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Kun uni ei tule
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Uutisia

Pääkirjoitus

Koulunvaihto muutti Joonan elämän
suunnan
Joona on äitinsä Taina Järvenpään mukaan

reipas näkövammainen poika, jonka koulu ja

elämä muutenkin sujuvat varsin mukavasti tällä

hetkellä.

Kolumni: Maija Somerkivi
Koti-ikävä.

Henkilökohtainen budjetointi
Henkilökohtainen budjetointi merkitsee vammai-

selle yksilöllisesti räätälöityä avun ja tuen koko-

naisuutta. Henkilökohtaisen budjetin voi suunni-

tella itse.

Yhdistys
Vanhemmille oma viikonloppu, Pohjois-Suomen

leiri, Silmäterä-viikonloppu, Oo mun kaa! -leiri,

Hyvinvointilomien tuettu loma jne.

Puheterapiassa täytyy olla hauskaa
– Näkömonivammaiset lapset hyötyvät usein val-

tavasti kielen ja kommunikaation kuntoutuk-

sesta. Terapian avulla lapsesta voi tulla kielelli-

sesti hyvin lahjakas, kertoo puheterapeutti

Johanna Ikonen Rovaniemeltä.

Kolumni Ronja Hampf
Saavutettavat unelmat.

Tavoitteena yhtenäisempi
palvelutuotanto
Eksotessa eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-

piirissä on harjoiteltu hyvinvointialueen kaltaista

palvelutuotantomallia jo kymmenisen vuotta.

Sote tarkoittaa myös sosiaalipalveluja
Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko

ihmettelee, miksi sotea ja hyvinvointialueita kos-

kevaan uudistukseen liittyvä yleinen mielenkiinto

on keskittynyt niin vahvasti terveydenhuoltoon.

1/2022 Tässä numerossa
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Venni ei halunnut nukkua
Vennin äiti Alina Ilomäki Pirkkalasta kertoo,

kuinka poika heräsi pahimmillaan yli 10 kertaa

yössä.

Unen eteen kannattaa yrittää
– Vakaviin lapsen uniongelmiin kannattaa aina

hakea apua, neuvoo lastenneurologi ja unilääke-

tieteen asiantuntija Outi Saarenpää-Heikkilä.

Opiskelu oli tie vapauteen
Veera Florica-Rajala haluaa Näkövammaisten lii-

tossa vaikuttaa siihen, että näkövammaiset lapset

ja nuoret voivat käydä koulua ja opiskella mahdol-

lisimman pitkälle.

Varhaiskasvatus hyötyy
moniammatillisuudesta
Puheen tasolla moniammatillista yhteistyötä pide-

tään itsestäänselvyytenä, vaikka lapsen saama

tuki esimerkiksi päiväkodissa saattaa jäädä puut-

teelliseksi.

Kolumni Merja Rukko
Kun vaalit ovat ohi.

Koskettelukirja on pieni taideteos
Koskettelukirjat ovat näkövammaisen lapsen kuva-

kirjoja, joiden katseluun ja lukemiseen voidaan

ryhtyä keskimäärin kaksivuotiaan lapsen kanssa.

Näkövammaisen vauvan ensikirja
IKIOMA ensikirjassa on neljä eriväristä ompele-

malla valmistettua sivua. Kirjat valmistetaan

vapaaehtoistyönä.

Kolumni Ville Ukkola
Ammatinvalinnan kautta työelämään.

Sokeain lasten tuki ry
Kevät on talven taikaa.

Seikkailupurjehdus s/y Vahinella

Liity jäseneksi
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Tilaa uutiskirje: www.silmatera.fi
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Oikaisu
Silmäterässä 4/2021 oli uutinen Yle Areenan
näyttämästä Mun laji -sarjasta, jossa nuoret
kertovat omista urheilulajeistaan. 15-vuoti-
aan Eemi Utriaisen esittelyssä oli kaksi vir-
hettä, Eemin nimi on muuttunut Eemiliksi ja
ikä 16-vuotiaaksi.

Kela-taksin tilaaminen muuttui
Kela-taksin tilausnumerot muuttuivat vuoden 2022
alussa. Jokaisen maakunnan alueella liikennöi
kaksi eri palveluntarjoajaa, joilla kummallakin on
omat puhelinnumeronsa. Voit siis valita, kumpaan
numeroon soitat, kun haluat tilata Kela-taksin.
Kela-taksin tilauspuhelu on jatkossakin maksuton.
Katso uudet numerot tiedotteen lopussa olevasta
linkistä.

Kela korvaa vain ne matkat, jotka on tilattu asuin-
alueen tilausnumerosta. Matkasta maksetaan
omavastuuosuus, joka on yhteen suuntaan tehdystä
matkasta enintään 25 euroa. Vuonna 2022 Kelan
korvaamissa taksimatkoissa on edelleen 300 euron
omavastuukatto eli ns. matkakatto, jonka jälkeen
Kela-kyydit ovat maksuttomia.
https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

Tukien hakeminen helpottui helmikuussa
Vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottui
helmikuun 12. päivästä lähtien. Hakemukseen ei
jatkossa tarvita tarkkoja tietoja kustannuksista.
Kela pyytää lisätietoja, jos näyttää siltä, että kus-
tannuksilla voi olla vaikutusta tuen määrään.

Suurimmat muutokset koskevat eläkettä saavan
hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.
Näiden tukien hakemuksissa ei jatkossa tarvitse
ilmoittaa kustannusten tarkkoja euromääriä, eikä
hakemuksen liitteeksi tarvita selvityksiä kustan-
nuksista. Jatkossa riittää, että asiakas ilmoittaa
hakemuksessa, mitä kustannuksia hänellä on.

Alle 16-vuotiaan vammaistuessa kustannuksilla
on hyvin harvoin vaikutusta tuen tasoon. Hakemuk-
sessa ohjataan ilmoittamaan ne kustannukset,
jotka voidaan ottaa huomioon. Hakemukseen pitää
jatkossakin merkitä kustannusten määrä, mutta
niihin liittyviä selvityksiä ei tarvitse toimittaa hake-
muksen liitteenä.

MLL: Järjestöyhteistyössä voimaa
Lapset ja nuoret ovat kärsineet koronakriisistä, ja
tulevilla hyvinvointialueilla on merkittävä rooli
tämän korjaamisessa. Palvelujen riittävän resur-
soinnin rinnalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto
muistuttaa alueita järjestöyhteistyön voimasta. Esi-
merkkinä tästä on elämänkaarimalliin pohjautuva
perhekeskus, jossa apu on aiempaa helpommin löy-
dettävissä.
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Tiina Ruulio
päätoimittaja

Tässä lehdessä puhutaan siitä, kuinka tärkeää uni on lapselle, mistä unenpuute
saattaa johtua ja mitä pitää tehdä, jos Nukkumatti ei vain tunnu löytävän lasta.

Aihe on tärkeä. Unenpuute vaikuttaa lapsen aivojen kasvuun ja kehitykseen,
muistiin ja oppimiseen sekä fyysiseen terveydentilaan. Ja jatkuessaan se vai‐
kuttaa myös koko perheen hyvinvointiin. Kun lapsi herää yli kymmenen
kertaa yössä, kärsii myös perheen jokainen jäsen vähintäänkin kovana väsy‐
myksenä tästä Nukkumatin eksymisestä. Väsymyksellä on vaikutusta myös
fyysiseen terveydentilaan.

Univaje on selvä terveysriski myös lapselle. Näkövammaisten lasten unihäi‐
riöiden yleisimpänä syynä ovat melatoniini-nimisen hormonin eritysongel‐
mat. Kun lapsi ei näe, pysyy yöhormoni melatoniinin tuotanto liian tasaisena
unensaannin kannalta. Siksi Nukkumatti ajaa ilta illan jälkeen ohi.

Lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä onkin sitä mieltä, että lapsen ja koko
perheen kannalta on ehdottomasta parempi antaa lapselle melatoniinia lääk‐
keenä, jos näkövamma estää normaalin unirytmin. Kasvuhormonia erittyy
nimittäin juuri syvässä unessa ja sukuhormonia taas valossa, joten väärä rytmi
voi hidastaa lapsen kasvua ja jopa puberteetin alkamista.

Ongelmien ilmetessä mene lääkärin pakeille puhumaan avoimesti perheen
koruttomasta tilanteesta ja pohtimaan lääketieteellistä ratkaisua asiaan. Myös
painajaisista kannattaa kertoa, jos lapsella on niitä, vaikka näkövammaisten ja
sokeiden lasten unennäköä onkin tutkittu vain vähän.

Tässä yhteydessä täytyy kummastella sitä, että erään äidin kertoman mukaan
kukaan hänen perheensä kohtaamista monista tervey‐
denhuollon ammattilaisista ei tuntunut ymmärtä‐
vän lapsen uniongelmien, näkövamman ja
melatoniinin tuotannon häiriön mahdollista
syy-yhteyttä. Hei sote-ihmiset. Olisiko aika
päivittää tietonne?

Nukkumatin pitää löytää lapsi
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Koulunvaihto
muutti Joonan
elämän suunnan
Jämsänkoskella Keski-Suomessa asuvan 12-vuotiaan Joonan perheeseen kuuluu äiti

Taina, äidin puoliso Jaakko, kolme vuotta nuorempi veli Miika sekä vuoden ikäinen

sisar Jannika. Joona on äitinsä Taina Järvenpään mukaan reipas näkövammainen

poika, jonka koulu ja elämä muutenkin sujuvat varsin mukavasti tällä hetkellä.

TIINA RUULIO | Kuvat: PERHEALBUMI

12-vuotias jäm-
sänkoskelainen
Joona on ollut
tyytyväinen elä-
määnsä siitä
lähtien kun kou-
lunkäynti siirtyi
lähikoulusta
Oppimis- ja
ohjauskeskus
Valterin Onerva-
kouluun Jyväs-
kylään pari
vuotta sitten.
Vaikka koulu-
matka onkin
melko pitkä,
merkitsevät
koulunkäynnin
positiiviset
puolet enem-
män.
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Kuvassa Joona sekä äiti Taina. Taina Järvenpää kertoo, kuinka Järvenpään-
Mäkisen-Järven perheessä eletään kiireisiä lapsiperhevuosia.

P
erheessä on oikeastaan kaksi
erityislasta, näkövammainen
Joona sekä Miika, jolla on

kehityksen viivästymä ja ykköstyypin
diabetes.
– Myönnän, että meillä on kotona

melko hektistä. Eräs ongelma on se,
että en tahdo päästä harrastamaan
poikien kanssa erikseen juuri mitään,
sillä hoitajaa ei ole aina helppo saada.
Esimerkiksi Joona pitää kovasti uimi‐
sesta, mutta uimahallilla käynti piti
lopettaa, kun pojat eivät voi tulla
enää naisten puolelle äidin kanssa.
Miesten puolella he eivät pärjää kes‐
kenään, kertoo Taina Järvenpää.
Toisaalta nimenomaan äiti ei ole

enää kauan paras harrastuskaveri
kasvavalle pojalle, jonka murrosikä
on jo käynnistynyt.
Vapaa-ajan avustajalle olisi todel‐

lakin tarvetta.

Kaikki lapset samalla viivalla
Valkoiset näköhermojen päät aiheut‐
tavat Joonalle 80 prosentin näkövam‐
man. Syytä sairauteen ei tiedetä.
Näontutkimuksiin pääsyyn tarvittiin
äidin sisukkuutta.
– Huomasin kotona, että Joona ei

esimerkiksi reagoinut mitenkään
siihen, että isä tuli töistä kotiin. Hänen
piti myös katsoa ruokaansa hyvin
läheltä eikä kävelykään tahtonut
lähteä liikkeelle. Toivon, että Joona voi
ehkä jossain vaiheessa hyötyä lääke‐
tieteen kehityksestä. Ehkäpä hermon‐
päät voidaan joskus vaihtaa.
Pojat tapaavat biologista isäänsä

joka toinen viikonloppu.
– Uusi puoliso on suhtautunut

poikiin hyvin. Hän ei yritä olla liikaa
poikien kaveri, vaan jakaa kasvatus‐
vastuuta kanssani. Sillä on suuri mer‐
kitys minulle. Kaikki kolme lasta ovat
meillä samalla viivalla.

Perheen uusin mies on yrittäjä ja
tekee pitkää päivää. Lastenhoito on
etupäässä äidin vastuulla. Tainan
äidistä eli mummista on arjessa ollut
kuitenkin iso apu. Hän pärjää hyvin
lasten kanssa ja osaa hoitaa Miikan
diabeteksen.
Järvenpään-Mäkisen-Järven per‐

heessä pitää myös syödä terveellisesti
ja säännöllisesti Miikan diabeteksen
takia. Herkutella voidaan vain koh‐
tuudella.

Muutto Jämsänkoskelle
Keski-Suomessa sijaitseva Jämsän‐
koski on ollut 12-vuotiaan Joonan
kotipaikkana reilun vuoden. Aiem‐
min perhe asui Jämsän Arvajalla Päi‐
jänteen rannalla. Paikka oli luonnon‐
kaunis, mutta kovin hiljainen. Vanha
kotitalo jätettiin perheen loma-asun‐
noksi.
– Oli ihanaa päästä Jämsänkos‐

kelle. Täällä on perheelle enemmän
tekemistä ja mahdollisuus tavata
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ihmisiä. Sosiaaliset kohtaamiset ovat
tärkeitä myös Joonalle.
Taina Järvenpää kertoo, että 12-

vuotias Joona on aktiivinen näkö‐
vammainen poika, jonka elämä alkoi
sujua hyvin, kun koulunkäynti siirtyi
lähikoulusta Oppimis- ja ohjauskes‐
kus Valterin Onerva-kouluun Jyväs‐
kylään pari vuotta sitten.
– Joona alkoi kokea oppimisen

iloa ja motivaatiota oikeastaan heti,
kun hän pääsi kouluun, jossa resurs‐
sit ovat kunnossa ja vertaistukea saa‐
tavilla. Muutos näkyi jo kuukaudessa.
Joonan veli Miika käy erityisluok‐

kaa Jämsässä.
– Sekä päiväkoti että lähikoulu

alkoivat Joonalla huonoissa mer‐
keissä. Kumpaakin leimasi asiantun‐
temuksen puute, ja päiväkotiaika oli
lähinnä kaoottista. Juoksin palave‐
rista toiseen, mutta asioihin ei tullut
minkäänlaista selvyyttä. Kerroin
kerta toisensa jälkeen, mitä tarkoit‐
taa, kun Joona on näkövammainen.
Miten hän ymmärtää leikit, muiden
lasten tunteet ja niin edelleen.
Joonalla oli koulussa useampia

avustajia, mutta joidenkin avustajien
ja pojan kemiat eivät sopineet lain‐
kaan yhteen.

Koulu ei alkanut hyvin
Taina Järvenpää kertoo, että hän
myös pahoitti mielensä monen pala‐
verin jälkeen, kun Joonan erilaisuutta
ei haluttu ymmärtää. Kohtelu oli epä‐
ammattimaista ja tylyä.
– Kerran ryhdyin itkemään päivä‐

kodin palaverissa. Soitin kokemuk‐
sestani keskussairaalan näönkuntou‐

tuksen ohjaajalle, joka sanoi, että älä
koskaan enää mene yksin palaveriin.
Se, ettei Joonan koulu aluksi suju‐

nut, näkyi oppimisessa ja tietenkin
pojan kouluhalukkuudessa.
– Hän kävi kahteen kertaan eska‐

rin ja samoin toisen luokan. Joona ei
halunnut lähteä kouluun, koska hän
tunsi olevansa huono ja tyhmä. Hän
ei suostunut ottamaan vastaan posi‐
tiivista palautetta edes minulta. Olin
hirveän huolissani.
Terapioista Joonan äidillä on vain

positiivista kerrottavaa.
– Joona on hyötynyt kovasti sekä

puhe- että toimintaterapiasta. Hän on
selvästi saanut oman ikäluokkansa
pojat kiinni myös fyysisesti.

