
Urheilu yhdistää
Solinaa, Eemiä
ja Paavoa

2 •2022

Geenihoidot eivät synny helposti
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Uutisia

Pääkirjoitus

Ystävykset
Solina, Eemi ja Paavo ovat vähintäänkin tienneet

toisensa lapsesta saakka. Teini-iässä heitä yhdis-

tää ennen kaikkea urheilu ja yhdessä hengailu.

Lasta on kuultava vaikka lattialla
istuen
Kun halutaan saada vammainen lapsi mukaan

osallistumaan itseään koskevaan päätöksente-

koon, on unohdettava liika virallisuus.

Silmäsairauksien geenihoidoissa monia
esteitä
Kuulonäkövammaisuutta aiheuttava Usherin

syndrooma on harvinainen perinnöllinen sairaus.

Suomessa esiintyvään Usher3-tyyppiin kehite-

tään geenihoitoa Floridan yliopistossa.

Kolumni: Maija Somerkivi
Vahvuuksista voimaa.

Yhdistys
Retki Korpikeitaan kotieläinmetsään, Ensitieto-

päivä vanhemmille, Liikunnallinen viikonloppu

Pajulahdessa, Isien viikonloppu, syksyn Oo mun

kaa! -kerhot yms.

Moniaistinen puutarha
Moniaistisen puutarhan voi suunnitella ja raken-

taa itse yhdessä näkövammaisen lapsen kanssa.

Elsan kanssa otetaan päivä kerrallaan
Porissa asuva Elsa on moninäkövammainen

tyttö. Hän kommunikoi mielellään, kunhan ihmi-

set osaavat tulkita häntä.

Kommunikaatio-ohjaus kannattaa
Kuurosokean lapsen kommunikaatio-ohjauk-

sessa kyse on lapsen oikeudesta kommunikoida

ympäristönsä kanssa. Kommunikaatiotaidoissa

voi edetä pitkällekin.
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Kolumni: Ronja Harpf
Rajat on tarkoitettu rikottaviksi.

Prof. Heikki Hiilamo: Pandemia synnytti
hoitovelkaa vammaisille
Uusi sote liittää sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen.

Jos asiat menevät hyvin, voisi tämä soten erityis-

piirre parantaa vammaispalvelujen yleistä tasoa,

sanoo Hiilamo.

Tukikeskus Hilma auttaa monessa
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

ohjaa ja neuvoo maahanmuuttajaperheitä hyvin

monenlaisissa asioissa.

Shad,13, viihtyy Suomessa
Syyrialainen Shad ja hänen perheensä ovat Hilman

asiakkaita. Shadilla on toksoplasmasta johtuva

näkövamma.

Kirja: Lapsen hyvinvointi alkaa kotoa

Kuvailutulkkauksen tilassa
parantamisen varaa
Kuvailutulkkauksen tila Suomessa -selvityksen

tekijä, filosofian tohtori Maija Hirvonen kertoo, että

tutkimuksessa kartoitettiin ensimmäistä kertaa

kuvailutulkkauksen tilannetta Suomessa.

Kolumni: Merja Rukko
Elämän nälkä ja sosiaalinen kuormitus.

Vapaa-ajan avustaja tuo vapautta
Helsinkiläinen Janica Kärpänoja on tehnyt pitkään

vapaa-ajan avustajan työtä näkövammaisen ja

näkömonivammaisen tytön tukena.

Kolumni Ville Ukkola
Korona muutti työelämää.

Sokeain lasten tuki ry
Lähde lomalle!

Uutiset

Liity jäseneksi
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Tilaa uutiskirje: www.silmatera.fi
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Palveluopas uusittiin
Näkövammaisen palveluopas tarjoaa perustietoa
sosiaaliturvasta sekä näkövammaisten palveluista
ja tuista. Siitä on saatavilla uusi versio.

Opas on apu itsenäiseen palvelujen hakemiseen.
Se antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen lähei-
sesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät
näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutu-
mista ja yhdenvertaisuutta.

Palveluoppaan saa Näkövammaisten liiton verk-
kosivuilta. Tiedonsaantipalveluiden asiakkaat voivat
tilata ja lukea opasta Luetus-julkaisuna. Opasta voi
tilata myös Daisy-levynä ja pistekirjoituksella säh-
köpostiosoitteesta aineistotilaukset@nkl.fi.

Viime vuoden paperista versiotakin voi edelleen
käyttää, sillä oppaan tiedot ovat pääosin ajan tasalla.

Sanakarttapankki aukeaa
toukokuussa
Näkövammaisten liitto julkaisee toukokuussa
sanakarttapankin. Sanakartalla tarkoitetaan
jonkin kulkureitin sanallista kuvausta, jota voi
kuunnella esimerkiksi omalla kännykällään.
Sanakartta toimii näkövammaisen ihmisen
liikkumisen tukena.

Sanakarttapankki löytyy 19.5. osoitteista
sanakartat.fi ja verbalkartor.fi. Pankkiin tulee
suomenkielisten sanakarttojen lisäksi siis
ruotsinkielisiä sanakarttoja.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan Näkö-
vammaiset ovat julkaisseet jo nyt sivuillaan
sanakarttoja joistain keskeisistä julkisista
kohteista Helsingissä. Mukana on myös
Espoon Leppävaaran uimahalli ja maauimala.

Jatkossa pankkiin on tarkoitus ladata sana-
karttoja eri puolilta Suomea.

Hallituksen esitys tähtää
esteettömyyden parantamiseen
Hallitus aikoo esittää lähiaikoina eduskunnalle
lakimuutoksia tuotteiden ja palvelujen esteet-
tömyyden parantamiseksi.

Lakimuutokset liittyvät EU:n esteettömyysdi-
rektiivin toimeenpanoon. Direktiivi koskee eri-
tyisesti tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä
tuotteita ja palveluja.

Esteettömyysdirektiivissä säädetään muun
muassa tietokoneiden, älypuhelimien, pankki-
automaattien, lippuautomaattien ja digitelevi-
sioiden esteettömyydestä. Siinä säädetään
myös verkkokauppojen, pankkipalveluiden,
puheluiden, audiovisuaalisten mediapalvelui-
den pääsyn (esimerkiksi Yle Areena), e-kirjo-
jen sekä henkilöliikenteen verkkosivustojen,
mobiilisovellusten, lippujen ja esimerkiksi
reaaliaikaisten matkatietojen esteettömyy-
destä ja saavutettavuudesta.

Uusia säännöksiä on tarkoitus ryhtyä sovel-
tamaan käytäntöön parin vuoden kuluttua.
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Tässä lehdessä kolme nuorta ihmistä kertovat ystävyydestään, jonka uskovat
kestävät aina aikuisikään asti, kenties koko elämän mittaiseksikin. Nuoret
puhuvat suhteestaan avoimesti, kypsästikin. Ystävyys on syvää tunnetta, yhtei‐
siä harrastuksia, avunantoa sille, joka kulloinkin avun tarpeessa on. Mutta
missään tapauksessa se ei ole turhaa hempeilevää sanahelinää tai mielistelevää
imartelua.
Oikeastaan päinvastoin.
Oikeaan ystävyyteen kuulu olennaisesti tiukka tosiasioissa pysyminen oli

sitten kysymys yhteisistä suunnitelmista, omista tunteista ja ajatuksista tai
sitten suhtautumisesta ystävän sanoihin, tekoihin tai tunteisiin. Ja myös edellä
jo mainittuun avunantoon. Sen kanssa tuleekin olla tarkkana. Sitä ei saa tuput‐
taa ja tyrkyttää, mutta silloin kun toinen sitä todella tarvitsee, sitä pitää olla
heti ja empimättä valmis antamaan.
Ystävyyteen kuuluu myös ystävien kyky käsitellä kaikkiin ihmissuhteisiin

kuuluvia kipeitäkin asioita. Siinä ystävyyden syvyys vasta todella punnitaan.
Jos eripura yritetään piilottaa ystävyyden särkymisen pelossa jonnekin näky‐
mättömiin, niin ei se sieltä minnekään katoa vaan jatkaa kasvuaan ja saattaa
lopulta kasvaa kohtalokkaan suureksi.
Ystävyyssuhteita syntyy koko elämän ajan, mutta monet kokevat nimeno‐

maan, että lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneillä ystävyyssuhteilla on aivan
oma erityinen paikkansa elämässä. On helppo uskoa, että Silmäterän nuorten
ystävyys kestää väistämättä eteen tulevat tuulet ja tuiskutkin. Se on nimittäin
syntynyt ihmisten sydämissä.
Ystävyyden vastakohtana on tietenkin yksinäisyys, joka on ahdistava, yksi‐

löllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Ystäviä voi kuitenkin
löytyä monesta paikasta, kuten vaikkapa näkövammaisten lasten leireiltä. Yksi‐
näisyyteen voi vaikuttaa myös puhumalla siitä. Sen kanssa ei pidä koskaan sin‐
nitellä yksin.
Punaisen Ristin mukaan yksinäisyys on Suomessa

hyvin yleistä. Jo ennen koronaa joka viides suoma‐
lainen koki yksinäisyyttä ajoittain ja joka kym‐
menes jatkuvasti. Se on paljon, yhteensä
500 000 ihmistä.

Ystävyydestä – ja sen puutteesta
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Ystävykset
TIINA RUULIO

Solina Rosti, Eemi Utriainen ja
Paavo Tulisalo ryhtyivät hengaile-
maan keskenään enemmän nelisen
vuotta sitten. Kuva on otettu Van-
taalla järjestetyssä maalipallotur-
nauksessa maaliskuun alussa.

E
emi ja Paavo ovat syntyneet
vuonna 2006 ja Solina edelli‐
senä vuonna. Paavo asuu ja

käy koulua Helsingissä, Eemi Jär‐
venpäässä ja Solina Vantaalla. Pojat
käyvät yläasteen yhdeksättä luokkaa
ja Solina lukion ensimmäistä.
Tämä haastattelu tehdään etäyh‐

teydellä maaliskuisen koulupäivän
jälkeen. Heti aluksi Eemi ja Solina
ryhtyvät puhumaan biologian läk‐
syistä ja mm. siitä, kuinka vaikeaa
on muistaa korvan ja silmän eri
osia.
– Silmän osat minä osaan kyllä

muutenkin. Sattuneesta syystä, nau‐
rahtaa Eemi.
Jo aivan alussa huomaa, että kol‐

mella nuorella on hyvin hauskaa
keskenään. Solina edustaa ystävä‐
joukossa ehkä eniten ns. järjen
ääntä.
– Minä myös sovittelen ja raken‐

nan kompromissia, jos pojilla on
jotain kiistaa keskenään. En suutu
yhtä helposti kuin he, Solina sanoo.

Eemi Utriainen, Paavo Tulisalo ja Solina Rosti ovat

ystävyksiä, jotka ovat vähintäänkin tienneet toisensa jo

lapsesta saakka. Tänä päivänä heitä yhdistävät eniten

yhteiset harrastukset ja myös näkövamma.
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Solina ja Eemi tapasivat toisensa jo
aivan lapsina näkövammaisten
lasten tapahtumissa. Vähän myö-
hemmin joukkoon tuli myös Paavo.

Urheilu yhdistää
Nuoret tapasivat ensimmäisiä ker‐
toja jo hyvin nuorina Näkövammai‐
set lapset ry:n leireillä.
– Muistelen, että olisin jutellut

Solinan kanssa noin 5–6-vuotiaana
leirillä, Eemi muistaa.
Vaikka nuoret ovatkin tunteneet

toisensa pitkään, alkoi tiiviimpi
yhdessä hengailu ehkä noin nelisen
vuotta sitten. He tapasivat toisensa
jälleen Näkövammaisten liiton
nuorten leirillä ja ryhtyivät juttele‐
maan keskenään. Pojat pyysivät
Solinaa pelaamaan maalipalloa
joukkueeseensa Junior Gameseihin,
ja sen jälkeen yhteyttä on pidetty tii‐
viisti sekä somen kautta että kasvok‐
kain.
He myös uskovat, että tämä ystä‐

vyys voi kestää läpi elämän.
Nuoria eniten yhdistävä asia on

urheilu.
– Varmaan puolet elämästäni kes‐

kittyy urheiluun. Tapaan Solinaa
kaksi kertaa viikossa sokkopingis‐
harjoituksissa ja lisäksi heitä kum‐
paakin Aisti Sportin maalipallotur‐
nauksissa ja -treeneissä. Pelaan
samassa joukkueessa Solinan
kanssa. Ennen myös uin, mutta siitä
piti luopua, sillä sain klooratusta
vedestä niin pahan atooppisen ihot‐
tuman, kertoo Paavo.

Herttoniemessä nähdään
Pojat myöntävät auliisti, että heistä
kolmesta Solina on selvästi ahkerin
koulussa. Pojat haluavat valvoa pit‐
kään, nukkua myöhään ja ylipäätään
vain hengailla enemmän.

Urheilun lisäksi nuoret tapaavat
toisiaan myös muuten, useimmiten
Paavon kotona Herttoniemessä Hel‐
singissä. Mukaan saattaa liittyä myös
yksi yhteinen näkevä kaveri. Tapaa‐
misia on keskimäärin kerran kuu‐
kaudessa.
He puhuvat ja vitsailevat keske‐

nään arkisista asioista. Joskus vaka‐
voidutaan ja puhutaan vähän näkö‐
vammastakin. Ystäväpiirissä ei tar‐
vitse varoa, mitä sanoo.

– Voimme myös kysyä toisil‐
tamme, miten esimerkiksi jokin
apuväline toimii, jatkaa Eemi.
– Joskus Eemi nappaa someen

viestin, kun häntä ottaa päähän
tunnilla, jos ei näe kunnolla tau‐
lulle. Minua harmittaa sama asia,
lisää Solina.
– Minä näen meistä heikoiten, ja

varsinkin auringonpaisteessa olen
oikeastaan sokea. Eemi ja Solina
näkevät suunnilleen yhtä paljon,
sanoo puolestaan Paavo.

Ensi vuodesta tulee erilainen
Paavo sanoo, että hän voi olla
täysin oma itsensä Solinan ja
Eemin seurassa.
– Kun olemme hengailleet

pidempään yhdessä, en aina
muista, että muiden kanssa ei voi‐
kaan puhua välttämättä niin avoi‐
mesti.
Nuorten tilanne muuttuu ensi

vuonna, kun Solina lähtee vaihto-
oppilaaksi Uruguayhin.
– Olen kyllä ajatellut pitää

yhteyttä noihin kahteen, hän sanoo.
Nuoret ovat selvästi iloisia, että

voivat tavata toisiaan niin paljon.
Yhteisen ajan järjestäminen ei aina
ole niin helppoa koulu- ja muiden
menojen tai sairastelun takia, mutta
lopulta yhteistä aikaa on löytynyt.
– Meillä oli Kouvolassa yksi

näkövammainen tuttu, joka ei mil‐
lään päässyt maalipallotreeneihin
Vantaalle, muistelee Paavo.
Kaikki kolme kannustavat näkö‐

vammaisia lapsia ja nuoria osallis‐
tumaan vaikkapa näkövammaisten
lasten Oo mun kaa! -leireille ja
myöhemmin nuorten tapahtumiin.
– Leireillä on hauskaa ja sieltä

saa ystäviä, he kertovat omasta
kokemuksestaan.

Solina edustaa ystäväjoukossa
ehkä eniten ns. järjen ääntä.”
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V
ammaispalveluiden neuvotte‐
lupäivillä helmikuussa nousi‐
vat esiin vammaisen lapsen

lakisääteiset oikeudet ja niiden toteu‐
tumisen monenlaiset esteet. Asiasta
keskustelivat Vantaan kaupungin
sosiaalityöntekijätMartina Nygård
jaHeli Ronimus.
Esteitä nimittäin riittää, ja yllättä‐

vän usein ne ovat asenteista johtuvia
– ainakin sillä tavalla, että viranomai‐
nen pääsee helpommalla kun hoitaa
yksilön asiat aina yhden ja saman
kaavan mukaan.
– Kun laissa sanotaan, että lasta

pitää kuulla hänen omassa asiassaan,
niin siihen ei riitä se, että lapsi on vain
paikalla. On pidettävä huolta siitä, että
lapsen ääni todella kuuluu ja että se ote‐
taan myös huomioon. On mentävä
vaikka lattialle istumaan lapsen kanssa
ja selvitettävä esimerkiksi leikin varjolla,
mitä mieltä lapsi on, Nygård sanoo.

