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Uutisia

Pääkirjoitus

Ronja testasi ostoskeskuksen
Uudet ostoskeskukset pyrkivät olemaan esteettö-

mämpiä kuin ennen. Testasimme Ronja Hampfin

kanssa, miten esteettömyys sujuu uudessa espoo-

laisessa kauppakeskuksessa Lippulaivassa.

Kolumni: Maija Somerkivi
Överiksi on mennyt

Yhdistys
Mm. Iloisia kohtaamisia, Äitien viikonloppu, Itä-

Suomen viikonloppu, Oo mun kaa! -kerhot, Nuor-

ten taloudenhallinta.

Omaan kotiin
Arto ja Pauliina Hippula kertovat, miltä tuntuu,

kun tytär suunnittelee muuttoa pois kotoa.

My Own Life -työpajoissa
otettiin arkea haltuun
Näkövammaisten nuorten My Own Life -projek-

tissa harjoiteltiin mm. keittiöaskareita, työelä-

mätaitoja tai hengailtiin yhdessä mentorien

kanssa.

Aletta hakee TUVA-vuodesta
rohkaisua ja ideoita
Helsinkiläinen 15-vuotias Aletta Vuorela aloitti

elokuussa toisen asteen opiskelut Ammattiopisto

Livessä Espoossa vuoden kestävillä TUVA-opin-

noilla.

Nuorimmat asiakkaat
kaksikuukautisia vauvoja
Näkövammaisen lapsen fysioterapeutin pitää

osata viedä oma osaamisensa käytäntöön, jotta

myös lapsen lähipiiri osaa kuntouttaa ja käsitellä

lasta.

Kolumni: Ronja Hampf
Uusi pelottaa – ja on kivaa.

3/2022 Tässä numerossa
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Alisan perheen voimavarana yhteiset
hauskat asiat
Alisa Parpalan näköongelmat alkoivat vauvana.

Yhdeksän kuukauden iässä havaittiin, että hänen

kummassakin silmässään on syöpäkasvainta, reti-

noblastoomaa.

Alisan tarina
Alisan tarina on kirja kahdesta syövästä, näkö-

vammasta, raskaista hoidoista, lastensairaalan

Taika-osastosta, toipumisesta, perheestä, ystä-

vistä ja unelmista. Kirja perustuu Alisan haastatte-

luihin.

Braille Bricks -palikat avuksi pisteiden
oppimisessa
Jo toistasataa näkövammaista lasta on saanut

LEGO Braille Bricks -palikat avukseen pistekirjoi-

tuksen opettelemisessa sekä kouluissa että päivä-

kodeissa.

Kolumni: Merja Rukko
Oispa lunta!

Mistä tukea, kun nuori haluaa
itsenäistyä
Parikymppinen näkövammainen nuori haluaa itse-

näistyä ja muuttaa omaan kotiin. Monet käytännön

asiat kuten kotitöistä selviytyminen tai kaupassa

käynti askarruttavat häntä.

Teresasta tuli uimari
Jyväskylässä asuva 12-vuotias Teresa Jämsä löysi

mieliharrastuksensa uinnista. Tällä hetkellä hän

ui kilpaa uintiseura Jyväskylä Aallossa ja jaksaa

harjoitella ahkerasti.

Kirja: Puhelimen pomoksi

Kolumni Ville Ukkola
Tukeva pohja tärkeälle askeleelle

Sokeain lasten tuki ry
Seikkailuloma Kuusamossa

36

32

40

Tilaa uutiskirje: www.silmatera.fi

C
E

L
IA

M
A

A
R

IT
T

Ö
R

M
IK

O
S

K
I-

H
A

M
P

F
M

IN
N

A
J

Ä
M

S
Ä



4 S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 2S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 24

Tanssisirkuskerho Turussa
syys-marraskuussa
Tanssisirkuskerhossa harjoitellaan niin sirkuksen
kuin tanssin tekniikkaa ja tehdään näistä yhdistel-
miä leikin hauskuutta unohtamatta. Teemat johdat-
televat lapset oppimaan tanssin ja sirkuksen keinoin
tilan hahmottamista, omaa kehoa, anatomiaa, eri
suuntia ja ajan sekä tilan kehollistamista.

Tanssisirkuskerho on suunnattu kouluikäisille
näkövammaisille lapsille. Ryhmään otetaan kahdek-
san lasta. Kerhoa vetää sekä sirkusohjaaja että
tanssinopettaja. Lisäksi mukana on kaksi yleisavus-
tajaa. Jos lapsella on oma henkilökohtainen avus-
taja, hänkin voi tulla mukaan.

Kerho järjestetään syys-marraskuu 2022 aikana
seitsemän kertaa keskiviikkoisin Kupittaan puistossa
sijaitsevassa Timanttiteatterissa. Kerhon järjestävät
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto ja Näkövam-
maisten liitto. Sokeain Lasten Tukisäätiö tukee
taloudellisesti toimintaa. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset: jaana.engblom@nkl.fi tai p. 050 591 8167.