Pojat itsenäistyivät
Kummallekin pojalle tuli kasvupy‐
rähdys samaan aikaan, kun perhee‐
seen syntyi tytär.
– Huomasin siinä vaiheessa, että

olin paaponut poikia aivan liikaa,
ollut heidän ”apulaisensa”. Kun per‐
heeseen tuli vauva, tajusin, että voin
itse asiassa vaatia heiltä jo monenlai‐
sia asioita. He itsenäistyivät silmissä.
Joonan äiti on tällä hetkellä van‐

hempainlomalla. Töihin olisi tarkoi‐
tus palata ensi syksynä
– Ajattelen niin, että olemme tällä

hetkellä Joonan kanssa hyvässä elä‐
mänvaiheessa. Luotan täysin Valterin
Onerva-kouluun. Uskon, että siellä
poikaa ohjataan eteenpäin ja mieti‐
tään tulevaisuutta yhdessä hänen
kanssaan. Tietenkin äitinä ajattelen
aina välillä, mihin Joona asettuu
aikuisena asumaan tai mihin ammat‐

tiin hän ryhtyy. Ehkäpä ammatti
löytyy luonnon ja eläinten parista,
niistä Joona pitää.

Koulussa Joona pitää puutöistä,
joita tehdään Valteri-koulu Oner-
vassa tiistaisin.

– Olen tehnyt nyt viisi viikkoa
arkkua puuopettajien Ilkan ja Ekin
opastuksella. Arkusta puuttuu
vielä kansi, hän kertoo.

Myös kuvaamataito, matema-
tiikka ja luonnontiede kiinnostavat
häntä. Numerotkin ovat alkaneet
nousta mukavasti kasiin ja ysiin.

Joona käy nyt viidettä luokkaa.
Hänen luokallaan on kuusi oppi-
lasta, joista yksi on jo kuuden-
nella.

– En ole vielä ajatellut, mitä
haluaisin tehdä aikuisena, hän
lisää.

Joona käyttää sekä koulussa
että kotona lukulaitetta.

– Pidän vapaa-ajalla ratsastuk-
sesta ja talvisin laskettelusta
Himoksella. Kävin hiihtokoulun
viime talvena. Koulussa olen
usein lumikasoilla Villen ja Taavin
kanssa. Kotona saan pelata pleik-
kaa kolmena iltana viikossa, tiis-
taisin, torstaisin ja lauantaisin,
mutta muina päivinä en.

Joonan koulumatka Jämsän-
koskelta Jyväskylään kestää
suuntaansa yli tunnin. Hän sanoo-
kin, että matka tuntuu välillä aika
pitkältä. Myös Taina-äidin
mukaan pitkät koulupäivät väsyt-
tävät aina välillä Joonaa.

Puutyöt,
matikka ja
luonnontiede

Numerot ovat alkaneet nousta
koulussa kasiin ja ysiin.”



S i l m ä t e r ä 1 / 2 0 2 2 9

Maija Somerkivi
on espoolainen opinto-ohjaaja,

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

vanhemmalla pojallaan Juusolla
on näkövamma.

Koti-ikävä

O
len viettänyt useita viikkoja sairaalassa 6- ja
7-vuotiaana, kun sairastuin aivokasvaimeen.
Silloin ei perhehuoneita ollut, vaan yöt vietin

yksin. Se aika on itselleni aivan totaalisessa pimen‐
nossa, vain muiden kertoman pohjalta muistan
yksittäisiä hetkiä tai asioita. Sairaala-ajan jälkeen
yksin poissa kotoa nukkumisesta tuli vaikeaa aina
aikuisikään saakka.

Ratsastusleirit olivat kesän kohokohtia, mutta en
uskaltanut jäädä sinnekään yöksi. Maaseudulla asuva
kummitätini kuljetti minua kuuliaisesti vuodesta toi‐
seen leirille päivittäin. Leirikaverit ihmettelivät,
miksi lähdin yöksi tädin luokse, kun iltaisin oli kuu‐
lemma hauskinta. Huomasin itsekin, että jäin poru‐
kassa aina vähän ulkopuoliseksi. Monet kerrat yritin
jäädä yöksi vieraaseen paikkaan, mutta jo hyvissä
ajoin illalla iski totaalinen paniikki. Tiesin, etten
mitenkään pysty jäämään. Se oli niin suuri ahdistus,
ettei ollut mahdollisuutta edes kokeilla. Tuttuun
yöpaikkaan oli päästävä, maksoi mitä maksoi.

Kärsin tästä vaivasta pitkään. Nuorena aikuisena
opin nukkumaan esimerkiksi kesäleireillä, joissa

olin töissä, mutta unenlaatu ja erilaiset unihäiriöt
noina viikkoina olivat kyllä ainaisena vaivana.
Monia menoja ja tilaisuuksia jätin käyttämättä,
koska jäin mieluummin kotiin yöksi. Sitä ahdistusta
ja pahaa oloa oli vaikea nuorenakaan ymmärtää tai
hallita. Valvoin, kärsin moninaisista somaattisista
oireista mutta esitin, että kaikki oli hyvin. Ham‐
masta purren yritin pakottaa asiat muuttumaan.

Lopulta, aivan sattumalta, avasin suuni tästä asiasta
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä opintojeni
aikana, ja hämmästyksekseni pääsin hypnoosihoi‐
toon. Käytännössä yksi ainut hypnoosi-istunto ja
siitä kotiin saamani äänite paransi univaikeuteni.

Ihmisen mieli on yht´aikaa hyvin hauras ja aivan
älyttömän vahva. Elämä heittää eteemme raskaita
mäkiä, joita pitää taapertaa ylös pienin päättäväisin
askelin, vaikka välillä horjahdellenkin. Samalla mie‐
lemme on paljon vahvempi kuin uskommekaan. Se
kykenee korjaamaan itse itseään ja tekemään meistä
entistäkin vahvempia ja ehjempiä. Tarvitaan vain
ripaus toivoa, ajatus siitä, että tästäkin voi selvitä, ja
ihmeitä alkaakin vähitellen tapahtua.

Puheenjohtajalta
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H
enkilökohtainen budjetointi
merkitsee vammaiselle yksi‐
löllisesti räätälöityä avun ja

tuen kokonaisuutta. Olennaista on,
että vammainen itse tai hänen per‐
heensä voi suunnitella ja valita omat
palvelunsa tietyn budjetin mukaan.
HB:ssä on pitkälti kyse vapaudesta

ja vastuusta. Sitä koskeva uusi lain‐
säädäntö on seuraavan hallituksen
asia. Näin on peruspalveluministeri
Krista Kiurun esikunta kertonut.
– Jo vuonna 2005 englantilaiset

kävivät kertomassa meille omasta hen‐

Vammaispalvelujen henkilökohtainen budjetointi (HB) on ollut pitkään työn alla Suomessa.

Joulukuussa saavutettiin kuitenkin eräs merkittävä etappi, kun HB-kokeiluhankkeen

yhdeksän pienempää hanketta eri puolilla Suomea saatiin päätökseen.

Henkilökohtainen
budjetointi tekee tuloaan

P
IX
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Y

TIINA RUULIO

kilökohtaisen budjetoinnin ideastaan.
Emme voi kuitenkaan kopioida val‐
mista mallia mistään muualta, vaan
meidän pitää luoda oma Suomenmalli,
joka perustuu pohjoismaisen hyvin‐
vointivaltion ideaan, kertoo hankepääl‐
likkö Päivi Nurmi-Koikkalainen.

Matkakukkarostako
HB-palvelu?
Henkilökohtainen budjetointi voi
tarkoittaa palveluja, rahallista tukea
tai palvelujen järjestämistä. Hank‐
keen tässä vaiheessa keskiöön on

nostettu nimenomaan lähestymistapa
eli miten koko asiaa kannattaisi
lähestyä.
Koikkalainen on luultavasti ideoi‐

nut HB-hankkeeseen jo yhdenmah‐
dollisen palvelunkin, nimittäin matka‐
kukkaron. Se tarkoittaa, että vammai‐
nen voi käyttää vapaasti hänelle myön‐
nettyä matkakukkaroa (kilometrit ja
eurot) Suomen rajojen sisäpuolella.
Jo nykylainsäädäntökin suo joitain

mahdollisuuksia henkilökohtaiseen
budjetointiin. Tällainen on ollut esi‐
merkiksi näkövammaisia perheitäkin
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koskeva henkilökohtaisen avustajan
käyttäminen työnantajaperiaatteella.
Myös päivätoimintaa on toteutettu

yksilöllisten toiveiden mukaan ilman
suurempaa HB-järjestelmää.

Omaa budjettia on jo
kokeiltukin
Muunmuassa Kehitysvammaliitto ja
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
ovat kokeilleet jo muutamia vuosia
sitten henkilökohtaista budjetointia
Tiedän mitä tahdon! -hankkeessa.
Siinä oli mukana 30 vammaispalvelu‐
jen käyttäjää sekä työntekijöitä Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä
Eksotesta ja Vantaan kaupungin
vammaispalveluista.
Hankkeen aikana vammaiset ja

sosiaalityöntekijät neuvottelivat
yhdessä, miten henkilökohtaista bud‐
jettia käytetään. Hankkeen loppuessa
12 vammaisella ihmisellä oli käytössä
oma henkilökohtainen budjetti,
jonka avulla toteutettiin monenlaisia
muutoksia. Omaan budjettiin oltiin
hyvin tyytyväisiä.

Palveluista yhä
henkilökohtaisempia
– Henkilökohtainen budjetti ei ole
kaiken kattava järjestelmä, vaan
uskon, että lopulta tietty osa palve‐
luista voidaan tuottaa henkilökohtai‐
sen budjetin avulla. Sen avulla palve‐
luista saadaan entistä henkilökohtai‐
sempia, ja tyytyväisyys palveluihin
varmasti lisääntyy, uskoo Päivi
Nurmi-Koikkalainen.
Hänmyöntää suhtautuneensa pal‐

velujen henkilökohtaiseen budjetoin‐

tiin alun perin kriittisesti. Mielipide on
kuitenkinmuuttunut matkan varrella.
Hankkeen ohjausryhmän puheen‐

johtaja ja tilaajan edustajaAnne-Mari
Raassina STM:stä kertoo, että HB-
hanke on edennyt rinnakkain vam‐
maispalvelulain kokonaisuudistuksen
kanssa. Jälkimmäinen uudistus on
jäänyt tällä hetkellä sote-uudistuksen
ja osittain korona-ajankin jalkoihin.
Hankkeen materiaalit on tarkoitus

yhdistää vammaispalvelujen käsikir‐
jaan, joka löytyy THL:n kotisivuilta.
– Uudessa mallissa asiakkaat

voivat vaikuttaa palveluiden sisältöi‐
hin. Toisaalta henkilökohtaista tukea‐
kin tarvitaan, jotta itsenäinen budje‐
tointi onnistuu.
STM aikoo luovuttaa henkilökoh‐

taista budjetointia koskevan lakiluon‐

noksen hallitukselle vuodenvaih‐
teessa. Itse lainsäädäntötyö jää kui‐
tenkin seuraavan hallituksen kontolle.

Joustoa, luovuutta, rohkeutta
– Henkilökohtaisen budjetoinnin
kehittäminen vaatii joustavuutta ja
kokeilujen mahdollisuutta. Eri toimi‐
joiden ja hallinnonalojen välille tarvi‐
taan sujuvaa yhteistyötä, kertoo
kehittämispäällikköMaarit Vinni
HB-hankkeen kokemuksista.
Esimerkiksi edellä mainitussa

Etelä-Karjalan Eksotessa työn alla
ovat viimeksi olleet lasten ja nuorten
palvelujen henkilökohtaiset budjetit.
– Ne vaativat tekijöiltä luovuutta,

rohkeutta ja joustoa. On ajateltu niin‐
kin, että vammainen saa itse päättää,
keneltä hän haluaa tukea budjetin
vaatimaan päätöksentekoon: ohjaa‐
jalta, vertaiselta, läheiseltä, kokemus‐
asiantuntijalta, tukihenkilöltä tai lähi‐
naapurilta, luettelee Vinni.

Tietty osa palveluista voidaan
tuottaa HB:n avulla.”

Henkilökohtainen budjetointi on käytössä sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa useissa maissa. Eurooppalaisia esimerkkejä ovat Englanti, Alan-
komaat, Belgia ja Saksa. Myös Irlannissa on tällä hetkellä käynnissä
henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu.

Henkilökohtainen budjetointi otettiin esimerkkimaissa käyttöön pää-
sääntöisesti 2010-luvulla.

Henkilökohtaisen budjetin myöntämisedellytykset on määritelty esi-
merkkimaissa eri tavoin. Pääsääntöisesti henkilökohtaiselle budjetille
ei ole asetettu tiettyä ikärajaa. Maiden välillä on myös eroja siinä, mihin
budjettia voi käyttää ja miten tarkasti käyttötarkoitukset on ylipäätään
määritelty. Myös budjetin koko vaihtelee.

Sen sijaan budjetin hallinnointitavoissa on enemmän yhtäläisyyksiä.
Yleisimmät tavat ovat suoramaksu, viranomaisen hallinnoima budjetti,
ulkopuolisen organisaation tai viranomaisen hallinnoima budjetti ja eri
tapojen yhdistelmä.

Lähde: Pauliina Havakka ja Nelli Härkönen, Työpaperi 39/2021. Riskit ja mahdollisuudet
eri maiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestelmissä.

Esimerkkejä maailmalta
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Vanhempien viikonloppu
26.–27.3.2022

Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous 26.3.2022

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 26.3.2022
Varalan Urheiluopisto, Tampere

Näkövammaisten lasten ja nuorten vanhemmille
suunnattu viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertais-
vanhempien parissa ja antoisia keskusteluja. Viikon-
loppu alkaa klo 10, ja alussa pidetään yhdistyksen
vuosikokous. Iltapäivällä vanhemmille on luvassa
pilatestunti, ja illalla rentoudutaan saunan läm-
mössä.

Hinta: 60 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäse-
net ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat
(lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja
sunnuntaina aamiainen).

Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan
yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset 27.2.2022 mennessä.

KELLO 10.30

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

kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintar-

kastajien lausunto vuodelta 2021.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle
2023.

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle.

9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
sekä heille varatilin-/toiminnantarkastaja vuo-
delle 2023.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.

11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esi-
tykset, joista hallituksen on esitettävä lausun
tonsa kokoukselle.

12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus
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Pohjois-Suomen leiri
2.–3.4.2022

Oo mun kaa! -leiri
19.–23.6.2022

Silmäterä-viikonloppu
23.–24.4.2022

Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkömo-
nivammaisten lasten perheille. Ohjelmassa yhteistä
talviliikuntaa koko perheelle, rentoutumista kylpy-
lässä, peuhaamista Funparkissa ja vertaistarinoita.
Mukaan mahtuu kuusi perhettä.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 20 €
- aikuinen 40 €
- lapsi yli 4-vuotias 20 €
- alle 4-vuotias ilmainen

Talviliikuntaleiri alkaa lauantaina klo 10 ja loppuu sun-
nuntaina lounaaseen klo 12.00. Pitkämatkalaisten on
mahdollista yöpyä perjantain ja lauantain välinen yö
hintaan 50 €/aikuinen (sisältää lauantain aamiaisen).
Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla sportho-
tellin 2–4 hengen standardihuoneissa sekä ohjelman.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen para-
lympiakomitean kanssa.

Hakemukset 27.2.2022 mennessä.

Lohja Spa & Resort, Karjalohja

Silmäterä-viikonloppu on suunnattu näkövammaisten
lasten perheille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet
Näkövammaiset lapset tai Sokeain lasten tuki ry:n
toimintaan. Tapahtumassa kohtaat vertaisperheitä ja
kuulet, mitä muuta toimintaa on tarjolla. Ohjelmaa on
lapsille ja aikuisille yhdessä ja erikseen. Viikonloppu
alkaa lauantaina kello 11. Sunnuntaina osallistujat
voivat viettää perheen kesken aikaa kylpylässä.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten
tuen kanssa.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 10 €
- aikuinen 30 €
- 4–14-v. lapsi 20 €
- alle 4-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut (lauantain
lounaasta sunnuntain aamiaiseen) sekä järjestetyn
ohjelman.