Ei vain vastaanottaja
Olennaista olisi se, että vammainen
lapsi saavuttaisi sellaisen aseman
häntä koskevien palveluiden suunnit‐
telussa, että hän ei olisi pelkkä palve‐
luiden vastaanottaja vaan myös ja
ennen kaikkea niiden kehittäjä.

Kun tosissaan halutaan saada vammainen lapsi mukaan

osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon, on

unohdettava liika virallisuus. On mentävä lattialle istu-

maan ja lähestyttävä asiaa vaikka leikin varjolla.
PERTTI JOKINEN

Lasta on kuultava
vaikka lattialla istuen

Heli Ronimuksen mukaan on
turha pelko, että lapsi alkaisi vaatia
”vallan” saatuaan aivan mahdotto‐
mia. Heillä on yleensä erinomainen
käsitys omasta tilanteestaan ja toi‐
veistaan. Aikuisen tulisi vain oppia
olemaan hiljaa ja kuunnella lasta.
– Lapsi ei aina osaa vastata kysy‐

myksiin. Niinpä pitää osata kuun‐
nella ja ymmärtää sekin, että lapsi voi
kommunikoida myös kehollaan tai
muilla tavoilla. Lapsilla on selvästi
oma halu päästä vaikuttamaan omiin
asioihinsa. On aikuisen vastuulla, että
tämä halu ja kyky toteutuu.

Lapsella oikeus perheeseen
Vammaisen lapsen perhe joutuu joskus
sosiaalipalvelujen asiakkaana kum‐
mallisten tilanteiden eteen. Kun on
selvää, että tukea tarvitaan suunnilleen
lapsen täysi-ikäiseksi kasvamiseen asti,
sitä saattaa kerrallaan saada vain kol‐
meksi kuukaudeksi. Voi arvata, millai‐
nen lisästressi tästä tulee vanhemmille.
Tai kun vanhemmat jostain syystä

uupuvat, aletaan etsiä siihen syytä. Se
ei kuitenkaan välttämättä ole ollen‐
kaan lapsi vaan ihan jokin muu asia.
Ja tässä vaiheessa saattaa perheen

kohtaloon vaikuttaa tekijä, jota sosi‐

aalityöntekijät nimittävät kodin ulko‐
puolelle lähettämisen kulttuuriksi.
– Lapsella on kuitenkin aina

oikeus perheeseen. Sijoitukseen ei siis
saisi joutua yksikään lapsi siitä syystä,
ettei kotiin pystytä järjestämään per‐
heen tarvitsemia palveluita, Ronimus
sanoo.

Sopii katsoa peiliin
Perheiden jälleenyhdistämisen ideolo‐
gia onkin Nygårdin ja Ronimuksen
mukaan nostettava sosiaalihuollon
keskeiseksi tavoitteeksi. Sitä varten
viranomaisten on ensin katsottava
itseään peiliin ja sitten ruvettava posi‐
tiivisella asenteella etsimään ratkaisuja.
Niiden löytämiseksi tarvitaan

kunnan sisällä ainakin viranomaisten
tiivistä yhteistyötä ja palvelutarpeen
arviointia. Vammaisen lapsen ja hänen
perheensä kannalta on ihan sama, kuka
maksaa, kunhan palvelut vain saadaan.
Ja vanhemmuutta on tuettava tie‐

tenkin koko ajan ja kaikin mahdolli‐
sin keinoin.
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K
yseiseen Usher-muotoon on
tällä hetkellä kehitteillä gee‐
nihoito, jota kehittää profes‐

sori Astra Dinculescu Floridan yli‐
opistossa. Geenihoidon kehittämi‐
nen on edennyt nyt eläinkoevaihee‐
seen. Itse geeni on jo löydetty aikai‐
semmin. Sekin tiedetään, missä
verkkokalvon rakenteessa kyseinen
geeni esiintyy.
Geeniterapiassa silmän näkösolui‐

hin verkkokalvon alle viedään nor‐

Kuulonäkövammaisuutta aiheuttava Usherin syndrooma on harvinainen

perinnöllinen sairaus. Suomessa vallalla on vielä harvinaisempi Usher-tyyppi 3,

joka kuuluu suomalaiseen tautiperintöön. Perheessä tai suvussa on usein vain yksi

Usher3-muotoa sairastava henkilö.

TIINA RUULIO

Silmäsairauksien
geenihoidoissa monia
esteitä

maali geenikopio viruksen avulla.
Sen jälkeen potilaan solut alkavat
tuottaa oikeaa geenituotetta, ja näkö
saattaa parantua.
Myös muutamat suomalaiset

nimettöminä pysyvät yksityishenkilöt
ovat lahjoittaneet rahaa Dinculescun
johtamiin minipossuilla tehtäviin
eläinkokeisiin Floridan yliopiston
rahaston kautta. Heidän perheissään
esiintyy kyseistä syndroomaa. Lahjoit‐
tajat tietävät, että esimerkiksi ihmis‐

kokeisiinkin voi olla vielä matkaa
tai että niin pitkälle ei edes päästä.
Eläinkokeita on tutkimuksessa

pakko käyttää, sillä soluviljelmät
eivät pysty samaan kuin elävä orga‐
nismi.

Iso ja kallis työ
– Kaikkien täsmähoitojen kehittä‐
misen taustalla on tautimekanismin
tunteminen. Ennen sitä ei ihmisko‐
keisiin voida mennä, sanoo silmä‐

Tältä näyttää ihmisen verkkokalvo geenihoidon kehittäjälle.
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tautien erikoislääkäri, lääketieteen
tohtori Eeva-Marja Sankila.
Hän tuntee hyvin Astra Dincu‐

lescun Usher3-tutkimukset ja on
itsekin osallistunut Kaliforniassa var‐
haisempaan Usher3 Initiative -tutki‐
mukseen, jossa tiettyä geeniterapia‐
tuotetta yritettiin tutkia hiirten sil‐
missä. Se ei kuitenkaan onnistunut,
sillä Usher3 ei aiheuttanut hiirille
lainkaan silmäsairautta, vaan ainoas‐
taan kuulovamman. Siksi hiiret on
nyt korvattu minipossuilla.
Mikäli Dinculescun possukokeet

onnistuvat, voidaan ihmiskokeisiin
parhaimmillaan päästä jo viiden
vuoden kuluttua, arvioi Sankila. Siitä
kuluu vielä useampi vuosi ennen
kuin hoitoja voidaan antaa potilaille.
Hoitomuodon perusperiaate jo

tunnetaan muista silmäsairauksista.
– Tämäntyyppisen hoitomuodon

kehittäminen on iso ja kallis työ, joka

vaatii paljon kärsivällisyyttä, kertoo
Sankila omasta kokemuksestaan.
Yksityiskohtia on paljon: esimerkiksi
verkkokalvon alle vietävän virus‐
määrän on oltava juuri oikean suu‐
ruinen.
Hän ei ole viime vuosina enää tut‐

kinut Usher3:a aktiivisesti.
– Edellisen kerran kehitimme

Usherin korvageenihoitoa yli 10
vuotta sitten Suomessa. Nykyään
olen pelkästään kliinisessä työssä ja
odottelen, että maailmalta tulisi
uusia Usher-löytöjä. Olen iloinen,
että Astra Dinculescu on jatkanut
tutkimusta.

Takapakkiakin on tullut
Yhdysvaltojen Clevelandissa on
meneillään toinenkin Usher3-tutki‐
mus, joka keskittyy askenaasijuuta‐
laisten keskuudessa ilmenevään toi‐
seen Usher3-mutaatioon. Siellä on

onnistuttu kehittämään lääke, jota
voidaan piakkoin kokeilla ihmisillä.
Lääke ei kuitenkaan auta suoma‐

laiseen Usher3-tyyppiin.
Silmäsairauksien geenihoidoista ja

niiden tutkimuksesta on oltu hyvin‐
kin innostuneita jo 1990-luvulla.
Maailmalla on hyväksytty geeni‐

hoito jo yhteen verkkokalvorappeu‐
man alatyyppiin. Suomessa ei tätä
alatyyppiä juuri esiinny.
– Tässä geeniterapiassa pystytään

parantamaan hämärässä näkemistä
ja näön tarkkuutta jonkin verran,
kertoo Sankila.

Kärsivällisyyttä tarvitaan
– Suomessa olemme olleet mukana
X-kromosomaalisen korioideremian
kansainvälisessä faasi III -geenitera‐
piahoitotutkimuksessa. Korioidere‐
mia on verkkokalvoa rappeuttava ja
sokeuteen johtava perinnöllinen sai‐
raus. Potilaat eivät saaneet kuiten‐
kaan hoidosta riittävää hyötyä, ja
lääketehdas vetäytyi jatkokehityk‐
sestä. Se oli minullekin pettymys,
toteaa Eeva-Marja Sankila.
Sankila ei ole kuitenkaan menettä‐

nyt toivoaan silmäsairauksien geeni‐
hoidoista.
– Esimerkiksi uusia verkkokalvo‐

rappeuman geenihoitoja tutkitaan
tällä hetkellä ahkerasti, ja Usher3-
tutkimuskin saattaa tuottaa tuloksia.
Tähän kaikkeen tarvitaan vain
enemmän kärsivällisyyttä kuin
joskus ajateltiin.
Myös tekonäkö, optogenetiikka,

kantasoluhoito, geenisakset tai gee‐
nieditointi saattavat olla tulevaisuu‐
den hoitomuotoja silmäsairauksissa.
– On hyvä, että ihmiset ylläpitävät

toivoa uusista hoitomuodoista.
Samalla heidän pitää kuitenkin yrittää
sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.

Apulaisprofessori Astra Dinculescu tutkimusryhmineen kehittää tällä het-

kellä geenihoitoa kuulonäkövammaisuutta aiheuttavaan Usher-tyyppi 3:een

Floridan yliopistossa.
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Maija Somerkivi
on espoolainen opinto-ohjaaja,

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

vanhemmalla pojallaan Juusolla
on näkövamma.

Vahvuuksista voimaa

O
len monesti miettinyt, miten erilaisista
koulun, päiväkodin tai vammaispalvelun
kanssa käytävistä keskusteluista saisi luonte‐

vampia ja ennen kaikkea positiivisempia. Lapsi
istuu niissä vaivautuneena ja odottaa vain tapaami‐
sen päättymistä, opettaja tai muu viranomainen
kirjaa tietoja kankeaan lomakkeeseen, ja vanhempi
yrittää keksiä vastauksia jokaiseen vaadittuun koh‐
taan. Keskusteluissa keskitytään löytämään kaikki
mahdolliset ongelmat, joita koulussa on jo kohdattu
tai joita voisi kuvitella kohdattavan jatkossa.
Sama kaava toistuu sekä työssäni ammatillisessa

oppilaitoksessa, jossa tehdään erityisen tuen suun‐
nitelmia, että poikani Juuson palavereissa.
Olen ajatellut, että kun edetään liiaksi pakollisen

lomakkeen ehdoilla, aito keskustelu, luova ajattelu ja
lapsen äänen kuuleminen vaikeutuvat. Keskuste‐
luissa, joissa on tietoisesti jätetty virallisen lomak‐
keen täyttö toissijaiseksi ja keskitytty arjen tilantei‐
siin ja vapaaseen keskusteluun, on päästy mielestäni
parempaan lopputulokseen. Toki silloin viranomai‐
selle on jäänyt vastuu lomakkeen täytöstä jälkikä‐
teen ja vanhemmille vastuu tarkistaa, onko kaikki
kirjattu, mutta se on mielestäni ollut vaivan
arvoista.

Se, miten päähenkilö eli lapsi tulisi riittävästi kuul‐
luksi ja otetuksi huomioon keskustelussa, on ainai‐
nen haaste. Usein jo pelkästään se, että iso joukko
aikuisia istuu pöydän ympärillä virallisen vakavina,
saa monet lapsista hiljenemään. Olemme keskustel‐
leet Juuson kanssa tulevasta kokouksesta etukäteen
ja sopineet, mitä hän haluaa minun kertovan.
Olisi tärkeää, että näkövammainen lapsi tai nuori

kohdattaisiin koulussa vahvuusperusteisen ajattelun
ja pedagogiikan kautta. Nyt he joutuvat jatkuvasti
kuulemaan, mitä eivät osaa, mikä on heille hankalaa
tai jopa mahdotonta. Jos arjessa ja Hojks-keskuste‐
luissa keskitytään vain näihin ongelmakohtiin,
lapsen minäkuvasta voi kehittyä negatiivinen ja tule‐
vaisuuden näköaloista kapeat.
Toivoisinkin, että jokaista lasta tuettaisiin tunnis‐

taman omat vahvuutensa ja keskittymään niihin.
Esteet ja ongelmat voisi jättää joskus syrjään. Samalla
kun tukea suunnitellaan ja toteutetaan, tulisi aina
ajatella tulevaisuutta ja sitä, miten lapsen vahvuuksia
ja kiinnostuksen kohteita voitaisiin käyttää apuna
ongelmien voittamisessa.
Olen huomannut, että osalle opettajista ja viran‐

haltijoista tällainen näkökulma on vieras, mutta ei
onneksi kaikille.

Puheenjohtajalta
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Avoimet ovet
ammattilaisille 17.5.

Ensitietopäivä
vanhemmille 31.8.

Retki Korpikeitaan
kotieläinmetsään 11.6.

Vertaisperheitä
sokkotreffeillä

Retki Tiedekeskus
Heurekaan 18.6.

Tervetuloa Näkövammaiset lapset ry:n ja Sokeain
lasten tuki ry:n toimistolle Helsinkiin verkostoitu-
maan ja tutustumaan uusiin kasvoihin, vaihtamaan
ajatuksia ja päivittämään kuulumisia. Ammattilaisille
suunnattu tilaisuus järjestetään tiistaina 17.5.2022
klo 9–12. Tarjolla on aamupalaa. Osoite on Malmin-
kaari 15 A, 00700 Helsinki. Toimisto sijaitsee
Malmin juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Ilmoittautuminen 11.5. mennessä.

Näkövammaisten lasten vanhempien ensitietopäivä
järjestetään etäyhteyksin keskiviikkona 31.8.2022
klo 15.00–17.00. Oletko hiljattain saanut diagnoosin
lapsesi näkövammasta? Ensitietopäivässä saat
tietoa tukipalveluista ja tapahtumista sekä kohtaat
vertaisvanhempia. Ensitietopäivän järjestävät Näkö-
vammaiset lapset ry ja Näkövammaisten liiton
oikeuksienvalvonta.

Ilmoittautuminen 24.8. mennessä.

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

Lähde näkövammaisten lasten perheiden kanssa
retkelle kotieläinmetsään Joutsenoon lauantaina
11.6.2022 klo 13.00. Lohionginta Korpikeidas Oy:n
neljän hehtaarin kotieläinmetsässä kohtaat vapaana
kulkevia eläimiä sekä isompia eläimiä omissa
aitauksissaan. Alueella on mm. erirotuisia kanoja ja
kaneja, kalkkunoita, riikinkukkoja, marsuja, vuohia,
lampaita, alpakoita ja kyyhkysiä. Metsästä löytyy
lasten iloksi jättitrampoliineja ja pieni leikkialue.
Perheitä varten on varattuna klo 14–17 kotieläin-
metsän lähettyvillä sijaitseva korpitimantin kota,
jossa pääsee syömään omia eväitä. Ulkopuolella on
mahdollisuus makkaranpaistoon. Näkövammaiset
lapset ry kustantaa sisäänpääsyn kotieläinmetsään.
Osoite on Vesikkolantie 415, 54100 Joutseno.

Ilmoittautuminen 29.5. mennessä.

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sok-
kotreffit, kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellon-
polku 1, 00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa
rupatella kahvi- tai teekupposen äärellä, ja lapset
saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa
Jaatisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat per-
heille maksuttomia.

Syksyn sunnuntait klo 16–18: 4.9., 9.10. ja 4.12.
Syyskuussa paikalla on Näköpiste Polar Print Oy
esittelemässä apuvälineitä.