THL:n tutkimus:
Vauvan kiintymyssuhde
vaikuttaa moneen asiaan
Tuore THL:n seurantatutkimus osoittaa, että äidin
vahva kiintymyssuhde lapseen ja sosiaalisen verkos-
ton tuki vaikuttavat hyvin positiivisesti pikkulapsen
psykososiaaliseen hyvinvointiin. Kaksivuotiaan psyko-
sosiaalinen hyvinvointi tarkoittaa esimerkiksi sellaista
turvallisuudentunnetta, että lapsi kykenee suuntautu-
maan maailmaan uteliaasti ja kokemaan siitä onnis-
tumista ja iloa. Tämä palvelee lapsen iänmukaisia
itsenäistymispyrkimyksiä sekä tasapainoisen tunne-
elämän ja hyvän käyttäytymisen kehittymistä.

Äitien loppuraskauden aikaiset negatiiviset odo-
tukset omasta kyvystään pitää huolta vauvastaan
sekä heikompi kiintymys vauvaan 3–8 kuukauden
iässä heijastuivat lapsen heikompaan psykososiaali-
seen kehitykseen vielä kahden vuoden iässä. Lapsen
käytös tällöin viestii epäluottamusta siihen, että
hänen tarpeisiinsa vastataan, ja siihen että hän voi
missä tilanteessa tahansa turvautua vanhempaan.

Pisteillä voi piirtää
Pistekirjoituskoneella tai pistekirjoitustaululla ja
naskalilla voi kirjoittamisen lisäksi piirtää. Piirtämi-
seen käytetään erilaisia pistekirjoitusmerkkejä ja
niistä syntyviä muotoja, joita yhdistelemällä syntyy
kuvia.

Näkövammaisten liiton liiton Airut 3/2022 kertoo,
kuinka Anne-Laure Janssen valmistui pisteohjaa-
jaksi vuonna 2019. Hän on aina pitänyt piirtämisestä,
koska se on hauskaa ja luovaa.

Pistekirjoitusmerkit ja niistä syntyvät erilaiset
muodot ovat pisteillä piirtämisen perusta. Lähes
kaikki kuvat ovat pallojen, suorakulmien ja kolmioi-
den yhdistelmiä.

– Hyvän pistepiirroksen pitää olla helposti tunnis-
tettavissa ja siinä on oltava mahdollisimman vähän
yksityiskohtia. Isompi kuva on helpompi piirtää,
Janssen sanoo.

Erityinen sisaruus -opas
Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu opas
on ilmestynyt. Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoa
erityisestä sisaruudesta ja sisarusten kohtaami-
sesta varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökul-
masta.

Opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille erityi-
sestä sisaruudesta: https://www.erityinensisaruus.fi/
media/opas-varhaiskasvatuksen-ammattilaisille_
liimatainen_valmis.pdf
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Uskallan väittää, että suomalaisilla nuorilla on tällä hetkellä tulevaisuus pak‐
summassa sumussa kuin parilla heitä edeltävällä nuorisosukupolvella. Maail‐
manlaajuisessa vertailussa asiat ovat tietenkin edelleen hyvin, mutta kuitenkin:
opiskelupaikka on kiven alla ja sen jälkeen työpaikka vielä raskaamman kiven
alla, ilmaston lämpeneminen etenee, Ukrainan sota uhkaa Euroopan ja koko
maailman rauhaa…
Tällaisena edessä oleva elämä näyttäytyy kaikille nuorille. Jos nuorella sattuu

lisäksi olemaan näkövamma, ikävien asioiden luettelo pitenee vielä huomatta‐
vasti. On nimittäin tosiasia, että tilastollisesti nämä nuoret hakeutuvat muita
harvemmin korkea-asteen koulutukseen, jäävät useammin työ- ja opiskeluelä‐
män ulkopuolelle ja kokevat muutenkin olevansa yksinäisiä ja syrjässä vähän
kaikesta.
Samaan hengenvetoon pitää tietenkin todeta, että jotkut näkövammaiset

nuoret pärjäävät oikein hyvin.
Tässä lehdessä esitellään pari vuotta sitten aloitettuaMy Own Life -projektia,

jonka tarkoituksena on auttaa juuri näitä nuoria kaikenlaisissa tavallisen arjen
ja myös tulevaisuuteen liittyvissä monimutkaisemmissa asioissa. Projektin
osana toimivissa työpajoissa havaittiin selvästi, kuinka ujoiksi, syrjäytyneiksi ja
itsestään tavattoman epävarmoiksi on jotkut näkövammaiset nuoret tässä
meidän tasa-arvon ihanneyhteiskunnassa ”kasvatettu”.
Työpajoissa harjoiteltiin mm. tavallisia keittiöaskareita, puhelimessa asioin‐

tia ja ilmaisutaitoja yleensäkin, jopa sitäkin, mitä on otettava huomioon kun
menee työpaikkahaastatteluun. Siis sellaisia asioita, joista jokaisen nuoren luu‐
lisi oppivan ainakin alkeet jos ei kodissa niin viimeistään koulussa.
Kun näin ei ole kuitenkaan ilmeisesti tapahtunut, niin syynä voi olla vain se,