Ilmoittautuminen 20.3.2022 mennessä.
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Kiipula, Turenki

Leiriltä löydät uusia kavereita, vietät kesälomaa
vertaistesi ja hauskojen ohjaajien kanssa ilman
vanhempia. Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rik-
kaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. Ohjel-
massa on pelejä, liikuntaa, kädentaitoja, leiridisco
ja paljon muuta.

Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Mukaan mahtuu 18 leiriläistä.

Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä,
ja ensisijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille
haluavat lapset.

Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruo-
kailut ja ohjelman).

Leirillä majoitutaan 2–3 hengen huoneissa. Leiri-
matkoja ei korvata, ja leirille ei ole järjestetty kulje-
tusta.

Mikäli lapsi tarvitsee henkilökohtaista apua ruo-
kailuissa, wc-käynneissä tai muissa arjen aska-
reissa, huoltajat anovat kunnan vammaispalvelusta
henkilökohtaisen avustajan lapselle leirille mukaan.
Huomioi, että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy
kustantaa majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan
palkkio.

Myös leirimaksuun on mahdollista anoa taloudel-
lista avustusta sosiaalihuollosta.

Hakemukset 18.4.2022 mennessä.
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Perheleiri 27.–30.6.2022 Hyvinvointilomien tuettu
loma 25.–30.7.2022Nuorisokeskus Marttinen, Virrat

Suunnattu 0–12-vuotiaiden näkövammaisten lasten
perheille.

Kesäleiri rakentuu koko perheen ohjelmalle:
luvassa on ainakin pelejä, liikuntaa ja kädentaitoa.
Marttinen tarjoaa perinteisen leiriympäristön moni-
puoliselle ohjelmalle. Majoitus on nuorisohotellissa.
Huoneissa on omat wc:t ja suihkut, mutta omat lii-
navaatteet tarvitaan. Mukaan mahtuu viisi perhettä.

Järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuen
kanssa.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 60 €
Muut perheenjäsenet:
- aikuinen 100 €
- 2–12-vuotias lapsi 50 €
- alle 2-vuotias ilmainen

Hakemukset 18.4.2022 mennessä.

Rajaniemen lomakeskus, Virrat

Hyvinvointilomat ry järjestää
tuetun loman yhteistyössä Näkö-
vammaiset lapset ry:n kanssa.
Lomalle mahtuu noin 15 näkö-
vammaisen lapsen perhettä.

Lomalle haetaan 26.2.–26.4.2022 lomajärjestöjen
sivujen kautta,
https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/

Lomaa voi hakea joko loman alkamisajankohdan,
lomakohteen, lomateeman tai Näkövammaiset
lapset ry:n nimellä.

Loman omavastuuosuus on 90 €/hlö. Hinta sisäl-
tää täysihoidon, majoituksen ja lomaohjelman.
Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat huoltajan seu-
rassa veloituksetta. Hyvinvointilomat ry valitsee
lomailijat ja lähettää valituille kutsun ja laskun.
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Pääkaupunkiseudun
perhetapaamiset

Oo mun kaa! -etäkerho

Oo mun kaa! -kerhot

Sisukerho

Perhetapaamiset on suunnattu näkövammaisten
lasten perheille. Kokoontumiset ovat Jaatisen
Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki). Jaati-
sella on tapaamisille mukavat puitteet: lapsille
löytyy kiinnostavaa tekemistä erilaisten lelujen,
pelien ja peuhaamishuoneen välineiden parissa las-
tenohjaajien ollessa menossa mukana.

Aikuisille on oma yhteinen juttuhetki kahvi- ja tee-
kupposen ääressä aikuisten puolella. Tapaamiset
ovat perheille maksuttomia.

sunnuntai 6.3. klo 16–18
sunnuntai 24.4. klo 16–18

Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com.

Ilmoittautuessa kerrothan mahdollisista aller-
gioista, lapsen iän sekä sen, onko lapsi heikkonäköi-
nen, sokea vai monivammainen.

8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten etäkerho
järjestetään kerran kuukaudessa etäyhteyksin
Teamsin välityksellä klo 17–18: tiistai 15.3., keski-
viikko 6.4. ja keskiviikko 4.5.

Tule juttelemaan vertaistesi kanssa eri puolilta
Suomea. Ohjelmaa suunnitellaan lasten kanssa.

8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten kerhoissa
puuhataan lasten toiveiden mukaisesti: pelataan,
leivotaan, liikutaan, askarrellaan, retkeillään 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)
1.3., 5.4. ja 3.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
10.3., 7.4. ja 12.5.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello
17.30–19.30, Tampereen seudun Näkövammaiset ry
(Kuninkaankatu 8 A 4)
7.3., 4.4. ja 2.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello
17.30–19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
9.3., 13.4. ja 11.5.

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhossa leikitään, ulkoillaan, tehdään
retkiä, musisoidaan ja askarrellaan lasten toiveiden
ja ryhmän tarpeiden mukaan. Leikin lomassa harjoi-
tellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmottamista
ja motoriikkaa vertaiskavereiden kanssa. Kerho on
ilmainen lapsille.

Ajankohdat ovat kerran kuukaudessa tiistaisin klo
17.30–19.00: 8.3., 12.4. ja 10.5.
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Tällä hetkellä Johanna
Ikonen opiskelee koira-
avusteista työskentelyä,
josta hänellä on hyviä
tuloksia mm. näkövam-
maisten lasten kanssa.
Hänellä itsellään on kaksi
koiraa, joita hän käyttää
terapiakoirina.

– Näkömonivammaiset

lapset yleensä hyötyvät

valtavasti puheterapiasta,

kielen ja kommunikaation

kuntoutuksesta. Terapian

avulla lapsesta voi tulla

lopulta kielellisesti hyvin-

kin lahjakas – kieli voi olla

jopa hänen ykköstaitonsa,

kertoo puheterapeutti

Johanna Ikonen.

TIINA RUULIO

Puheterapiassa
täytyy olla hauskaa
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R
ovaniemellä asuva Johanna
Ikonen valmistui puhetera‐
peutiksi vuonna 2010. Hän on

tehnyt töitä koko ajan Kelan vaativan
lääkinnällisen kuntoutuksen asiak‐
kaiden kanssa, viimeksi kuluneet
kuusi vuotta oman toiminimen
kautta.
– Asiakkaani ovat etupäässä lapsia,

joilla on erityisesti neurologisia häi‐
riöitä, autismin kirjoa, kielen kehi‐
tyksen erityisvaikeutta, kehitysvam‐
maa ja aivoperäistä näkövammaa,
kertoo Johanna Ikonen asiakaskun‐
nastaan.
Hän kertoo, miten näkövammaiset

lapset ovat opettaneet hänelle paljon‐
kin siitä, miten näkö voidaan korvata
muilla aisteilla ja miten kieltä,
puhetta ja kommunikaatiota kannat‐
taa kehittää.
– Yhteistyö näkövammaisten

lasten perheiden kanssa on ollut
hyvin hedelmällistä ja monipuolista.
Tällä hetkellä minulla on ollut asiak‐
kaana kaksi näkömonivammaista
lasta, joiden kanssa olen lopettele‐
massa yhteistyötä.

Puheterapia etenee
yksilöllisesti
Puheterapia alkaa usein parivuotiaana
ja kestää tavallisesti kouluikään saakka.
Alussa terapiaa annetaanmelko usein,
noin kerran viikossa. Myöhemmin
terapiakäynnit vähenevät yhdestä kah‐
teen kertaan kuukaudessa.
Puheterapiaa annetaan yleensä

koulussa tai päiväkodissa ja joskus
myös kotona. Päiväkodit ja koulut
ottavat puheterapeutin poikkeuksetta
mielellään vastaan, sillä ammattikas‐
vattajat haluavat itsekin oppia ja
tietää, miten tukea lasta tämän kielel‐
lisessä kehityksessä.

– Yksityisvastaanottoa en pidä, sillä
haluan mennä mukaan lapsen arkeen
ja toimintaan. Puheterapeutin työ on
muuttunut yhä toiminnallisemmaksi.
Kävin näkövammaisen lapsiasiakkaan
kanssa kirjastossakin asiointikäyn‐
nillä. Yksilötason harjoittelua aina
tarvitaan, mutta opittuja asioita läh‐
detään yleistämään nopeastikin.
Myös uusin puheterapiatutkimus

tukee toimintaan liittyvää lähesty‐
mistapaa.

Maailma avautuu
– Sanojen kautta näkövammaisen
lapsen ympäristö avautuu laajem‐
malle kuin pelkkien aistien kautta.
Ympäröivän maailman sanoittami‐
nen, ohjeistus ja kuvailun harjoittelu
ovat terapiassa äärimmäisen tärkeää.
Sen avulla lapsi pystyy toimimaan ja
myös liikkumaan.
Kaikille lapsille ei kuitenkaan

löydy omia sanoja.
– Sanojen tilalla voidaan käyttää

myös eleitä tai esimerkiksi viittomia
tai muita puhetta tukevia ja korvaa‐
via keinoja, kuten auditiivista askel‐
lusta tai auditiivisia kansioita.
Puheterapia etenee hyvin yksiölli‐

sesti, usein portaittain. Usein lapsi‐
asiakas ei pysty puhumaan lainkaan
terapian alussa. Liikkeelle saatetaan
lähteä yksinkertaisten arkisten sano‐
jen kuten lusikka, lapanen ja pallo
nimeämisestä tunnustelun kautta ja
niiden yhdistämisestä toimintaan –
siis tässä tapauksessa ruokailuun,
ulkoiluun ja leikkiin.
Näin lusikasta tulee enemmän

kuin pelkkä lusikka, nimittäin sym‐
boli syömiselle. Kyse on tällöin esine‐
kommunikaatiosta, joka on varsin
yleinen metodi puheterapian työka‐
lupakissa.

Motivaatio, leikki ja toiminta
– Sanoille saadaan merkitys toistojen
avulla. Alussa sanojen opettelu on
melko hidasta, mutta se nopeutuu
merkittävästi, kun sanavarasto laaje‐
nee. Sanojen jälkeen opetellaan
lauseita ja lopulta kysymyksiä, ker‐
rontaa ja keskustelutaitoja, kertoo
puheterapeutti Johanna Ikonen.
Yleensä puheterapeutit käyttävät

kuvia kommunikaation ja kielellisten
taitojen harjoittamisessa.
– Näkövammaisille lapsille tämä ei

sovi. Joudummekin varhaisessa vai‐
heessa miettimään muita terapiakei‐
noja kuten juuri esinekommunikaa‐
tiota.
Motivaatio, leikki ja toiminta ovat

puheterapian olennaisia tekijöitä.
– Jos lapsella ei ole hauskaa eikä

hänellä ole motivaatiota, eivät lapsen
taidot etene.
Etenemistapa on täysin kiinni lap‐

sesta ja hänen tarpeistaan.
– Jostain syystä asiakkainani olleet

näkövammaiset lapset ovat edisty‐
neet terapiassa nopeasti. Eräänkin
perheen kanssa puhuimme taannoin,
että lapsi oli edistynyt kolmessa vuo‐
dessa suunnilleen kuuden vuoden
terapiajakson edestä. Edistys oli
huimaa.

Yhteistyössä on voimaa
Tällä hetkellä Johanna Ikonen opis‐
kelee koira-avusteista työskentelyä.
Hänellä itsellään on kaksi koiraa,
joita hän käyttää terapiakoirina.
– Koirat eivät auta vain lapsia,

vaan myös meitä ammattilaisia työssä
jaksamisessa, hän sanoo.
Koira on puheterapiassa hyvä työ‐

väline.
– Yhteistyö muiden lasta hoitavien

toiminta- ja fysioterapeuttien kanssa
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on yleensä varsin tiivistä. Koska
välimatkat pohjoisessa ovat pitkät,
voimme keskustella työasioista pit‐
kien ajomatkojen aikana. Kela on
myös mahdollistanut eri terapeut‐
tien yhteistyökäynnit. Opimme
niistä paljon toinen toisiltamme.
Myös Iiriksen sopeutumisval‐

mennuskursseilta tai kuntoutusjak‐
soilta saatu täsmätieto on puhetera‐
peutille arvokasta. Myös vanhem‐
mat välittävät kiitettävästi Iiriksestä
saamaansa informaatiota.
– Toivoisin saman tason yhteis‐

työtä myös sairaaloiden näönkäytön‐
ohjaajien kanssa, Johanna Ikonen
jatkaa.

Ohjauskäyntejä on lopetettu
Puheterapeutin peruskoulutuksessa
vain sivutaan näkövammaisuutta.
– Työ opettaa minua koko ajan,

ja siirrän jatkuvasti asiakkailta
oppimiani asioita eteenpäin.
Kela ei ole Johanna Ikosen koke‐

muksen mukaan leikannut näkö‐
vammaisten lasten puheterapiasta.
– Sen sijaan kotiin tehtäviä

ohjauskäyntejä on leikattu tai jopa
lopetettu. Se on huono asia, sillä
ohjauskäyntien tarkoituksena on
opettaa vanhemmille puhetera‐
piassa käytettyjä menetelmiä.
Ohjauskäynneillä käydään myös
läpi lapsen arjesta nousevia tilan‐
teita.
Kelan tahto on, että ohjaus

tapahtuisi puheterapian ohella.
– Se voi olla hankalaa, sillä lapsi

saattaa tarvita terapian aikana van‐
hemman huomiota ja apua. Silloin
ohjaukselle ei jää tilaa, jatkaa
Johanna Ikonen.

Näkövammaisen lapsen maailma avautuu sanojen avulla.”

Puheterapeutti Johanna Ikonen odottaa tulevaa isoa soteuudistusta
jännityksellä.

– Asiakkaiden tarpeet eivät häviä mihinkään, mutta iso kysymys-
merkki on, miten asiat hoidetaan jatkossa. Korona-aika vauhditti etäte-
rapiaa, joka sujui yllättävän hyvin ja hauskastikin. Olen yllättynyt,
kuinka ennakkoluulottomasti näkövammaisetkin lapset suhtautuvat
näytön avulla tapahtuvaan puheterapiaan. Olen käyttänyt myös koiraa
etäkuntoutuksen harjoituksissa ja valintojen opettelussa: koira voi
antaa tassua, jumpata tai peruuttaa yms. Lapset pitävät tästä kovasti.

Etäterapia on myös eräs tapa ratkaista kuntia vaivaavaa puhetera-
peuttien resurssipulaa.

– Kaikissa kunnissa ei ole riittävästi puheterapeutteja tai puhetera-
peutti voi puuttua kunnasta kokonaan. Etäkuntoutuksessa puhetera-
peutti voi olla toisella puolella Suomea kuin asiakas.

Soteuudistus on vielä
kysymysmerkki
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Ronja Hampf
on ihmisoikeudesta, unelmista ja

aktivismista kiinnostunut nuori. Hän on sokea,
muttei elä vamma edellä.

Saavutettavat unelmat

K
aksi vuotta sitten olin koulun terveydenhoi‐
tajan luona tavallisessa terveystarkastuk‐
sessa. Kaikki meni hyvin, mutta viimeiseksi

hän esitti kysymyksen, joka on jäänyt kaivelemaan
minua vielä tähänkin päivään: ”Pystytkö tekemään
töitä? Tai onko siihen joitain rajoitteita?”
Minun on tunnustettava, että menin lukkoon

siinä tilanteessa. Änkytin jotain siitä, että kyllähän
minä pystyn, ja huomasin ärtymyksekseni puoluste‐
levani itseäni, kuin todistellakseni itselleni, että kyllä
osaan ja pystyn.
Selitin, että se on aika pitkälti ihmisten asen‐

teista kiinni. En pystyisi tekemään kirurgin töitä tai
työskentelemään lääkärinä, mutta se ei suuremmin
harmita, sillä en ole ikinä halunnutkaan sairaan‐
hoitoalalle. Kehitin siis oikein hyvän vastauksen
terkkarille.
Sisuunnuin asiasta ja päätin todistaa sekä hänelle

että muullekin maailmalle, että minähän saavuttai‐
sin unelmani, kun kerran olen niin päättänyt. En
pysty näkemään mitään ongelmaa siinä, että kaikki
tavoittelevat unelmiaan. Kukaan ei ikinä ole tyrmän‐
nyt näkevien ystävieni tai veljeni unelmia. Kukaan ei
kysynyt heiltä, että ”Hei, pystytkö tekemään töitä tai
onko siihen rajoitteita?”
Mutta minulta saa siis kysyä sellaista, ja tieten‐

kään ei saisi loukkaantua. Miksi se on oikeutettua?
Arvelen sen johtuvan siitä, että vammaisia ja näkö‐

vammaisia on kautta aikojen pidetty hieman kyke‐
nemättöminä – ja ehkä siitäkin, ettei meitä näe tar‐
peeksi yhteiskunnassa, ei ainakaan näkyvillä pai‐
koilla. Populaarikulttuurin välittämä kuvakin
meistä on hieman avuton, hieman lapsenomainen,
siis hieman vääränlainen.
Uskon yläasteen sujuneen niin kivuttomasti

siksi, että minulla on pitkälti ollut samat opettajat.
Olen yksinkertaisesti unohtanut, millaista on selit‐
tää samat asiat kahteenkymmeneen kertaan. Kohta
saan kuitenkin taas kokea sen, kun aloitan uudessa
lukiossa syksyllä.
Toisaalta kammoan sitä, toisaalta odotan innolla.