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

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

Näkövammaiset lapset ry järjestää retken Tiede-
keskus Heurekaan Vantaalle lauantaina 18.6.2022
klo 13.00. Heurekassa pääset tutustumaan mm.
SuperPuu-näyttelyyn, joka esittelee puun supervoi-
mat sekä Katastrofien keskellä -näyttelyyn, joka
antaa kokemuksen luonnon voimista. Sisäänpääsy
oikeuttaa Heurekan kaikkiin näyttelytiloihin. Ret-
kellä ei ole opastettua kierrosta, vaan perheet
saavat vapaasti tutustua Heurekan näyttelyihin.
Yhdistys kustantaa näkövammaisten lasten perhei-
den sisäänpääsyn.

Ilmoittautuminen 29.5. mennessä.
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Liikunnallinen viikonloppu
9.–11.9.2022

Isien viikonloppu
17.–18.9.2022

Äitien viikonloppu
1.–2.10.2022

Nuorten viikonloppu
23.–25.9.2022

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu,
jossa lapset ja vanhemmat touhuavat yhdessä.
Ohjelmassa on muun muassa pyöräilyä, luistelua,
maalipalloilua ja muuta soveltavaa liikuntaa.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen per-
hettä.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50 €
- aikuinen 70 €
- lapsi yli 4-vuotias 40 €
- alle 4-vuotias ilmainen

Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi
vuorokautta) sekä täysihoidon.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Para-
lympiakomitean kanssa.

Hakemukset 7.8.2022 mennessä.

Hotelli Nuuksio, Espoo

Isät lähtevät omatoimisesti valloittamaan 4 kilomet-
rin mittaisen Nuuksion Soidinkierroksen. Metsähal-
lituksen ylläpitämä reitti on merkitty, ja hotellilta
retkeilijät saavat kartan matkaansa. Myöhäisillalle
on varattu isille oma sauna- ja uintivuoro.

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

Hinta: 40 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjel-
man)

Hakemukset 21.8.2022 mennessä.

Myllytalo, Hämeenlinna

Hengähdystauko näkövammaisten lasten äideille
vertaisten parissa, lepoa ja virkistystä kauniissa maa-
laismiljöössä, vaikka sijainti on vain 3,5 kilometriä
Hämeenlinnan rautatieasemalta. Ohjelmassa on kehon
ja mielen hoitoa syvävenyttelyllä ja äänimaljarentou-
tuksella. Viikonlopussa rauha ja kiireettömyys ovat
keskiössä. Majoitus on huoneistohotellityyppinen.

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 ja päättyy
sunnuntaina lounaaseen klo 11.30.

Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjel-
man)

Hakemukset 4.9.2022 mennessä.

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Tähän viikonloppuun kannattaa esittää toiveita jo
ilmoittautuessa. Ohjaajat ideoivat viikonlopun ohjel-
mat esitettyjen toiveiden mukaisesti. Luvassa on
ainakin lautapelejä, jutustelua, nuotioiltaa ja sauno-
mista. Itsenäisen elämän taitoja myös harjoitellaan.

Leiri alkaa perjantaina klo 18 päivällisellä ja päättyy
sunnuntaina lounaaseen klo 11.30. Vanhemmat vas-
taavat lapsensa kuljetuksesta leirille.

Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille
nuorille. Kotiin viemiseksi pakataan rohkeutta osal-
listua Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan
vuonna 2023.

Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja
ohjelman)

Hakemukset 14.8.2022 mennessä.
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Syysviikonloppu
22.–23.10.2022

Itä-Suomen viikonloppu
28.–30.10.2022

Sisukerho

Lomakoti Kotoranta, Nurmijärvi

Syysviikonloppu tarjoaa koko perheen luontoretkei-
lyä Sääksjärven rannalla. Lomakodin läheisyydessä
on Seitsemän veljeksen vaellusreitti, jossa nautitaan
metsän rauhasta. Metsäretken jälkeen saa rentou-
tua rantasaunalla. Leiri alkaa lauantaina lounaalla ja
päättyy sunnuntaina lounaaseen.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 30 €
- aikuinen 60 €
- 4–15-v. lapsi 20 €
- alle 4-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut sekä järjes-
tetyn ohjelman.

Hakemukset 11.9.2022 mennessä.

Spahotel Casino, Savonlinna

Itä-Suomen viikonlopussa kohtaat vertaisperheitä ja
saat nauttia kylpylähotellin palveluista. Viikonlopun
koko perheelle suunnattua ohjelmaa luotsaavat
Näkövammaiset lapset ry:n leiriohjaajat. Savonlin-
nan rautatieasema on kävelymatkan päässä hotel-
lista, ja hotelli sijaitsee keskustan kupeessa. Leiri
alkaa perjantaina klo 19 tuhdilla iltapalalla ja päättyy
sunnuntaina lounaaseen.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 20 €
- aikuinen 50 €
- 4–15-v. lapsi 20 €
- alle 4-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut sekä järjes-
tetyn ohjelman.

Hakemukset 25.9.2022 mennessä.

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhossa tanssitaan, tehdään luovia
liike- ja pariharjoituksia erilaisten aistivälineiden
innostamina. Leikin lomassa harjoitellaan vuorovai-
kutustaitoja, kehon hahmottamista ja motoriikkaa
vertaiskavereiden kanssa. Kerho on ilmainen lapsille.

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin kello
17.30–19.00 Näkövammaiset lapset ry:n toimistolla.
Osoite on Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki. Kerho-
päivät ovat 30.8., 27.9., 25.10., 22.11. ja 13.12.

Ilmoittautuminen kerhoon 15.8. mennessä.
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Syksyn Oo mun kaa!
-kerhot

Etsinnässä
vapaaehtoisia somettajia
Oletko innokas valokuvaaja? Haluaisitko liittyä
yhdistyksen vapaaehtoisiin Instagram-sometta-
jiin? Näkövammaiset lapset ry julkaisee Instagra-
missa kuvia, jotka liittyvät näkövammaisten lasten
ja nuorten sekä heidän perheidensä arkeen ja elä-
mään.

Laita viestiä toiminnanjohtajalle, niin saat lisätietoja:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080.
Otamme mielellään kuvia käytettäväksi yhdistyk-
sen Instagram-tilillä.

Tili löytyy nimellä @nakovammaisetlapset ja
selaimen kautta osoitteesta
instagram.com/nakovammaisetlapset.

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

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
6.9., 4.10., 1.11. ja 29.11.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello
17.30–19.30, Tampereen seudun Näkövammaiset ry
(Kuninkaankatu 8 A 4)
5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello
17.30–19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

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

Ilmoittautuminen kerhoihin 15.8. mennessä.
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M
ikäli puutarhaa tai pihaa ei
ole, voi moniaistisen puu‐
tarhan ideoita viedä myös

kotiparvekkeelle. Julkiset kasvitieteel‐
liset puutarhatkin ovat kiinnostavia
moniaistisuuden kannalta.
– Moniaistisuuteen voisi panostaa

varmasti nykyistä enemmänmyös jul‐
kisissa puistoissa. Viheralueiden tilaajat

Moniaistisesta puutarhasta voi nauttia näköaistin

lisäksi myös haju-, kuulo-, tunto- ja makuaistin kautta.

Puutarhan voi suunnitella ja rakentaa itsekin yhdessä

näkövammaisen lapsen kanssa.

Moniaistinen puutarha
TIINA RUULIO

saattavat olla kiinnostuneitamm. saavu‐
tettavuudesta ja värimaailmasta, mutta
laajempimoniaistisuus ei juurikaan tule
suunnitelmissa esille, sanoo maise‐
masuunnittelija Linda Pääkkönen.
Näkövammaisen lapsen kannalta

olisi tietysti hyvä, että moniaistisuu‐
teen yhdistettäisiin aina myös esteet‐
tömyys.

Pääkkönen teki aikoinaan horto‐
nomitutkintoon liittyvän opinnäyte‐
työn lasten metsäpuutarhasta, jossa
otettiin huomioon myös näkövam‐
maiset ja liikuntaesteiset lapset. Tällä
hetkellä hän opiskelee maisema-ark‐
kitehdiksi Aalto-yliopistossa ja on
tehnyt töitä maisema-arkkitehtitoi‐
misto LOCI:ssa.
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Lehtien havinaa tuulessa…
Moniaistisuuden idealle rakennettuja
julkisia puutarhoja ei ole kovinkaan
paljon ainakaan Suomessa. Pääkkö‐
nen mainitsee kuitenkin esimerk‐
keinä Tammisaaren saaristossa sijait‐
sevan Öuddenin näkövammaisten
moniaistisen puutarhan (josta hän
teki opinnäytetyön) sekä Tukholman
Sinnenas Trädgårdenin.
Niinkin voisi tietysti ajatella, että

useimmat puutarhat, puistot, pihat ja
metsät ovat moniaistisia, varsinkin
kun niissä on kasvillisuutta ja luon‐
nollisia materiaaleja.
– Joskin trendinä olevat helppo‐

hoitoiset kivi- ja terassipinnat ovat
silti syrjäyttäneet moniaistisuuteen
liittyvät sorakäytävät ja nurmikot.
Samalla etenkin kerrostalojen pihat
muuttuvat helposti epämiellyttävän
kaikuviksi.
Moniaistiseen puutarhaan voi aja‐

tella hyvin monenlaisia elementtejä ja
mahdollisuuksia: lehtien havinaa
tuulessa tai lehtien rakenteen tutki‐
mista, suihkulähteen solinaa, kukka‐
ruukun tuoksua sateen jälkeen, yrt‐
tien ja marjojen tuoksuja ja makuja,
luonnonkivien erilaisia muotoja tai
nurmikolla kävelyä aamukasteessa.
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– Eloperäinen materiaali ylipää‐
tään tuottaa erilaisia tuoksuja eri
vuodenaikoina; kesä tuoksuu kesältä
ja syksy syksyltä.
Eri kasvien lehtien rakenteessa on

paljon eroja, joita kannattaa tutkia,
haistella ja maistellakin. Kukkien
kontrastivärejä voi kokeilla. Myös
sammaleet, kävyt ja oksat sopivat
moniaistiseen puutarhaan.
– Pitää tietysti selvittää ensin,

onko lapsi allerginen jollekin kasville
ja ovatko kasvit mahdollisesti myr‐
kyllisiä. Tietoa myrkyllisyydestä saa

lukemalla kasveista, puutarhamyy‐
mälän asiantuntijalta tai HUS:in
Myrkytystietokeskuksen nettisivujen
kasviluetteloista.

Lapsi mukaan puutarhatöihin
Olennaista tietysti on, että myös lapsi
voi osallistua puutarhatöihin.
– Lapsille on omia puutarhakäsi‐

neitä ja -välineitä. Niillä kannattaa
olla jokin tietty säilytyspaikka. Työ‐
kalutaskukin on hyvä idea.
Lapsi voi tulla mukaan valitse‐

maan itselleen mieluisia kasveja puu‐
tarhamyymälään.
Moniaistista pihaa kannattaa

rakentaa osa kerrallaan kokeilemalla.
– Jos kyseessä on laajempi piha, voi
asiantuntija-apu olla paikallaan aina‐
kin ideointi- ja suunnitteluvaiheessa.
Asiantuntijalta saa vinkkejä materi‐
aalivalintoihin, puutarhan jäsente‐
lyyn, kasvivalintoihin ja budjetoin‐
tiin, sanoo Linda Pääkkönen.
Moniaistisen puutarhan tai sen

osan suunnittelussa kannattaa lähteä
liikkeelle aivan perusasioista: ilman‐
suunnista, varjosta ja valosta, maape‐
rän kosteudesta ja siitä, missä osissa
puutarhaa halutaan oleskella.
Puutarha kannattaa suunnittelu‐

vaiheessa jakaa erilaisiin tiloihin,
jotka muistuttavat kodin eri huoneita.
Jotkin tilat puutarhassa ovat avoi‐
mempia, toiset suljetumpia. Niissä
voidaan myös tehdä erilaisia asioita.

Selkeät muodot helpottavat
liikkumista
– Puutarhassa kannattaa suosia sel‐
keitä linjoja, esimerkiksi suorakul‐
maisia muotoja. Puutarhassa suun‐
nistusta voi auttaa myös materiaali‐
valinnoilla niin, että tietty materiaali
johtaa johonkin paikkaan puutar‐
hassa. Keskeiselle paikalle voi tehdä

Maisemasuunnittelija Linda Pääkkö-
nen rakentaa kuvassa pihapöytää.

Basilika ja ylipäätään yrtit sopivat hyvin moniaistiseen puutarhaan.
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suunnistuspisteen, maamerkin, kuten
huvimajan, puutarhapatsaan tai
puun. Sen avulla näkövammainen
lapsi tietää, missä kohtaa pihaa hän
juuri silloin on.
Valkoisen kepin tueksi voi puutar‐

han kulkuväylille asentaa korotettuja
reunakiviä tai metallisen reunalistan.
Korotetut istutusalueet ja ruukut

toimivat hyvin näkövammaisille lap‐
sille. Myös vesipiste, pieni allas tai
suihkulähde, sopii hyvin moniaisti‐
seen puutarhaan.

Kasveista varsinkin yrtit, kuukausi‐
mansikat ja monet muut perennat
ovat helppohoitoisia.
Puutarhalle olisi hyvä saada myös

syvyyttä ja sitä kautta kerrokselli‐
suutta. Takaosaan voi istuttaa vaik‐
kapa kasveja, joihin lapsi ei vahin‐
gossa koske, kuten piikikkäitä, mutta
tuoksuvia ruusuja.
– Lapsen pituuskin on syytä ottaa

huomioon puutarhasuunnittelussa
niin, että lapsi ylettyy sopivasti paikkoi‐
hin, mutta ei satuta itseäänmihinkään.

Luonnon
monimuotoisuudesta
Luonnon monimuotoisuuden koros‐
taminen näkyy nykyään puutarhoissa.
– Tehdään mm. niittyjä luontoka‐

don pysäyttämiseksi. Luonnonkasvit
ovat hyvä idea pieneenkin puutarhaan.
Lapset pitävät myös grillauspai‐

kasta tai muusta eväiden syöntipai‐
kasta.
– Grilli tuo mukanaan myös uusia

elementtejä kuten tulen ja savun,
jotka on hyvä oppia tunnistamaan.

Tukholmassa sijaitseva moniaistinen julkinen puutarha, Sinnenas Trädgård, on hyvä matkakohde.
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Vielä yksi puutarha-alan ammatti‐
laisen vinkki:
– Pienelle rajatulle alueelle kannat‐

taa istuttaa ainakin muutama kappale
samaa kasvia vierekkäin, siten ne
pärjäävät paremmin. Puutarha-am‐
mattilaiset yleensä tietävät, mitkä
kasvit sopivat vierekkäin ja mitkä
eivät. Esimerkiksi aggressiivisesti ja
heikosti kasvavat kasvit eivät sovi
toistensa lähelle.
Puutarhanhoitoa koskeviin lukui‐

siin ohjeisiin ei aina tarvitse suhtau‐
tua kuitenkaan kirjaimellisesti.
– Jos jokin asia epäonnistuu tänä

vuonna, voi ensi vuonna aina yrittää
muuttaa tyyliä. Myös yllätyksiä
sattuu.

Tammisaaren saaristossa Öuddenissa (Fåfängön saari) sijaitsevaan
näkövammaisten moniaistiseen puutarhaan on vapaa pääsy. Jotta
istutuksia olisi helpompi koskettaa, on puutarhaan rakennettu muuri,
joka nostaa kasvit kosketteluetäisyydelle.

Puutarhassa on samoin maustekasveja nimikyltteineen. Niitä voi
haistella ja maisteilla.

Vierailijoita voidaan opastaa alueella, jos asiasta sovitaan etukäteen.
Kasveista kertovat taulut ovat pistekirjoituksella. Esillä on näkövam-

maisten puutarhan pienoismalli, josta voi koskettelemalla saada käsi-
tyksen, minkälaisesta alueesta on kysymys.

Öuddenissa sijaitsee myös satupolku ja puulajipuisto (arboretum),
jossa on lähes 500 erilaista puuta. Suurin yksittäinen puuryhmä ovat
vaahterat, joita on yli 50 eri lajia.

