihmiset ovat sekä itkeneet että
nauraneet kanssamme. Kuuntelijat
ovat käsitelleet omia tunteitaan ja
saaneet vertaistukea meistä. He ovat
voineet tuntea, etteivät he ole yksin
näiden asioiden äärellä. Tällaiset
viestit ovat olleet parasta, mitä
olemme tästä projektista saaneet,
kertovat Omassa kuplassa -podcastin
tekijät.

Arki sujuu nyt hyvin
Sonja Niskanen kertoo, että hänen
erityislapsen perheen arkensa sujuu
tällä hetkellä oikein hyvin.
– Tilanne muuttui olennaisesti

paremmaksi, kun päiväkoti ryhtyi
jakamaan kuntoutusvastuuta kans‐
samme verrattuna siihen, että vasta‐
simme perheenä kaikesta. Se oli ras‐
kasta.
Hän on Alisan syntymän jälkeen

tehnyt osa-aikaisesti lähihoitajan työ‐
tään sekä toimii myös yrittäjänä
kotoa käsin.
Sofia Ruokanen on toistaiseksi

kotona nuorimmaisen, taaperoiässä
olevan lapsensa kanssa, mutta on
palaamassa töihin ensi syksynä.

Ihmiset ovat sekä itkeneet että
nauraneet kanssamme.”
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– Hanke alkoi viime syksynä, kun
ryhdyimme hakemaan mentorinuo‐
ria projektille. Löysimme heitä
lopulta viisi, ja yhteistyö heidän
kanssaan on jo alkanut. Tarkoituk‐
sena on, että hankkeessa hyödynne‐
tään nimenomaan mentorinuorten
kokemuksia, positiivista energiaa ja
kannustavaa asennetta, kertoo My
Own Life -hankkeen projektipääl‐

Näkövammaisten liiton My Own Life -kehityshankkeen tarkoituksena on auttaa
näkövammaisia nuoria itsenäistymään, hankkimaan itselleen koulutusta ja
löytämään työpaikka.

My Own Life auttaa
itsenäistymään

My Own Life -hankkeen mentorit tuovat hankkeeseen arvokasta kokemustietoa siitä, miten he ovat pärjänneet.

likköHanna ForsmanNäkövam‐
maisten liitosta.
Hanna Forsman onmyös Kuntou‐

tus-Iiriksen fysioterapeutti.
Tällä hetkellä EU-hanke on jännit‐

tävässä vaiheessa, sillä sille haetaan
varsinaista kohderyhmää – nuoria,
jotka tarvitsevat tukea itsenäistymis‐
pyrkimyksissään sekä muissa tulevai‐
suuden isoissa kysymyksissä. Haku

kestää toukokuun loppuun asti, jolloin
työpajat käynnistyvät.
– Koko ryhmänmaksimikoko on

noin 10 nuorta. Heidän löytämisensä
ei ole helppoa, mutta aiomme virittää
kaikki mahdolliset verkostot heidän
löytämisekseen. Myös mentorinuoret
auttavat tässä.
Projektin rahoitus tulee EU:n Inter‐

reg Central Baltic -rahoitusohjelmasta.

TIINA RUULIO
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Kuntoutusohjaaja Timo Ylikarhu ja projektipäällikkö, fysioterapeutti Hanna
Forsman Kuntoutus-Iiriksestä vetävät näkövammaisten nuorten My Own Life
-hanketta Suomessa.
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ENMentorien kannustava voima

Näkövammarekisterin mukaan näkö‐
vammaisten nuorten on vielä tänä päi‐
vänä vaikeata löytää opiskelu- ja työ‐
paikkaa. Hemyös asuvat pidempään
kotona kuin näkevät nuoret. Syrjäyty‐
misvaara ja nuorten polarisoituminen
uhkaa myös näkövammaisia nuoria.
Hanke luottaa pitkälti mentorien

kannustavaan voimaan.
– Vaikka he ovatkin tänä päivänä

tosi aikaansaavia, se ei tarkoita, ettei
heilläkin olisi ollut omia ongelmiaan
matkan varrella.
Koska koulutus- tai työpaikkojen

saamiseen liittyvät vaikeudet ovat isoja
ja rakenteellisia, ei yksi hanke pysty
ratkaisemaan koko ongelmavyyhtiä.
– Tarkoituksemme on saada nuor‐

ten asioita eteenpäin, jos he haluavat
muuttaa pois kotoa tai ylipäätään
saada oma elämänsä paremmin hal‐
lintaan. Myös opiskelu- ja työpaikan
haussa voimme varmasti auttaa.
Voimme esimerkiksi selvittää nuorten
kanssa, missä he ovat hyviä ja mille
aloille näkövammaisen onmahdolli‐
suus työllistyä realistisesti.
Näkövammaista nuorta saattaa

auttaa työpaikan haussa nykyään ano‐
nyymi rekrytointi.
– Silti asia on vaikea. Meidänkin

yksi mentorimme ei halua nimeään
julkisesti esiin hankkeessa, koska
hänenmielestään se voi haitata työn‐
hakua.
Mentorit tuovat hankkeeseen koke‐

mustietoaan siitä, minkälaiset tekijät
ovat auttaneet heitä eteenpäin elä‐
mässä.
Mentorien kesken on jo keskustel‐

tukin nuorten vahvuus- tai voimateki‐
jöistä.
–Mukana on persoonallisuuspiir‐

teitä kuten peräänantamattomuutta,
positiivista mielenlaatua, uusien rat‐

kaisujen hakemista, perheen ja ystä‐
vien tukea. Myös kuntoutuksella ja
apuvälineiden saamisella on ollut
osuutta asiaan.
– Kaiken tämän lisäksi tulee vielä

vahvuustekijä X, jota emme toistai‐
seksi ymmärrä, uskoo Hanna Fors‐
man.

Vanhemmatkinmukaan
Myös vanhemmat halutaan kytkeä
osaksi My Own Life -hankketta.
– Vanhempien rooli suhteessa itse‐

näistyvään näkövammaiseen nuo‐
reen on herkkä, ja oikean tasapainon
löytäminen ei ole itsestäänselvää.
Vanhemman voi olla vaikea hahmot‐
taa, kuinka paljon hänen pitäisi tehdä
asioita nuorten puolesta ja kuinka
paljon kannustaa nuorta hoitamaan
asiansa itse.
– Voimme hankkeessa auttaa näkö‐

vammaisia nuoria käytännön taitojen
opettamisessa: miten hoitaa kotia,
omia vaatteita, tehdä ruokaa tai etsiä
asuntoa. Itsenäistyminen lähtee liik‐
keelle tästä.
Forsman uskoo, että hanke voi par‐

haassa tapauksessa avata vanhempien
silmiä nuorten itsenäistymisen välttä‐
mättömyydestä.

– Voimmemahdollisesti tehdä van‐
hemmille aiheesta valmiita infopaket‐
teja, nauhoitettua materiaalia jne.
–Mentorinuoret ovat kertoneet,

että vanhemmat ovat kannustaneet
heitä tekemään ja kokeilemaan suun‐
nilleen kaikkea itse, kävi miten kävi.

Virossa sama hanke
MyOwn Life -hanke toteutetaan
samaan aikaan Virossa, sillä hanke on
osa CentralBaltic EU-ohjelmaa.
– Teemme siis samaa työtä kum‐

massakin maassa identtisesti ja vaih‐
damme kokemuksia tällä hetkellä
etäyhteyksien kautta. Me olemme
hankkeen pääpartneri, ja Viro on
yhteistyöpartneri.
Myös näkövammaisten nuorten

ongelmat ovat samansuuntaisia Suo‐
messa ja Virossa. Virossa vain näkö‐
vammaisten piirit ovat pienemmät.
– Myös näkövammoihin liittyvä

osaaminen on Suomessa pidemmällä.
Virossa ei esimerkiksi ole Kuntoutus-
Iiriksen kaltaista organisaatiota. Toiveena
olisi, ettämentorinuoret pääsisivät jos‐
sain vaiheessa tapaamaan toisensa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.nkl.fi/fi/hankkeet
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Mehmet Kasap
on sosiaalialan opiskelija, aktiivinen Näkövammaisten
liiton nuorisotoiminnassa ja toimii Nutorin puheenjohta-
jana. Hän on syntymästään asti ollut heikkonäköinen.