Haluan näyttää epäilijöille, että saavutan unelmani.
Olen kantapään kautta oppinut, että unelmien
eteen kannattaa alkaa tehdä jotain konkreettista.
Jos kaiken saisi sormia napsauttamalla, ei sitä vält‐
tämättä osaisi arvostaa yhtä paljon.
Siksi uskonkin, että kun vihdoin saavutan unel‐

mani, olen tyytyväinen kaikesta siitä työstä, jota
olen tehnyt. Silloin voin sanoa sille terkkarille, että
katso, olen näin pitkällä, olen murtanut monia lasi‐
kattoja. Se ei todellakaan ole ollut helppoa, mutta
minä tein sen.
Näin siis ajattelen rohkaisevani kaikkia tavoitte‐

lemaan unelmiaan, olivat ne pieniä tai suuria. Ja
jotkin niistä saavat jäädäkin unelmiksi. Pääasia on,
ettei kukaan koskaan lakkaa tavoittelemasta niitä.
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Eksotessa eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on harjoiteltu hyvinvointi-

alueen kaltaista palvelutuotantomallia jo kymmenisen vuotta sillä erotuksella, että

kaikki sosiaali- ja terveyspiiriin kuuluvat kunnat vastaavat menoista. Vuoden 2023

alussa menoista vastaa valtio, käytännössä STM, sosiaali- ja terveysministeriö.

Tavoitteena yhtenäisempi
palvelutuotanto

TIINA RUULIO

J
otkin alueet ovat vielä kaukana
tulevasta integraatiomallista,
sitä on ryhdytty vasta pohti‐

maan, kertoo Eksoten toimitusjoh‐
taja Timo Saksela.
Eksote jatkaa myös uutena hyvin‐

vointialueena samalla 9 kunnan liit‐

tymänä. Myös pelastustoimi liittyy
vuoden 2023 alusta joukkoon
mukaan. Lisäksi ainakin Kymsote
(Kymenlaakson sosiaali- ja terveys‐
palvelujen kuntayhtymä), Siun sote
(Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys‐
palvelujen kuntayhtymä) ja Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymä ovat
harjoitelleet usean kunnan palvelu‐
mallia jo monia vuosia.
– Asiakkaan ja potilaan silmin kat‐

sottuna sanoisin, että meilläkin on
vielä paljon tekemistä ennen kuin
hyvinvointialue toimii kunnolla,

Eksoten toimitusjohtaja Timo Sak-
sela ei haluaisi nähdä tilannetta,
jossa koko Suomi on tasapäistetty
sosiaali- ja terveyspalveluissa niin,
että kaikkialla on lopulta yhtä huonot
palvelut.
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Hallintoa tulisi keventää ja käyttää kaikki
liikenevä raha asiakkaisiin ja potilaisiin.”

vaikka teemmekin jo nyt monia
asioita hyvin ja edistyksellisesti.
Emme pysty vielä välttämään muun
muassa sitä, ettei asiakkaalle tulisi
ainakin joskus pompottelun tun‐
netta. Jokainen tämäntyyppinen
kokemus on liikaa, jatkaa Saksela.

Kohti syvempää yhteistyötä
Timo Saksela uskoo, että Eksoten
kaltainen yhteenliittymä on pystynyt
parantamaan moniammatillista
otetta sosiaali- ja terveyspuolella.
– Olemme tässä vasta alkutaipa‐

leella, mutta silti. Olennaista olisi,
että asiakkaille löydettäisiin kerralla
hänen tarvitsemansa palvelut.
Myös yhteistyön syventämistä eri

yhdistysten ja yritysten suuntaan
Saksela kannattaa ehdottomasti.
– Eräs keino tähän olisi jokin yhtei‐

nen it-järjestelmä, joka tarjoaisi eri
tilanteeseen oikeita paikkoja, asioita ja
ihmisiä. Tällä hetkellä tämänsuuntai‐

nen yhteistyö on käytössä heikosti.
Kunnat keskustelevat jatkuvasti siitä,
kuinka paljon niillä on lopulta rahaa
kasvaviin sosiaali- ja terveysmenoi‐
hin.
– Suurin huolenaiheeni tulevaisuu‐

desta on, miten valtio osaa lopulta
hoitaa kaikkien hyvinvointialueiden
rahoituksen, kun esimerkiksi yksi alue
tarvitsee sairaalan, toinen hyvinvointia‐
seman ja kolmas jotainmuuta. Rahan
riittäminen tulee varmasti vastaan.

Yhtenäisempää
palvelutuotantoa
Saksela ei myöskään haluaisi nähdä
tilannetta, jossa koko Suomi on tasa‐
päistetty sosiaali- ja terveyspalve‐
luissa niin, että kaikkialla on lopulta
yhtä huonot palvelut.
– Tällä hetkellä pienet kunnat pel‐

käävät, että loputkin palvelut häviä‐
vät. Ymmärrän hyvin tämän pelon.
Jos paikallisia palveluja karsitaan

entisestään, pakottaa se ihmiset mat‐
kustelemaan Kela-takseilla edestakai‐
sin. Siinä ei ole mitään järkeä.
Toinen Sakselan pelko liittyy siihen,

että hyvinvointialueidenmuodostami‐
sesta tehdään ennen kaikkea hallinto‐
uudistus, johon käytetään liikaa rahaa.
– Tilanteen pitäisi olla päinvastoin,

hallintoa tulisi keventää ja käyttää
kaikki liikenevä raha asiakkaisiin ja
potilaisiin.
Hän toivoo, että sosiaali- ja ter‐

veyspuolen palvelutuotanto yhtenäis‐
tyy hyvinvointialueilla.
– Toisaalta maahan jaetaan luulta‐

vasti niukkuutta ja kurjuutta koko
ajan, sillä monen erikoisalan osaajista
on valtakunnallinen pula. Tämä
koskee esimerkiksi puheterapeutteja,
lääkäreitä, ja pian jo hoitajiakin.
Kyse ei ole kuitenkaan vain

resurssi- ja tekijäpulasta, vaan myös
tekemisen tavasta ja tehosta.
– Tilannehan on se, että lääkärin

pitäisi saada keskittyä aidosti lääkärin
töihin ja hoitajien omiin töihinsä,
vaikka resursseja onkin niukasti.
Tässä on paljon mietittävää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudis-
tuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen jär-
jestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensi
vuoden alussa. Helsingin kaupunki muodostaa oman
hyvinvointialueensa ja HUS-yhtymällä on omat erikois-
sairaanhoitoon liittyvät tehtävänsä.

Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pää-
asiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sek-
tori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudista-
misella tähdätään yhdenvertaisten palvelujen saata-
vuuteen. Tutkimustiedon mukaan suuremmalla so-
siaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi

Hyvinvointialueet virallisesti
mahdollisuus turvata sekä itse palvelutuotanto että
hallinnon tehokkuus.

Hyvinvointialueiden asukkaat äänestivät tammi-
kuussa aluevaaleissa, jossa valittiin valtuutetut hyvin-
vointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, alueval-
tuustoon. Uusien aluevaltuustojen toiminta alkaa maa-
liskuun alussa.

Erityistason palvelujen turvaamiseksi muodostetaan
viisi yhteistoiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat viiden
yliopistollisen sairaalan ympärille muodostettuihin eri-
tyisvastuualueisiin (erva). Mahdollisuus käyttää sosiaali-
ja terveyspalveluita yli maakuntarajojen säilytetään.
Lähde: soteuudistus.fi/hyvinvointialueet
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V
ammaispalvelut kattavat
oikeastaan koko elämän
kirjon. Niitä ovat muun

muassa kuljetuspalvelut (jatkossa
luultavasti liikkumisen tuki), henkilö‐
kohtainen apu, liikkumistaidon
ohjaus, asunnonmuutostyöt (jatkossa
tuki esteettömään asumiseen).
– Toki näkövammaisille on olen‐

naista sekin, missä terveydenhuollon
toimipisteet sijaitsevat ja miten ter‐
veyspalvelut toimivat. Tärkeää on
kuitenkin myös se, kuinka kuntiin
saadaan riittävästi sosiaalityönteki‐
jöitä, joista jo nyt on paikoitellen
pulaa. Siksi ei ole oikein puhua vain
lääkäri- ja hoitajapulasta. Uusilla
hyvinvointialueilla sosiaalihuolto

työllistää ihan yhtä lailla kuin tervey‐
denhuolto.

Rahoitus siirtyy leveämmille
hartioille
Hyvinvointialueiden rahoitus siirtyy
kunnilta valtiolle.
– On periaatteessa hyvä, että sote‐

asiat siirtyvät nykyistä leveämmille
hartioille, jatkaa Sari Kokko.
Järjestöjohtaja on saanut vuosien

mittaan useampia puheluja pienten
kuntien sosiaalityöntekijöiltä, jotka
ovat kohdanneet työuransa aikana
ensimmäisen näkövammaisen nuoren
eivätkä tiedä, mitä heidän tulisi tehdä,
kun näkövammainen nuori aloittaa
esim. toisen asteen opinnot.

– Meillä on 1 000–1 500 alle 18-
vuotiasta näkövammaista lasta ja
nuorta. Ei siis ole ihme, että monet
opettajat, sosiaalityöntekijät jne.
eivät kohtaa heistä yhtään koko työ‐
uransa aikana.
Siitä huolimatta voidaan ajatella,

että näkövammaisten asioita ja näkö‐
vammaisuutta tunnetaan kunnissa
joskus jopa hämmästyttävän huonosti.

Ilman vääntöä
Sari Kokko uskoo, että ensi vuoden
alusta aloittavien hyvinvointialueiden
rakentamisessa tulee lopulta kiire.
– Tähän samaan ajoittuu myös

uusi vammaispalvelulaki, jonka tar‐
koituksena olisi tulla voimaan vuoden

Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko ihmettelee, miksi sotea ja hyvin-

vointialueita koskevaan uudistukseen liittyvä yleinen mielenkiinto on keskittynyt niin

vahvasti terveydenhuoltoon. – Sote-sanasta on ikään kuin unohtunut ”so” eli sosiaa-

lipalvelut, joihin kuuluvat myös vammaispalvelut.

Sote tarkoittaa myös
sosiaalipalveluja

TIINA RUULIO

Palvelujen pitäisi aina istua vammaisen elämänti-
lanteeseen ja yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikille vam-
maisille eivät samat asiat voi sopia. On esimerkiksi
täysin erilaista olla 12-vuotias kuin 72-vuotias
näkövammainen.
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2023 alussa. Ennen kuin uuden lain
sisältö saadaan puretuksi auki kun‐
nissa, hyvinvointialueilla ja vammais‐
järjestöissä lain hyväksymisen jäl‐
keen, tulee kaikille kiire. Uusi vam‐
maispalvelulaki on tarkoitus käsitellä
eduskunnassa vasta syksyllä 2022.
Pelkästään näkövammaisille uusi

vammaispalvelulaki ei kuitenkaan
tarjoa paljon uutta. Näkövammaisten
palvelut ovat jakautuneet tällä het‐
kellä epätasaisesti eri kuntien välillä.
– Toivon, että palvelujen yhdenver‐

taisuus eri hyvinvointialueiden kesken
toteutuu jatkossa paremmin kuin
ennen. Toisaalta voi käydä niinkin,
että esimerkiksi yhden hyvinvointia‐
lueen kilpailuttamat kuljetuspalvelut
ovatkin heikompia kuin tilanne aiem‐
min jossain yksittäisessä kunnassa.
Kysymys kuuluukin, mikä on laadun

asema kilpailutuksissa ja ylipäätään
vammaispalvelujen järjestämisessä.
Järjestöjohtaja Sari Kokko haluaa

tietenkin uskoa siihen, että näkövam‐
maiset saisivat jatkossa tarvitsemansa
palvelut ja tukitoimet ongelmitta
ilman jatkuvaa vääntöä.

Vammaispalvelut huonosti
esillä sotekuviossa
Ei kovinkaan hyvää esimakua uuden
ajan palvelutuotannosta ole kuiten‐

kaan saatu muunmuassa viime
vuonna perustetusta Länsi-Uuden‐
maan kulkukeskuksesta, jonka toi‐
minnassa on havaittu lukuisia puut‐
teita. Kulkukeskukseen liittyi alun
perin Espoo ja Lohja sekä joukko pie‐
nempiä Länsi-Uudenmaan kuntia.
Osa kunnista on jo irtisanoutunut
viime vuoden aikana yhteistyöstä.
– Tarkoitus ei voi olla, että esimer‐

kiksi näkövammainen mukauttaa
arkensa kuljetuspalveluihin ja niiden
reunaehtoihin. Ajatuksen tulisi
mennä niin päin, että palvelut
mukautuvat näkövammaisen arkeen.
Myös henkilökohtaisen avun saa‐

minen on ollut useissa kunnissa vai‐
keaa yhtä hyvin näkövammaisille lap‐
sille kuin ikääntyneille.
– Usein palvelujen saamisessa on

edustettuna kaksi ääripäätä: joissain
kunnissa niitä on saanut hyvin ja toi‐
sissa erittäin huonosti. Eräs asia on
palvelujen digitalisaatio, joka koskee
mitä suurimmassa määrin myös
näkövammaisia. Minusta digitaalisen
kanavan lisäksi tarjolla pitää aina olla
myös puhelinsoiton tai henkilökoh‐
taisen tapaamisen mahdollisuus.
Sari Kokon mukaan pitäisi olla

niin, että näkövammaista palvelun
tarvitsijaa verrataan vastaavassa elä‐
mäntilanteessa olevaan ja samanikäi‐

seen vammattomaan ihmiseen. Hän
kertoo, että vammaispalvelut ylipää‐
tään ja niiden järjestäminen arjen
tasolla ovat olleet vain vähän esillä
hyvinvointialueiden valmistelussa.
Myös vammaisten tai heitä edusta‐
vien järjestöjen osallisuus nyt on ollut
pientä. Rahoituskuviotkaan eivät ole
vammaisjärjestöjen näkökulmasta
ongelmattomia.
Kokko on tästä kaikesta huolissaan.

Vammaisneuvostoista
Palvelujen pitäisi aina istua vammai‐
sen elämäntilanteeseen ja yksilöllisiin
tarpeisiin.
– Kaikille vammaisille eivät samat

asiat voi sopia. On esimerkiksi täysin
erilaista olla 12-vuotias kuin 72-vuo‐
tias näkövammainen.
Asiat lähtevät menemään väärään

suuntaan, jos jonkin hyvinvointialu‐
een huonot linjaukset alkavat kopioi‐
tua muille alueille.
– Jostain syystä heikot esimerkit

leviävät aina paremmin kuin hyvät,
hän huomauttaa.
Aluevaltuustoille on sälytetty

paljon valtaa hyvinvointialueilla.
Koska tämä haastattelu tehdään juuri
ennen aluevaaleja, järjestöjohtaja
todella toivoo, että vaaleissa äänestet‐
täisiin ahkerasti.
– Kullekin hyvinvointialueelle tulee

myös vammaisneuvosto. Toivottavasti
niihin saadaan hyvin myös näkövam‐
maisten edustusta.
Kunnista tulee jatkossa pitkälti

opetuksen järjestäjiä, kun sote-palve‐
lujen järjestäminen ja rahoitus siirty‐
vät valtiolle.
– Kuitenkin oppilashuollon kuraat‐

torit ja psykologit siirtyvät hyvinvoin‐
tialueiden palvelukseen.Toivon, että hei-
dän kontaktinsa koulumaailmaan säi-
lyy hyvänä uudessakin systeemissä

Vammaisten henkilöiden oikeuksia säätelee Suomessakin ratifioitu
YK:n vammaissopimus, joka on voimassa laintasoisena.