Satupolkua tai puulajipuistoa ei ole suunniteltu näkövammaisille,
mutta heikkonäköinen lapsi saa niistäkin paljon irti vanhemman seu-
rassa.

Puulajipuiston aukioloajat kannattaa katsoa Öuddenin verkkosivuilta
tai visitraseborg.com -sivustolta. Satupolulle on vapaa pääsy.

Öuddenissa käy vuosittain noin 600 vierailijaa.
https://arboretum.fi/fin/sokeain__ja_terapiapuutarha/

(aistien puutarha) Öuddenissa

Näkövammaisten
puutarha

Öuddenissa sijaitsevassa puulajipuistossa (arboretum) on lähes 500
erilaista puuta.
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K
un Elsa oli vauva, hän itki
paljon.
– Neuvolassa sanottiin

aluksi, että hän on koliikkivauva ja
että vaiva menee ohi. Hoidimme
häntä siis terveenä mutta vaikeana
lapsena. Puolivuotiaana huomattiin,
että Elsan pään ympärysmitta ei ollut
kasvanut käyrien mukaan. Päätä ryh‐
dyttiin kuvantamaan, ja kuvien
perusteella selvisi, että käytännössä
hänellä ei ole lainkaan aivomassaa
vasemmalla puolella, kertoo Elsan äiti
Elina Niemi.
Myös Elsan näkövamma liittyy

suoraan aivovammaan, sillä hänen
näköhermonsa on alikehittynyt.
Hänellä on kuitenkin toiminnallista
näkökykyä jäljellä. Sen turvin Elsa
pystyy konttaamaan omalla tyylillään
kotona huoneesta toiseen.

Iloinen tyttö
Erityisesti valo ja varjot haittaavat
hänen näkemistään silti suuresti. Sen
vuoksi itsenäinen liikkuminen
uusissa paikoissa on hänelle hankalaa.
Myös ääniyliherkkyys kiusaa Elsaa
ajoittain.
Elsa on luonteeltaan iloinen tyttö,

joka kommunikoi mielellään, kunhan
ihmiset osaavat tulkita häntä. Hän

Porissa asuvan 12-vuotiaan moninäkövammaisen Elsa Niemen perheeseen kuuluu

isä, äiti ja kaksi vuotta nuorempi veli Topias. Hänen äitinsä kuvailee tytärtään iloiseksi

ja sosiaaliseksi. Puhua Elsa ei kuitenkaan osaa.

Elsan kanssa otetaan
päivä kerrallaan

TIINA RUULIO

ottaa kontaktia aikuiseen vilkutta‐
malla ja ääntelemällä.
– Eniten olen hämmästellyt sitä,

kuinka hyvin Elsa havainnoi minun
tunnetilojani. Kun olen surullinen tai
vihainen, hän huomaa sen ja taval‐
laan kysyy, mikä on. Ei auta, vaikka
yrittäisin kuinka piilottaa tunteeni.
Äiti on myös päättänyt olla mureh‐

timatta liikaa Elsan tulevaisuutta.
– Minun ei kannata murehtia

asioita, joihin en voi vaikuttaa. Yritän
elää päivän kerrallaan.

Elsalla ei ole selkeää
kuntoutuspolkua
Elsan vamma johtuu mahdollisesti
sikiöaikaisesta aivojen verenkierto‐
häiriöstä.
– Ymmärsin Elsan vamman laajuu‐

den heti, kun näin aivokuvat. Se oli
tavallaan helposti nähtävissä kuvien
perusteella ja toi myös selvyyttä
siihen, miksi Elsan kanssa oli ollut
niin vaikeaa. Kukaan ei kuitenkaan
pystynyt kertomaan meille, mitä
Elsan tulevaisuus toisi tullessaan:
oppisiko hän istumaan, puhumaan,
kävelemään jne., kertoo Elina Niemi.
On pitänyt vain odottaa, mitä tule‐

vaisuus tuo tullessaan.
Hän muistaa joskus kadehtineensa

down-lasten perheitä, joilla on edes‐
sään selkeä kuntoutuspolku ilman
ylenpalttista räätälöintiä. Elsalla ei
tätä mahdollisuutta ole, vaan kaikki
tarvittava apu täytyy aina räätälöidä.
Pääasiassa pyörätuolilla liikkuva

Elsa on tällä hetkellä noin kaksivuoti‐
aan lapsen tasolla. Hän piilottaa mie‐
lellään tavaroita ja nauraa itse pikku
jekuilleen. Elsan ja hänen veljensä
sisaruussuhde on läheinen.
– Elsa oli kaksivuotias, kun Topias

syntyi. Pikkuveli ei koskaan pienenä
kyseenalaistanut sitä, miksi Elsa sai
kaikessa niin paljon enemmän apua
kuin hän. Elsa ei osaa varsinaisesti
leikkiä, mutta hän menee mielellään
Topiaksen viereen ja ojentaa vaikkapa
junarataa rakentavalle pojalle radan
palasia ja junia.
Kun Topias lähtee omien harras‐

tustensa pariin, Elsa heiluttaa iloisesti.
Hän tietää, että veli tulee takaisin.

Paras apua on ollut
vertaistuki
Elsan äiti Elina Niemi on teollisuuden
insinööri, joka käy päivätöissä – tai
oikeastaan viimeksi kuluneet kaksi
vuotta etätöissä.
– Tietysti toinen mahdollisuus olisi

ollut jäädä kokonaan kotiin hoita‐
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Äiti ja tytär, Elina ja Elsa Niemi. Äiti kertoo, että Elsa on luonteeltaan iloinen tyttö, joka kommunikoi mielellään,
kunhan ihmiset osaavat tulkita häntä.
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maan tytärtä, mutta pääni ei olisi sitä
kestänyt. Tavoitteeni on, että pystyisin
vielä vaikka 10 vuoden kuluttua kan‐
tamaan ja nostamaan aikuista tytär‐
täni. Siksi minun pitää pysyä fyysi‐
sesti ja henkisesti kasassa.
Hän kertoo saaneensa eniten tietoa

ja tukea vammaisen lapsen asioista
sosiaalisessa mediassa toimivien ver‐
taistukiryhmien kautta.
– Olen saanut tietoa eri palve‐

luista, päiväkotiin tai kouluun liitty‐
vistä asioista, takseista, kotiin saata‐
vasta hoitoavusta – ylipäätään kai‐
kesta, mikä vammaisen lapsen elä‐
mään liittyy. Jos minulla on jokin
kysymys, saan siihen yleensä vas‐
tauksen sosiaalisen median kautta jo
parissa tunnissa.
Samaan aikaan hän tiedostaa vah‐

vasti sen, että Elsan elämän sujumi‐
nen riippuu ensisijaisesti aikuisista.
– Kaikesta saadusta avusta huoli‐

matta loppuvastuu on aina huolta‐
jalla. Eikä vastuu todellakaan tule
loppumaan siihen, kun lapsi täyttää
18 vuotta.
Vammaisen lapsen huoltaja

joutuu taistelemaan paljon sen
eteen, että saa lapselleen kuuluvat
lakisääteiset palvelut.
– Apua on saatu, kunhan olen

oppinut vaatimaan. Ensimmäiseen
kielteiseen päätökseen ei pidä tyytyä
koskaan. Moni kielteinen päätös on
kääntynyt myönteiseksi vasta oikeu‐
dessa lakimiehen avustuksella.

Elsa on yhä ilman
puheterapiaa
– Elsa on saanut jatkuvasti fysiotera‐
piaa ja sen lisäksi allas- ja ratsastuste‐
rapiaa sekä päiväkoti-iässä toiminta‐
terapiaa. Hänellä on oikeus myös
puheterapiaan, mutta Porista ei ole
löytynyt yhtään puheterapeuttia, joka

pystyisi työskentelemään Elsan
kanssa viikoittain.
Pisin kommunikaatioon liittyvä

kuntoutusuhde Elsalla on ollut eri‐
tyisasiantuntijaMarianne Ojaseen
Suomen Kuurosokeat ry:stä. Hän on
antanut Elsalle kommunikaatio-oh‐
jausta jo vuosia. Ohjaus on ulottunut
myös muihin perheenjäseniin ja aikui‐
siin, jotka työskentelevät Elsan kanssa.
Vaikeavammaisten lääkinnälliseen

kuntoutukseen Elsa on osallistunut
säännöllisesti useita vuosia.
– Toivoisin todella, että Elsan kans‐

sa toimivat ihmiset pysyvät samoina
mahdollisimman pitkään, koska
Elsan kanssa kommunikointi on tun‐
temattomalle tosi vaikeaa. Lisäksi
hänen hoitamisensa on fyysisesti
erittäin raskasta, kertoo Elina Niemi
Viimeksi kuluneet viisi vuotta on

kuitenkin ollut Elsan elämässä rau‐
hallisempaa aikaa.
– Anon erinäisiä asioita Elsalle

ihan joka vuosi. Onneksi olen säilyt‐
tänyt mapeissa kaikki vanhat materi‐
aalit. Sieltä saan apua uusien hake‐
musten tekemiseen.

Elsa käy Porissa Tuulikellon koulua
toiminta-alueittaisessa opetuksessa.
– Hän lähtee kouluun ja tulee takai‐

sin kotiin yhtä mielellään. Koulu on
hänelle enemmän päiväkoti kuin
oikean koulu, sillä suuri osa koulupäi‐
västä menee Elsan hoitamiseen.

Omaa tahtoa
Elsa osaa myös ilmaista selkeästi, min‐
kälaista puseroa hän ei missään
tapauksessa halua kouluun.
– En tiedä, onko kyse luonteenomai‐

sesta pököpäisyydestä tai alkavasta
murkkuiästä, mutta tytön oma tahto
tulee nykyään yhä selvemmin esille.
Vammaisen lapsen kanssa eläminen

ei ollut Elina Niemelle outo asia.
Hänen 10 vuotta nuorempi veljensä on
nimittäin autistinen.
– Olin lapsena mukana perhekurs‐

seilla ja kuntoutusjaksoilla ja nähnyt,
kuinka äiti täyttää erilaisia kaavakkeita.
– Äitini on pohtinut, kuka hoitaa

veljeni asioita sitten kun hän ei enää
kykene. Tiedän, että tämä sama asia
tulee myös minun eteeni oman tyttä‐
reni kanssa myöhemmin.

Apuvälineitä on, mutta käytetäänkö niitä?

– Kuurosokeille on nykyään paljon erilaisia kommunikaation apuväli-
neitä. Suosittuja ovat kommunikointikansiot ja erilaiset kommunikointi-
sovellukset. Käytössä on myös erilaisia kommunikaatiopainikkeita. Pai-
nikkeilla voidaan ohjata myös erilaisia ulkoisia laitteita kuten esimer-
kiksi hiustenkuivainta, kertoo Suomen Kuurosokeat ry:n kommunikaa-
tiopalvelujen erityisasiantuntija Marianne Ojanen.

Itse kuulemiseen ja näkemiseen voidaan vaikuttaa kuulolaitteilla, sisä-
korvaistutteilla ja ryhmäkuuntelulaitteilla, silmälaseilla jne.

Helsingin ja Uudenmaan alueella vaativista kommunikoinnin välineistä
vastaa Tietoteekki, joka on osa HUS Apuvälinekeskusta. Muualla maassa
apuvälineistä vastaavat keskussairaalat.

– Lapsi ei voi oppia käyttämään apuvälineitä, jos hänen kumppaninsa
eivät hallitse niitä riittävän hyvin. Kommunikointikansiot ja -sovellukset
jäävät helposti käyttämättä, jos niiden käyttöön ei saada tarpeeksi koulu-
tusta. Tähän törmää yllättävän usein.
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Kommunikaatio-ohjaus
kannattaa

S
uomen Kuurosokeat ry:n
kommunikaatiopalvelujen eri‐
tyisasiantuntijaMarianne

Ojanen saa yhteydenottoja monesta
erilaisesta suunnasta ympäri Suomea:
sairaaloiden kuntoutusohjaajilta, per‐
heiltä, päiväkodeista, kouluilta, asumi‐
syksiköistä, kehitysvammaisten päivä-
ja työtoiminnasta.
Hänen asiakkaansa ovat syntymäs‐

tään saakka kuulonäkövammaisia
sekä heidän lähi-ihmisiään ja verkos‐
toaan. Kuulonäkövammaisuuteen voi
liittyä myös jokin toimintahaitta,
kuten kehitysvamma. Asiakaskunta
on hyvin heterogeeninen.
– Kun menen käymään ensim‐

mäistä kertaa vaikkapa kuulonäkö‐
vammaisen lapsen päiväkotiin, haluan
ensin seurata päivän kulkua, sitä
miten lapsi ilmaisee itseään ja miten
hän vastaanottaa kommunikaatiota.
Seuraavaksi tapaan lapsen lähellä
olevia ihmisiä kuten ohjaajia, opettajia
ja perheenjäseniä. Kommunikaatio-
ohjauksen tavoitteet sovitaan yhdessä.
Tämän jälkeen päästään itse asiaan

eli kommunikaatio-ohjaukseen.

Aistivamma voi jäädä piiloon
Normaalisti ohjauksessa lähdetään
liikkeelle aivan perusasioista eli siitä,
mitä varhainen vuorovaikutus merkit‐
see kuulonäkövammaiselle lapselle ja

Kuurosokean lapsen kommunikaatio-ohjauksessa kyse on lapsen oikeudesta

kommunikoida ympäristönsä kanssa. Kommunikaatiotaidoissa voi edetä pitkälle,

jos vain harjoitteluintoa riittää.
TIINA RUULIO

Marianne Ojanen tekee Elsan päähän hattua kuvaavan ennakointimerkin. Sen
avulla Elsa saa tiedon, mitä seuraavaksi tapahtuu ja samalla keinon itseilmai-
suun (kielen syöttäminen).

miten lapsen eleisiin ja aloitteisiin voi‐
daan mahdollisesti vastata.
Kaksoisaistivamma jo sinällään vai‐

keuttaa lapsen kykyä hahmottaa
ympäristöä ja olla vuorovaikutuksessa

muiden kanssa. Kehitysvamma vai‐
keuttaa tilannetta lisää.
– On tärkeää, että kuulonäkö‐

vamma osattaisiin erottaa muusta
vammaisuudesta mahdollisimman
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varhain, jotta eri vammojen osuus
vuorovaikutus- ja kommunikaatioti‐
lanteissa voidaan selvittää.
Surullinen tosiasia kuitenkin on,

että kehitysvammaisen lapsen aisti‐
vammat jäävät usein muun vammai‐
suuden taakse piiloon. Silloin niihin ei
puututakaan.

Lähipiirikin tarvitsee ohjausta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus‐
tuskeskus STEAn rahoituksella on
mahdollisuus saada 1–5 kommuni‐
kaatio-ohjauskertaa vuodessa. Se ei
ole paljon silloin, jos kyseessä on
samalla uuden kommunikaatiojärjes‐
telmän käyttöönotto lapsen lähipii‐
rille ja hänen ympärillään olevalle
verkostolle.
Lapsen kehitys kommunikoinnissa

riippuu paljon siitä, kuinka lapsen
kumppanit harjoittelevat kyseisiä tai‐
toja hänen kanssaan. Siksi on tärkeää,
että lapsen kanssa toimivat aikuiset
saava ohjausta kommunikaatiomene‐
telmiin.
Harjoittelu voi katketa pahastikin,

kun ja jos lapsen hoitajat vaihtuvat
usein.
– Huoltajien pitää käydä läpi kerta

toisensa jälkeen uuden hoitajan tai
opettajan kanssa, miten lapsen kanssa
luodaan vuorovaikutusta. Se on huol‐
tajille hyvin rasittavaa.