Unelma-ammattia
etsimässä

Oman ammatin pohtiminen on olennainen osa
nuoruutta. Itselleen mieluisan ja sopivan
ammatin löytäminen ei kuitenkaan välttä‐

mättä tapahdu mutkattomasti, mutta sen vuoksi ei
kannata liikaa stressata. Jotkut saattavat löytää
unelma-ammattinsa jo hyvin aikaisessa vaiheessa,
kun taas toisilla siihen voi kulua runsaammin aikaa.
Tärkeintä on kuitenkin tehdä jatkuvasti jotakin sen
eteen, että mahdollinen toiveammatti voisi löytyä.
Itse en vielä osaa sanoa, mihin ammattiin olen täh‐
täämässä, mutta koen kuitenkin löytäneeni itselleni
mieluisan alan, mikä on mielestäni tässä vaiheessa jo
erittäin hyvä saavutus.

Näkövamma tietysti rajoittaa ja tuo joitakin pulmia
ammatinvalintaan, mutta lähtökohtaisesti sen
vuoksi mitään alaa ei kannattaisi sulkea kokonaan
pois. Ammattejakin kannattaa tarkastella tarkem‐
min, sillä jokin ammatti, minkä ajattelee näkövam‐
man vuoksi mahdottomaksi vaihtoehdoksi, voi
hyvin ollakin mahdollinen. Olen kuitenkin joutu‐
nut joitakin ammatteja ja työmahdollisuuksia poh‐
tiessani päätymään siihen, että ne ovat näkötilan‐
teeni vuoksi liian vaikeita tai jopa mahdottomia.
Tällaisten lopputulosten vuoksi ei kuitenkaan kan‐
nata lannistua, sillä ammatteja ja mahdollisuuksia
maailmassa kyllä riittää.

Erilaisten asioiden kokeileminen ja kokeminen
auttaa luomaan ajatuksia siitä, millaista työtä voisi
olla mieluisaa tehdä tulevaisuudessa. Kaikki mah‐
dolliset työharjoittelut sekä kesätyömahdollisuudet
kannattaa siis hyödyntää, ja mielellään niin, että
kokeilisi useita eri aloja ja varsinkin niitä, jotka tun‐
tuvat kiinnostavilta.

Myös kaikenlainen aktiivisuus auttaa mieluisan alan
ja ammatin löytämisessä. Aktiivisuus voi olla työko‐
kemuksen lisäksi harrastamista, vapaaehtoistyötä,
itseopiskelua, kaikkea mitä ikinä tuleekin mieleen.
Ammatinvalinnan lisäksi aktiivisuus helpottaa myös
työnhakua, sillä työmarkkinoilla aktiiviset ja koke‐
neet ihmiset kiinnostavat aina työnantajia.

Tein itse hieman yli vuosi sitten merkittävän ratkai‐
sun elämässäni, kun päätin lähteä yrittämään alan‐
vaihtoa it-alalta sosiaalialalle, jossa sitten onnistuin‐
kin. Syitä alan vaihtamiselle olivat kiinnostuksen
lopahtaminen ja halu tehdä toisenlaista työtä. Moni
on kommentoinut päätöstäni hurjaksi lähinnä
alojen suuren eron vuoksi, mutta olen itse ollut pää‐
tökseeni kuitenkin erittäin tyytyväinen. Omaa alaa
ja ammattia pohtiessaan on erittäin tärkeää seurata
omia tuntemuksia sekä unelmia, ja näin päädyinkin
tekemään.
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Huoltajat ja varhaiskasvatuksen
henkilöstö pureutuivat aihe‐
piiriin maaliskuisessa Näkö‐

vammaisten liiton järjestämässä
webinaarissa.

Pidennetty oppivelvollisuus koskee
vaikeasti vammaisia ja sairaita lapsia,
siis mm. sokeita, vaikeasti heikkonä‐
köisiä ja monitarpeisia lapsia. Sen
tarkoituksena on vahvistaa lasten val‐
miuksia, jotta hän selviytyisi peruso‐
petuksessa mahdollisimman hyvin.

Asiaa koskeva päätös perustuu
aina psykologiseen tai lääketieteelli‐
seen lausuntoon, josta tulisi käydä
ilmi asiantuntijan näkemys vammai‐
suuden asteesta.

–Toisinaan lausunnossa otetaan
kantaa myös koulukyytiin ja avusta‐
jatarpeeseen, kertoo Oppimis- ja
ohjauskeskus Valterin ohjaava opet‐
taja Päivi Toikkanen.

Eskaria vuosi tai kaksi
Pidennetyssä oppivelvollisuudessa
lapsi voi aloittaa esiopetuksen 5- tai
6-vuotiaana. Esiopetus kestää
vuoden tai kaksi. Mikäli lapsi menee
ensimmäiselle luokalle vuotta myö‐
hemmin kuin muut eli siis 8-vuoti‐
aana, täytyy asiasta tehdä erillinen
hallintopäätös.

– Huoltaja hakee kunnan opetus‐
toimelta pidennettyä oppivelvolli‐

Näkövammaisen lapsen koulupolkua aletaan suunnitella, kun lapsi on 4–5-vuotias.
Varhainen suunnittelu antaa mm. opetuksen järjestäjälle mahdollisuuden pohtia,
minkälainen opetus sopisi lapselle parhaiten ja minkälaisia apuvälineitä kouluun
tarvitaan.

Kohti koulupolkua

ANNE LATVA-NIKKOLA

suutta. Kuntoutusohjaajat ja varhais‐
kasvatuksen erityisopettaja tukevat
huoltajaa asian hoitamisessa. Päätös
voidaan tehdä myös myöhemmin, jos
oppilaan tilanne muuttuu, muistuttaa
Toikkanen.

Tällöin oppivelvollisuutta ei voida
enää pidentää, mutta päätös vaikut‐
taa oppilaan opetusryhmän kokoon
ja mahdollisesti opetettaviin ainei‐
siin.

HOJKS, mkä se on?
Pidennettyyn oppivelvollisuuteen lin‐
kittyy koululaisen erityisen tuen
päätös. Se tarkoittaa käytännössä sitä,

että opetuksen järjestäjä ja huoltaja
laativat yhdessä oppilaalle henkilö‐
kohtaisen opetuksen järjestämistä
koskevan suunnitelman (HOJKS).

Siinä sovitaan mm. opetusryh‐
mästä, tarvittavista apuvälineistä ja
avustajasta. Myös Oppimis- ja
ohjauskeskus Valterin tukijaksot,
ohjauskäynnit ja oppilaan kanssa
työskentelevien aikuisten koulutukset
voidaan kirjata suunnitelmaan.

Päätöstä on tarkoitus päivittää
tilanteiden mukaan. Tarkistus on teh‐
tävä ainakin toisen luokan jälkeen
sekä seitsemännelle luokalle siirryt‐
täessä.
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– Pidennetyn oppivelvollisuuden
päätöksellä on vaikutusta esiopetus‐
ryhmän ja luokan kokoon. Kunnat
saavat myös korotettua valtionosuutta
pidennetyssä oppivelvollisuudessa
olevista oppilaista, jatkaa Toikkanen.