– YK:n vammaissopimus tunnetaan Suomessa hämmästyttävän huo-
nosti myös kunnissa, ja sen velvoittavuus unohtuu helposti, kertoo
Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko.

Kokon mukaan vammaissopimus ei myöskään juuri näy vammaispal-
veluja käsittelevässä oikeuskäytännössä.

YK:n vammaissopimus
kannattaa muistaa
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T
ätä kesti meillä usean vuoden.
Olimme koko perhe aivan
zombeina väsymyksestä,

tunsin eläväni sumussa. Vennin isä
jaksoi paremmin, koska pystyi
nukahtamaan nopeammin uudelleen.
Onneksi niin, koska isä kävi koko
ajan töissä. Minulle nukahtaminen oli
vaikeampaa, kertoo Alina Ilomäki.
Vennin äiti sai levättyä vähän parem‐

min viikonloppuisin, kun isä nousi
öisin hoitamaan poikaa. Hän kuiten‐
kin heräsi joka kerta Vennin itkuun.
Myös Venni-poika oli usein väsy‐

nyt, ärtynyt ja ylivilkas, kun ei saanut
nukuttua päivälläkään. Tilanne
parani tältä osin siinä vaiheessa, kun
poika ryhtyi nukkumaan päiväunia
rattaissa ulkona.
– Kokeilimme Vennin unettomuu‐

teen kaikkea mahdollista: unikoulua,
vyöhyketerapiaa täällä kotona, perhe‐
petiä, vaunuissa nukkumista myös
öisin, pinnasängyn siirtämistä oman
sänkyni viereen, äidin vieressä nuk‐
kumista niin että mies muutti van‐
hemman tyttären huoneeseen tai niin
että Venni siirtyi sisaren huoneeseen
kahdeksan kuukauden iässä. Uni vain
näytti pakenevan Venniä.

5-vuotias näkövammainen

Venni Ilomäki oli pitkään

erittäin huono nukkuja.

Hänen äitinsä Alina Ilomäki

Pirkkalasta kertoo, kuinka

poika heräsi pahimmillaan

yli 10 kertaa yön aikana. Se,

että Venni olisi herännyt

esimerkiksi vain viisi kertaa,

oli paljon harvinaisempaa.

Venni ei
halunnut
nukkua

TIINA RUULIO
kuvat PERHEALBUMI
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Kävelemistä odoteltiin
Nukkumisongelmiin liittyi myös liika
maidonjuonti.
– Kerroin rehellisesti suuhygienis‐

tille pari vuotta sitten, että Venni juo
vieläkin lehmänmaitoa öisin. Meidän
oli pakko antaa tässä asiassa periksi,
sillä muuten öinen huuto olisi vain
jatkunut jatkumistaan. Vesipullo ei
hänelle riittänyt.
Vennin diagnoosina on okuloku‐

taaninen albinismi. Käytännössä hän

näkee jonkin verran silmälasien
avulla. Venni on albinismin takia
hyvin vaalea, vain silmäripset ovat
hänellä tummat.
– Pojallani oli jo vauvasta lähtien

hyvin vahva nystagmus eli silmät sei‐
lasivat laidasta toiseen taukoamatta.
Oikean diagnoosin hän sai kuitenkin
vasta 2,5 vuotiaana perinnöllisyyspo‐
liklinikalta, kertoo äiti.
Venni kehittyi vauvana muuten

normaalisti.

– Vain kävelyä odotimme vähän
pidempään, vuoden ja neljän kuu‐
kauden ikään saakka. Nykyään
Venni on äärettömän villi ja haluaa
tehdä kaiken itse heikosta näöstä
huolimatta. Hän ei ole lainkaan
arka, vaan päinvastoin. Päiväkoti
sujuu häneltä hyvin.
Näin jälkikäteen Vennin äiti

Alina Ilomäki ei voi kuin ihmetellä,
ettei kukaan perheen kohtaamista
terveydenhuollon ammattilaisista
kertonut, että huonounisuus saattaa
hyvinkin liittyä heikkonäköisyy‐
teen.

Siskon lähellä tuli uni
Levottoman nukkumisen aikaa kesti
Vennillä kolmivuotiaaksi saakka.
– Kun Venni heräsi enää keski‐

määrin kerran yössä, hän halusi
mennä ”yökylään” kolme vuotta
vanhemman sisarensa huoneeseen.
Jo ensimmäisenä kyläily-yönä hän
nukkui kuin tukki. Olimme miehen
kanssa aamulla todella hämmästy‐
neitä herättyämme, sillä olimme
kaikki nukkuneet koko yön rau‐
hassa ensimmäistä kertaa vuosiin.
Äiti uskoo, että nukkumisen rat‐

kaisi lopulta siskon läheisyys.
– Venni oli aiemminkin pyrkinyt

nukkumaan päiväunia hyvin
lähelle, suorastaan ihoon kiinni.
Vennin vanhemmat päättivätkin,

että Venni saa jatkaa sisarensa
kanssa nukkumista. Siskokaan ei
vastustanut asiaa. Tätä vaihetta kesti
vuoden, kunnes sisarusten illat
menivät pelleilyksi.
– Nyt Venni nukkuu omassa vuo‐

teessa ja herää enää harvemmin.
Hän näkee silloin pahoja unia.
Joskus kyllä aamulla havahdumme
siihen, että hän nukkuu meidän van‐
hempien välissä.

Kokeilimme Vennin unettomuuteen
kaikkea mahdollista.”

Venni nukkui kolme ensimmäistä vuottaan hyvin heikosti. Tänä päivänä hän on
hyvin vilkas poika, joka käy päiväkotia – ja haluaa äidin mukaan tehdä kaiken itse.
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N
äkövammaisten lasten uni‐
häiriö liittyy useimmiten
melatoniinirytmin poikkea‐

vuuteen. Ihminen ottaa tiedon ympä‐
ristön valosta silmillään. Kun valoa
on paljon, oman melatoniinin tuo‐
tanto normaalisti vähenee ja vastaa‐
vasti kasvaa yöllä. Samalla melatonii‐
nitason muutos antaa merkin, koska
pitää mennä nukkumaan, jatkaa Outi
Saarenpää-Heikkilä.
Melatoniinia kutsutaankin usein

yöhormoniksi.
Näkövammaisella kyseinen rytmi

ei useinkaan toimi, vaan melatoniinia
erittyy liian tasaisesti unensaannin
kannalta.
– Poikkeuksia kuitenkin on. Jos‐

tain syystä jotkut näkövammaiset
pystyvät ottamaan vastaan tietoa
ympäristön valosta, ja näin ollen
melatoniinin tuotanto toimii omia
ratojaan myöten, vaikka näkö onkin
hyvin heikko. Valtaosalla näkövam‐
maisista on kuitenkin paljon unihäi‐
riöitä.
Lapsen ja koko perheen ei pitäisi

joutua kohtuuttomasti kärsimään
uniongelmista.
– Unen eteen kannattaakin yrittää

kaikkensa, sanoo Outi Saarenpää-
Heikkilä.

Vakaviin lapsen uniongelmiin kannattaa aina hakea apua, neuvoo lastenneurologi ja

unilääketieteen asiantuntija Outi Saarenpää-Heikkilä Tampereen yliopistollisesta

sairaalasta. Hän ei arastelisi melatoniininkaan käyttöä varsinkaan silloin, kun kyse

on perheen arjen pelastamisesta.

Unen eteen kannattaa
yrittää paljon

TIINA RUULIO

Melatoniini voi pelastaa arjen
– Jos lapsi ei nuku riittävästi, kallis‐
tuisin ylimääräisen melatoniinin
antamisen kannalle perheen arjen
pelastamiseksi. Melatoniinia siis kan‐
nattaa ainakin kokeilla aluksi vaik‐
kapa kolmen kuukauden ajan. Sitä
pidetään verrattain harmittomana
lääkkeenä, jonka avulla kuitenkin
pystytään usein tahdittamaan nukku‐
mista. Pahempia sivuvaikutuksia ei
ole todettu, vaikka sitä on käytetty jo
koko 2000-luku.
Yhdestä riskiryhmästä on kuiten‐

kin myös suomalaista tutkimusnäyt‐
töä: metabolista oireyhtymää pote‐
van henkilön 2-tyypin diabetes saat‐
taa provosoitua ulkoisen melatonii‐
nin käytön takia.
Melatoniini on ns. unilääkkeenä

mieto. Sen tuottaa lähinnä väsymyk‐
sen tunnetta ja jollain tavalla myös
tyynnyttää. Sen käyttö lapsilla pitää
aloittaa kuitenkin pienillä säännölli‐
sillä annoksilla.
– Jossain vaiheessa voi käydä niin‐

kin, että annoksen kasvattaminen ei
paranna unensaantia vaan jopa hei‐
kentää tilannetta. Silloin annostusta
kannattaa vähentää.
Outi Saarenpää-Heikkilän

mukaan lasten melatoniinin käytössä

on hyvä pitää välillä taukoja vaikkapa
koululaisten lomien aikana. Annoste‐
lun kanssa kannattaa olla ylipäätään
tarkka.
Lastenneurologi ihmetteleekin

sitä, että melatoniini on käsikauppa‐
lääke apteekeissa.
– Ainakin lapsille sitä pitäisi mie‐

lestäni antaa vain lääkärin suosituk‐
sesta.

Unenseurantalomaketta
kannattaa pitää
– Tärkein työkalu unen määrän ja
laadun selvittämiseksi on unenseu‐
rantalomake. Uniongelmiin pitäisi
saada apua ensisijaisesti lastenneuvo‐
lan lääkäriltä. Jos lääkärillä ei riitä
tähän osaamista, hänen pitäisi kir‐
joittaa lähete eteenpäin keskussairaa‐
laan.
Unenpuute on lapselle vakava asia:

se vaikuttaa aivojen kasvuun ja kehi‐
tykseen, muistiin ja oppimiseen.
Myös aivojen energiamäärät uusiutu‐
vat syvän unen aikana. Tätä ajatellen
melatoniinin antaminen lapselle on
ehdottomasti ns. pienempi paha.
Myös monet hormonirytmit kul‐

kevat valon ja samalla unen mukana.
Näitä ovat mm. yleishormoni korti‐
soli sekä kasvu- ja sukuhormonit.
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Näkövammaisilla lapsilla melatoniinia esiintyy usein liian tasaisesti unen-
saannin kannalta. Poikkeuksia kuitenkin on, kertoo lastenneurologi ja unilää-
ketieteen asiantuntija Outi Saarenpää-Heikkilä.

– Jos ihminen ei aisti valoa, hor‐
monituotanto pysyy laimeampana
kuin normaalisti. Esimerkiksi kasvu‐
hormonia erittyy syvässä unessa.
Sukuhormoneita taas erittyy enem‐
män valossa kuin pimeässä. Kortiso‐
lin eritys alkaa aamun tunteita, kun
ihminen ryhtyy aistimaan.
Jos hormoneja ei erity riittävästi,

voi kasvu hidastua tai puberteetin
alkaminen siirtyä.
– Uni on tärkeä osa ihmisen ter‐

veyttä, lisää Outi Saarenpää-Heikkilä.

Vuorokausirytmi saattaa
siirtyä
Uniongelma voi olla entistä vaka‐
vampi, jos lapsella on neurologisia
vaivoja näkövamman lisäksi. Hyvin
monet aivojen hermoverkkojen toi‐
mintahäiriöt, kuten kehitysvamma,
autismi tai ADHD, linkittyvät myös
unen hermoverkkoihin.
– Voi olla niinkin, että melatonii‐

nin tuotanto häiriintyy ensisijaisesti
näiden muiden ongelmien takia. Jos
unensaannin ongelmat johtuvat

ainoastaan heikkonäköisyydestä, on
niihin helpompi puuttua juuri mela‐
toniinin avulla.
Varsinkin sokeilla lapsilla uni

saattaa siirtyä vähitellen koko ajan
kauemmas 24 tunnin vuorokausiryt‐
mistä.
– Tällöin lapsen sisäinen kello

alkaa vähitellen jätättää eli sekä
nukahtaminen että herääminen siir‐
tyvät yhä kauemmas. Vuorokaudesta
tulee näin ollen aina vain pidempi,
kunnes rytmi muistuttaa uudelleen
vähän aikaa normaalia.
– Tällöin perheessä ajatellaan hel‐

posti, että lapsen vuorokausirytmi on
taas palautunut normaaliin, vaikka se
onkin itse asiassa 24 tuntia pielessä,
sanoo Outi Saarenpää-Heikkilä,
Sama ongelmaa voi ilmetä mum‐

moilla ja vaareilla, jotka joutuvat ole‐
maan liian paljon sängyssä toimetto‐
mina.

Ääntäkin kannattaa yrittää
– Eräs yksinkertainen tapa vaikuttaa
unensaantiin on aktiviteetin ylläpitä‐
minen. Kun ollaan hereillä, on hyvä
touhuta ja liikkua. Iltaa kohti sitten
rauhoitutaan. Ylipäätään kaikenlaista
sosiaalista vuorokausirytmin vahvis‐
tamista kannattaa yrittää. Näkövam‐
maisilla lapsilla tähän voi käyttää
myös äänen ulkoista sääntelyä niin,
että illan tullen lapsen ympäristö
alkaa vähitellen hiljentyä.
Kaikesta yrittämisestä huolimatta

voi kuitenkin olla niin, että uni ei
tahdo tulla silmään.
– Asiasta on turha syyllistää

ketään tai mitään, vaan ajatella, että
jotkut lapset ovat vain sellaisia. Toi‐
saalta perheen ei pitäisi kohtuutto‐
masti joutua kärsimään tilanteesta.
Siksikin vaikeisiin uniongelmiin kan‐
nattaa hakea aina apua.
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Juristi ja erityisasiantuntija Veera Florica-Rajala on vaikuttamistyön asiantuntijana

Näkövammaisten liitossa. Tällä hetkellä häntä työllistää muun muassa EU:n esteet-

tömyysdirektiivi, joka pitäisi saada Suomessakin voimaan ensi kesäkuun loppuun

mennessä.

Opiskelu oli
tie vapauteen

Veera Florica-Rajala:

TIINA RUULIO
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K
äytännössä EU:n esteettö‐
myysdirektiivi koskee hyvin
monenlaisia tuotteita ja pal‐

veluja Suomessa. Direktiivin perim‐
mäisenä tarkoituksena on helpottaa
vaikkapa näkövammaisten itsenäistä
elämää. Se tukee omalta osaltaan
myös nuorten näkövammaisten itse‐
näistymispyrkimyksiä.
Veera Florica-Rajala on myös

näkövammainen äiti, joka muutti
perheineen Ruotsista Suomeen juuri
ennen koronaa.
– Kaikki näytti hyvältä, kun ryh‐

dyimme rakentamaan perheen
kanssa muuttoa. Koronapandemian
iskettyä Suomeen musiikin alalla
työskentelevältä mieheltäni meni työt
alta, ja ylipäätään tulevaisuus alkoi‐
kin näyttää epävarmalta. Mieheni sai
töitä lopulta TE-toimistosta ja minä
aluksi sijaisuuden Suomen Ammat‐
tiin Opiskelevien liiton pääsihteerinä.
Perheeseen on liittynyt myös opas‐

koira Palo, joka kulkee Veeran
mukana käytännössä kaikkialla, jopa
uimahallissa, sillä Veeran näkö on
heikentynyt vähitellen.
– Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka

hyvin opaskoira otetaan vastaan
oikeastaan kaikkialla, paremmin
kuin Tukholmassa. Uimastadionilla
oli kesällä juomakuppi odottamassa
Paloa. Hänestä pidetään hyvää huolta
sillä välin, kun minä pääsen uimaan.