Olemuskieli tulee ensin
Syntymästään kuurosokeat ja kuulo‐
näkövammaiset monitarpeiset lapset
vastaanottavat tietoa ja kommunikoi‐
vat toisten ihmisten kanssa useilla
tavoilla. Kun ollaan varhaisten vuoro‐

vaikutustaitojen varassa, puhutaan
olemuskielestä, johon liittyvät eleet,
ilmeet, ääni ja asennonmuutokset.
Lasta pitää myös oppia ymmärtä‐

mään herkällä vaistolla.
– Lapsi saattaa näyttää esimerkiksi

pienellä sormen liikkeellä, että hän
haluaa jatkaa keinumista ja saada lisää
vauhtia. Joskus ele voi olla niin pieni
ja sijaita sellaisessa osassa kehoa, että
se jää huomaamatta. Kumppanilta
vaaditaankin siksi läsnäoloa ja herk‐
kyyttä huomioida erilaiset ilmaisuta‐
vat, toteaaMarianne Ojanen.
Kosketuksella on iso merkitys elei‐

den ja ilmaisujen vahvistamisessa.
– Puheen rinnalla tehty kosketus‐

vahvistus antaa kuulonäkövammai‐
selle tiedon siitä, että hänen ilmauk‐
sensa on huomattu. Samalla kump‐
pani tekee tulkintaehdotuksen, mitä
hän ajattelee ilmauksen tarkoittavan.
Kokemusten myötä lapsen omat aloit‐
teet ja ilmaisut lisääntyvät nopeasti,
jolloin ilmauksista tulee kommunika‐
tiivisia eleitä ja viittomia.

Oikeus ilmaista itseään
Kun eleet ja ilmaisut saavat merkityk‐
siä, ne ymmärretään molemmin
puolin viesteiksi. Sen jälkeen voidaan
lähteä kokeilemaanmyös muita kom‐
munikaatiomenetelmiä. Lapsella voi
lopulta käyttää rinnakkain useita eri‐
laisia kommunikaatiomenetelmiä ja
hänen oma kommunikaationsa voi
olla erilaista verrattuna vastaanotet‐
tuun kommunikaation.
Kommunikaatiotaitojen edessä

viestintä muuttuu yhä enemmän esi‐
merkiksi ele- ja viittomapohjaiseksi

tai kuva- ja esinekommunikaatioksi.
– Osa asiakkaistani viestii silti

näiden varhaisten vuorovaikutustaito‐
jen avulla koko elämänsä ajan.
Pistekirjoitusta ryhdytään harjoit‐

telemaan, jos lapsi pystyy kirjoitetun
kielen lukemiseen. Hyvin harva
Marianne Ojasen asiakkaista kuiten‐
kaan harjoittelee pisteitä.

Arkirutiinit apuun
harjoittelussa
Sovittujen kommunikaatiomenetel‐
mien harjoittelu ei ole työlästä, kun
se tehdään arkirutiinien kuten puke‐
misen, ruokailun tai leikin yhtey‐
dessä. Myös rytmikkäät laululeikit
ovat hyvä tapa harjoitella vuorovai‐
kutus- ja kommunikaatiotaitoja.
– Korostan aina arkisten toimien ja

tavallisen elämänmerkitystä harjoitte‐
lussa, sillä harjoitteluun sitoutuminen
ei ole välttämättä helppoa. Tiedän,
että vammaisten lasten perheet ovat
hyvin kuormittuneita ja että päiväko‐
deissa, kouluissa jne. on resurssipulaa.
Olennaista on säännöllisyys ja samo‐
jen asioiden toistaminen.

Kieltä voi ruokkia
Kommunikaatio-ohjaukseen liittyy
myös kielen ruokkiminen, joka tar‐
koittaa esimerkiksi viittomien lisää‐
mistä eleisiin tai esineiden ja kuvien
tuomista harjoitteluun.
Marianne Ojanen on mielellään

yhteydessä asiakkaan puheterapeut‐
tiin, mikäli sellainen on saatu järjes‐
tettyä. On tärkeää, että kommunikaa‐
tio-ohjaus ja puheterapia kulkevat
samaan suuntaan. Myös eri terapeut‐
tien yhteistyöpalavereja järjestetään.
Hän tuntee myös hyvin kroonisen

terapeuttipulan. Varsinkin puhetera‐
peutin saaminen voi olla joskus mah‐
dotonta.

Olisi tärkeää, että kuulonäkövamma
erotetaan muusta vammaisuudesta."
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Ronja Hampf
on ihmisoikeudesta, unelmista ja

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

Rajat on tarkoitettu
rikottaviksi

J
ännitys aaltoilee kehossa miellyttävänä, adre‐
naliini nousee pintaan ja hallin seinät toista‐
vat äänet ympärillä. Tuttu hälinä ympäröi

joka puolelta, samalla turvallisena ja samalla adrena‐
liinia kohottavana.
Ensimmäiset isot kisani. Väkeä tulee koko Suo‐

mesta, mutta SM-kilpailut ne eivät sentään ole. Olo
on epämukava, mutta myös turvallinen. Olen rikko‐
massa omia rajojani omasta tahdostani. Ensinnäkin
siksi, että olen ensimmäistä kertaa uimassa kilpaa
viidenkymmenen metrin radalla, ja toisaalta kilpai‐
luihin lähteminen on minulle yhä korkean kynnyk‐
sen takana.
Harvemmin vammaisia ihmisiä rohkaistaan rik‐

komaan rajojaan. Johtuukohan se siitä, että jo val‐
miiksi rikomme yhteiskunnan normeja? Usein
kuulee myös sanottavan, ettet pysty, vaikka tietenkin
vain itse tiedät, mihin pystyt ja mihin et. Et toisaalta
itsekään voi sanoa, missä rajasi menevät, ellet pääse
kokeilemaan niitä.
Yhteiskunnassa puhutaan paljon rajoista. Se on

hyvä, mutta harvemmin puhutaan siitä, miten hyvää
tekisi rikkoa omia rajojaan vapaaehtoisesti. On ter‐
veellistä jännittää – se on luonnollinen ja sisäänra‐
kennettu reaktio – mutta se ei saisi mennä myös‐

kään liiallisuuksiin. Jos se kuitenkin menee, olisi
hyvä pysähtyä miettimään, miksi.
Minä otin itse itseni tiukkaan puhutteluun, kun

ensimmäiset kisat olivat edessä. Samassa lähdössä
uisi rinnakkaisluokkalainen, jonka kanssa emme ole
erityisen läheisissä väleissä. Olin jo perumassa puhe‐
lin kädessä koko osallistumiseni, kun pysähdyin
miettimään, miksi minua jännittää niin paljon uida
kilpaa tämän ihmisen kanssa. Eihän minulla ole
mahdollisuuksia pärjätä, koska hän on vammaton,
minä sokea. Mutta sitten ymmärsin, etten kuiten‐
kaan mene kisoihin kenenkään muun kuin itseni
takia. Laitoin puhelimen pois, päätin mennä ja
tehdä parhaani. Kisassa löin ennätykseni ja tulin
maaliin lähdössäni toisena. Olin tyytyväinen.
Omien rajojen rikkomista ei kannata pelätä. Kun

on astunut epämukavuusalueelle kerran, se muodos‐
tuu aina vain helpommaksi. Jännitys ei poistu mutta
muuttuu siedettäväksi. Se kuuluu suoritukseen, ja
kun on tehnyt tehtävänsä, voi aina palata omalle tur‐
valliselle alueelleen, taputtaa itseään olkapäälle ja
onnitella itseään uudesta kokemuksesta rikkaam‐
pana. Näin turva-alue laajenee. Eikä ensimmäisen
askeleen tarvitse olla iso, pieni riittää. Sekin vie
eteenpäin.
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V
ammaispalvelujen neuvotte‐
lupäivät järjestettiin 9.–11.2.
maksuttomana webinaarina.

Ainakin ensimmäisenä päivänä
tähän THL:n webinaariin osallistui
noin tuhat henkilöä. Vammaispalve‐
lujen tulevaisuus uusilla hyvinvoin‐
tialueilla kiinnostaa laajalti.
Ensi vuoden alusta käynnistyvään

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastusalan sote-uudistukseen osal‐
listunut THL:n tutkimusprofessori
Heikki Hiilamo kertoi webinaarissa,
että soteen liittyvien hyvinvointia‐
lueiden perustaminen on ennen
kaikkea hallinnon ja rahoituksen
uudistus.
Hiilamo toimii myös Suomen

Akatemian strategisen tutkimuksen
neuvostossa.
– On silti selvää, että vammaispal‐

velujen alueellinen yhdenvertaisuus
paranee yhtenäisillä hyvinvointia‐
lueilla. Uudessa mallissa voidaan
myös entistä paremmin sovittaa
yhteen sosiaali- ja terveyspalveluja.
Tämä koskee erityisesti kuntia, jotka
eivät ole olleet aiemmin mukana eri‐
laisissa kuntayhtymissä.
Hiilamon mukaan erityyppisten

palveluiden saumaton yhteensovitta‐

Uusi sote liittää sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen. Jos asiat menevät hyvin, voisi

tämä soten erityispiirre parantaa vammaispalvelujen yleistä tasoa; vammaiset

kun tarvitsevat suunnilleen yhtä paljon molempia palveluja.

TIINA RUULIO

PROF. HEIKKI HIILAMO:

Pandemia synnytti
hoitovelkaa vammaisille

– Vammaiset ovat jääneet marginaaliin, heidän hyvinvointi- ja terveyseronsa
suhteessa ei-vammaisiin ovat isoja. Sama koskee eroja koulutuksessa tai
tulotasossa, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori
Heikki Hiilamo.

minen olisi todella hyvä asia. Par‐
haassa tapauksessa silloin voitaisiin
säästää myös sotekustannuksissa.

Yksi organisaatio, yksi budjetti
Soten sisällölliset vaikutukset, kuten
vaikkapa vammaispalvelujen kehit‐
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tyminen, näkyvät vasta ajan myötä,
jatkoi Hiilamo puheenvuorossaan,
jonka aiheena oli Sote – parane‐
vatko vammaispalvelut?
– Ensi vuoden alusta kaikki

sosiaali- ja terveyspalvelut tuote‐
taan samasta organisaatiosta, jolla
on yksi budjetti. Kunkin hyvinvoin‐
tialueen rahoittajana toimii valtio‐
varainministeriö, jonka pitäisi myös
taata se, että sosiaali- ja terveyden‐
huollon kustannukset pysyvät
aisoissa.
Hiilamon mukaan hyvinvointia‐

lueita koskeva keskustelu on irtaan‐
tunut tästä tosiasiasta.
– Soten sisältöä eivät määritä

hyvinvointialueet, vaan voimassa
olevat sosiaalihuolto- ja terveyden‐
huoltolait sekä valmisteilla oleva
vammaispalvelulaki.

”Vammaiset ovat
jääneet marginaaliin”
Soten pyrkimys hyvinvointi- ja ter‐
veyserojen kaventamiseen koskee
myös vammaisia.
– Vammaiset ovat jääneet margi‐

naaliin, heidän hyvinvointi- ja ter‐
veyseronsa suhteessa ei-vammaisiin
ovat isoja. Sama koskee eroja koulu‐
tuksessa tai tulotasossa, toteaa
Heikki Hiilamo.
Erojen poistaminen vaatii yhteis‐

kunnalta monenlaisia panostuksia.
– Yksittäiset vammaispalvelut

eivät tähän riitä, vaan tarvitaan
uusia panostuksia esimerkiksi työ‐
voima- tai koulutuspolitiikkaan.
Erilliset tukijärjestelmät korkein‐

taan tasoittavat hieman eroja, mutta
eivät poista niitä.
Konkreettisten vammaispalvelu‐

jen tarve jakautuu Suomessa aika
tasaisena tilastojenkin valossa.
Niiden järjestäminen on sen sijaan
ollut epätasaista.
– Suurista kaupungeista esimer‐

kiksi Helsingissä ja Tampereella sat‐
sataan vammaispalveluihin enem‐
män kuin Espoossa, Vantaalla tai
Turussa. Myös erot henkilökohtai‐
sen avun viikkotunneissa ovat vaih‐
delleet paljon.
Tämä tarkoittaa, että jossain hen‐

kilökohtaista apua on voinut saada
jopa 30 tuntia viikossa, kun naapu‐
rikunnassa tuntimäärä on voinut
olla 20.

Vahvojen
keskuskuntien sote
Hyvinvointialueiden ongelmaksi
saattaa muodostua se, miten vam‐
maispalvelut turvataan reuna-aluei‐
den pienissä kunnissa.
– Hyvinvointialueet rakentuvat

useimmiten vahvan keskuskunnan
ympärille. On selvää, että palveluja
keskittämällä saavutetaan säästöjä
ja pystytään toimimaan tehokkaam‐
min, mutta ulottuvatko palvelut sil‐
loin kaikkialle?
Pitkään jatkuneen sotevalmiste‐

lun aikana ei puhuttu paljonkaan
ammattitaitoisen työvoiman saan‐
nin turvaamisesta.
– Oikeastaan vasta pandemia-

aika nosti työvoiman saatavuuden
kriittiseksi tekijäksi varsinkin ter‐

veyspalveluissa. Ammattitaitoinen
työvoima ratkaisee kuitenkin
lopulta palvelujen tason. Kyse on
tällöin ammattilaisten riittävästä
määrästä ja ammattitaidosta. Myös
palkkakysymys on keskeinen.

Hoitovelkaa syntyi
Pandemia-aika on näkynyt myös
vammaispalveluissa. Esimerkiksi
kehitysvammaisten päivä- ja työtoi‐
minta tai kuljetuspalvelujen käyttö
vähenivät korona-aikana ainakin
suurimmissa kaupungeissa.
Vammaispalvelujen kustannuk‐

set vähenivät myös kokonaisuutena.
– Pandemia on synnyttänyt

paljon hoitovelkaa ja sosiaalista
velkaa vammaisille. Soteuudistuk‐
sen pitäisi mielestäni reagoida
tähän velkaan ripeästi: kartoittaa
velan sisältö ja maksaa se takaisin.
– On selvää, että vammaispalve‐

luihin kohdistuu paljon kasvupai‐
netta. Samaan aikaan kun palvelui‐
den tarve on kasvanut, väheni
niiden käyttö pandemian takia.
Eniten kasvupainetta on henkilö‐
kohtaisessa avussa ja asumista tuke‐
vissa palveluissa, Hiilamo huo‐
mauttaa.
Hyvinvointialueiden resurssien

jaosta voi syntyä vielä kova kiista ja
vääntö, sillä rahaa ei ole liiaksi.
– Uusien hyvinvointialueiden

ensimmäisiä tehtäviä on lakisäätei‐
sen hyvinvointi- ja palvelustrate‐
gian vahvistaminen. Siinä määritel‐
lään palveluyksiköiden sijoittelu,
hankkeet, kokeilut, integraation
toteuttaminen ja resurssien käytön
priorisointi. Myös kuntien, yritys‐
ten ja kolmannen sektorin toimijoi‐
den roolit määritellään. Jo tässä vai‐
heessa tiedetään, paljonko vam‐
maispalvelut saavat resursseja.

Soteuudistuksen pitäisi reagoida
hoitovelkaan ripeästi."
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T
ukikeskus Hilma auttaa esi‐
merkiksi kuntien ja Kelan pal‐
velujen ja vammaisetujen kie‐

muroiden selvittämisessä, kansalai‐
suuden hakemisessa sekä myös työl‐
lisyys- ja koulutusasioissa.
Hilman asiakkaina on myös näkö‐

vammaisten lasten perheitä.
– Maahanmuuttajat ottavat yhteyt‐

tä suoraan palveluneuvojiimme somes‐
sa tai esimerkiksi maahanmuuttopal‐
velun työntekijän avulla. Meillä on
kielitaitoinen puhelinpäivystys, toimis‐
tolle voi varata ajan tai tapaamme
asiakkaan zoomin kautta, kertoo Hil‐
man koordinaattoriKaroliinaMäki.
Tukikeskus Hilman palveluneu‐

voja auttaa myös tarvittaessa lääkä‐
riajan varaamisessa, ja hän menee
myös vastaanotolle luottohenkilöksi.
Hilman palveluneuvojat osaavat

hyvin mm. arabiaa. Heistä toisella on
myös terveydenhuollon kokemusta.

Vääriä tietoja pitää oikaista
– Hilmasta kysytään mm. paljon kie‐
litaitoedellytyksestä poikkeamisen
mahdollisuudesta kansalaisuutta haet‐
taessa. Yleensä ajatellaan, että esimer‐
kiksi kuulo- tai näkövamma saattavat
oikeuttaa tähän, mutta asia ei ole niin
yksiselitteinen, jatkaa Karoliina Mäki.