että nuoren näkövammaisen rohkeutta ja itsetuntoa on onnistuttu jossain
määrin nujertamaan. Ohjaako siis asenneilmapiiriä vammaisuuteen suhtau‐
tuva ehkä täysin tiedostamaton alistamisen ja mitätöinnin piilometodi?
Ei siis ihme, että työpajoissa sai seinäkiipeily niin

suuren suosion. Siinähän nuorten näkövammais‐
ten annettiin tavoitella vapaasti korkeuksia ja
heittäytyä rohkeasti vaijerin varaan. Niin
pitäisi olla tavallisessa elämässäkin.

Kohti korkeuksia vaijerin varassa
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E
spoonlahteen valmistui tänä
keväänä uusi kauppakeskus,
Lippulaiva. Sen yhteyteen

tulee myös Länsimetron toiseksi vii‐
meinen pysäkki ennen Kivenlahtea.
Lippulaiva on kertonut, että näkö‐
vammaiset on otettu kauppakeskuk‐
sessa huomioon monella tavalla.
Tapaan Silmäterä-lehden kolum‐

nistinakin toimivan Ronjan kesäkui‐
sena keskiviikkona Lippulaivan taksi‐

Uudet ostoskeskukset pyrkivät olemaan esteettömäm-

piä kuin ennen. Testasimme Ronja Hampfin kanssa,

miten esteettömyys sujuu uudessa espoolaisessa

kauppakeskuksessa Lippulaivassa.

Ronja testasi
ostoskeskuksen

Teksti ja kuvat TIINA RUULIO

pysäkillä työpäivän jälkeen. Tähän voi
sisältyä jo pieni ongelma näkövam‐
maisen kannalta. Koska sisäänkäyn‐
tejä on saman kadun varrella kaksi,
voi olla vaikea tietää, kumman sisään‐
käynnin eteen esimerkiksi tilattu taksi
saapuu. Meille kävi juuri niin.
Ensimmäinen testi on taksititolpan

vieressä oleva kauppakeskuksen sisään‐
käynti, joka näyttää toimivan Ronjan
mielestä hyvin: kauppaan johtaa

sopivan loiva esteetön kulku eikä
kynnyksiä ole. Ovet avautuvat auto‐
maattisesti.Myös lattian esteettömän
reitin merkit alkavat heti ulko-ovelta.
Merkkejä on kahta tyyppiä, jatku‐

vampi valkoisella maalattu opaste‐
raita (materiaaliero) sekä risteyskoh‐
tia osoittavat kohokuviot. Ronja tun‐
nistaa kummatkin valkoisella kepil‐
lään, jota hän pitää aina mukanaan,
sokea kun on.

Minne tilata kyyti, kun sisäänkäyn-
tejä on useita? Siinä olikin pohtimista
uuden ostoskeskuksen edustalla.
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Lippulaivassa on 20 kännykällä toimivaa äänimajakkaa, joiden tarkoituksena on opastaa näkövammaista liikkumaan
kauppakeskuksessa. Äänimajakan viestejä ei saatu kuulumaan kuin osittain ensimmäisellä testikerralla.

– Olen nähnyt näitä aikaisemmin‐
kin uusimmissa kauppakeskuksissa,
vaikkapa Triplassa, sanoo Ronja.
Myös esimerkiksi EspoonMatin‐

kylän bussiterminaalissa noudatetaan
samaa merkintätapaa.

Äänimajakoissa
kehittämisen varaa
Lippulaivaan on saatu 20 äänimajak‐
kaa, joissa on kolmitasoinen opastus
näkövammaisille. Opastuksen saa
kuuluviin mm. MyMoveo-sovelluk‐

sella, jonka Ronja oli ladannut etukä‐
teen kännykkäänsä.
Äänimajakoiden opastus ei meille

avaudu. Se oli melko niukkaa ja
näytti toimivan vain satunnaisesti
jonkin tietyn hissin tai sisäänkäynnin
kohdalla. Parhaiten se toimi ostos‐
keskuksen kolmannessa kerroksessa
kirjaston, Espoon kaupungin ja
Kelan asiointipisteen lähellä.
– Äänimajakoissa on vielä kehittä‐

misen varaa. Äänimajakat eivät ker‐
toneet esimerkiksi lähellä olevista

hisseistä tai liukuportaista puhumat‐
takaan niiden suunnista. Suunnat
ovat näkövammaisille tärkeitä. Sen
sijaan eri sisäänkäynneistä kerrotaan,
mutta ei niiden sijoittumisesta suh‐
teessa muuhun kauppakeskukseen,
ajattelee Ronja.
Ronja arvelee, että puutteet saatta‐

van johtua siitä, että Lippulaiva on
avattu vasta äskettäin.
– Ehkäpä äänimajakoita ei ole

ehditty asentaa ja käynnistää vielä
kunnolla, hän arvelee.
Ronja havaitsee kuitenkin liuku‐

portaat ja hissit myös niiden oman
äänen perusteella.
Hyvänä ideana Ronja piti sitä, että