Valteri tarjoaa
ohjauspalveluita
Valteri tarjoaa ohjauskäyntejä lapsen
esiopetukseen ja kouluun sekä tuki‐
jaksoja. Tukijaksoilla arvioidaan
lapsen toiminnallista näönkäyttöä,
oppimateriaaleja ja niiden toimi‐
vuutta sekä apuvälineiden tarvetta.
Myös opiskelutekniikoita sekä liikku‐
mista ja arjen taitoja harjoitellaan.
Tukijaksoilla koululaiset tapaavat

myös muita näkövammaisia lapsia.
Lapsen kuntoutusohjaaja informoi

perhettä Valterin palveluista.
Sokea oppilas käy yleensä tukijak‐

solla kaksi kertaa lukuvuodessa esio‐
petuksessa ja 1–5 luokilla. 6–9 luo‐
killa sokea lapsi käy tukijaksolla
kerran lukuvuodessa. Heikkonäköiset
oppilaat osallistuvat tukijaksolle tar‐
vittaessa kerran lukuvuodessa, mutta
painopiste on opiskelun nivelvai‐
heissa, siis siirryttäessä esiopetuksesta
1. luokalle, 3. luokalle ja yläkouluun.
Toinen vanhempi voi osallistua

ensimmäiselle tukijaksolle ilmaiseksi.

Tukijaksojen jälkeen lapsi saa kirjalli‐
sen palautteen, jossa on tärkeää tietoa
koululaisesta. Palautteista lapsen
koulunkäynninohjaajat ja opettajat
saavat konkreettisia toimintaohjeita
jokapäiväiseen työhön.

Kuntoutusohjaajallakin oma
roolinsa
Keskussairaalan näkövammaisten
lasten kuntoutusohjaajat ovat lasten
lähityöntekijöitä. Kuntoutusohjaaja
tekee mm. apuvälinearviointia, ohjaa
apuvälineiden käytössä sekä seuraa,
että lapsen käytössä on ajantasainen
kuntoutussuunnitelma tai tarvittavat
lausunnot.
Koulutaipaleelle lähdettäessä

ollaan aina uuden äärellä.
– Lapsi voi tarvita näkönsä vuoksi

esimerkiksi liikkumistaidon ohjausta
uusissa koulutiloissa, toteaa Varsi‐
nais-Suomen sairaanhoitopiirin kun‐
toutusohjaajaHeli Kujanpää.

Lähtökohtana hyvä hakemus
Näkövammaisten liiton oikeuksien‐
valvonnan asiantuntijat ohjaavat per‐
hettä palveluiden ja tukitoimien
hakemisessa.
– Jos Valterin tukijaksojen mak‐

susitoumusten kanssa on ongelmia,
kannattaa vanhempien ottaa yhteyttä

Näkövammaisten liiton oikeuksien‐
valvontaan, kannustaa asiantuntija
Jaana Engblom. Asian ratkaisemi‐
seksi saattaa riittää, että näkövam‐
maistyön asiantuntijat ovat yhtey‐
dessä kunnan johtaviin viranhaltijoi‐
hin ja selvittävät heille näkövammai‐
sen oppilaan tarpeet.
Näkövammaiselle lapselle haetaan

usein kunnan vammaispalveluista
esimerkiksi henkilökohtaista avusta‐
jaa iltapäiväkerhoon, vapaa-ajan
avustajaa ja kuljetuspalveluja vapaa-
ajalle. Osa näistä ovat ns. subjektiivi‐
sia oikeuksia, osa perustuu harkin‐
nanvaraisuuteen.
– Lapsen vapaa-ajan avustajalle ei

ole laissa määritetty ikärajaa, muis‐
tuttaa Engblom.
Vammaispalvelun hakemukset

tehdään aina kirjallisesti, jotta niistä
saadaan myös kirjallinen päätös.
Lähtökohtana on hyvä hakemus,
jossa kuvataan lapsen toimintaky‐
kyä. Liitteeksi tulee lääkärin‐
lausunto.
– Näkövammaisen lapsen koulu‐

polku rakentuu yhteistyössä eri toi‐
mijoiden kanssa. Vanhempi voi roh‐
keasti ottaa yhteyttä lähityöntekijöi‐
hin, niin asiat selviävät. Ongelmien
kanssa ei pidä jäädä yksin, muistut‐
tavat ammattilaiset.

Luettavaksi:
Kaikki oppii! Pidennetty oppivelvollisuus ja oppimisenmahdollisuudet
Opas on luettavissa ja tulostettavissa Valterin, www.valteri.fi -sivulla:
vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2019/12/Kaikki-oppii-Pidennetty-oppivelvollisuus-ja-oppimisen-mahdollisuudet-1.pdf

Pidennettyä oppivelvollisuutta koskeva päätös
perustuu aina psykologiseen tai lääketieteelliseen
lausuntoon.”
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Näkökulma-puhelin auttaa
sosiaaliturvaviidakossa
Näkövammaisten liiton uusi Näkökulma-puhelin
tarjoaa näkövammaisille ja heidän läheisilleen mak-
sutonta neuvontaa, ohjausta ja rohkaisua sosiaali-
turvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa eri elämän-
tilanteissa.
Lisäksi liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat
palvelevat edelleen omilla alueillaan. Oikeuksienval-
vonnan asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät osoit-
teestawww.nkl.fi/fi/oikeuksienvalvojienyhteystiedot.
Näkökulma-puhelin palvelee arkisin klo 10–14
numerossa 050 470 0371.

Näkövammaisen opas päivittyi
Näkövammaisen palveluopas on apu itsenäiseen
palvelujen hakemiseen. Se antaa perustietoa sosi-
aaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista
ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten
omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.
Opas on päivitetty vuodelle 2021.
Palveluoppaan on toimittanut Näkövammaisten
liiton oikeuksienvalvonnan yksikkö eli Jaana Eng-
blom, Vuokko Jantunen, Elina Ketonen, Elisa Mon-
tonen, Sinikka Mäntyjärvi, Sanna Piuva, Tapio Tiili-
kainen, Laura Tolkkinen jaMinna Ågrén.
Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat neuvovat kaik-
kia näkövammaisia sekä heidän omaisiaan palvelu-
jen ja tukien hakemisessa maksutta. Oppaassa on
myös keskussairaaloiden näkövammaisten kuntou-
tusohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot.
Heiltä saa tietoa apuvälineistä, kuntoutuksesta ja
muista palveluista.
Lue opas: https: https://www.nkl.fi/fi/artikkeli/
nakovammaisen-palveluopas-2021-ilmestynyt

TalkBack uudistui
Android-puhelimen esteettömyystyökaluihin kuu-
luva TalkBack-toiminto on uudistunut.
Tällä kertaa kohennettiin mm. näyttöä, hipaisue-
leiden ja puhepalautteen antamista. Tämä tekee
Android-puhelimien käytöstä helpompaa näkövam-
maisille. Myös TalkBackin valikoita voidaan räätä-
löidä helpommin käyttökokemuksen mukaan.
Ominaisuuksien käyttämiseksi laitteessa tulee
olla asennettuna Androidin esteettömyystyökalut.
Myös Assistant-virtuaaliavustajaa paranneltiin, jos
vain kännykän käyttäjältä sujuu englannin kieli.
Google kertoo, että Assistant tunnistaa komentoja
nyt entistä kauempaa ja toimii tehokkaammin myös
silloin, kun näyttö on lukittu. Lisäksi helpot komen-
not voi havaita yhdellä kertaa.
Lisäksi Assistant tarjoaamahdollisuuden lähettää vies-
tejä sanelemalla tai käskemällä puhelinta soittamaan.
Tämän toimivuudesta Suomessa ei ole vielä tietoa.