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma ohjaa

ja neuvoo maahanmuuttajaperheitä hyvin monenlaisissa

asioissa. Perhekeskeisissä kulttuureissa vammaiset

lapset halutaan hoitaa mahdollisimman hyvin.

Tukikeskus Hilma
auttaa monessa

TIINA RUULIO
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Tukikeskus Hilman koordinaattori
Karoliina Mäki toivoisi, että kaikille
maahanmuuttajille, vammaisillekin,
tarjottaisiin samaa kieli- ja kotoutu-
miskoulutusta kuin muillekin, vaikka
he jäisivätkin työelämän ulkopuolelle.

Kielitaitovaatimuksesta on maa‐
hanmuuttajayhteisöissä ollut liik‐
keellä myös vääriä tietoja.
Hilman asiakaskunnassa on

monenlaisia maahanmuuttajia: pako‐
laisia, työntekijästatuksella maahan
tulleita ulkomaalaisia, diplomaatteja,
paperittomia ja opiskelijoita.
– Puoleemme saattaa kääntyä

myös pitkäänkin Suomessa asunut
maahanmuuttajaperhe, kun heille
syntyy vaikkapa näkövammainen
lapsi. Edessä on siinä vaiheessa
paljon uusia asioita.

Mistä tulee Hilman nimi?
Tukikeskus Hilma syntyi parikym‐
mentä vuotta sitten Helsingin Invali‐
dien maahanmuuttoprojektina. Siltä
ajalta juontaa juurensa myös yhdis‐
tyksen nimi. Nykyisin tukikeskus
Hilma toimii Vammaisfoorumi ry:n
alaisuudessa.
Hilman koordinaattori Karoliina

Mäki aloitti työssään vuonna 2019
oltuaan sitä ennen töissä Kouvolan
maahanmuuttopalveluissa.
Hänellä itsellään on kansainväli‐

nen perhe. Suomalaisen miehen ja
lasten lisäksi perheeseen on kuulunut
afganistanilainen tyttö ja banglades‐
hilainen poika.

– Olen muuttanut paljon Suo‐
messa ja lapsena paljon ulkomailla‐
kin. Tiedän, kuinka vaikeaa oli
päästä sisään yhteisöön, kun on
muuttanut jälleen kerran uudelle
paikkakunnalle.
Mäen olisi tärkeää, että kaikille

maahanmuuttajille, vammaisillekin,
tarjottaisiin samaa kieli- ja kotoutu‐
miskoulutusta kuin muille, vaikka he
jäisivätkin mahdollisesti työvoiman
ulkopuolelle.
– Kotoutumiskoulutuksessa on

menty myös valtavasti eteenpäin
viime vuosina, jatkaa Mäki.
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Perheen voi määritellä itse
– Hilman roolina on täyttää pitkälti
niitä aukkoja, jotka jäävät viranomais‐
ten tekemän työn ulkopuolelle.Vaikka
asiakkaamme ovat hyvin erilaisia,
heitä kaikkia yhdistää maahanmuutto‐
kokemus ja siitä kumpuavat vaikeudet.
Tyypillistä on, että Hilman asiak‐

kaaksi tulee aina koko perhe.
– Meidän ei tarvitse lähteä liik‐

keelle hyvin rajatusta perheestä, vaan
asiakas itse saa päättää, keitä siihen
kuuluu.
Korona-aika on nostanut esille

uuden, yhdessä tekemisen tarpeen.
– Perheet haluavat nyt mennä

tapahtumiin ja retkille – ja me järjes‐
tämme jälleen niitä. Meillä on oikeas‐
taan vain yksi selkeästi rajattu ryhmä,
naisten ryhmä.

Liikkeelle ei ole helppo lähteä
Vammaisuus ja maahanmuutto ovat
vahvasti yhdistäviä asioita maahan‐
muuttajataustasta riippumatta.
Erityislapsen hoitaminen niin

hyvin kuin mahdollista on tärkeää
perhekeskeisissä kulttuureissa.
– Ongelmaksi tulee helposti erilai‐

seen toimintaan ja vertaistukeen
osallistuminen, sillä perheet ovat
suuria eikä tukiverkostoa useinkaan
ole. Liikkeelle pitää lähteä usein koko
perheen voimin, ja se on työlästä.
Monet tapahtumien järjestäjät eivät
tule ajatelleeksi tätä.
Hilma on käynnistänytkin SAMA-

hankkeen, jonka tavoitteena on saada
maahanmuuttajat palveluiden äärelle
Uudellamaalla. Hankkeen on rahoit‐
tanut Työ- ja elinkeinoministeriö. Sa‐
maa tekee osittain Perhekamut-hanke.
Karoliina Mäki on erityisen toivei‐

kas siitä, että myös vertaistuki avau‐
tuisi hankkeiden myötä maahan‐
muuttajille.
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Shad, 13,
viihtyy Suomessa
Tapaan syyrialaisen 13-vuotiaan Shadin ja hänen äitinsä

Hilman tiloissa, jotka sijaitsevat Iiris-keskuksessa

Helsingin Itäkeskuksessa.

Syyrialainen Shad viihtyy Suomessa. Hänen näkövammansa johtuu toksoplas-
masta.
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S
had ja hänen perheensä, johon
kuuluu isä, äiti ja neljä sisa‐
rusta, tulivat Suomeen viisi

vuotta sitten kiintiöpakolaisina keskeltä
Syyrian sotaa. Heidän vanha kotikau‐
punkinsa Homs on yksi Syyrian sodan
pahiten tuhoutuneista kaupungeista.
Shadilla on toksoplasmasta joh‐

tuva näkövamma, jonka takia he ovat
Hilmankin asiakkaita. Äidin raskau‐
den aikana sairastama toksoplasma‐
infektio aiheutti tyttärelle pesäkkeen
verkkokalvon keskiosaan tarkan
näkemisen alueelle.
Hän käyttää koulussa lukulaitetta,

mutta näkee liikkua ilman apuväli‐
neitä.
Perhe asuu nykyään Espoossa, jonne

he muuttivat Kouvolasta. Shad on vii‐
dennellä luokalla ja pitää koulunkäyn‐
nistä. Lempiaine on matematiikka.

Kouluun satsataan
Shadin äiti kertoo, että he satsaavat
paljonkin lastensa koulunkäyntiin:
vanhin poika on jo opiskellut merko‐
nomiksi, ja vanhin tytär käy lukiota.
Muut ovat vielä perusopetuksessa.
– Itse opiskelen laitoshuoltajan

ammattitutkintoa, ja mieheni käy
kielikurssia. Meillä on Suomessa
kaikki hyvin. Täällä on turvallista,
kertoo Shadin äiti.
He eivät suunnittele muuttavansa

takaisin Syyriaan. Sukulaisia olisi kui‐
tenkin tarkoitus käydä katsomassa.
Shadin ystävät koulussa ovat maa‐

hanmuuttajataustaisia.
– Luokallani on vain viisi suoma‐

laista poikaa. Muut oppilaat ovat
maahanmuuttajia. Pelaan koulussa
joskus jalkapalloa, mutta muuta har‐
rastusta minulla ei ole.
Shad on oppinut suomen kielen

yllättävän nopeasti. Hän puhuu
hyvää kirjakieltä. Pieni ujous estää

häntä kertomasta haaveistaan tai
tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Avuksi byrokratiarumbaan
Tarkoituksena olisi, että Hilman ara‐
biankielinen palveluneuvoja Najla
Tahssin ryhtyy hakemaan Shadillemm.
vammaistukea ja vapaa-ajan avusta‐
jaa. EU-vammaiskortti hänellä on.
– Sosiaalineuvoja kävi jo perhees‐

sämme, kertoo äiti.
Perhe osallistui myös Hilman jär‐

jestämälle leirille viime kesänä. Shad,
hänen äitinsä ja siskonsa voisivat myös

halutessaan osallistua Najlan vetä‐
mään naisten ryhmään, joka järjestää
mm. vierailuja erilaisiin kohteisiin.
Palveluneuvoja Najla Tahssin

myös toimi haastattelun tulkkina
lähinnä äidin apuna. Hän on kotoisin
Irakin kurdialueelta ja pakeni Turkin
kautta Suomeen jo yli 30 vuotta
sitten. Hän oli pitkään töissä lähihoi‐
tajana ruotsinkielisessä vanhusten
palvelutalossa, kunnes aloitti työt
Hilmassa vuosi sitten.

Perhe halusi esiintyä jutussa ilman
sukunimeä turvallisuussyistä.

Palveluneuvoja Najla Tahssin aloitti Hilmassa vuosi sitten. Hän osaa useita
kieliä, mistä on todella paljon hyötyä palveluneuvojan työssä.
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KIRJAT

Emeritaprofessori Lea Pulkkinen on
maamme tunnetuimpia lapsen kehi-
tykseen ja kasvatukseen erikoistu-
neita psykologeja. Hänen tieteellinen
elämäntyönsä on erittäin arvostettua
myös kansainvälisellä tasolla. Siitä
ovat todisteina hänen useat tunnus-
tuspalkinnot niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.

Pulkkisen laajan kirjallisen tuo-
tantoketjunsa viimeisin lenkki on
tänä vuonna ilmestynyt teos Lapsen
hyvinvointi alkaa kodista. Joku saat-
taa pitää otsikkoa aivan itsestään-
selvänä, toinen ehkä jopa hieman
provokatiivisenakin, mutta yhtä
kaikki.

Teos on erinomaisen monipuoli-
nen läpileikkaus lähes kaikesta siitä,
mitä kasvatuksen historiassa on
tapahtunut meillä ja muualla, millai-
sia ajatuksia ja aatteita on ollut
tuhannenkirjavien kasvatusideoiden
taustalla ja miten yhteiskunnan tosi-
asiat ovat näihin vaikuttaneet.

Pulkkisen kirja keskittyy erityisesti
lasten psyykkiseen hyvinvointiin ja
sen edellytyksiin, mutta kuten teok-
sesta käy hyvin ilmi, tämä hyvinvointi
ja sen edellytykset jakautuvat taas
tuhansiksi ja taas tuhansiksi yksi-
tyiskohdiksi ihmisten ja heidän
kehittämiensä sosiaalisten yhteen-
liittymien kehityksessä.

Jos palataan kirjan nimeen, siitä
tulee mieleen Suomessa kuluneeksi
muuttunut fraasi ”Koti on lapselle
paras hoitopaikka”.

Pulkkinen pitää hänkin kotia
hyvänä ja luonnollisena kasvualus-

tana, mutta ei suinkaan mihin hin-
taan tahansa vaan vain silloin, jos
sen ohella yhteiskunta tukee van-
hemmuutta monin erilaisin tavoin.
Ja näin ei hänen mukaansa suinkaan
vielä ole. Kertoessaan Suomen
v.2021 hyväksymästä kansallisesta
lapsistrategiasta Pulkkinen on sitä
mieltä, että vanhemmuus on monin
osin vielä hukassa, kun vanhemmat
eivät saa kasvatustehtäväänsä hoi-
taessaan asianmukaista apua.

Kirja on kuitenkin aivan erinomai-
nen hakuteos niille, jotka haluavat
perin juurin ymmärtää, miten pitkä
ja osin ohdakkeinenkin on ollut
nykyiseen ”lapsipolitiikkaan” johta-
nut tie ja millaisia mahdollisia tule-
vaisuuden suuntia sillä on edessään.

Peruskysymyshän on lopulta se,
minkä Lea Pulkkinen kirjansa loppu-
puolella tiivistää hyvin:

”Vanhempien tarjoaman kotikas-
vatuksen tukemiseksi ja julkisen
kasvatuksen suuntaviivojen asetta-
miseksi olisi keskusteltava siitä,
miten kasvattaa lapsista uutta luovia
ja joustavia ja samalla kriittisiä sen
sijaan, että heitä yritettäisiin sopeut-
taa ongelmia aiheuttaneeseen elä-
mäntapaan ja jätettäisiin algoritmien
ohjailtaviksi.”

TIINA RUULIO

Lea Pulkkinen
Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
v. 2022
PS-Kustannus
363 sivua

Monipuolinen teos
kodista ja lapsen edusta
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H
irvonen tutkii kieliä, kääntä‐
mistä ja tulkkausta. Hän on
myös Näkövammaisten kult‐

tuuripalvelu ry:n alaisen kuvailutulk‐
kaustoimikunnan jäsen.
Selvityksestä piirtyi kuva siitä, missä

ovat kuvailutulkkauksen suurimmat
ongelmat: tiedonsaannissa sekä palve‐
luntuottajien ja palvelua käyttävien
kohtaamattomuudessa. Tämä koskee
kuvailutulkkauksen käyttäjiä, kuvailu‐
tulkkaustyön tekijöitä sekä kuvailu‐
tulkkauksen järjestäjiä.
Selvitykseen haastatellut näkö‐

vammaiset kuvailutulkkauksen käyt‐
täjät haluaisivat, että kuvailutulk‐
kausta tarjottaisiin määrällisesti
enemmän ja useammissa tilanteissa
kuin nykyään. Tähän liittyy myös
ammattitaitoisen palveluntarjonnan
ja kuvailutulkkauksen koulutuksen
lisääminen.
Kuvailutulkkaus on hyvin monita‐

hoinen ilmiö.
– Näkövammaiset haluavat kuvai‐

lutulkkausta tavalliseen arkeen, kou‐

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu toteutti vuoden 2021 aikana opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön rahoituksella Kuvailutulkkauksen tila Suomessa -selvityksen. Selvityksen

tekijä, filosofian tohtori Maija Hirvonen Tampereen yliopistosta kertoo, että tutkimuk-

sessa kartoitettiin ensimmäistä kertaa kuvailutulkkauksen tilannetta Suomessa.

Kuvailutulkkauksen tilassa
parantamisen varaa

TIINA RUULIO

Kuvailutulkkaus avaa taidetta näkö-
vammaiselle. Kuvassa Joar Nango
Girjegumpin saamelainen arkkiteh-
tuurikirjasto meneillään olevassa
ARS22-näyttelyssä Kiasmassa Hel-
singissä.
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lutukseen, viihteen ja kulttuurin seu‐
raamiseen, työelämään, harrastuksiin
tai nettisisältöjen avaamiseen. Myös
liikkumisen ja luonnon ympäristöku‐
vailua halutaan yhä enemmän, kertoi
Maija Hirvonen selvityksen julkista‐
miswebinaaarissa, jonka järjesti
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry.
Hän väitteli tohtoriksi kuvailutulk‐

kauksesta vuonna 2014. Tutkimus‐
työn ohella hän toimii opettajana,
ohjaajana ja tiedejulkaisujen toimitta‐
jana. Yliopiston ulkopuolella Hirvo‐
nen tekee aktiivisesti kuvailutulk‐

kauksen kehittämistyötä mm. kuvai‐
lutulkkauskouluttajana.
Hirvonen kertoo puhelimessa, että

Tampereen yliopistolla tehdään tällä
hetkellä useita kuvailutulkkaukseen
liittyviä pro gradu-tutkielmia. Niiden
aiheina ovat mm. luonnon, sarjaku‐
van ja kuvataiteen kuvailutulkkaus.

Tv-ohjelmat, elokuvat, muu
kulttuuri
Hirvosen mukaan selvitys kartuttaa
tietoa kuvailutulkkauksen tilanteesta
Suomessa.