Ulkopuolisuuden tunteesta
vain hyötyä
Alun perin ruotsinsuomalainen
Veera Florica-Rajala on syntynyt,
käynyt koulunsa ja opiskellut juris‐
tiksi Tukholmassa. Juristiksi valmis‐
tuttuaan hän työskenteli Tukholman
hyvinvointialueen kestävän kehityk‐
sen strategina ihmisoikeuskysymys‐
ten parissa ja oli samalla kaupungin

yliholhouslautakunnan puheenjohta‐
jana.
– Olimme puhuneet Suomeen

muutosta, ja ajankohtaiseksi se tuli
siinä vaiheessa, kun työmatkani Tuk‐
holmassa piteni entisestään. Se oli jo
aiemminkin tunti suuntaansa.
Hän haluaa nykyisessä työssään

vaikuttaa siihen, että näkövammaiset
lapset ja nuoret voivat käydä koulua
ja opiskella mahdollisimman pitkälle.
Hallituksen käynnistämä yhdenver‐
taisuuslain osittaisuudistus liittyy
myös tähän.
Helsingin vammaisneuvoston tuo‐

reena jäsenenä hän tekisi mielellään
yhteistyötä erityisesti Helsingin nuo‐
risovaltuuston kanssa.
– Voimme toimia yhdessä esimer‐

kiksi koulukiusaamisen torjunnassa.
Tiedetään, että vammaiset lapset
kokevat muita enemmän syrjintää ja
kiusaamista.
Lievä ulkopuolisuuden tunne on

alun perin ruotsinsuomalaiselle juris‐
tille vain etu. Asioita on tavallaan
helppo tarkastella ilman ennakko-
odotuksia.
– Voin keskustella mistä vain, nau‐

rahtaa Veera Florica-Rajala.

Koulu-uudistukset ja
itsenäistyminen
– Haluaisin, että lapsilla ja nuorilla
olisi oikeus käydä koulua niin, että
heidän ei esimerkiksi tarvitsisi juosta
luokasta toiseen niin paljon kuin
nykyään. Tai että oppimateriaalien
digitaalinen saavutettavuus olisi
nykyistä parempaa jo perusasteelta
lähtien. Kunnat, koulut ja opettajat
eivät tiedä näistä asioista tarpeeksi.
Toisaalta aistivammaisten nuorten

opiskelusta ei ole juuri lainkaan tut‐
kittua tietoa, ja vähäinenkin tieto on
hajallaan.

– Kun emme tarkalleen tiedä,
missä ongelmat ovat, emme voi myös‐
kään ratkoa niitä systemaattisesti.
Veera Florica-Rajalan mukaan isot

koulu-uudistukset (kuten toisen
asteen oppivelvollisuuden laajenta‐
minen) lisäävät nuoren itsenäistymi‐
sen tarvetta.
– Sama koskee luonnollisesti myös

näkövammaisia nuoria. Eli kysymys
kuuluu: Miten voimme luoda tässä
tilanteessa edellytyksiä näkövam‐
maisten nuorten itsenäistymiselle.
Eräs näkövammaisiin lapsiin ja

nuoriin vaikuttava asia on kouluver‐
kon supistuminen ikäluokkien pie‐
nentyessä.
– On selvää, että lukioita ja

ammattioppilaitoksia joudutaan
lopettamaan tulevaisuudessa. Koulu‐
matkat voivat jatkossa muuttua niin
pitkiksi, että nuoret ja jopa perheet
joutuvat mahdollisesti muuttamaan
oppilaitoksen perässä. Myös henkilö‐
kohtaista apua tarvitaan varmasti. On
aivan eri asia, kun näkevä lapsi muut‐
taa tai näkövammainen lapsi muuttaa
koulun takia. Esimerkiksi kuntien
suhtautumisen vammaisen henkilö‐
kohtaiseen apuun pitäisi muuttua
tyystin, jotta koulu ja perhe voisivat
valmistautua ennakoivasti vammai‐
sen lapsen koulumuutoksiin.

Jääräpäinen ja sisukas
Veera Florica-Rajalan omista koulu-
ja opiskeluajoista ei ole vielä kovin
pitkä aika.
– Minulta lukio meni henkisesti

paremmin kuin perusaste. Priorisoin
koulunkäynnin, enkä sen takia
paljon muuta ehtinytkään lukiovuo‐
sina. Ajattelin niin, että opiskelu on
minulle tie vapauteen. Yliopistoon
pääsin toisella yrittämällä. Ensim‐
mäiset opiskeluvuoden olivat super‐
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rankkoja. Esimerkiksi lakikirjoja ei
ollut vielä netissä, vaan avustaja
joutui kopioimaan niistä word-tie‐
dostot, joita pystyin lukemaan suu‐
rentamalla.
Kilpailu oikeustieteellisessä oli

kovaa ja armotontakin.
– Olin näkövammaisena lähtökoh‐

taisesti alakynnessä. Olin kuitenkin
jääräpäinen ja sisukas opiskelija. Jäl‐
keenpäin olen joskus ihmettelyt,
kuinka oikeastaan selvisin siitä.
Eräs ongelma näkövammaisille opis‐

kelijoille on ensimmäisen työpaikan
saanti sekä Ruotsissa että Suomessa.
– Kaupan kassat ja R-kioskin kal‐

taiset nuorten työpaikat ovat näkö‐
vammaiselle mahdottomia vaihtoeh‐

toja. Tein toisenlaisen ratkaisun ja
lähdin mukaan opiskelijapolitiik‐
kaan. Sain sieltä myös osittain
kokouspalkkioita eli kaivattuja
ansioita. Hain myös erilaisia stipen‐
dejä koko opiskeluajan.
– Oikeastaan työpaikan saamisen

vaikeus alkaa jo yläasteen työharjoit‐
telusta. Työnantajat pitäisi saada rek‐
rytoimaan näkövammaisia nuoria
entistä rohkeammin. Esimerkiksi jul‐
kinen sektori, kuten kunnat, voisi
aktivoitua tässä selkeämmin.

Vertaistukea eri
elämänvaiheisiin
Veera Florica-Rajalan mukaan suo‐
malaiset tai ruotsalaiset näkövam‐

maiset nuoret joutuvat ratkomaan
näkövamman tuottamia ongelmia
liiaksi yksin, vertaisryhmää ei välttä‐
mättä ole.
– Ei ole hyvä, että jokainen nuori

joutuu taistelemaan omat taistelunsa
yksin. Moni muu vammaisjärjestö
on paljon organisoidumpi nimeno‐
maan nuorisotyössä. Vertaistuki on
tarpeellista monessa eri elämänvai‐
heessa.
– Ruotsissakin muihin näkövam‐

maisiin nuoriin saattoi törmätä vain
sattumanvaraisesti. Yliopistolla liityin
Näkövammaiset korkeakouluopiske‐
lijat -nimiseen Facebook-ryhmään.
Siellä tutustuin toiseen näkövammai‐
seen oikeustieteilijään. Vaikka meistä
ei tullut koskaan varsinaisia ystäviä,
pystyimme vaihtamaan tietoa vaik‐
kapa siitä, miten ratkaista opiskeluun
liittyviä ongelmia.
Kun Veera alkoi odottaa lastaan

vuonna 2015, ei vertaistukea tahto‐
nut löytyä mistään.
– Julkisella sektorilla ei ollut

mitään eikä Ruotsin Näkövammais‐
ten liitossakaan. Lopulta löysin
Näkövammaiset vanhemmat Face‐
book-ryhmän, josta sain käytännön
niksejä vauvanhoitoon vauvan syöt‐
tämisestä lähtien. Olin siitä todella
onnellinen. Tapasin myös muita
näkövammaisia äitejä mm. viikon‐
loppuleirillä.

Olin jääräpäinen ja sisukas opiskelija.”

Alun perin ruotsinsuomalainen Veera
Florica-Rajala on syntynyt, käynyt
koulunsa ja opiskellut juristiksi Tuk-
holmassa. Suomeen hän muutti juuri
ennen koronaa. Veeran haastattelu
tehtiin kalliolaisessa kahvilassa Hel-
singissä.
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U
seimmiten moniammatillista
yhteistyötä käsittelevät julkai‐
sut liitetään ammattikirjalli‐

suuteen, joka vaatii ennakkoperehty‐
mistä käsiteltäviin teemoihin.
Moniammatillisuuteen liittyvä koko‐
naisuus voi tuntua vanhempien kan‐
nalta vieraalta ja etäännyttävältä, var‐
sinkin jos siihen liittyvää tietoa ei ole
saatavilla, todetaan varhaiskasvatuk‐

Varhaiskasvatuspolun aikana näkövammaisten lasten perheet ovat tekemisissä

monien eri ammattilaisten kanssa. Puheen tasolla moniammatillista yhteistyötä

pidetään itsestäänselvyytenä, vaikka lapsen saama tuki esimerkiksi päiväkodissa

saattaa jäädä puutteelliseksi.

Varhaiskasvatus hyötyy
moniammatillisuudesta

sen opettaja Joona Karosen teke‐
mässä opinnäytetyössäNäkövammais‐
ten lasten huoltajien kokemuksia
moniammatillisesta yhteistyöstä var‐
haiskasvatuksessa.
Erilaiset moniammatilliset tukitoi‐

met vaikuttavat merkittävästi muun
muassa siihen, miten näkövammai‐
nen lapsi viihtyy varhaiskasvatuk‐
sessa. Aihetta on kuitenkin selvitetty

todella vähän, ja vanhempien koke‐
mustietoa moniammatillisuudesta ei
ole tutkittu riittävästi.

Vanhempien ääni osaksi
päätöksentekoa
Joona Karosen opinnäytetyössä
syvennyttiin huoltajien kokemuksiin
moniammatillisesta yhteistyöstä var‐
haiskasvatuksessa. Samalla selvitet‐
tiin, miten suunnitellut tukitoimet
ovat vaikuttaneet näkövammaisen
lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa.
Opinnäytetyö toteutettiin laadulli‐

sena tutkimuksena. Aineistonkeruussa

käytettiin sähköistä Webropol-kyse‐
lylomaketta, ja vastauksia saatiin
yhteensä neljä kappaletta.
Tutkimuksen pääasiallisin tavoite

oli saada näkövammaisten lasten
huoltajien ääni kuuluviin. Asiat pyrit‐
tiin kirjoittamaan ymmärrettävässä
muodossa ja siten, että tieto on kaik‐
kien saatavilla. Samalla haluttiin
lisätä myös keskustelua järjestöken‐

JOONA KARONEN

Varhaiskasvatuksen opettajan Joona
Karosen mukaan näkövammaiset
ovat olleet hyvin pieni tutkimus-
ryhmä sosiaalialan tutkimusken-
tässä.
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tän ja tutkijoiden välille. Opinnäyte‐
työ toteutettiin yhteistyössä Näkö‐
vammaiset lapset ry:n kanssa.

Kokemukset aloitteentekijän
roolista
Tutkimuksen mukaan huoltajien
aktiivisuutta tarvittiin todella paljon.
Kaikki vastaajat olivat kohdanneet
tilanteita, joissa heiltä vaadittiin sin‐
nikkyyttä sekä oma-aloitteisuutta esi‐
merkiksi palavereiden järjestämisessä.
Monesti vanhemmat vastasivat myös
tiedon välittämisestä varhaiskasvatuk‐
sen ja erikoissairaanhoidon välillä.
Toisaalta perheet tunsivat lapsen

ympärille kietoutuvan yhteistyöver‐
koston toimijat ja heidän osaami‐

sensa. Vastavuoroinen ja keskusteleva
tapa toimia nähtiin puolestaan teki‐
jänä, joka on lisännyt päätöksenteon
molemminpuolisuutta. Esimerkiksi
mielipiteen kysyminen, yhteydenpi‐
don säännöllisyys sekä tiedottaminen
nousivat esiin positiivisessa mielessä
monissa vastauksissa.

Tuen ja tarpeen kohtaaminen
Varhaiskasvatuksen tukitoimet edel‐
lyttävät lapsen erityistarpeen ymmär‐
tämistä. Vastaajien enemmistön
mukaan perheen yksilöllinen tilanne
on kyllä tunnistettu, mutta suunni‐
teltu tuki ja sen tarve eivät ole aina
kohdanneet. Pahimmillaan tämä on
johtanut lapsen kuormittumiseen
hoitopäivän aikana.
Huoltajat näkivät henkilökohtaisen

avustajan sekä oikeiden apuvälineiden
luovan riittävät edellytykset näkö‐
vammaisen lapsen hyvinvoinnille.
Työntekijät vastaavat myös erilaisten
ruokailu-, pukeutumis- ja leikkitilan‐
teiden ohjaamisesta. Lisäksi tutkimus
osoitti sen, että asuinkunta vaikuttaa

palvelujen saamiseen, minkä takia
perheet ovat eriarvoisessa asemassa
asuinpaikkansa johdosta.
Varhaiskasvatuksessa tehdyt sääs‐

töt näkyvät erilaisissa lasten tukitoi‐
missa.

Lapsen etu yhteisenä
päämääränä
Perheille annettu vastuu näkövam‐
maisen lapsen kuntoutuksesta koet‐
tiin paikoitellen liian suurena. Var‐
haiskasvatuksen työntekijöiden toi‐
vottiin myös keskustelevan enemmän
vanhempien kanssa. Näin voitaisiin
välttyä erilaisilta arjen tilanteisiin liit‐
tyviltä ongelmilta.
Henkilöstön osaaminen ja kunnan

resurssitilanne ovat suoraan yhtey‐
dessä siihen, millä tavoin näkövam‐
mainen lapsi pääsee osallistumaan
ryhmän toimintaan. Myös lasten eri‐
laisuuden arvostaminen on tutki‐
muksen mukaan tärkeää. Tämän jat‐
koksi tarvitaan avointa ilmapiiriä,
jossa luodaan mahdollisuudet vertais‐
oppimiselle.

JOONA KARONEN

Kirjoittaja on 23-vuotias vas-

tavalmistunut sosionomi

(AMK) ja varhaiskasvatuksen

opettaja. Hänen Hämeen

ammattikorkeakoululle teke-

mänsä opinnäytetyö Näkö-

vammaisten lasten huoltajien

kokemuksia moniammatilli-

sesta yhteistyöstä varhaiskas-

vatuksessa on luettavissa:

https://urn.fi/URN:NBN:

fi:amk-2021102818986

Moniammatillinen yhteistyö alkaa siitä, että näkövammaisen lapsen
vanhemmat tapaavat varhaiskasvatuksen sekä muiden alojen asiantunti‐
joita. Tämän pohjalta suunnitellaan erilaisia yksittäisen lapsen arkea hel‐
pottavia tukitoimia, ja päätetään niistä sitten kirjallisesti. Näitä voivat
olla esimerkiksi henkilö- tai ryhmäkohtainen avustaja, varhaiskasvatuk‐
sen erityisopettajan konsultaatio, apuvälineet sekä kuntoutusohjaukseen
liittyvät asiat.
Vastavuoroinen ja kuunteleva yhteistyö vanhempien kanssa on tär‐

keää, jotta perheen näkökulma saadaan otetuksi huomioon osana pää‐
töksentekoa. Ammattihenkilöllä on velvollisuus osallistua moniammatil‐
liseen yhteistyöhön ja ohjata asiakasta oikeanlaisten palveluiden piiriin.

Mitä moniammatillinen
yhteistyö tarkoittaa?
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Olet valmistunut varhaiskasvatuksen
opettajaksi. Mihin menet töihin ja
millä mielellä?

Aloitan vakituisen varhaiskasvatuk‐
sen opettajan työt tammikuun alussa
Mäntsälässä 21 eskarilaisen ryh‐
mässä. Muutan myös Mäntsälään.
Haluan olla opettajana rento, kannus‐
tava ja keskusteleva. Kannatan sitä,
että yhteisesti sovituista päiväkodin ja
eskarin säännöistä pidetään kiinni.

Miten näkövammaisten lasten perheet
valikoituivat tutkimuskohteeksesi?