Maailmassa 43 milj. sokeaa
Yhä pienempi osa maailman ihmisistä sokeutuu tai
saa näkövammoja, mutta väestönkasvun ja ikäänty-
misen seurauksena sokeiden ja heikkonäköisten
määrä on suurentunut edellisten vuosikymmenten
aikana. Tiedot käyvät ilmi kahdesta Lancet Global
Health -lehden julkaisemasta tutkimuksesta.
Tutkijat arvioivat, että vuonna 2020 noin 43 miljoo-
naa ihmistä oli sokeita ja 295 miljoonaa kärsii keski-
vaikeasta tai vakavasta näkövammasta. Globaalisti
näkövammaisuus on naisilla yleisempää kuinmiehillä.
Heikkonäköisyys liittyy useimmiten taittovirheisiin.
Myös glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma ja dia-
beettinen verkkokalvosairaus ovat keskeisiä sokeu-
den ja heikkonäköisyyden aiheuttajia.
Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Näkövammaisen palveluopas 2021

Näkövammaisen palveluopas on päivitetty vuodelle
2021.
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–Meille tulevat kysymykset ja
ohjauspyynnöt koskevat puhelimien
ja tietokoneiden eri vaihtoehtoja,
niiden käyttöönottoa, päivityksiä,
skannausta, suurentamista, puhetu‐
kea, ruudunlukua jne. kertoo Helsin‐
gin ja Uudenmaan Näkövammaisten
tieto- ja viestintätekniikkatuesta vas‐
taava Ritva Heinlampi.
Kysymykset liittyvät myös toimi‐

mattomiin laitteisiin ja sovelluksiin
tai siihen, miten älypuhelinta käyte‐
tään apuvälineenä mahdollisimman
laajasti.
HUN:in ICT-tuen toimintaa

rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestö‐
jen avustuskeskus (STEA) Veikkauk‐
sen tuotoilla. Ohjausta ja neuvontaa
antaa neljä työntekijää.

Saavutettavuus ratkaisee
Digitekniikan kehitys on auttanut
näkövammaisia paljonkin.
– Näkövammaisen kannalta olen‐

naista on, kuinka saavutettavaa uusi
tekniikka on. Parhaimmillaan infor‐
maatiotekniikasta on suuri hyöty
näkövammaiselle. Toisaalta netissä
on paljon myös asioita, jotka eivät
toimi näkövammaiselle.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) on antanut ICT-tukea
näkövammaisille vuodesta 2014. Valtaosa kysymyksistä koskee älypuhelimia
ja niiden käyttöä yhdessä näkövammaisen apuvälineiden kanssa.

Mobiilista eniten
kysymyksiä

TIINA RUULIO

Älykännykät ovat näkövammaisille
iso apu, mutta ongelmiakin ilmenee.

Esimerkiksi ruoankuljetuspalvelu
Foodora on monelle näkövammai‐
selle ruudunlukuohjelman käyttäjälle
mahdoton käyttää. Tilaaminen
onnistuu vain, mikäli on juuri oikea
versio selaimesta ja ruudunlukuohjel‐
masta sekä hallitsee niiden käytön
hyvin.
HUN:in ICT-tuessa työskentelee

neljä työntekijää, joista kaksi on
sokeaa ja yksi heikkonäköinen.
– On erittäin hyvä, että ohjaajat

itse käyttävät erilaisia näkövammai‐

sille tarkoitettuja apuvälineitä päivit‐
täin. Siten he tuntevat eri ohjelmat ja
laitteet todella hyvin. Joskus me myös
testaamme laitteita ja sovelluksia käy‐
tettävyyden näkökulmasta ja jaamme
infoa eteenpäin.

ICT-tukea perheille
Suurin osa ICT-tuen tarvitsijoista on
pikemminkin iäkkäitä kuin nuoria.
– Varsinkin kännykkämaailmaan

syntyneet diginatiivit näkövammaiset
lapset oppivat älylaitteiden uudet
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sovellukset nopeasti. He ovat siihen
riittävän uteliaita ja rohkeita.

Vanhemmat eivät aina voi tai osaa
tukea lasta riittävästi siinä, miten apu‐
välineet ja älypuhelimet toimivat.
Onneksi lapsi voi saada ohjausta kes‐
kussairaaloiden kuntoutusohjaajilta tai
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

HUNista ICT-tukea saa nuoren
ohjauksen aikana tarvittaessa myös
perhe tai avustaja.

Mitä olen ilman somea?
Älypuhelin ja vaikkapa somen käyttö
alkaa olla myös näkövammaisille nuo‐
rille sosiaalisestikin merkityksellistä.
Syntyy tunne siitä, että ilman puhe‐
linta menetetään jotain olennaista.

– Tämä voi olla ongelma nuorille,
jota eivät hallitse apuvälineen käyttöä
tai eivät halua sosiaalisen paineen
vuoksi julkisesti käyttää ruudunlu‐
kua. Ruudun katselu pidempään voi
myös rasittaa silmiä.

Näissä tilanteissa omaiset tai avus‐
tajat voivat mahdollisesti toimia
digiapureina.

Aktiivisimmillakin digikäyttäjillä
saattaa olla vaikeuksia esimerkiksi
uusien sovellusten ja niiden eri omi‐
naisuuksien käytössä.

– Olemme järjestäneetkin iltaisin
etänä Digimiittejä, jotka on suun‐
nattu nuorille ja työssäkäyville näkö‐
vammaisille henkilöille, jatkaa Hein‐
lampi.

Digimaailmamuuttuu
nopeasti
Näkövammaisen näkökulmasta äly‐
puhelimen toiminnot muuttuvat lii‐
ankin nopeasti. Pienikin muutos
jossain apissa saattaa aiheuttaa
näkövammaiselle paljon päänvaivaa.

– Ongelmana voi olla se, että
muutokset tehdään näkevien näkö‐

kulmasta. Usein apuvälinekehittäjät
eivät ehdi samanaikaisesti muutok‐
siin mukaan, vaan ne saadaan
vähän viiveellä käyttöön. Mekään
emme ehdi saman tien seurata,
kuinka saavutettavia muutokset
ovat, oli kyse sitten mobiilista tai
verkosta.

Noin yleisesti ottaen informaatio‐
tekniikka taipuu jo nyt kohtalaisen
hyvin näkövammaisten tarpeisiin.

Etäohjaus on sujunut hyvin
Helsingin ja Uudenmaan Näkövam‐
maisten tietotekniikkatuki antaa
lähi- ja etätukea. Tuki on ilmaista,
mutta kotikäynti maksaa.

Ns. normaalioloissa yksilöohjausta
annetaan Iiris-keskuksessa Helsingin
Itäkeskuksessa. Kotikäyntejä teh‐
dään, kun kyse on esimerkiksi pöytä‐
tietokoneen toimintaan tai verkkoyh‐
teyksiin liittyvistä ongelmista.

Etäohjausta saa tietokoneen tai
puhelimen välityksellä.

– Etäohjaus on sujunut näin korona-
aikaan hyvin, ja käytämme sitä var‐
masti jatkossakin, Heinlampi kertoo.

Korvaako appi valkoisen
kepin?
ICT-tuen työntekijät ovat kaikki vah‐
vasti sitä mieltä, että mikään appi ei
korvaa valkoista keppiä tai pistekir‐
joitusta.

– Pistekirjoitus tarkoittaa näkö‐
vammaisen lukutaitoa. Toivomme
todellakin, että siitä osattaisiin tehdä
riittävän houkutteleva myös lapsille
ja nuorille.

Valkoinen keppi on ehdoton siksi,
että mikään liikkumisen avuksi suun‐
niteltu appi ei taida toistaiseksi pystyä
havainnoimaan mm. eteen tulevia
portaita tai esteitä.

– Vaikka tähän kykenevä appi saa‐
taisiinkin, on valkoinen keppi hyvä
olla mukana, koska puhelimeen saat‐
taa tulla toimintahäiriöitä tai sen
akku voi loppua.

• Voice Dream Scanner -tekstintunnistussovellus

• Seeing Ai -tekstintunnistussovellus

• Blind Square -paikannussovellus

• Be My Eyes -älypuhelinsovellus, jolla vapaaehtoiset tarjoavat apua
näkemistä vaativiin tehtäviin

• Pratsam Reader -Celian tarjoama äänikirjojen kuunteluohjelma

• Google Maps -navigointisovellus

• Kartat-navigointisovellus

• Viestit-viestintäsovellus

• Messenger-viestintäsovellus

• WhatsApp-viestintäsovellus

• Yle Areena - Ylen suoratoistopalvelu

• YouTube - musiikin ja videoiden suoratoistopalvelu

Suosittuja mobiiliappeja
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V ierailu liittyi lapsiasiavaltuute-
tunNuoret neuvonantajat -toi-
mintaan. Nuorten neuvonanta-

jien tehtävänä on välittää lasten ja nuor-
ten mielipiteitä, kokemuksia ja näke‐
myksiä lapsiasiavaltuutetun toimistolle.
Nuoret kertovat lapsiasiavaltuutetulle
lasten ja nuorten arjen tärkeistä asiois-
ta, jotka aikuisten pitäisi puolestaan
ottaa huomioon päätöksenteossa.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, erikoistutkija Anton Schalin ja ylitarkastaja
Katja Mettinen keskustelivat keväällä yhdenvertaisuudesta Valteri-koulu Onervassa
Jyväskylässä. Valteri-koulu Onervasta tapaamiseen osallistui kaksi yläkoulun
oppilaista koottua ryhmää.