– Halusimme muun muassa selvit‐
tää, minkälaisia tarpeita näkövam‐
maisilla käyttäjillä on ja miten kuvai‐
lutulkattuja palveluja järjestetään.
Kerätyn tiedon avulla voimme esi‐
merkiksi laatia myöhemmin kuvailu‐
tulkkaukselle omat suosituksensa.
Toinen selkeä tavoite on koulutuk‐
sen, ammatin ja asiantuntijuuden
kehittäminen.
Selvityksen käyttäjäkyselyyn vas‐

tasi 55 henkilöä. Heistä suurin osa
on ainakin joskus käyttänyt kuvailu‐
tulkkausta, ja säännöllisesti sitä
ilmoitti käyttävänsä jopa viidesosa.
Seitsemän vastaajaa ei ole käyttänyt
kuvailutulkkausta koskaan. Syinä
tähän mainittiin epätietoisuus siitä,
mistä löytää kuvailutulkkauspalve‐
luita tai -tietoa, sekä se, ettei kuvailu‐
tulkkausta tarjota omalla kotipaikka‐
kunnalla tai niissä palveluissa, joita
haluaisi käyttää.
Eniten kuvailutulkkausta käyte‐

tään televisio-ohjelmissa (osa jopa
viikoittain), toiseksi eniten elokuvien
parissa (osa jopa kuukausittain).
Museoissa, kuvataiteen harrastami‐
sessa, teatterissa ja muussa esittä‐
vässä taiteessa sekä luonnossa kuvai‐
lutulkkausta käytetään yleensä joita‐
kin kertoja vuodessa.
Selvityksen kyselyosaa täydennet‐

tiin verkkokyselyllä sekä neljällä
viime syksynä järjestetyllä webinaa‐
rilla, joissa päästiin kuvailutulk‐
kausta koskeviin syventäviin keskus‐
teluihin.Maija Hirvonen.

Kuvailutulkkaus on visuaalisuuden sanallistamista.
Kuvailutulkki muuttaa visuaalisen ärsykkeen
puhutuksi tai kirjoitetuksi kieleksi."
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Klaus Härön elokuva Miekkailija vuonna 2015 oli ensimmäinen kuvailu-
tulkattu kotimainen elokuva.

Elokuva-alalle on luotu selkeä tukijärjestelmä kuvailutulkkauksen
tueksi. Suomen elokuvasäätiö on vuoden 2019 alusta edellyttänyt, että
säätiön markkinointi- ja levitystukea saavat pitkät näytelmä- ja doku-
menttielokuvat kuvailutulkataan. Näkövammainen kuvailukonsultti
tarkastaa valmiin kuvailutulkkauksen käsikirjoituksen.

Elokuvien kuvailutulkkausta käytetään ilmaisen MovieReading-so-
velluksen avulla.

Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n hallituksen varapuheenjoh-
taja Eeva-Liisa Markkula kertoo, että vuonna 2015 ensi-iltaan tullut
Miekkailija oli ensimmäinen kuvailutulkattu kotimainen elokuva.

Myös Yle on aktivoitunut vähitellen kuvailutulkkausten tarjonnassa.
Yle on kuvailutulkannut ohjelmia vuodesta 2009 alkaen. Ennen vuotta
2018 niitä nähtiin vain satunnaisesti, mutta siitä lähtien järjestelmälli-
semmin. Asiaan vaikutti saavutettavuusvastaavan toimen perustami-
nen Yleen vuonna 2019. Saavutettavuusvastaavan työtä Ylellä on tehnyt
Minna Pöntys.

Kuvailutulkkauksen tila Suomessa -selvityksessä ehdotetaan, että
myös muille aloille voitaisiin luoda elokuva-alaa mukaileva tukijärjes-
telmä, jolla lisättäisiin kuvailutulkkauksen tarjontaa mm. teatterissa ja

museoissa.

Elokuva-ala ehti ensin
Kuvailutulkkausta ei ole
helppo saada
Kuvailutulkit eivät aina tiedä, miten
löytää asiakkaita, millä tavalla tar‐
jota palveluja ja tavoittaa eri kohde‐
ryhmiä. Myös työn laskutuksessa on
ongelmansa, sillä kuvailutulkkausta
tehdään sekä ammattimaisesti että
vapaaehtoistyönä. Jopa ammattimai‐
set kuvailutulkkaajat tekevät työtä
pääasiallisesti muun työn ohella.
Kuvailutulkkauksen tuotantoket‐

jut hajoavat, mitä pidemmälle pää‐
kaupunkiseudulta edetään.
Alan vakiintumattomuus sekä

epätietoisuus kuvailutulkkauksen
järjestämisestä saattavat hyvinkin
estää alan kasvua, todetaan selvityk‐
sen toimenpide-ehdotuksissa. Jotta
kuvailutulkkausta voitaisiin tarjota
nykyistä enemmän ja systemaatti‐
semmin, pitäisi sille järjestää myös
rahoitusta esimerkiksi Kelan kautta.
Alan järjestäytymistäkin ehdote‐

taan. Jokin taho voisi perustaa esi‐
merkiksi verkkoalustan, jossa
saman katon alla tarjottaisiin tietoa
kaikille kuvailutulkkauksen eri osa‐
puolille. Tarjottavan tietopaketin
tulisi olla selkeä ja käytännönlähei‐
nen.
Kuvailutulkkaus on kehittynyt

valtavasti 2000-luvulla. Näkövam‐
maisten Kulttuuripalvelu järjesti
ensimmäisen kuvailutulkkikoulu‐
tuksen vuonna 2005.
– Selvityksen mukaan tarjottuun

kuvailutulkkaukseen ollaan yleensä
tyytyväisiä, jos vain tulkkausta on
onnistuttu saamaan, jatkaa Maija
Hirvonen.
Selvitystyössä ehdotetaan myös,

että alalle luotaisiin sertifiointi- ja
laadunvalvontajärjestelmät sekä
kuvailutulkkien koulutukseen että
palvelutarjontaan.

M
A

K
IN

G
M

O
V

IE
S

O
Y



S i l m ä t e r ä 2 / 2 0 2 2 3535S i l m ä t e r ä 2 / 2 0 2 2

Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

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

Elämännälkä ja
sosiaalinen kuormitus

O
ma elämännälkäni on lähtenyt aivan laukalle.
Jouluna vielä mietin, että taas on edessä
rajoitusten vuosi. Ymmärrys sosiaalisen

elämän ja maiseman vaihtamisen tärkeydestä avau‐
tui vasta kevään kaupunkiretkillä ja pääsiäisen hiih‐
toreissulla pohjoisessa yhdessä ystäväperheen
kanssa. Tähän kevääseen mahtuikin enemmän
tapahtumia kuin kahtena menneenä vuotena
yhteensä. Tosin niinhän siinä kävi, että lopulta lauk‐
kailu vei koronaretriittiin. Nyt on hyvää aikaa miet‐
tiä kuluneen kahden vuoden eristäytymisen vaiku‐
tuksia. Vaikka juuri nyt olo onkin tosi kurja, niin
olen iloinen, että tauti iski vasta kevään viimeisen
matkan jälkeen.
Töissä palattiin osittaiseen lähityöhön vuoden‐

vaihteessa. Se ei ollutkaan helppoa. Kollegat, jotka
olivat tottuneet etätyöhön ja turvalliseen kotiympä‐
ristöön, suhtautuivat palaamiseen keskenään kovin
erilaisesti. Toiset eivät halunneet nähdä ketään ja oli‐
sivat halunneet jatkaa etäilyä, kun taas toiset kirma‐
sivat toimistolle heti luvan saatuaan. Ei vältytty edes
sisäisiltä konflikteilta. Löysin myös itseni vetäytyvän
yhä uudestaan johonkin peränurkan lasikoppiin,
koska ihmisiä alkoi olla ympärillani yli sietokyvyn.
Kotona ei ole kahteen vuoteen käynyt juuri

kukaan. Onneksi koulu on jatkunut, vaikka sekin
tuntui aluksi ristiriitaiselta. Olisi ollut aivan kauheaa,

mikäli koulut olisivat olleet kiinni pitempään. En
tiedä, miten kaverivierailut ja toiminnat palautuvat,
mutta jos eivät palaudu entiselleen niin toivon
niiden muotoutuvan uudestaan. Onneksi nuorille
näkkäreille on tarjolla erilaisia aktiviteettejä kesällä.
Niitä meillä jo kovasti odotellaan. Yksinäisyys pur‐
kautuu tällä hetkellä vain pelaamiseen, ja sen vaiku‐
tukset tiedetään.
Elämäämme on syystäkin rajoitettu paljon

kahden vuoden ajan. Nopea palautuminen ei ole
kellekään itsestään selvää. Näiden vuosien ajan se
toinen ihminen on ollut suoranainen uhka, jota vas‐
taan on pitänyt varustautua etäisyyksin, käsidesein
ja maskein – tai mieluiten vältellä kohtaamisia koko‐
naan. Nyt kun nämä ihmiset – ystävät ja kollegat –
ovat välillä hyvinkin lähellä, niin tunnistan itsessäni
sosiaalisen kuormittumisen oireita. Liian lähelle
tuleva henkilö voi tuntua jopa pelottavalta.
Korona ja sängyn pohjalla hengaaminen ei tunnu

yhtään pahalta, kun on saanut käydä katsomassa
kodin ulkopuolista elämää ja puhua ihmisten
kanssa. On tunnustettava, että paljon on matkaa
sosiaalisen kuormituksen sietämisessä entiseen
tasoon ja se vaatii työtä ja kohtaamisia, mutta myös
omaa rauhaa.
Enkä usko olevani ajatusteni kanssa ollenkaan

yksin.
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V
apaa-ajan avustaja on nuo‐
relle tärkeä ennen kaikkea
vapauden tunteen takia.

– Ja jokainen haluaa varmasti elä‐
määnsä vapautta, jatkaa Janica Kär‐
pänoja.
Jos Janica olisi päässyt opiskele‐

maan ylioppilaskirjoitusten jälkeen
kätilöksi, hänestä tuskin olisi tullut
vapaa-ajan avustajaa. Sen sijaan hän
opiskeli aluksi viittomakielen tul‐
kiksi.
Näkövammaisuudesta hän kiin‐

nostui opiskellessaan viittomakielen
tutkintoa, jossa hän suuntautui kuu‐
rosokeiden tulkkaukseen.

Roolipelistä
– Vapaa-aikanani osallistuin roolipe‐
liin, johon loin näkövammaisen
lapsen hahmon opintojen innoitta‐
mana. Koska halusin kuvata keksi‐
mäni hahmon lapsuutta mahdolli‐
simman totuudenmukaisesti, hakeu‐
duin näkövammaisten lasten ker‐
hoon katsomaan, minkälaisia sokeat
lapset ovat. Jäin myöhemmin pariksi
vuodeksi HelsinginOo mun kaa!
-kerhon ohjaajaksi.
Roolipelaaminen on edelleen

mukana Janican elämässä, sillä hän
toimii satunnaisena avustajana Näkö‐
vammaisten kulttuuripalveluiden jär‐
jestämissä roolipeleissä.

Tätä nykyä Janica on töissä Valteri
Skillassa Helsingin Ruskeasuolla.
Hän opiskelee samalla näkövam‐
maistaitojen ohjauksen erityisasian‐
tuntijaksi oppisopimuksella. Hän on
opetellut myös kuvailutulkkausta,
sillä hänen monivammaisella asiak‐
kaallaan on vaikean liikunta- ja
puhevamman lisäksi myös näkö‐
vamma.
– Asiakkaani ei pystynyt edes kat‐

seella osoittamaan, mitä hän haluaisi
ostaa. Ryhdyin kertomaan hänelle

kuvailutulkkauksen avulla, mitä esi‐
merkiksi karkkihyllystä löytyy.

Partio sopii näkövammaiselle
Janican lempiharrastus, partio, kyt‐
keytyy hänen työhönsä vapaa-ajan
avustajana.
– Olen ollut kummankin pitkäai‐

kaisen avustettavani kanssa myös
partiossa. Partioharrastus sopii näkö‐
vammaiselle lapselle hyvin. Siellä
oppii monenlaisia tärkeitä taitoja,
kuten erilaisten ihmisten kanssa toi‐

Helsinkiläinen Janica Kärpänoja on tehnyt pitkään

vapaa-ajan avustajan työtä näkövammaisen ja

näkömonivammaisen tytön tukena.

Vapaa-ajan avustaja
tuo vapautta

TIINA RUULIO

Janica Kärpänoja toivoisi myös, että vapaa-ajan avustajat pystyisivät tulevai-
suudessa verkostoitumaan keskenään ja saamaan sitä kautta vertaistukea
toisistaan.
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mimista yhteiseen tavoitteeseen pää‐
semiseksi.
Näkövammaisen vapaa-ajan avus‐

tajan työ on palkitsevaa muuten
paitsi taloudellisesti. Useimmiten
avustajan työtä myös arvostetaan.
Janica Kärpänoja toivoisi myös,

että vapaa-ajan avustajat pystyisivät
tulevaisuudessa verkostoitumaan
keskenään ja saamaan sitä kautta ver‐
taistukea toisistaan. Ala on myös
koordinoitu heikosti.
Verkostoituminen olisi eräs tapa

parantaa avustajien asemaa.
– Avustajien tilanteeseen vaikuttaa

tietysti sekin, että moni avustaja
tekee työtään vain tilapäisesti esimer‐
kiksi opiskelun ohella tai rahapulassa.
Työt voivat olla lyhytaikaisia, eikä
säännöllisen ammattimaisesti toimi‐
via vapaa-ajan avustajia ole paljon.

Perheen ja avustettavan lapsen tai
nuoren kannalta tämä tarkoittaa sitä
ikävää tosiasiaa, että avustajat voivat
vaihtua useinkin.

Vapaus ja valinnat
– Vapaa-ajan avustaja pystyy tarjoa‐
maan näkövammaiselle lapselle ja
nuorelle asioita, joihin vanhemmilla
ei usein ole aikaa. On tärkeää, että
lapsi ja nuori saa kokea vapautta ja
oppia tekemään valintoja itsenäisesti.
Myös sosiaaliset suhteet kehittyvät,
kun hänen ei tarvitsekaan mennä tei‐
ninä vaikkapa kaverisynttäreille
äidin, vaan avustajan kanssa.
Avustajan pitää osata käyttää myös

luovaa mielikuvitusta vaikkapa erilais‐

ten leikkien tai pelien soveltamiseksi
näkövammaiselle avustettavalleen.
Esimerkiksi Janican näkömoni‐

vammainen asiakas piti pitkistä käve‐
lylenkeistä ja julkisilla liikenneväli‐
neillä matkustamisesta.
– Hänen äitinsä tarjosi meille

monesti taksia, mutta tytär piti nimen‐
omaan julkisilla matkustamisesta.
Hän halusi tarkkailla julkisissa liiken‐
nevälineissä ihmisiä.

Henkilökemia ratkaisee
Vapaa-ajan avustajan saaminen
muistuttaa Suomessa arpapeliä.
– Näkövammainen nuori, joka

harrastaa jotain liikuntalajia aktiivi‐
sestikin, saattaa saada vapaa-ajan
avustajaa varten vain 20 tuntia vii‐
kossa. Toisaalta joku toinen nuori,
joka ei juuri edes harrasta mitään, voi

saada tunteja moninkertaisesti. Tun‐
timäärä riippuu sosiaalityöntekijästä
ja siitäkin, kuinka hyvin näkövam‐
maisen nuoren huoltaja osaa perus‐
tella avustajan tarpeen.
Tuntien myöntäminen ei kuiten‐

kaan riitä, sillä sopivan avustajan löy‐
täminen voi olla perheelle vaikeaa.
– Tärkein asia on henkilökemia

avustajan, avustettavan ja hänen per‐
heensä välillä. Mitä luontevammin
perhe suhtautuu avustajaan, sen
parempi. Tarkoitus ei ole, että olen
perheenjäsen. Miellän itseni per‐
heessä tavallaan ”sivupersoonaksi”.
Olen tietoisesti vähän sivussa, mutta
omana itsenäni kuitenkin. Herkkyyt‐
täkin tarvitaan puolin ja toisin.

– Yksi asiakkaani sanoi, että olen
ikään kuin salainen agentti, joka ei
kuule eikä näe mitään, mutta kuiten‐
kin tietää kaiken, Janica naurahtaa.