äänimajakka antoi oman erilaisen
äänimerkin kirjastoa lähestyttäessä ja

Äänimajakoissa on vielä
kehittämisen varaa.”
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kertoi myös, että lähellä kirjastoa
sijaitsee asiointipiste erittelemättä
kuitenkaan sen laatua (Kela, Espoo-
Info, Kirjasto).
Risteyskohtia on kauppakeskuk‐

sessa vähän, sillä kolmikerroksisen
ostoskeskuksen pohjapiirros on mah‐
dollisimman yksinkertainen. Se
perustuu yhteen suoraan pitkään ja
leveään käytävään, jonka kummalla‐
kin puolella on eri liikkeitä, kaup‐
poja, kahviloita jne. Ronja pitää siitä.

Iloisia yllätyksiä hissillä
Hissin luona odotti iloinen yllätys:
pistekirjoituksella kerrottu kerrosin‐

formaatio. Sama toistui hissin sisällä.
Sen sijaan hissin ääniohjaus oli puut‐
teellinen. Se kertoi, mihin kerrokseen
saavuttiin, mutta ei sitä, onko hissi
menossa ylös- vai alaspäin.
Kolmannessa kerroksessa on vielä

eräs mainio yksityiskohta. Hissiä
lähestyttäessä lattian materiaali muut‐
tuu hissien levyiseltä alueelta. Ronja
ei ole aiemmin kokenut vastaavaa.
Yleensä Ronja käy ostoskeskuk‐

sissa jonkun ystävänsä tai avustajansa
kanssa.
– Vaikka ostoskeskuksessa olisi

esteetöntä liikkua, en kuitenkaan
löydä sieltä eri liikkeitä. Tarvitsen

siis joka tapauksessa apua. Tilanne
on varmasti toinen näkövammai‐
selle, joka näkee edes vähän, hän
sanoo. Myös monet opasteet ja ääni‐
majakat toimivat heillä varmasti
paremmin.
Eräs mahdollisuus Ronjalle olisi

käyttää Be-My-Eyes -kännykkäsovel‐
lusta, jonka kautta soittamalla voi
saada apua eri paikkojen löytämi‐
seen. Ronja kuitenkin lähtee ostos‐
keskukseen mieluummin jonkun
toisen kanssa.

Liikkumisesta
Ronja arvostaa uusia ostoskeskuksia,
joissa on ylipäätään helpompi
kulkea ja samalla hahmottaa omaa
sijaintia.
– Pääsen useimmiten liikkumaan

kaikkialla melko helposti. Uintihar‐
rastuksiin ja kouluun olen mennyt
tähän saakka taksilla, mutta nyt olen
ryhtynyt harjoittelemaan julkisilla
kulkuvälineillä uutta koulumatkaa
lukioon. Uuden reitin opetteluun saa
noin 10–20 ohjauskertaa, hän
kertoo.
– Opaskoiraa en voi ajatella ennen

kuin täytän 18 vuotta. Ymmärrän
ikärajan hyvin, sillä koirasta pitää
osata ottaa vastuuta, hän sanoo.
Menemme lopuksi mehubaariin

puhumaan esteettömyydestä.
– Mielestäni fyysistä esteettömyyt‐

tä hankalampaa ja useimmiten eteen
tulevia asioita ovat arjen esteelliset
asenteet. Törmään siihen koko ajan.
Ihmiset eivät osaa oikein suhtautua
minuun. He saattavat puhua ikään
kuin olisin viisivuotias, säälitellä, olla
liian avuliaita ja kysellä kaikenlaista
henkilökohtaista. Ehkä he tarkoitta‐
vat pohjimmiltaan hyvää, mutta tule‐
vat samalla loukanneeksi minua. Asia
raivostuttaa ja harmittaa.

Yleensä Ronja käy ostoskeskuksissa jonkun ystävänsä tai avustajansa kanssa.
– Vaikka ostoskeskuksessa olisi esteetöntä liikkua, en kuitenkaan löydä sieltä
eri liikkeitä. Tarvitsen siis joka tapauksessa apua.
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Näkövammaisten liiton esteettö-
myysasiantuntija Juha Sylberg
sanoo, että Ronjan tekemät havain-
not Kauppakeskus Lippulaivan näkö-
vammaisille tarkoitetuista opasteista
antavat ajattelemisen aihetta mm.
äänimajakoiden parantamisen tar-
peesta.

– Sitäkin voitaisiin miettiä, että
jokaisella hissillä ja sisäänkäynnillä
olisi oma merkkiäänensä, joka olisi
helposti tunnistettavissa vähän
samaan tapaan kuin Lippulaivan kol-
mannen kerroksen kirjastossa.