Nuoria neuvonantajia
Valteri-koulusta

MINNA NÄRHILÄ / TIINA RUULIO

Ylitarkastaja Katja Miettinen (vas.), erikoistutkija Anton Schalin ja Valteri-koulu Onervan rehtori Anne Korhonen tapa-
sivat Olipa kerran -taideteoksen edessä Valteri-koulu Onervassa. Tapaamisen syynä oli yhdenvertaisuus.
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Yhdenvertaisuus koskettaa kaikkia
lapsia ja nuoria, mutta sillä on oman‐
laisensa merkitys oppimisessa tukea
tarvitseville.
– Asia limittyy läheisesti tämän

hetken kiusaamiskeskusteluun ja yli‐
päätään erilaisuuteen. Koulumme
oppilaskunnan hallituksessa nostet‐
tiin esille juurikin kiusaaminen, joka
saattaa liittyä aistivammaan tai

vaikka vain apuvälineiden käyttöön,
toteaa Valteri-koulu Onervan apu‐
laisrehtori Tuulia Kuntsi.

Kyse on rakenteista ja arjesta
Lapsiasiavaltuutetun uuden toimin‐
tastrategian tärkeä tavoite on ollut
lasten ja nuorten kohtaamisten lisää‐
minen. Siksi toimiston edustajat jal‐
kautuvat lasten ja nuorten pariin
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kuulemaan, mitä heillä on kerrotta‐
vana nuorina neuvonantajina.
Kuulemisissa tavattavat nuorten

neuvontajaryhmät edustavat lasten
ja nuorten eri elämänaloja.
Tapaamisissa lapset ja nuoret ker‐

tovat elämästään ja arjestaan.
Heidän kokemustietoaan hyödynne‐
tään valtuutetun työssä, esimerkiksi
lasten ja nuorten elämää koskevissa
lausunnoissa. Lapsiasiavaltuutettu
voi tehdä lasten ja nuorten koke‐
mustiedon perusteella myös aloit‐
teita ja kannanottoja.
Tämän vuoden teemana on ollut

yhdenvertaisuus. Siksi valtuutetun
toimisto on tavannut erityisesti
lapsi- ja nuorisoryhmiä, joilla näh‐

dään olevan erityisen paljon sanotta‐
vaa eriarvoisuuteen liittyvistä kysy‐
myksistä. Valteri-koulun oppilaiden
tapaaminen oli vierailuista neljäs.
– Tapaamisissa on noussut esille

asenteiden ja toimintakulttuurien
merkitys yhdenvertaisuuden toteu‐
tumisessa. Kyse on yhtäältä isoista
rakenteellisesta tekijöistä, tavasta
järjestää opetusta tai palveluja. Toi‐
saalta lapsille ja nuorille tärkeitä
ovat arkiset kokemukset, ihmisten
kohtaamiset, päiväjärjestys, harras‐
tus ja arkinen elämä, kertoo lapsia‐
siavaltuutettu Elina Pekkarinen.
Yhdenvertaisuus tai sen puute

näkyvät nimenomaan arkisissa koh‐
taamisissa ja arkisessa elämässä.
Valitettavasti se näkyy lapsilla myös
kiusaamisena ja syrjintäkokemuk‐
sina.
– Terveydenhuoltohenkilöstö

puhuu pään yli, opettajat eivät ota
vakavasti kokemuksia, aikuiset saat‐
tavat kieltää lapsia leikkimästä kes‐
kenään, summaa Pekkarinen lasten
kertomia kokemuksia.

Arvostan itseäni ja
oikeuksiani
Valteri-koululaisten tapaamisessa
esiin nousivat itsetunnon, itsetunte‐
muksen ja omanarvontunnon
teemat.
– Valteri-koulun nuoret ovat hyvin

tietoisia erityistarpeistaan, ja ovat
sinut niiden kanssa. He osaavat myös
vaatia hyvää kohtelua ja ymmärtävät
sen, että se on heidän oikeutensa ja
että siihen kohdistuva pilkka tai syr‐
jintä on väärin. Sen sijaan, että eri‐
tyistarpeita pyrittäisiin ohittamaan,

ne nähdään arvokkaina ja huomion‐
arvoisina asioita.
Erityistarpeita ei siis pitäisi peitellä

eikä niitä saa tulkita heikkoudeksi.
– Toivoisin, että meillä olisi kaik‐

kialla tällainen ilmapiiri – että moni‐
naisuus nähtäisiin arvokkaana eikä
rasitteena, sanoo Pekkarinen.

Vanhemmilla iso vastuu
Nuoret neuvonantajat -tapaamisten
pohjalta lapsiasiavaltuutettu välittää
saamaansa tietoa päätöksentekoon, ja
sitä voidaan hyödyntää lausunnoissa,
aloitteissa tai kannanotoissa. Muutos‐
ten aikaansaaminen ei ole kuitenkaan
helppoa, ja sitä ei voi sälyttää vain
lainsäädännön ja päätöksentekijöi‐
den harteille.
– Kasvattajien pitää tiedostaa,

miten kasvatamme lapsiamme, mitkä
asenteemme vaikuttavat moninaisuu‐
teen ja erilaisuuteen. Muutos lähtee
ihan jokaisesta itsestä. Aikuisten vel‐
vollisuus on kasvattaa lapset niin, että
he kohtelevat toisiaan kunnioittaen.
Aikuisten velvollisuus on kohdella
myös toisiaan samalla tavalla, listaa
Pekkarinen.
Asia ei tule kokonaan kuntoon

luultavasti koskaan, sillä asenteiden
muovautuminen aloitetaan jokaisen
sukupolven kanssa aina alusta.
– Samalla yhteiskuntapolitiikkaa

pitää tehdä pitkäjänteisesti niin, että
perusoikeudet ja yhdenvertaisuus
otetaan huomioon riippumatta poliit‐
tisista voimasuhteista. Ihmisoikeudet
ja perusoikeudet eivät ole politiikkaa.
Ne ovat sellaista, mitä pitää elää ja
toteuttaa koko ajan, jatkaa lapsiasia‐
valtuutettu Elina Pekkarinen.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkari-
nen näkee kasvattajien roolin tär-
keänä yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi.

Toivoisin, että meillä olisi kaikkialla tällainen ilmapiiri – että
moninaisuus nähtäisiin arvokkaana eikä rasitteena.”
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T uorein, keväällä ilmestynyt
tilastokirja kertoo vuoden
2019 tilastot.

Yleinen käsityshän on se, että Suo‐
meen syntyy vuosittain 70–100 näkö‐
vammaista lasta.
– Uskon, että todellinen luku on

tätä isompi. Kun moni syntymästään
saakka näkövammainen on samalla
monivammainen, ei näkövammaa
mahdollisesti pystytä mittaamaan tai
se yksinkertaisesti jää muiden vam‐
mojen jalkoihin, kertoo näkövamma‐
rekisterin tutkimuspäällikköMatti
Ojamo.
Toisaalta voi käydä niinkin, että

jokin lievempi näkövamma todetaan
vasta esikouluiässä, jolloin sitä ei ns.
muisteta ilmoittaa rekisteriin. Ajatel‐
laan mahdollisesti niin, että asia on
hoidettu jo kauan sitten.
Alle 24-vuotiaita näkövammaisia

lapsia ja nuoria oli vuoden 2019 vuo‐
sikirjan mukaan 1 170. Sekin luku on
luultavasti alakanttiin. Heistä 70–80

Näkövammarekisterin tutkimuspääl-
likkö Matti Ojamo.
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Näkövammaisten liiton julkaisema vuosittainen tilastokirja antaa monenlaista
mielenkiintoista tietoa myös näkövammaisista lapsista ja nuorista, kuten esimerkiksi
heidän määristään, näkövammaisuuden syistä, nuorten koulutusasteesta ja
työllistymisestä.