Tunnit eivät tahdo riittää
Vammaisen henkilön vapaa-ajan
avustajan palkka on lähellä minimi‐
ansiota.
–Hulluinta on se, että hyvinkin vai‐

keasti vammaisen asiakkaan avustami‐
sesta saa suunnilleen saman palkan
kuin siitä, että asiakas on reipas näkö‐
vammainen.
Hän on ollut kummankin pitkäai‐

kaisen avustettavansa kanssa myös
rippileirillä.
– Varsinkin leireillä avustaja joutuu

väistämättä tekemään myös vapaaeh‐
toistyötä, sillä leireillä ollaan avustajana
tauotta vuorokaudet ympäriinsä. Riit‐
tävien lisätuntien saaminen avustajalle
kunnan sosiaalitoimesta ei ole helppoa.
– Joskus myös vanhemmat mak‐

savat vähän ylimääräistä, kun myön‐
netyt tunnit eivät riitä verrattuna
avustamisen tarpeeseen.
Vapaa-ajan avustajan täytyy olla

tarkkana, jotta ei tekisi liikaa ilmaista
työtä.
– Teen tietoisesti välillä ystävän‐

palveluja tai vapaaehtoistyötä avus‐
tettavani hyväksi, mutta liikaa sitä ei
voi tehdä.
Janican työnantaja on Helsingin

kaupungin sosiaalitoimi.
– Vastuu työsuhteesta lepää kui‐

tenkin vahvasti avustajan ja perheen
harteilla. Jos ongelmia tulee, pitää
itse olla yhteydessä työnantajaan.
Pidän avustajan työstä, vaikka siinä
on piirteitä, jotka eivät sovi nykyajan
työkulttuuriin. Esimerkiksi avustajan
työhyvinvoinnista ei huolehdi
kukaan. Avustajafirmassa tämä asia
voi olla tietysti toisin.

Miellän itseni perheessä
tavallaan sivupersoonaksi.”
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Tuettu ryhmälomaviikko lokakuussa

Koulutusta näkövammaisen lapsen ohjaamiseen

Retina ry järjestää yhteistyössä Maaseu-
dun Terveys- ja Lomahuolto MTLH ry:n
kanssa ”Voimaa vertaisuudesta” -ryhmä-
lomaviikon lapsiperheille 16.–21.10.2022
Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa. Loma
kestää 5 vuorokautta.

Ryhmälomaviikon omavastuuosuus on
100 euroa aikuisilta ja 17 vuotta täyttä-
neiltä. Alle 17-vuotiaat lomailevat mak-
sutta. Mukaan mahtuu 10 perhettä.

Hotelli Kivitippu sijaitsee Etelä-Pohjan-
maalla Euroopan suurimman kraaterijär-

Työskenteletkö näkövammaisten pien-
ten lasten kanssa?

Kaipaatko tietoa näkövammaisuudesta?

Miten ohjata näkövammaista lasta?

Koulutus on tarkoitettu alle kouluikäisten,
näkövammaisten lasten kanssa työsken-
televälle lähityöntekijälle: varhaiskasva-
tuksen ammattilaiselle, terapeutille,
kehitysvammatyöntekijälle, kotihoidonoh-
jaajalle, henkilökohtaiselle avustajalle
yms. Koulutus sopii myös henkilöille,
jotka työskentelevät näkömonivammais-
ten lasten kanssa.

ven rannalla. Lisätietoa hotellista:
https://kivitippu.fi

Lomaan sisältyy täysihoito (aamiainen,
lounas, päivällinen ja iltapala), majoitus,
Voimaa vertaisuudesta -ohjelma, vapaa-
ajanohjelma sekä 1–3-vuotiaiden lasten-
hoito. Hotellin sauna, uima-allas ja kunto-
sali ovat vapaasti käytettävissä.

Lomahakemus löytyy nettistä www.mtlh.fi.

Hakuaika päättyy kolme kuukautta ennen
loman alkamispäivää.

Koulutuksessa annetaan perustietoa
näkövammaisuudesta sekä vammaisen
lapsen kehityksestä. Tarkoitus on myös
tutustua näkövammaisen lapsen erityis-
piirteisiin ja saada vinkkejä arjen toimin-
taan mm. näönkäytön ja itsenäisen liikku-
misen tukemiseksi.

Koulutus järjestetään 14.9, 21.9, 28.9 ja
5.10, klo 14.30–16 Microsoft Teams -
ympäristössä. Koulutus on maksuton.

Lisätiedot:
eeva-liisa.koskinen@nkl.fi
P. 09 3960 4573



39S i l m ä t e r ä 2 / 2 0 2 2S i l m ä t e r ä 2 / 2 0 2 2 39

Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

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

Korona muutti
työelämää

K
oronaviruksen aiheuttaman pandemian
aikana työelämä on niin Suomessa kuin
muuallakin mullistunut monella tapaa. Pan‐

demian aiheuttaman erityistilan purkautuessa on
epätodennäköistä, että työelämä muuttuisi täysin
takaisin entiselleen.

Poikkeuksellinen ajanjakso on ollut monelle työnte‐
kijälle raskasta aikaa. Siteet tuttuun työyhteisöön ovat
katkenneet, työnteon järjestäminen kotona on ollut
raskasta, ja pandemian muutkin seuraukset ovat vai‐
kuttaneet arkeen kielteisesti. Toisaalta monet ovat
kokeneet, että pandemian myötä työnteko on muut‐
tunut joustavammaksi, olennaiseen keskittyminen on
lisääntynyt, kiire on vähentynyt ja arki helpottunut.

Työnantajien tilanne on ollut myös hankala. Työpai‐
koilla on pitänyt ottaa huomioon työntekijöiden eri‐
laiset toiveet etätyöstä, työhyvinvoinnin varmistami‐
nen, terveysturvallisuuden huomioon ottaminen ja
viranomaisten erilaiset määräykset. Samanaikaisesti
on pitänyt muistaa organisaation tehokkuuden ja
perimmäisen tehtävän varmistaminen poikkeuksel‐
lisista oloista huolimatta.

Kun suomalainen työelämä pyrkii purjehtimaan
pois koronan aiheuttamasta myrskystä, on kuitenkin

selvää, ettei aiempaan ole paluuta. Etätyö tulee
todennäköisesti lisääntymään kuten myös etäyh‐
teyksin toteutettavat kokoukset. Työn ja työpaikan
välinen tilallinen yhteys heikkenee; työtä tullaan
enenevässä määrin tekemään useassa eri työpis‐
teessä ja vapaammin siellä, missä sen tekeminen on
helpointa. Työpaikoilla on pakko arvioida, miten tii‐
mien ja yksikköjen koheesio ja kyky yhteistyöhön
mahdollistetaan, kun työntekijät eivät päivittäin
enää kokoonnu fyysisesti samaan tilaan.

Monelle näkövammaiselle etätyön lisääntyminen on
helpottanut työskentelyä, kun työmatkojen vaikeu‐
det ovat jääneet pois. Kotona on usein myös hel‐
pompaa liikkua kuin työpaikalla, ja etäkokoukset
voi olla helpompi ottaa haltuun kuin neuvotteluhuo‐
neissa käytävät palaverit. Kotikonttorissa apuvälinei‐
den käyttäminen on ehkä myös ollut vaivattomam‐
paa. Toisaalta monelle on ollut helpompaa tehdä
työtä tutussa vanhassa työpaikassa tutuin toimivin
välinein.

Työelämänmurroksen lopputulos on siis vielä auki,
mutta esimerkiksi etätyön lisääntyminen saattaa
parantaa näkövammaisten tasavertaista asemaa työ‐
yhteisöissä, sillä etäkokouksissa ilmeiden ja eleiden
tulkinnan ja niillä viestimisenmerkitys vähenee.
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T
ätä juttua kirjoittaessani olen
palanut Pikku-Syötteen
lomalta. Tämän loman tunnel‐

mat ja tapahtumat ovat siis mielessä
päällimmäisinä. Siellä perheet koki‐
vat myönteisenä sen, että heillä oli
mahdollisuus tulla ”avaimet käteen”
-lomalle, jossa perhe sai uusia yhteisiä
kokemuksia, joita onmukavamuistella
myöhemmin ja tavoittaa uudelleen
”me koimme sen yhdessä” -hengen.
Vaikka yhdistyksen lomille suun‐

nitellaan valmista ohjelmaa ja erilai‐
sia aktiviteetteja, on tärkeää, että ne
toteutetaan perheen toiveita kuun‐
nellen. Jos vanhemmat kertovat
palautteessaan, että loma oli rento ja
rentouttava, olemme saavuttaneet
tavoitteemme.
Sokeain lasten tuki ry:n tapahtu‐

missa ja lomilla on myös usein mah‐
dollisuus kokeilla jotain harrastusta
kuten ratsastusta, alppihiihtoa, tan‐
dempyöräilyä tai eräretkeilyä. On
myös mahdollisuus saada ohjausta
siihen, miten näitä asioita voi tehdä
soveltaen niin, että perheen näkö‐
vammainenkin voi osallistua niihin
tasaveroisesti.

Olen toiminut Sokeain lasten tuki ry:n toiminnanjohtajana vuoden. Tänä aikana olen

tavannut tapahtumissa ja lomilla kivoja perheitä. Olen nähnyt ja kokenut lasten ja

nuorten riemun sekä sen onnen, kun opitaan jokin uusi taito tai koetaan yhdessä

jotain aivan uutta. On ollut myös hienoa nähdä perheiden nauttivan yhdessä olosta ja

yhteisistä kokemuksista.

Lähde lomalle!

Koiramaisen viikonlopun aikana huh-
tikuussa elettiin koira-arkea ja nau-
tittiin hyvästä seurasta.



Kevään ja kesän lomille on tullut mukavasti ilmoittautumisia. Mah-
dollisista äkkilähdöistä ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-sivuilla ja
Instagramissa. Kannattaa siis ottaa nämä somekanavat seurantaan.
Tässä vielä tiedoksi yhdistyksen kevään toimintaa, jonne voi ilmoit-
tautua:

7.5.2022 Jääkiekkotapahtuma yhteistyössä Aisti Sportin kanssa Jyväsky-
lässä. Ilmoittautuminen: aistisport.com/2022/02/10/nakovammaiskiekon-
tapahtumapaiva-jyvaskylassa-7-5-mukana-naytosottelu/

14.5. Lintutorni-tapahtuma yhteistyössä HUN:n kanssa Helsingissä.
Ilmoittautuminen www.sokeainlastentuki.com/tapahtuma

17.5. Avoimet ovat ammattilaisille Malmin toimistolla yhteistyössä
Näkövammaiset lapset ry:n kanssa.
Ilmoittautuminen www.silmatera.fi/toiminta

15–19.6. Brändön pyöräilyloma yhteistyössä Malikkeen kanssa.
Ilmoittautuminen www.tukiliitto.fi/tapahtuma/pyorailymatka-brandoon-
15-19-6-2022-ahvenanmaan-saaristo/

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

S i l m ä t e r ä 2 / 2 0 2 2 41

TERVETULOA LOMALLE!

Vaikka lomat ovat toiminnallisia,
on aina tärkeää kuunnella perhettä ja
heidän toiveitaan. Tärkeintähän on
irtiotto arjesta, pysähtyminen
yhdessä oloon, sanalla sanoen ren‐
toutua niin, että jaksaa jatkaa omassa
arjessaan.

Kiinnostuitko yhdistyksen
lomista?
Sokeain lasten lomat ovat pääsääntöi‐
sesti perheille maksuttomia, eikä
lomissa ole omavastuuta. Yhdistyk‐
sen jäsenyyttä ei myöskään vaadita.
Olennaista on, että perheessä on alle
16-vuotias näkö- tai moninäkövam‐
mainen nuori. Ensikertalaiset ovat
aina etusijalla lomia myönnettäessä.
Lomalle lähdettäessä tulee muistaa
myös, että kyseessä on perheloma.
Tämän vuoksi perheet vastaavat itse
matkavakuutuksesta.
Vuoden 2023 lomat ilmestyvät

yhdistyksen kotisivuille loppusyk‐
systä. Ensikertalaisten kannattaa olla
lomatoiveissaan yhteydessä minuun
heti, kun loma-asiat tulevat ajankoh‐
taisiksi. Näin voimme ryhtyä suun‐
nittelemaan juuri sinun perheesi toi‐
velomaa, joka voisi toteutua jo
vuonna 2023.

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

FB Sokeain_lasten_tuki_ry
IG Sokeain lasten tuki ry

Sokeain lasten tuki järjestää Helsin-
gissä lintutorni-tapahtuman touko-
kuun puolivälissä yhteistyössä
HUN:n kanssa.
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YK:n vammaiskomitealta tärkeä
päätös
Henkilökohtaisen avun voimavararajaus syrjii kehi-
tysvammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea pää-
töksenteossaan. Vammaispalvelulakia on muutet-
tava siltä osin.

YK:n vammaiskomitea on julkaissut merkittävän
ratkaisun Suomesta tehtyyn yksilövalitukseen, joka
koski henkilökohtaisen avun voimavararajausta.
7.4.2022 tehty ratkaisu oli vastaus yksilövalitukseen,
joka oli tehty korkeimman hallinto-oikeuden ratkai-
susta KHO 14.6.2017 T 2911.

Vammaiskomitea katsoi ratkaisussaan Suomen
valtion loukanneen sopimuksen 19 ja 5 artikloja, kun
kehitysvammaiselle valittajalle ei ollut myönnetty
henkilökohtaista apua, jotta hän olisi voinut sen
avulla asua itsenäisesti.

– Henkilökohtaisesta avusta on poistettava voima-
vararajaus, ja apua tulee järjestää jokaiselle sitä tar-
vitsevalle vammaiselle henkilölle hänelle sopivalla
tavalla, korostaa Tukiliiton lakimies Tanja Salisma.

Opaskoirille uusi koulu Vantaalle
Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun uudisra-
kennus Vantaan Itä-Hakkilassa avattiin huhtikuun
alussa. Rakennus sijaitsee entisen koulurakennuk-
sen vieressä.

– Koulu on rakennettu tulevaisuutta varten. Siksi
opaskoirayhteisössä on otettava huomioon ilmas-
tonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen ja
niiden vaikutukset opaskoiratyöhön. Ja myös opas-
koiratyöhön pätee valtionhallinnon palvelulupaus:
teemme tulevaisuuden kestävää arkea, totesi sosi-
aali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies
Merja Heikkonen, jolla itselläänkin on opaskoira.

Uudessa Opaskoirakoulussa sijaitsevat muun
muassa koulutettavien koirien osasto, hoito- ja pen-
tuosasto pienille ja isommille pennuille, eläinkli-
nikka, spermapankin tilat, asiakaspalvelutila, sosi-
aalitilat ja pieni toimisto. Rakennuksen suunnittelun
lähtökohtana on ollut koirien hyvinvointi.

Suomalaisia mukana
näkövammaiskiekkoturnauksessa
Suomalainen näkövammaiskiekko ja Aisti Sport
olivat ensimmäistä kertaa edustettuna kansainväli-
sessä näkövammaiskiekkoturnauksessa

Joni Kokko ja Jukka Pulkkinen pelasivat
25.–27.3.2022 ensimmäisinä suomalaisina viralliset
näkövammaiskiekko-ottelut Canadian National
Blind Hockey Tournamentissa. Heidän turnauksessa
edustamansa Seeing Ice Dogs voitti lopulta hopeaa
häviten vain alkusarjassa ja finaalissa turnauksen
voittaneelle Ice Owls -joukkueelle.

Canadian National Blind Hockey Tournament on
vuodesta 2013 asti järjestetty turnaus, joka maalis-
kuussa kerää yhteen vuosittain Kanadan parhaat
näkövammaiskiekkoilijat ja nykyään myös kansain-
väliset tähdet.

Liki kolmannes eroperheiden
lapsista vuoroasujia
Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan lähes 30
prosenttia erillään asuvien vanhempien lapsista
asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona.
Yleisintä vuoroasuminen on hyvin toimeentulevilla
vanhemmilla. Pienituloisilla vanhemmilla ei sitä
vastoin ole välttämättä varaa asua riittävän tilavasti
ja lähellä toisiaan, mikä helpottaisi vuoroasumisen
arkea.

Eroperheiden taloutta kiristää myös se, että Suo-
messa lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite, ja
lapsilisä maksetaan vain tässä osoitteessa lapsen
kanssa asuvalle vanhemmalle.

Vuoroasumisessa vanhemmat useimmiten kui-
tenkin jakavat lapsesta koituvat kustannukset, joten
nykymalli ei vastaa tämän päivän tilanteeseen?

Nykytilanteen korjaaminen liittyy isoon sosiaali-
turvan uudistukseen, jota valmistelee vuosiksi
2020–2027 perustettu parlamentaarinen sosiaali-
turvakomitea.
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Nauttikaamme
kesästä!