Äänimajakoiden käyttö
vaatii totuttelua

– Nyt pitäisi pohtia, miten opastus metrosta kauppakeskuksen yhteydessä
sijaitsevaan bussiterminaaliin hoidetaan, sanoo Näkövammaisten liiton
esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg.

Äänimajakoissa on tällä hetkellä
kolme eri opastustasoa, jotka eivät
avautuneet Silmäterän testissä kun-
nolla ainakaan ensi kertaa kauppa-
keskuksessa asioivalle sokealle nuo-
relle. Niistä ei saatu irti liikkumista
auttavaa informaatiota puhelimen
oletusasetuksilla.

– Älykkäiden äänimajakoiden
käyttö MyMoveo-sovelluksen avulla
vaatii lisäksi luultavasti käytön opas-
tusta samaan tapaan kuin sokeiden
puhuva GPS-sovellus BlindSquare.
Molemmissa on niin paljon säädettä-

viä ominaisuuksia, että niiden teho-
kas käyttö kannattaisi opiskella
vaikka paikallisen ICT-ohjaajan tai
liikkumistaidon ohjaajan avulla,
kertoo Sylberg.

Lyhyitä ja pitkä viestejä
Harva tietää sitäkään, että äänimaja-
kat voi käynnistää BlindSquarella
MyMoveo-sovelluksen lisäksi. Ääni-
majakoiden käyttö on kuitenkin
yleistymässä mm. sairaaloissa ja
julkisten liikennevälineiden asemilla
ympäri Suomea, jatkaa Sylberg.

– Tällä hetkellä käyttäjiltä toivottai-
siin ennen kaikkea palautetta siitä,
ovatko majakoiden viestit liian sup-
peita tai pitkiä. Jos esimerkiksi käyt-
täjät haluavat, että majakka lukee
kohteesta kokonaisen sanakartan
vaikkapa sisäänkäynnin kohdalla, on
se teknisesti helppo toteuttaa.

Cityconin omistamassa Lippulai-
vassa on 20 äänimajakkaa, ja alaker-
roksiin rakennettavalle uudelle met-
roasemalle niitä tulee vielä 10 lisää.

– Lisäksi pitäisi pohtia, miten
opastus metrosta kauppakeskuksen
yhteydessä sijaitsevaan bussitermi-
naaliin hoidetaan.

Tällä hetkellä äänimajakatkaan
eivät tunnista kauppakeskuksen liik-
keitä.

– Teimme Hämeen Ammattikor-
keakoulun kanssa testin, jossa lai-
toimme kauppakeskukseen Applen
iBeacon-majakoita. Ne kertoisivat
näkövammaisille yksittäisistä kau-
poista ja niiden suunnista. Näytti
kuitenkin siltä, että sokeilla käyttä-
jillä ei ollut kiinnostusta lähteä hen-
gailemaan kauppakeskuksessa. He
menivät sinne mielellään jonkun
kanssa ostamaan tiettyä asiaa.
TIINA RUULIO
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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.

Överiksi on mennyt

A
jattelen, että länsimaissa olemme sairastu‐
neet turvallisuuden tavoitteluun. Siitä on
tehty bisnestä, politiikkaa ja sitä saadak‐

semme olemme valmiita kaventamaan vapauk‐
siamme. Tekninen kehitys ja tiedon tulva mahdol‐
listavat sen, että voin jatkuvasti etsiä lisää turvaa
ympärilleni. Kun tiedostan vaarat ja niiden torjumi‐
seen kaupataan välineitä, miksipä en siihen tarttuisi.
Elämästä tulee helposti jatkuvaa riskienhallinta‐
työtä, jossa etsii automaattisesti vaaranpaikkoja ja
markkinoiden parhaita tapoja torjua niitä.
Olen sitä mieltä, että tämän turvallisuuden

tavoittelun yksi aiheuttaja on media. Lehdistä on
saanut lukea varoituksia mahdollisesti vaarallisista
oireista tai siitä, miten esim. lumityöt, sydänsurut
tai puutarhatyöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.
Myös päättäjät perustelevat päätöksiään turvallisuu‐
den lisäämisellä. EU on turvallisuutemme nimissä
rajoittanut sitä, mistä somessa voi ylipäätään kes‐
kustella. Yritykset ottavat tietenkin kaiken hyödyn
irti kuluttajien lisäturvan kaipuusta. Tämä näkyy
hyvin lasten tuotteissa, jossa erilaisista vauvahälytti‐
mistä ja turvallisista leikkivälineistä on tehty raakaa
bisnestä. Koulussa pelataan pehmeällä pallolla ettei

vain sattuisi mitään ja leikkipaikoilta on poistettu
mahdollisesti vaaralliset välineet.
Vaatii paljon, että pysyy rauhallisena ja realisti‐