Kouluissa liikaa
alisuorittajia

Näkövammaisten tilastomies Matti Ojamo:

TIINA RUULIO
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prosenttia on monivammaisia: ylei‐
simmin kuulo-, kehitys- ja CP-vam‐
maisia.

Diagnoositiedot
silmälääkäreiltä
Matti Ojamo aloitti näkövammare‐
kisterin luomisen tyhjästä 40 vuotta
sitten.

– Tulin Näkövammaisten liittoon
pahaa aavistamattomana nuorena
miehenä, ja tässä sitä ollaan, Ojamo
naurahtaa.

Rekisterin rinnalle hän loi tilasto‐
kirjan, jonka ensimmäinen numero
ilmestyi vuonna 1991.

– Olen pitänyt vuosikirjan melko
samanlaisena vuodesta toiseen, jotta
tiedot pysyvät mahdollisimman ver‐
tailukelpoisina.

Juuri valmistunut vuoden 2019
tilastokirja jää Ojamon viimeiseksi,
sillä hän aikoo jäädä kesäkuussa eläk‐
keelle. Tilastokirjan onnistunut idea
on ollut avata numerot sanoiksi,
ilmiöiksi, kehityskaariksi jne.

Hän myöntää, että näkövammare‐
kisteri ei ole täysin kattava, sillä

siihen otetaan vain silmälääkärien
ilmoittamia lukuja – ja niissä on
puutteensa. Toisaalta mm. diagnoo‐
seja koskevat tiedot halutaan mah‐
dollisimman oikein tilastoihin.

– Luvut ovat kautta linjan liian
matalia, mutta kuitenkin suuntaa
antavia. Suomessa on siis esimerkiksi
enemmän näkövammaisia kuin mitä
vuosikirja kertoo, 55 000 henkilöä.

Koulutustaso nousee, mutta
ei riittävästi
Tuoreimmasta tilastokirjasta Ojamo
haluaisi nostaa esiin pari kylmäävää‐
kin havaintoa siitä, mitä näkövam‐
maisille nuorille kuuluu tilastojen
valossa.

– Vaikka näkövammaisten nuor‐
ten koulutustaso paranee koko ajan,
niin muun väestön taso nousee sitä‐
kin nopeammin. Koulutusero siis
suhteellisesti kasvaa. Toiseksi näkö‐
vammaisten työllisyysaste näyttää
pysyvän vuodesta toiseen 40 pro‐
senttiyksikössä, kun muulla väestöllä
se on noin 70.

Ojamoa harmittaa, että niin
monet nuoret ovat jättäneet koulun‐
käynnin perusasteelle. Pelkän perus‐
asteen varassa olevia näkövammaisia
nuoria onkin 1.7 kertaa enemmän
kuin koko väestössä.

– Näkövammaiset lapset ja nuoret
saattavat olla koulussa vuosia alisuo‐
rittajia, sillä he eivät halua käyttää
koulussa apuvälineitä ennen kaikkea
kiusaamisen takia. Ensimmäiset
kouluvuodet ovat tässä pullonkau‐
lana.

Näkövammainen lapsi joutuu
mahdollisesti olemaan vuodesta toi‐
seen perheen, suvun, eskarin, päivä‐
kodin ja luokan ainut ”kummajai‐
nen”. Se voi hyvinkin vaikuttaa opis‐
keluhaluihin, sanoo Ojamo.

Nuoret itsenäistyvät
nopeammin kuin ennen
– Kun näkövammainen nuori selviy‐
tyy kunnialla keskiasteesta, voi hän
ajatella vapaasti, että nyt hänelle on
auki sama tie kuin kenelle tahansa
nuorelle. Riittävän varhaisen diag‐
noosin saaminen, oikea hoito ja riittä‐
vät apuvälineet auttavat tässä. Kun
jaksaa käydä kouluja, saa myös var‐
memmin työpaikan, voi nuori ajatella.

Tilasto puhuu tässäkin asiassa
karua kieltä. Kun perusasteen käynei‐
den näkövammaisten nuorten työlli‐
syysaste on 5,6 prosenttia, niin kan‐
didaattitasolla vastaava luku on 60,2
prosenttia. Ja jos mukaan otetaan
osittain työlliset kandidaattitutkin‐
non suorittaneet, nousee luku jo 76
prosenttiin.

Ikävä tosiasia on myös näkövam‐
maisten köyhyys.

– Työttöminä on lopulta aika
vähän näkövammaisia, sillä kaikki
oikeasti työttömät eivät halua mennä
tai eivät pääse kiinni TE-keskusten
palveluihin. Eläkkeelle joudutaan
vielä tänäkin päivänä liian helposti.

Vuosikirja 2019 tarjoaa myös
iloista luettavaa nimenomaan nuorten
itsenäistymispyrkimysten kannalta:

– Nuoret näyttävät itsenäistyvän
paremmin kuin ennen eli lakkaavat
olemasta ns. lapsen asemassa tilastol‐
lisesti. Vielä vuonna 2010 ryhmässä
15–24-vuotiaat näkövammaiset 77,8
prosenttia kuului perheisiin. Kahdek‐
san vuotta myöhemmin vastaava
prosentti oli 67,1 eli pudotusta oli
tullut yli 10 prosenttiyksikköä.

Se on jo tilastollisestikin merkit‐
tävä havainto.

Salapoliisityötäkin tarvitaan
Vuosikirjan silmäsairauksia koskevat
tiedot perustuvat sekä yksityisen että

N Ä K Ö VA M M A R E K I S T E R I N
V U O S I K I R J A 2 0 1 9

Matti Ojamo
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julkisen sektorin silmälääkärien teke‐
miin ilmoituksiin.

– Kyllä ilmoitusten kanssa pitää
tehdä aika paljon salapoliisityötä, sillä
niitä täytetään puutteellisesti. Joskus
toivoisin tilastojen kannalta, että
voisin nähdä useammin potilastietoja.

Luettelossa on 850 erilaista silmä‐
diagnoosia. Se kertoo, että silmäsai‐
rauksien kirjo on valtava ja että perin‐
nöllisiä harvinaisia silmäsairauksia on
yhä paljon. Tämä johtuu siitä, että
väestötiheys on Suomessa pieni.

Erilaiset näköratojen viat ovat
suurin näkövammaisuuden syy kai‐
kissa ikäryhmissä.

– Poikkeuksetta kun pään alueella
tapahtuu jotain ikävää, näköradat
vaurioituvat ensin. Kyseiseen ryh‐

mään kuuluu paljon erilaisia diag‐
nooseja, esimerkiksi lasten aivoperäi‐
nen kortikaalinen sokeus.

Toisaalta taas synnynnäiset kehi‐
tyshäiriöt ovat vähentyneet tilastojen
mukaan.

– En keksi tähän mitään muuta
syytä kuin että silmälääkärit ilmoitta‐
vat niistä vähemmän.

Lisää palvelunäkökulmaa
diagnooseihin
Sinänsä oikea diagnoosi on hyvin
tärkeä asia sekä näkövammaiselle
että hänen perheelleen, sillä diagnoo‐
sin perusteella myönnetään esimer‐
kiksi monia palveluita.

– Lääkäri saattaa kertoa, että tauti
etenee eikä sille voida tehdä mitään.

Ihmiset soittavat kauhuissaan ja kysy‐
vät, tuleeko minusta tai minun lapses‐
tani sokea. Tässä kohtaa voisi ajatella
niin, että lääketiede ei ehkä voi näkö‐
vammaista parantaa, mutta ihmistä
voidaan auttaa paljonkin palveluilla ja
apuvälineillä.