Huomasin, että näkövammaiset ovat
olleet hyvin pieni tutkimusryhmä
sosiaalialan tutkimuskentässä.
Moniammatillisen yhteistyön idea oli
oma. Siitä puhutaan paljon varhais‐
kasvatuksessakin, mutta syvempi ote
asiaan puuttuu. Siksi ajattelin selvit‐
tää sitä näkövammaisten perheiden
näkökulmasta.

Mikä yllätti sinut opinnäytetyötä
tehdessäsi?

Perheet tiesivät hyvin, keitä näkö‐
vammaisten lasten moniammatilli‐
siin tiimeihin kuuluu. Silti sanoisin,
että perheen oma aktiivisuus korostui
siinä, miten yhteistyö sujuu. Jos
perhe jaksoi olla aktiivinen, niin

Joona Karonen teki opinnäytetyönsä näkövammaisten lasten perheiden kohtaamasta moniamma-

tillisesta yhteistyöstä päivähoidossa. Seuraavassa, joulukuun alussa tehdyssä haastattelussa juuri

valmistunut varhaiskasvatuksen opettaja kertoo, mikä opinnäytetyössä oli hänestä olennaista.

Yhteistyö riippuu
perheen aktiivisuudesta

TIINA RUULIO

palavereja, keskusteluja ja yhteistyötä
oli paljon tiimin ja perheen kesken.
Jos taas perheellä ei ole voimavaroja
tähän, saattaa yhteistyö hidastua
olennaisesti. Sitä ei voi pitää lapsen
etuna. Käsittääkseni tämä on ristirii‐
dassa moniammatillisuuden kanssa.
Kaikkien mukana olevien ammatti‐
laisten pitäisi osallistua yhteistyöhön
ja mm. ohjata perheitä oikeiden pal‐
velujen äärelle. Keskustelun ja pää‐
töksenteon pitäisi olla vastavuoroista.

Miten moniammatillisuutta voitai‐
siin kehittää, jotta se palvelisi per‐
heitä paremmin?

Olen pohtinut tätä paljon. Mahdolli‐
sesti pitäisi kehittää säännöllinen
malli ja rutiini, jonka mukaan erilai‐

set ammattilaiset kuten varhaiskasva‐
tuksen erityisopettajat, toimintatera‐
peutit ja muut kävisivät päiväkoti- ja
eskariryhmissä. Tällä hetkellä van‐
hempien konsultaatiopyynnöt, siis
oma aktiivisuus, korostuu liikaa.
Säännölliset käynnit tekisivät systee‐
mistä jouhevamman ja auttaisivat
lapsia ja perheitä nykyistä paremmin.

Onko sinulla henkilökohtaista koke‐
musta näkövammaisuudesta?

Ei ole, enkä tiedä vielä, tuleeko
ensimmäiseen eskariryhmääni näkö‐
vammainen lapsi. Uskon, että aito
paneutuminen ja arjen tilanteissa
joustaminen auttaa, kun varhaisope‐
tuksen ryhmään tulee näkövammai‐
nen lapsi. Esimerkiksi mallioppimista
ei voi käyttää hyväksi lainkaan vai‐
keasti näkövammaisen lapsen kanssa,
vaan tilalle pitää kehittää uusia luovia
ratkaisuja.
Olennaista on tuoda ryhmään ja

päiväkotiin sellaista ajatusta, että
näkövammainen lapsi on samanlai‐
nen lapsi kuin muutkin. Positiivista
asennetta ja ryhmän yhteisöllisyyden
korostamista tarvitaan. Erilaiset
kodin ja päiväkodin väliset kommu‐
nikaatiokatkokset ja väärät ennakko-
odotukset ovat myös varmasti osa
todellisuutta. Henkilökemiatkaan
eivät aina natsaa.

Huoltajien
aktiivisuutta
tarvittiin
todella
paljon.”

”
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Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

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

Kun vaalit ovat ohi
Tätä kirjoittaessani aluevaaleihin on muutamia
päiviä, ja on todettava, että kovasti odotan niiden
olevan ohi, jotta perhe-elämämme taas normalisoi‐
tuisi. Ei tarvitsisi ajella ja kävellä tuntitolkulla iltaisin
väijymässä postilaatikoita ja jakamassa mainoksia.
Onmuuten ollut todella liukasta. Muutama päivä
vielä, sitten se on taas ohi.

Itseäni tämä soteuudistus huolestuttaa kovasti, pelot‐
taakin. Me kaikki näkövammaisten perheet olemme
sotepalveluiden suurkuluttajia. Entinenkin systeemi
on vaatinut paljon opettelua ja sinnikkyyttä, jotta
palvelut ovat ylipäätään mahdollistuneet. Miten
mahtaa käydä uudessa järjestelmässä, jossa omalla
alueellammekin on jo valmiiksi leikattu niitä rahoja,
joilla palvelut on aiemmin toteutettu. Jostakin se
raha on poissa, jos sitä ei saada lisää.

Aiemmin kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntiin on
valikoitunut kuntapäättäjistä ne, jotka ovat tunteneet
aiheeseen vetoa tai joilla on ollut tämän alueen
asiantuntemusta. Nämä paikat eivät tyypillisesti ole
olleet niitä kaikkein halutuimpia. Ne, jotka ovat
sinne todella halunneet, ovat yleensä myös päässeet.

Uuteen aluevaltuustoon on tarjolla iso joukko eri
alojen asiantuntijoita, julkkiksia ja valtava määrä

ammattipoliitikkoja, joilla on paljon muitakin vas‐
tuullisia hommia. Aiemmin kansanedustajat eivät
olleet kovinkaan kiinnostuneita sotelautakuntien
paikoista. Kaupunginhallituksen jäsenyys oli esimer‐
kiksi paljon kiinnostavampi. Miten ihmeessä ihmi‐
sen aika ja kyky voi nyt riittää kaikkien luottamus‐
toimien hoitamiseen?

Voikin pohdiskella, millaisia nämä ehdokkaat mah‐
tavat olla motiiveiltaan. Olisivatko ehkä niitä, joille
talous ja/tai verojen määrä on erityisen tärkeää. Tai
niitä, jotka haluavat vaikuttaa sotealojen palkkakehi‐
tykseen. Tai niitä, joille kilpailu ja vallankäyttö ovat
päämotiiveja. Tai ehkä niitä, joilla on oma vahva
agenda ajettavanaan, oli se sitten alue, kansanryhmä,
ideologia, mikä hyvänsä. Ehkä joillakin on todelli‐
nen sydämen palo saada terveydenhuolto toimi‐
maan hyvin. Paljon lienee myös niitä, jotka ovat
mukana vain listaa täydentämässä ja tietenkin niitä‐
kin, joiden todellinen tavoite on seuraavissa edus‐
kuntavaaleissa.

Näitä pohtiessaan ei liene ihme, että näkövammai‐
sen nuoren vanhempana huolestuttaa minua, mitä
tästä kaikesta tulee ja millaisiksi valtuustot ja koko
palvelujärjestelmä muodostuvat. Valehtelisin, jos sa‐
noisin luottavani siihen, että hyvä tästä heti tulee.
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Koskettelukirjat ovat näkövammaisen lapsen omia

kuvakirjoja, joiden katseluun ja lukemiseen voidaan

ryhtyä keskimäärin kaksivuotiaan lapsen kanssa.

Celiasta lainattavat koskettelukirjat ovat olleet yhtä

suosittuja vuodesta toiseen.

Koskettelukirja
on pieni taideteos

Kuvat TIINA RUULIO

TIINA RUULIO

S
aavutettavan kirjallisuuden ja
julkaisemisen asiantuntijakes‐
kuksen Celian koskettelukirja‐

kokoelmaan kuuluu 1 400 kirjaa. Sel‐
kokielisiä koskettelukirjoja on 30
nidettä. Jokainen näkövammainen
lapsi Suomessa voi lainata Celiasta
koskettelukirjoja ja saada ne kotiin
postitse, kunhan ensin saa lainaoikeu‐
den. Sitä hakee oma kuntoutusohjaaja
tai muu terveydenhuollon ammattilai‐
nen.
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Kirjojen palauttaminenkin on vai‐
vatonta.
– Olisi hyvä, jos esimerkiksi vähän

vanhempien lasten suosimia Harry
Pottereita saisi koskettelukirjoina.
Englannista niitä saa. Olen houkutel‐
lutkin meidän kirjailijoitamme teke‐
määnmyös nuorille suunnattuja katse‐
lukirjoja, kertoo koskettelukirja-asiak‐
kuusvastaava Satu JokinenCeliasta.
Koskettelukirjoja tilataan myös

mielellään päiväkoteihin.
– Yleensä kirjoja luetaan yhdessä

päiväkotiryhmissä, ja myös näkevät
lapset pitävät niistä paljon. Voisi
sanoa, että koskettelukirjat luovat
lasten kesken yhteisöllisyyttä, jatkaa
koskettelukirja-asiakkuusvastaava
Tuija Keituri.
Tuija Keituri kiertää varhaiskasva‐

tusalan messuilla eri puolilla Suomea
esittelemässä koskettelukirjoja.
– Ne herättävät poikkeuksetta mes‐

suilla kiinnostusta. Päiväkodit voivat‐
kin lainata kirjoja meiltä suoraan
ilmaiseksi.

Tunnustelusta pisteisiin
Koskettelukirjat ovat oikeastaan kuin
pieniä värikkäitä taideteoksia. Ne har‐

jaannuttavat eri aisteja, hienomotori‐
sia taitoja, opettavat sanoja ja käsit‐
teitä ja auttavat pistelukutaidon kehit‐
tämistä. Kirjojen avulla lapsi oppii
myös tulkitsemaan ja hahmottamaan
ympäröivää maailmaa.
– Teemme täällä Celiassa myös pis‐

teet melkein kaikkiin koskettelukirjoi‐
hin. Kun lapsi pääsee tunnustelemaan
pisteitä varhain, hän oivaltaa nopeasti,
että näillä samoilla pisteillä pärjää
myöhemmin vaikkapa koulussa ja elä‐
mässä ylipäätään, jatkaa Satu Jokinen.
Joskus koskettelukirjasta on tullut

sellaista palautetta, että lapsi ei ole
ollut niinkään kiinnostunut itse
kuvista vaan nimenomaan pisteistä,
joita hän on tunnustellut innokkaasti.
Päiväkotien lisäksi koskettelukirjoja

ovat lainanneet myös koulut, kehitys‐
vammalaitokset ja muistisairaita van‐
huksia hoitavat laitokset. Koulut ovat
itse asiassa yhtä suuri lainaajaryhmä
kuin päiväkodit.

Suositut eläinsadut
Suosituimmat koskettelukirjat kerto‐
vat ja kuvaavat luontoa, vuodenaikoja,
värejä, perheen eri tilanteita ja avaavat
erilaisia käsitteitä. Tarinat voivat olla

klassisia satuja tai muita lasten tari‐
noita. Eläinsadut ovat erityisen suosit‐
tuja. Koskettelukirjoissa voi myös tun‐
nustella, miltä jokin eläin tuntuu.
Puhtaasti tietopohjaisia kirjoja lai‐

nataan samoin paljon.
Katselukirjoissa voi käyttää vapaasti

myös ennen julkaistuja tarinoita.Käytän‐
nössämikä tahansa kirja voidaan luoda
uudelleen saavutettavaan muotoon.
Satu Jokinen kertoo, että koskette‐

lukirjat ja niiden kehittämä kuvanlu‐
kutaito onmyös tärkeä oma vaihe
matkalla kohti muita aineistomuotoja:
koulun oppikirjoja, mahdollisia piste‐
kirjoja, äänikirjoja.
– Tähtäämme siihen, että saisimme

20–50 uutta koskettelukirjaa vuosit‐
tain. Lainaajia on vuositasolla noin
600. Meillä on viitisen vakiotekijää,
jotka tekevät kirjan, kaksi vuodessa.
Tämän lisäksi haemme koko ajan
uusia tekijöitä. Jonkin verran kosket‐
telukirjoja syntyy myös opinnäyte‐
töinä, toteaa Satu Jokinen.

Usein ainoa laatuaan
Useimmat Celian koskettelukirjoista
ovat uniikkeja eli niistä on tehty vain
yksi kappale, joistain kuitenkin 2–3
kopiota.
– Koskettelukirjat ovat näkövam‐

maisten lasten kuvakirjoja. Kirjat kes‐
tävät nykyään paremmin kulutusta.
Esimerkiksi kirjan pohjakangas kan‐
nattaa tehdä jostain ulkoilukankaasta,
jota voi kunnolla pyyhkiä. Myös kirjo‐
jen sivujen välipahvit on usein pääl‐
lystetty muovilla. Neuvommemielel‐
lämme kirjojen tekijöitä materiaaliva‐
linnoissa, jatkaa Satu Jokinen.

Satu Jokinen (vas.) ja Tuija Keituri
vastaavat Celian koskettelukirjoista.
Tuija Keituri kiertää myös varhais-
kasvatusalan messuilla eri puolilla
Suomea esittelemässä kirjoja
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On selvää, että kirjat kuluvat käy‐
tössä. Niinpä kirjoja myös korjataan ja
huolletaan Celiassa.
Wetterhoffin käsi- ja taideteolli‐

suusoppilaitos lahjoitti Celialle ensim‐
mäiset koskettelukirjat vuonna 1984.

Yksityiskohdista
kokonaiskuvaan
Koskettelukirjan lukeminen aloitetaan
yleensä yhdessä vanhemman tai päi‐
väkodin opettajan kanssa aikaisintaan

noin kahden vuoden iässä. Lukeminen
aloitetaan rauhallisesti, lapsen ehdoilla
edeten. Kuvia kannattaa tunnustella
kummallakin kädellä. Kuviin tutustu‐
minen on hyvä aloittaa yksityiskohdista
ja edetä näin kohti kokonaiskuvaa.
Vähän vanhempi lapsi voi lukea

kirjaa jo itsekseenkin – ja pienempi‐
kin silloin kun kirja on jo tuttu. Itsek‐
seen lukeminen on helppoa varsinkin
silloin, kun kirjan mukana tulee ääni‐
liite.

Lainattava koskettelukirja kulkee
omassa salkussaan postin kautta.
Lainan mukana tulee myös palautelo‐
make, johon usein vastataankin.
– Vanhemmat esittävät myös toi‐

veita eri aiheista. Välitämme niitä
tekijöille. Koska koskettelukirjoja ei
ole rajattomasti, voimme lainata niitä
vain kaksi kerrallaan, Jokinen sanoo.
Kirjat ovat olleet suosittuja läpi

vuosien, ja siksipä Celian koskettelu‐
kirjahyllyt ovat usein melko tyhjiä.

Koskettelukirjojen tekijät ovat
useimmiten erilaisia käsityön
harrastajia. Heidän lähipiirissään
on saattanut olla näkövammaisia
lapsia tai sitten he haluavat
yksinkertaisesti auttaa tällaisia
lapsia tekemällä kirjoja.

– Kirjoissa pääsee käyttämään
vapaasti omaa luovuuttaan,
kertoo koskettelukirja-asiak-
kuusvastaava Satu Jokinen.

Koskettelukirjan tekijä voi
hakea selkokirjallisuuden val-
tiontukea. Selkokeskuksen sel-
kokirjatyöryhmä tekee päätöksen
apurahan myöntämisestä kirja-
suunnitelman ja käsikirjoituksen
perusteella. Edellytyksenä myön-
tämiselle on, että Celia hyväksyy
kirjasuunnitelman.

– Autamme kirjojen tekijöitä
apurahan hakemisessa. Myös
jotkin säätiöt tukevat koskettelu-
kirjojen tekijöitä. Tuemme teki-
jöitä myös kirjojen suunnittelu-
vaiheessa, siis jo kirjan aiheen ja
tarinan valinnassa.