sena tämän hypetyksen keskellä. Helposti mieleen
tulee, että jos nyt jätän ostamatta sen testien turvalli‐
semman turvaistuimen, kätkythälyttimen tai annan
lapseni kiipeillä puissa tai liikkua yksin bussilla, olen
huono äiti ja vaarannan tahallani lapseni hengen.
Tämä tie on kuitenkin loputon. Elämä on vaarallista
eikä kaikkia riskejä pysty ikinä torjumaan. On myös
osattava päästää irti, annettava lapsen itsenäistyä ja
elää. Elämä on arvokasta, mutta sitä on uskallettava
elää.
Itse oivalsin, että turvan tunteen voin löytää vain

sisältä päin. Kun käsittelin ne pelot, jotka ajoivat
minut tekemään riskianalyysejä ja hamuamaan
ulkoista turvallisuutta, löytyi sisäinen rauha ja pys‐
tyin hyväksymään rajallisuutemme. Kun tein tämän
sisäisen työni, tuntuvat nyt median lietsomat uhka‐
kuvat vain turhalta pelottelulta, johon reagoiminen
vie turhaa energiaa. En nyt tarkoita tällä tietenkään
sitä, että ihminen toimii tietoisesti vastoin ohjeita
tai tervettä järkeä. Jokaisen kannattaa etsiä omat
rajat ja pitää niistä kiinni.

Puheenjohtajalta
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Näkövammaisten lasten perheet ovat kesän aikana retkeilleet muutamilla

kotieläintiloilla ja Tiedekeskus Heurekassa. Viisitoista 8–13-vuotiasta näkö-

vammaista lasta seikkaili Oo mun kaa! -leirillä ja Perheleirillä lomailtiin neljän

perheen kanssa helteisessä säässä. Tapahtumissa on tavattu uusia tuttavuuk-

sia ja kohdattu vanhoja tuttujakin. Syyskaudella on luvassa muun muassa per-

heviikonloppuja, lasten kerhoja ja marraskuussa juhlitaan Sokeiden viikkoa

viidessä HopLopissa. Seuraathan tapahtumia Facebookissa, Instagramissa

sekä silmatera.fi -sivuilla. Tervetuloa mukaan!
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Äitien viikonloppu
1.–2.10.2022

Syysviikonloppu
22.–23.10.2022

Itä-Suomen viikonloppu
28.–30.10.2022

Myllytalo, Hämeenlinna

Hengähdystauko näkövammaisten lasten äideille
vertaisten parissa, lepoa ja virkistystä kauniissa
maalaismiljöössä vain 3,5 kilometriä Hämeenlinnan
rautatieasemalta. Ohjelmassa on kehon ja mielen
hoitoa syvävenyttelyllä ja äänimaljarentoutuksella.
Viikonlopussa rauhallisuus ja kiireettömyys ovat
keskiössä. Majoitus muistuttaa huoneistohotellia.

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.

Lomakoti Kotoranta, Nurmijärvi

Syysviikonloppu tarjoaa koko perheen luontoretkei-
lyä Sääksjärven rannalla. Lomakodin läheisyydessä
on Seitsemän veljeksen vaellusreitti, jossa nautitaan
metsän rauhasta. Metsäretken jälkeen voi rentoutua
rantasaunalla. Leiri alkaa lauantaina lounaalta 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 keskus-
tan kupeessa sijaitsevasta hotellista. Leiri alkaa per-
jantaina klo 19 tuhdilla iltapalalla ja päättyy sunnun-
taina 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.
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Syksyn Oo mun kaa!
-kerhot
Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden
mukaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrel-
laan ja tavataan kavereita. Ohjauksesta vastaavat
pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerho on
maksuton osallistujille.

Helsinki
Kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.

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
Oo mun kaa! -etäkerho on suunnattu 8–13-vuotiaille
näkövammaisille lapsille. Kerho kokoontuu kerran
kuukaudessa Teamsin välityksellä. Syksyn teemat
suunnitellaan syyskuun etäkerhossa.

torstai 1.9. klo 17–18
keskiviikko 12.10. klo 17-18
tiistai 8.11. klo 17–18
keskiviikko 14.12. klo 17–18

Sisu-kerho

Nuoren taloudenhallinta

Sisu-kerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövam-
maisille lapsille. Kerhossa tanssitaan, tehdään
luovia liike- ja pariharjoituksia erilaisten aistivälinei-
den innostamina. Leikin lomassa harjoitellaan vuo-
rovaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja motoriik-
kaa vertaiskavereiden kanssa. Kerho on ilmainen
lapsille.

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin
kello 17.30–19.00 Näkövammaiset lapset ry:n toi-
mistolla. Osoite on Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.

Kerhopäivät ovat 20.9., 11.10., 15.11. ja 20.12.

Näkövammaisille nuorille ja heidän huoltajilleen
suunnattu etätilaisuus nuorten taloudenhallinnasta
keskiviikkona 5.10.2022 klo 15–17. Taloudenhallin-
nassa pitäisi osata monta asiaa. Millaiset ovat oman
kodin menot? Mihin rahaa kuluu? Mitä vuokrasopi-
muksen tekeminen tarkoittaa ja mihin se velvoittaa?
Miksi laskut pitää maksaa ajoissa ja mikä on tär-
keintä muistaa laskuja maksaessa? Entä jos ei ole
rahaa ja olet sortunut pikavippiin? Mitä jos velka-
määrä kasvaa? Mikä on maksuhäiriömerkintä? Mitä
maksaa ulosotossa maksamaton 20 € lasku? Mitä
tarkoittaa häätö?