Ojamo toivoisikin, että diagnostiik‐
kaan saataisiin mukaan nykyistä enem‐
män palveluiden tarpeen näkökulmaa.

– On esimerkiksi erittäin julmaa, että
näkövammaisilta lapsilta, perheiltä ja
aikuisilta jää saamatta paljon erilaisia
heille kuuluvia etuuksia. Jos tämä olisi
haluttu hoitaa kuntoon, meillä olisi luul‐
tavasti riittävästi erilaisia palvelevia
puhelimia, jotka auttaisivat.

www.nkl.�/�/nakovammarekisteri

Näkövammaisille suunnattu
kuvailutulkattu luontoretki
Sipoonkorven kansallispuistossa
La 5.6. 2021 klo 11.00–16.00
Hinta 23,00 euroa

Astu alkukesän metsään Sipoonkorven kansallispuistossa luonto-op-
paan ja kuvailutulkin seurassa. Kuvailutulkkauksen avulla pääset
käsiksi ympäröivän luonnon näkymiin, kun taas luonto-opas vie sinut
pintaa syvemmälle, metsäisen luontokokemuksen ytimeen. Kuljemme
vaihtelevassa maastossa noin 5 km:n reitin, jonka varrella on laavu ja
nuotiopaikka ja mahdollisuus grillata omia eväitä nuotiolla.

Osallistujilla oltava oma avustaja mukana (avustajan osallistuminen
maksuton), avustajan lisäksi myös opaskoirat tervetulleita. Opisto ei
vakuuta retkelle osallistujia. Retken lähtöpaikka Kalkkiuunintie 20 park-
kipaikka (lähin osoite navigaattorille Kalkkiuunintie 8 tai 12).

Retken vetäjänä on luonto-opas ja biologi Tuomas Lilleberg ja
kuvailutulkkina Niina Ollanketo. Retken järjestää Vantaan aikuisopisto.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 29.5.2021 puhelimitse numeroon
09 8392 4342 tai 09 839 23244.
Ilmoittautua voi myös alla olevan linkin kautta
https://ilmonet.fi/#!code=V210849

Kuvailutulkattu retki
näkövammaisille lapsille
Tammiston luonnonsuojelualueelle
Su 6.6.2021 klo 12.00–14.30
Hinta 13,00 euroa

Tule keväiselle Tammiston luonnonsuojelualueelle luonto-oppaan ja
kuvailutulkin seurassa. Kuvailutulkkauksen avulla pääset käsiksi ympä-
röivän luonnon näkymiin, kun taas luonto-opas vie sinut pintaa syvem-
mälle, keväisen metsäkokemuksen ytimeen.

Retkellä pääset haistamaan, tuntemaan, kuulemaan ja jopa maista-
maan luontoa turvallisesti noin 2 km:n pituisella helppokulkuisella rei-
tillä. Retki on suunnattu 7–13-vuotiaille lapsille ja sisältää evästauon
(omat eväät). Osallistujilla oltava oma täysi-ikäinen avustaja mukana
(avustajan osallistuminen maksuton).

Opisto ei vakuuta retkelle osallistujia. Tapaamispaikka Tilkuntie 10
vieressä olevan urheilupuiston parkkialue.

Retken vetäjänä on luonto-opas ja biologi Tuomas Lilleberg ja
kuvailutulkkina Niina Ollanketo. Retken järjestää Vantaan aikuisopisto.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.5.2021 puhelimitse numeroon
09 8392 4342 tai 09 839 23244. Ilmoittautua voi myös alla olevan linkin
kautta: https://ilmonet.fi/#!code=V210861
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Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

työelämäasiantuntijana. Hänen vastuualueeseensa
kuuluvat alle 30-vuotiaiden työelämä- ja opiskeluasiat.

VALMAsta tulee TUVA

E räs istuvan hallituksen tärkeimmistä ja kauas‐
kantoisimmista hankkeista on oppivelvolli‐
suuden laajentaminen. Oppivelvollisuusiän

korottamista 18 ikävuoteen voidaan kenties pitää
suomalaisen peruskoulujärjestelmän merkittävim‐
pänä uudistuksena.

Uudistuksen taustalla on useita seikkoja. Liian moni
nuori jää ilman toisen asteen koulutusta, ja samanai‐
kaisesti työmarkkinoiden arvioidaan kehittyvän
entistä enemmän koulutusta ja osaamista painottavaan
suuntaan. Työllistyminen ilman koulutusta on vaikeaa
ja tuleemuuttumaan yhä vaikeammaksi. Ilman koulu‐
tusta jäävien nuorten syrjäytymisriski on merkittävä.

Oppivelvollisuuden laajentamisella pyritään siihen,
että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen koulu‐
tuksen. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös nivelvai‐
heen koulutuksen uudistaminen ja kehittäminen.
Nivelvaiheella tarkoitetaan tässä perusasteen ja
toisen asteen koulutuksen välistä vaihetta.

Nivelvaiheen koulutusten tarkoituksena on ollut
tukea siirtymää toiselle asteelle, mutta koulutuksesta
riippuen hieman eri lähtökohdista. Kymppiluokalla
eli perusopetuksen lisäopetuksessa on voinut korot‐
taa perusopetuksen arvosanoja ja kehittää opiskelu‐

taitoja. Toisen asteen ammatillisissa opinnoissa tar‐
vittavia valmiuksia on voinut parantaa ammatilli‐
seen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa
(VALMA), joka on tarjonnut myös mahdollisuuden
pohtia ammatinvalintaa. Lukio-opintoihin siirtymi‐
seen on saanut tukea lukiokoulutukseen valmista‐
vassa koulutuksessa (LUVA).

Edellä mainitut kolme nivelvaiheen koulutusta
yhdistyvät uudeksi tutkintokoulutukseen valmenta‐
vaksi koulutukseksi (TUVA). Tähän kohdistuu huo‐
mattavia paineita, sillä sen rooli perusasteen ja
toisen asteen välisen siirtymän varmistajana on
tärkeä. Samanaikaisesti koulutusten järjestäjien tulee
rakentaa ja ylläpitää järjestelmää, jonka pitäisi
pystyä kohtaamaan hyvin heterogeenisen opiskelija‐
joukon tarpeet. Nivelvaiheiden koulutusten yhdistä‐
minen epäilemättä selkeyttää tarjontaa ja nivelvai‐
heen siirtymän kokonaisuuden hallintaa.

TELMA-koulutus eli työhön ja itsenäiseen elämään
valmentava koulutus on tarkoitettu nuorille, joille
ammatilliset opinnot eivät ole realistinen vaihtoehto.
Tämä ei ole samalla tavoin nivelvaiheen koulutusta
kuin muut yllä mainitut opintolinjat, joten sitä tul‐
laan järjestämään tutkintokoulutukseen valmenta‐
van opintovaihtoehdon rinnalla.
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– Tiedän, että astun Rilla Aura-Kor‐
ven isoihin saappaisiin. Varmaan
parempi alussa puhuakin yhä edel‐
leen ns. Rillan lomista, uusi toimin‐
nanjohtaja naurahtaa.
Maarit Törmikoski-Hampf on

ollut aiemmin Oppimis- ja ohjaus‐
keskus Valterin Ruskiksen ja Skillan
jaettuna kuraattorina. Hän asuu Hel‐
singissä. Näkövammaisuus on

Uusi toiminnanjohtaja Maarit Törmikoski-Hampf aloitti
työssään huhtikuun alussa.

Sokeain lasten tuelle uusi
toiminnanjohtaja

TIINA RUULIO

Uusi ja vanha toiminnanjohtaja kuvassa Nousiaisissa: Maarit Törmikoski-Hampf (vas.) ja Rilla Aura-Korpi. Näkö- ja näkö-
monivammaisten lasten perheet toivovat tällä hetkellä lomiltaan ennen kaikkea irtiottoa arjesta, kertoo Aura-Korpi.

hänelle myös henkilökohtainen asia,
sillä perheessä on sokea 8-luokkalai‐
nen tytär Ronja.
– Yhdistyksen toiminnassa näkyy

jatkossa varmasti se, että luonto on
minua ja omaakin perhettä lähellä.
Toivon, että jatkossakin yhdistyksen
lomilla perheet saavat irtiottoa arjesta
ja voivat nauttia toisistaan yhteisen
tekemisen ja kokemisen kautta.