Koskettelukirjan
tekemiseen
voi hakea
valtiontukea

Koskettelukirjat ovat
oikeastaan kuin pieniä
värikkäitä taideteoksia. Ne
harjaannuttavat eri aisteja,
hienomotorisia taitoja,
opettavat sanoja ja käsit-
teitä ja auttavat pisteluku-
taidon kehittämistä.
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N
äkövammaisten vauvojen
ensikirjan äiti, oululainen
Vuokko Keränen ja muut

vapaaehtoiset tekijät ympäri Suomea
ovat tehneet tähän mennessä runsaat
400 IKIOMA ensikirjaa® vuodesta
2016 lähtien. Tämän lisäksi Vuokko
Keränen on ohjannut Oulun seudulla
yli 100 koskettelukirjan valmistusta.
– Toimin vapaaehtoisena Oulun

NNKY:ssä, joka sai IKIOMA ensikir‐
jalle sosiaali- ja terveysministeriön
Veikkauksen tuotoista myöntämää
avustusta vuosille 2019–2020. Sitä
ennen ja sen jälkeen olen tehnyt ja
ohjannut ensikirjojen valmistusta
vapaaehtoistyönä.
Jatkorahoitusta IKIOMA-hanke ei

siis saanut.

Jakeluverkko on jo laaja
Vuokko Keränen huolehtii myös
ensikirjan jakeluverkostosta, johon
kuuluu suurin osa maan lastenneuro‐
logian yksiköistä. Kirjoja menee pik‐
kulapsiperheisiin myös keskussairaa‐
loiden silmäyksiköiden, muutaman
kehitysvammayksikön ja INCL-per‐
heiden tukiyhdistyksen kautta.
Viime lokakuussa myös HUS:in

alueen näkö- jamonivammaiset vauvat
saivat ensimmäisen kirjakassinsa.
Jakeluverkosta puuttuu enää vain

muutamia lastenneurologian yksi‐

Aivan pienille näkö- ja monivammaisille vauvoille tarkoitetussa IKIOMA ensikirjassa on

neljä eriväristä ompelemalla valmistettua sivua. Jokaisen sivun molemmille puolille on

kiinnitetty tunnusteltava kuva, jossa on vahvat väri- ja kosketuskontrastit.

Näkövammaiselle
vauvallekin ensikirja

TIINA RUULIO

Näkövammaisten vauvojen omaa ensikirjaa tehdään vapaaehtoisvoimin
ympäri maata pohjoisesta etelään.

köitä. Ensikirjaa voi myös tilata suo‐
raan Vuokko Keräseltä.
Vuokko Keränen sai kimmokkeen

ensikirjan tekemiselle yksivuotiaan
Minttu-tytön äidiltä, joka kertoi Face‐
bookissa ihastelevansa koskettelukir‐
joja. Perheessä odotettiin innolla, että
oma tytär saisi lainata ensimmäisen
koskettelukirjansa kaksivuotiaana.
– Pysähdyin silloin ajattelemaan,

että ei kai voi olla niin, että vauvan
pitää odottaa kaksivuotiaaksi ennen
kuin hän saa ensimmäisen oman kir‐
jansa. Oma lapsikin oli ”lukenut”
siihen mennessä ainakin jo sata kirjaa.
Siitä syntyi idea IKIOMA ensikir‐

jasta.

Tekijöitä ympäri maata
– Ensikirjat valmistellaan Oulussa,
minkä jälkeen lähetän ne koulute‐

tuille vapaaehtoisille tekijöille eri puo‐
lille maata. Kun saan valmiit kirjat
tänne Ouluun, tarkistan, pesen ja
pakkaan ne. Koulutan myös vapaaeh‐
toisia IKIOMA-ohjaajia ja olen tehnyt
heille oppaan kirjan tekemistä varten.
Kaiken kaikkiaan tekijöitä on ollut

satoja ympäri Suomea.
Tekijät pitävät yhteyttä pitkälti

oman Facebook-ryhmän kautta.
Vuokko Keränen on myös suoraan
yhteydessä kunkin alueen ryhmän
vetäjään.
– Toivoisin, että toiminta voisi

jatkua vielä pitkään, sillä Suomeen
syntyy joka vuosi uusia näkövam‐
maisia vauvoja. Olen itse ollut jo pit‐
kään eläkkeellä, ja jossain vaiheessa
minun pitää luopua. Luotan kuiten‐
kin siihen, että jatkaja löytyy.
https://ikiomaensikirja.fi/ikioma/
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Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

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

Ammatinvalinnan
kautta työelämään

N
äkövamman vaikutus ammatinvalintaan,
opiskeluun ja työllistymiseen on aihe, joka
herättää aina keskustelua. Tulokulmat kysy‐

mykseen ovat moninaiset. Aihepiirillä on myös oma
historiansa. Näkövammaisille mahdollisiksi koetut
työt olivat vielä aiemmin vähäiset, eikä näkövam‐
man mahdollisia rajoituksia juurikaan kyseenalais‐
tettu. Lähtökohtana oli sellainen työelämä, jossa
puhuttiin tietyistä ammateista juuri näkövammais‐
ten töinä.

Heijasteita edellä kuvatun kaltaisesta työelämästä
elää yhä ihmisten puheissa ja asenteissa, mutta tänä
päivänä näkövamman todellinen vaikutus ammatin‐
valintaan, opiskeluun ja työelämään on paljon
vähäisempi kuin aiemmin.

Onkin tärkeää erottaa toisistaan näkövamman kuvi‐
tellut tai arvioidut vaikutukset työllistymiseen
vamman todellisista vaikutuksista. Monet pitävät
edelleen näkövammaisuutta kategorisena esteenä
muihin ammatteihin kuin hierojan tai harjantekijän

töihin. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta
tällaisten arvioiden esittäminen vahvistaa olemassa
olevia ennakkoluuloja.

Näkövammaiset lapset ja nuoret rakentavat käsitys‐
tään siitä, mikä heille on työelämässä mahdollista ja
mikä mahdotonta kuuntelemalla ympärillään olevia
aikuisia. Asenteet ja usko omiin mahdollisuuksiinsa
siirtyy lapsille usein aikuisilta. Jos lapsen tulevai‐
suutta koskeva keskustelu painottuu pääasiassa
näkövammaan, voi hän päätyä valitsemaan amma‐
tinvalintansa lähtökohdaksi vain näkövammansa ja
sen rajoitukset. Näin prosessista muodostuu helposti
negatiivinen, jolloin tulevan ammatinvalinnan kes‐
kiössä kaiken tilan vie näkövamma eikä niinkään
oma mielenkiinto.

Käy tavallaan niin, että nuori kyselee ainoastaan
ympäriltään olevilta aikuisilta, mitä työtä näkövam‐
mainen voi tehdä. Olennaisten asioiden järjestys
kääntyy siis tavallaan päinvastaiseksi. Aikuisilla
onkin tässä suuri vastuu.
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Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää avustuksia ja apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoi-

mintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin. Tukea voi saada myös muuhun toimin-

taan, jonka tarkoituksena on kohentaa näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteita.

Hakemukset 31.3.2022 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet

Asiamies Juha Halme

p. 040 7280970

asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi

www.sokeainlastentukisaatio.fi

Sokeain Lasten Tukisäätiön avustukset ja apurahat

Sokeain lasten tuki järjestää tuttuun
tapaan lomia ja tapahtumia vuonna
2022. Vuoden 2022 lomat löytyvät
Sokeain lasten tuki ry:n kotisivuilta
sokeainlastentuki.com/lomat. Loma-
haussa on myös mahdollisuus
kertoa, millainen olisi oman perheen
unelmaloma. Toiveet otetaan huo-
mioon suunniteltaessa vuoden 2023
toimintaa.

Yhdistyksen lomat ovat joko oma-
toimilomia oman perheen kesken tai
lomia, joihin kuuluvat majoitus,
ohjelma sekä puolihoito.

Yhdistyksen lomat poikkeavat tue-
tuista lomista ja sopeutumisvalmen-
nuskursseista ja kuntoutuksesta
siinä, että yhdistyksen lomille osal-
listuu vain kaksi perhettä kerrallaan.
Vaikka yhdistyksen lomilla on
ohjaaja mukana, ei niille suunnitella
tavoitteellisia näkövammaisuuteen
liittyviä vertaistukikeskusteluja.
Keskustelut syntyvät spontaanisti
vanhempien kesken, jos vanhemmat
niin itse haluavat.

Kevät on talven taikaa
Lomaohjelmaan sisältyy ajatus

perheen yhteisestä tekemisestä
kunkin loman teeman mukaisesti.
Mukana on silti ohjaaja, joka auttaa

Ohessa vielä listaus kevään ja alkukesän lomista, joissa on tilaa:

- Kevättalven taikaa 23.–27.2. Tilaa kahdelle perheelle.
- Ratsastusloma Huittisissa 20.–22.5. Tilaa yhdelle pienelle perheelle.
- Kavioiden kopsetta ja laineiden liplatusta 8.–12.6. Tilaa yhdelle perheelle.

Mahdollisista peruutuspaikoista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-
sivuilla. Kannattaa siis ottaa yhdistyksen somekanavat seurantaan.
Lisäksi yhdistys julkaisee vuoden 2022 alusta lähtien uutiskirjettä,
jossa kerrotaan yhdistyksen tulevasta ja menneestä toiminnasta. Uutis-
kirjeen voi tilata yhdistyksen kotisivuilta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

tarvittaessa. Yhdistyksen lomilla ei
ole omavastuuta, mutta matkaku-
luista ja matkavakuutuksesta per-
heet vastaavat pääsääntöisesti itse.

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

FB Sokeain_lasten_tuki_ry
IG Sokeain lasten tuki ry
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T
oteutettujen luontolomien
kantavana ajatuksena on tar‐
jota näkövammaisille lapsille

ja heidän perheilleen aitoja ja unoh‐
tumattomia luontokokemuksia tur‐
vallisesti kaikkina vuodenaikoina.
Lomaohjelmat toteutetaan lomalle
valittujen perheiden toiveiden ja eri‐
tystarpeiden mukaan. Kullekin
lomalle osallistuu yleensä enintään
kaksi perhettä, ja pieni ryhmäkoko
mahdollistaa lomaohjelman yksilölli‐
sen toteuttamisen.
Yhteinen tekeminen luonnossa

antaa osallistujille mahdollisuuden

Sokeain lasten tuki ry ja Mantan Luontopalvelut Ilomantsin Möhkössä toteuttavat

yhteistyössä luontolomia, joiden sisältö voidaan suunnitella hyvinkin vapaasti.
TUIJA LAURONEN, Mantan Luontopalvelu

Ilomantsin Möhkössä on paljon tekemistä.

Luontolomalle Ilomantsin Möhköön

irrottautua arjen rutiineista, nauttia
valmiista ohjelmasta ja luonnon tar‐
joamista harrastusmahdollisuuksista.
Luontoloma voi myös rohkaista oman
luontoharrastuksen aloittamiseen.
Perheet voivat valita itselleen luon‐

tolomien tarjonnasta sopivimman
vaihtoehdon. Jokin perhe haluaa
ehkä nauttia eräelämästä Jänissaaren
luontotukikohdassa teltoissa yöpyen,
meloen, kalastaen ja teltassa saunoen,
kun taas toinen perhe tietää nautti‐
vansa enemmän päiväretkistä, jotka
toteutetaan MantanMajatalolta
käsin.

Lomalla voidaan tutustua Möhkön
ruukkikylän rautaiseen historiaan tai
käydä vaikkapa jokivenekyydillä kat‐
somassa, mitä Suomen pienimmästä
kansallispuistosta Petkeljärveltä
löytyy. Joskus luonto tulee käsin kos‐
keteltavaksi islanninhevosia hoidet‐
taessa tai reissukoiria rapsuteltaessa.
Eräs 12-vuotias poika antoi ytimek‐

kään palautteen Sokeain lasten tuki
ry:n ja Mantan Luontopalveluiden
yhdessä toteuttamasta luontolomasta,
kun viimeiseen iltaan ehtineen loman
tuntemuksia kysyttiin: ”Tämmöisiä
lomia pitäisi olla enemmän.”



Kuuden näkövammaisen nuoren on mahdollista lähteä
neljännelle seikkailupurjehdukselle Turun saaristoon.
Nuorten lisäksi mukaan tulee kaksi purjehdustaitoista
aikuista vertaisohjaajaa, kaksi purjehdusohjaajaa sekä
Vahinen kapteeni ja perämies. Nuorilta ei edellytetä
aiempaa purjehduskokemusta. Maakrapukin voi siis
päästä merelle.

Purjehdus alkaa Turun Aurajoelta maanantaina 4. 7.
klo 12.00. Purjehduksen lisäksi matkalla saunotaan,
uidaan ja yövytään saariston satamissa. Paluu Turun
Aurajoelle tapahtuu torstaina 7.7. viimeistään klo 16.00.

Purjehduksen omavastuuhinta on 120 €/nuori. Hinta
sisältää täyden ylläpidon. Omaa avustajaa ei purjehduk-
sella tarvita, sillä jokaista nuorta kohden on yksi aikuinen
miehistön jäsen. Purjehduksella tehdään kaikki yhdessä:
purjehditaan, laitetaan ruokaa ja huolehditaan veneen
siisteydestä

Hakemukset tulisi toimittaa 31.3.2022 mennessä Päi-
ville, paivi.helminen@dnainternet.net. Kerro hakemuk-
sessa nimesi, yhteystietosi ja lyhyt perustelu siitä, miksi
haluat mukaan purjehdukselle. Kerro sekin, oletko aiem-
min ollut purjeveneessä tai onko sinulla muuta veneilyko-
kemusta. Tiedot valinnoista ilmoitetaan 15.4.2022 men-
nessä sähköpostitse.

Purjehduksesta voi myös keskustella lisää Päivin
kanssa puh. 0500 534 332.

s/y Vahine on tyypiltään Swan 65, noin 20 metriä pitkä
kaksimastoinen valtamerikelpoinen purjevene. Lisätietoja
s/y Vahinesta löytyy Suomen Purjelaivasäätiön kotisivuilta
www.staf.fi.

Purjehdus toteutetaan Sokeain Lasten Tukisäätiön talou-
dellisella tuella yhteistyössä Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:n vammaispurjehdusjaoston ja Suomen Purje-
laivasäätiön kanssa.

TERVETULOA MUKAAN!

Suomen Purjelaivasäätiön s/y Vahinella alle 16-vuotiaille nuorille 4.–7.7.2022

Sail Training -seikkailupurjehdus

Kuvassa s/y Vahine.
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KESÄ ALKAA PUKKILASTA – LÄHDE MUKAAN!

Minne päädymme, kun laskeudumme köydellä Helvetin-
kolua alas? Lopulta tietenkin rantasaunaan ja heittämään
talviturkin pois. Näkövammaiset nuoret lähtevät haasta-
maan itseään leirikeskus Pukkilaan Ruovedelle 27.–29.5.
Lauantai kuluu lähes kokonaan patikoidessa, meloessa ja
köydellä laskeutumisessa Helvetinjärven kansallispuis-
ton maisemissa. Tämä ohjelma on yksi kokonaisuus,
joten fyysisesti päivä tulee olemaan rankka, mutta var-
masti ikimuistoinen. Sunnuntain otammekin sitten ren-
nommin nauttien Pukkilan aktiviteeteista.

Leiri on tarkoitettu kaikille näkövammaisille 12–30-
vuotiaille ympäri Suomea.

Hinta: 95 € (sis. ohjelma, ruokailut, majoitus ja matkat)
Ilmoittautuminen viim. 13.4.: www.nkl.fi/nuoret

NÄKÖVAMMAISTEN NUORTEN KESÄLEIRI

Honkiniemen leirikeskuksessa Ähtärissä järjestetään
tänä kesänä näkövammaisten nuorten perinteinen kesä-
leiri 26.–31.7.2022. Leirikeskus sijaitsee kyläkauppa Kes-
kisen ja Ähtärin Eläinpuiston tuntumassa.

Leirin ohjelmasta löydät varmasti perinteisiä suosikke-
jasi, joita ovat viimeisen illan disko, saunat & uinnit, lei-
riolympialaiset ja pientä retkeilyä.

Kesäleiri on tarkoitettu 12–30-vuotiaille sokeille ja
heikkonäköisille nuorille.

Hinta: 199 € (sis. ohjelma, ruokailut, majoitus ja matkat)
Ilmoittautuminen viim. 8.6.: www.nkl.fi/nuoret

Lisätietoja: nuorisotoimen suunnittelija Teemu Ruohonen,
teemu.ruohonen@nkl.fi, p. 050 596 5022.
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