Tilaisuudessa kuulet neuvoja talouden hallinnasta,
kuinka ehkäistä velkaongelmien muodostumista
sekä saat tietoa ulosottomenettelystä. Etätilaisuu-
den luennoitsijoina ovat ennakoivan talousneuvon-
nan asiantuntijat Sirpa Paananen ja Annika Tyynys-
niemi Ulosottolaitokselta.

Ilmoittautuminen 28.9. mennessä.
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Vertaisperheitä
sokkotreffeillä

Läheisten lauantai

HopLopissa Sokeiden
viikon juhlat

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.

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

Läheisten lauantai 26.11.2022 kello 10–16 on suun-
nattu näkövammaisten lasten perheiden läheisille
(isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.).

Miten vanhempi selviää erityislapsen vanhemmuu-
desta? Miten osaan olla ja toimia näkövammaisen
lapsen kanssa? Miten tuen koko perhettä parhaiten?

Päivän aikana saa tietoa näkövammaisen kasvusta ja
kehityksestä, tavata vertaisia ja vaihtaa kokemuksia.

Osallistuminen on ilmainen läheisille. Tarjolla on
aamukahvi ja lounas.

Paikka: Näkövammaiset lapset ry:n toimisto
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki

Toimisto sijaitsee Malmin juna-aseman välittömässä
läheisyydessä.

Ilmoittautuminen 23.10.2022 mennessä.

Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Pirkkala, Raisio ja Vantaa

Sokeiden viikkoa juhlitaan näkövammaisten lasten
perheiden kanssa kuudessa HopLopissa lauantaina
19.11. aamupäivästä. Lähde mukaan ja tule ilmai-
seen perhetapahtumaan!

Tarjolla on aamupalaa ja sisäleikkipuistojen huimat
leikkitilat vapaasti käytettävissä.

Touhuamaan saa jäädä, vaikka koko päiväksi.

Tapahtumapaikat:
klo 10–12 Joensuu (Raatekankaantie 4)
klo 9–11 Jyväskylä (Sorastajantie 1)
klo 10–12 Oulu (Alasintie 10)
klo 9–11 Raisio (Itäniityntie 16)
klo 9–11 Pirkkala (Saapastie 2)
klo 9–11 Vantaan Portin Retail Park (Antaksentie 4)

Ilmoittaudu 6.11. mennessä.
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Isä Arto ja tytär Pauliina Hippula kertovat, miltä ajatus tyttären kotoa pois muutta-

misesta tuntuu. Tampereen yliopistossa ohjelmistotuotantoa opiskeleva Pauliina

sanoo, että korona-aika on kypsyttänyt ajatusta omaan kotiin muuttamisesta.

Omaan kotiin

TIINA RUULIO

– Tiedän myös,
että en ole har-
joitellut riittä-
västi yksin liikku-
mista, koska olen
aina kulkenut
avustajan
kanssa. Voisin
varmaan hakea
lisää liikkumis-
taidon ohjausta,
kun ryhdyn asu-
maan itsekseni,
ajattelee Pauliina
Hippula.
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O
lemme olleet ehkä liikaa
yhdessä korona-aikana: minä
etäopiskelijana ja vanhemmat

etätöissä. Ajatus poismuutosta on vah‐
vistunut tämän vuoden aikana, kun
olemme olleet kaikki kolme nipussa
täällä kotona. Olisi kiva olla välillä
yksin, vaikka olenkin vähän uusavu‐
ton, naurahtaa Pauliina Hippula.
Pauliina on ollut muutenkin

paljon kotona viime vuosina, kun
opiskelu, lukeminen ja neulominen
ovat pitäneet hänet siellä iltaisinkin.

23-vuotias Pauliina syntyi runsaan
500 gramman keskosena, minkä seu‐
rauksena hän sokeutui.
– Pauliina on ollut pisteiden käyt‐

täjä koko elämänsä. Hän ei ole esi‐
merkiksi liikkunut kadulla yksin,
kertoo isä Arto.
Yliopistoa Pauliina on käynyt

avustajan ja taksikyytien avulla sil‐
loin, kun koululle on ylipäätään
menty. Hän on edennyt opiskeluis‐
saan hyvin. Kandidaatin tutkinto val‐
mistui kolmessa vuodessa, ja nyt jat‐
kossa hän suorittaa diplomi-insinöö‐
rin opintoja. Valmistuminen häämöt‐
tää vuoden tai parin päässä.
– Yliopistolla on ollut kiva käydä

aina välillä korona-aikanakin ryhmä‐
töitä tekemässä tai vaikka huvikseen.
Olen sosiaalinen ja teekkarit ovat
mukavaa porukkaa.