Luontoharrastuksen kipinän uusi
toiminnanjohtaja sai nuorena partio‐
toiminnasta.
Näkö- ja näkömonivammaisten

lasten perheet toivovat tällä hetkellä
lomilta irtiottoa arjesta. Se kertoo sii‐
täkin, että korona-aika on ottanut
koville.
– Tämä vuosi sujuu pitkälti viime

vuosien tapaan. Tulevina vuosina toi‐
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Loman aikana on mahdollisuus tutustua yhden päivän ajan Tampereen
apuvälinemessuihin ja Liikuntamaahan, jossa voi tutustua lukuisiin vam-
maisurheilun eri lajeihin. Apuvälinemessuilla puolestaan esitellään laa-
jasti eri tarkoitukseen käytettäviä apuvälineitä. Messuilta saa myös
tietoa ja ratkaisuja, jotka tukevat sekä vapaa-aikaa että koulussakäyntiä.

Apuvälinemessuihin voi yhdistää yöpymisen Tampereen kylpylässä
29.10.–31.10. Lomalla on mahdollisuus viettää aikaa kylpylässä ainakin
perjantaina sekä sunnuntaina. Tampereen kylpylä on rauhallinen ja
kompakti kylpylä, jossa on leppoisa tunnelma.

Lomaan kuuluu kaksi yöpymistä, täysi ylläpito hotellilla sekä messuli-
put. Loma sopii kaikille perheille, mutta erityisen hyvin se sopii pitkän-
matkalaisille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan apuvälineisiin.

Yhdistetylle apuvälinemessut-kylpylälomalle voi osallistua kaksi per-
hettä. Paikat tarjotaan ensisijaisesti uusille perheille. Mikäli kiinnostut
tästä, täytä lomahakemus Sokeain lasten tuki ry:n sivuilla.

Kaikki muut lomat ovat jo varattuja.

minta muuttuu vähitellen minun
näköisekseni, jatkaa Maarit Törmi‐
koski-Hampf.

Mökkilomia kysyttiin
koronavuonna
Uusi toiminnanjohtaja sanoo, että
hänen on henkisesti helppo jatkaa siitä,
mihin Rilla Aura-Korpi työnsä päättää,
sillä hän allekirjoittaa yhdistyksen
arvomaailman ja toiminnan täysin.

Rilla Aura-Korpi kertoo, että eri‐
tyisesti monivammaisten lasten van‐
hemmat ovat olleet todella tyytyväi‐
siä viime ja tänä vuonna siihen, että
lomia on pystytty toteuttamaan koro‐
naturvallisesti yhden tai kahden per‐
heen lomina.

– Viime vuonna järjestimme vain
kaksi tapahtumaa, mutta kuitenkin 16
lomaa. Perheitä oli mukana puolet
vähemmän kuin vuonna 2019, noin
30. Olemme kuitenkin jo vanhastaan
toimineet ns. koronaturvallisesti: olleet
paljon luonnossa pienissä paikoissa
yhden tai kahden perheen kanssa.
Kaikki lomatmyös räätälöidään per‐
heen tarpeidenmukaan sekä ohjelman
että ohjaajien suhteen. Joissain tapauk‐
sissa voi olla esimerkiksi hyvä, että
lapsi ottaa lomalle mukaan oman avus‐
tajan turvallisuuden tunteensa takia.

Korona näkyi myös mökkilomien
kysynnän kasvussa.

Rilla Aura-Korpi ehti olla Sokeain
lasten tuen toiminnanjohtaja 14
vuotta. Hän myöntää, että jättää
työnsä osittain haikein mielin.

– On kuitenkin mahtavaa päättää
työura tällaisessa työpaikassa. Tun‐
nen, että olen saanut palvella perheitä
aidosti. Palaan silti tavallaan 14
vuoden takaisin tilanteeseen, jolloin
tein ohjaajan keikkoja lomille. Maarit
pyysi minua jo mukaan yhdelle ensi
kesän lomalle.

Apuvälinemessut Tampereella
28.–30.10.2021
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Erityislapsen vanhempana

Erityistä hoivaa tai hoitoa tarvitsevan lapsen tarpeet
vaikuttavat merkittävästi lapsen vanhempien ja koko
hänen perheensä elämään. Lapsen asioista huoleh-
timinen, yhteydenpito hoitoon osallistuviin tahoihin
ja päivittäiset hoitotoimet vaativat vanhemmilta
paljon voimavaroja.
Ulla Anttilan teos tarjoaa erityislapsen vanhem-
mille keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja
jaksamisen vahvistamiseen. Teos tunnistaa van-
hempien kuormituksen moni-ilmeisyyden ja syyt. Se
kannustaa tietoiseen huolehtimiseen omasta hyvin-
voinnista samoin kuin lapsen ja omien oikeuksien
selvittämiseen. Kun vanhemmat voivat hyvin, koko
perhe voi paremmin.
Tukiliiton perhetyön suunnittelija Tanja Laatikai-
nen arvioi kirjaa: ”Anttila kirjoittaa selkeästi ja tieto
oli helposti omaksuttavaa. Lukiessani ajattelin
monesti, että juuri niin, näinhän sen pitäisi mennä.
Perheiden pitäisi esimerkiksi saada omista tarpeista
lähtevää tukea ja palveluita, kuten Anttila kirjoittaa.
Kirjassa on myös paljon näkökulmia ja harjoitteita
omien voimavarojen vahvistamiseen. Sitaatit van-
hempien lähettämistä voimavarakirjoituksista tuovat
kerrontaan omaa syvyyttä.”
Kirja on suunnattu erityislasten vanhemmille, mutta
siitä on hyötyä myös erityislasten perheiden kanssa
työskenteleville ja kaikille muillekin, jotka miettivät
erityislasten ja heidän perheittensä hyvinvointia
(hallinnossa, eri palveluissa, aikuiskoulutuksessa).

Ulla Anttila
Erityislapsen vanhempana
– voimavaroja hyvään elämään
Tuotetunnus: 9789523542488
Kirjapaja 2020

Lukiolaisen selviytymisopas

”Lukiolaiset pitävät opiskeluaan merkityksellisenä,
mutta iso osa kokee lukio-opinnot henkisesti ras-
kaiksi.” – Lukiolaisbarometri 2019 (Yle 28.11.2019)
Kuinka lukiolainen voisi nauttia oppimisen ilosta ja
välttää väsähtämisen sudenkuopan?
Kirja on myönteiseen sävyyn kirjoitettu opaskirja,
jota voivat lukea sekä tulevat ja nykyiset lukiolaiset
että heidän vanhempansa ja läheisensä. Kirjaa voi
käyttää itsenäisesti tai vaikka opinto-ohjaajan opas-
tuksella.
Kirjassa esitellään uusimpia oppimiseen liittyviä
aivotutkimusten löydöksiä, annetaan niihin liittyviä
vinkkejä sekä arvioidaan vinkkejä lukiolaisten ja
lukion jo käyneiden näkökulmasta. Jokaisen luvun
lopussa on koottuna tärkeimmät vinkit nuorelle ja
omat vinkit myös vanhemmille. Kirjassa kuuluu
lukiolaisen, lukiosta valmistuneen opiskelijan sekä
lukiolaisten vanhemman ja tutkijan ääni.

Minna Huotilainen, aivotutkija, kasvatustieteen
professori, Helsingin yliopisto
Taimi Huotilainen, lukiolainen, Viikin normaalikoulu
Helmi Uusitalo, fysiikan opiskelija, Aalto-yliopisto

Minna Huotilainen, Taimi Huotilainen, Helmi Uusitalo
Lukiolaisen selviytymisopas
ISBN 978-952-370-073-4
PS-Kustannus 2021
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