Apua pitää osata pyytää
Suunnitelmissa on ollut, että tyttä‐
relle hankittaisiin ensimmäinen

asunto isän ja äidin kodin lähettyviltä
Tampereen Niemenrannasta vielä
kuluvan kesän (2022) aikana. Lopul‐
linen asuinpaikka määräytyisi tule‐
van työpaikan mukaan.
– Pauliina on fiksu ja älykäs tyyppi,

ja uskon, että hän selviää asumiseen
liittyvistä käytännön ongelmista
hyvin. Vähän tietysti meitä vanhem‐
pia huolettaa ja ehkä surettaakin tyt‐
tären poismuutto kotoa, mutta uskon,
että hän esimerkiksi oppii pyytämään
apua, jos jokin asia ei suju.

Isä on päättänyt jo etukäteen, että
hän ei anna mahdollisen ikävän tun‐
teensa rasittaa tyttärensä elämää tai
suunnitelmia.
– Eikö isän tehtävä olekin nostaa

lapsi puuhun ja sanoa, että nyt tulet
sieltä omin voimin alas. Äiti Mirva
puolestaan on iloinen siitä, että Pauliina
on itse löytänyt halun lähteä omaan elä‐
miseen. Kyllä Pauliina on laskettavissa
reippaisiin tyttöihin, vaikkei hän ole‐
kaan liikkunut kaupungilla itsenäisesti.
Pauliina itsekin kertoo, että nimen‐

omaan avunpyyntö on hänelle vaikea
asia.
– Tiedän myös, että en ole harjoi‐

tellut riittävästi yksin liikkumista,
koska olen aina kulkenut avustajan
kanssa. Voisin varmaan hakea lisää
liikkumistaidon ohjausta, kun ryhdyn
asumaan itsekseni, ajattelee Pauliina.

Kodinhoidon rutiineista
Pauliina ei juurikaan epäile, etteivät
kodinhoidon rutiinit sujuisi häneltä

mukavasti. Hän on esimerkiksi
innokas leipuri ja reseptien sovel‐
taja. Imurointikin onnistuu. Tätäkin
etähaastattelua tehtäessä isän lauta‐
sella odottaa useampia valkosuklaa‐
mustikkapikkuleipiä jäähtymässä.
Joitain pieniä pulmia voi tietysti
tulla, kuten vaikkapa tummien ja
vaaleiden vaatteiden erottelu pyy‐
kinpesussa.
– Vanhemmatkin varmaan aut‐

taisivat minua jatkossa. Poismuuton
ei tarvitse olla ehdoton joko-tai-ti‐

lanne. Myönnän, että palvelu on
pelannut hyvin kotona, ja esimer‐
kiksi yksin kaupassa käynti askar‐
ruttaa minua jonkin verran. Olisi
varmaan hyvä, että asunnon lähellä
olisi kauppa ja ehkä puistokin.
Nykyään voisi olla helppoa tilata tai
hakea avustajan kanssa ruokia kau‐
pasta, jos ei halua joka kerta vaivata
myyjiä, hän pohtii.
Hän ei ole kokeillut opaskoiran

kanssa kävelyä.
– Suomessa prototyypiksi asti

kehitettyä opasrobottiakin voisi olla
kiva testata, voisi sen ohjelmointikin
kiinnostaa.

Opiskelijalle kunnon avustaja
Avustajien palkkaus on onnistunut
Tampereella, vaikkei heidän rekry‐
tointinsa olekaan helppoa.
– Isompi ongelma avustajissa on

ollut se, että usein akateeminen
opiskelu edellyttäisi avustajalta myös
sisällön ymmärtämistä, tämä koros‐

Vähän meitä vanhempia huolettaa ja
surettaakin tyttären poismuutto.”
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tuu erityisesti luonnontieteiden ja
tekniikan opinnoissa. Avustajan
pitäisi esimerkiksi osata kirjoittaa
oikein matematiikan ja fysiikan teh‐
täviä liitutaululta, jota käytetään
vielä yliopisto-opetuksessa. Myös
etäopiskelussa on ollut ongelmansa,
sillä opettajat käyttävät huonoa
englantia, josta ei tahdo saada
selvää, Arto Hippula sanoo.
Hyvä valinta avustajaksi voisi olla

esimerkiksi joku insinööriopiskelija
tai assistentti. Jatkossa korkeakou‐
luihin tulee varmasti yhä enemmän
sokeita opiskelijoita, ja tehokas opis‐
kelu edellyttäisi parempaa tukea.
Vaikka opiskelija olisi fiksu, esimer‐
kiksi ohjelmisto-opintojen välineet
eivät kaikilta osin ole vielä saavutet‐
tavia. Niinpä sokea opiskelija joutuu
tekemään huomattavasti enemmän
töitä kuin näkevä. Hankaluuksista
huolimatta Pauliina on selvittänyt
opintonsa erinomaisesti.
Isommassa kuviossa kyse on

näkövammaisen opiskelijan yhden‐
vertaisuudesta muihin opiskelijoihin
verrattuna. Käytännössä lainsää‐
däntö edellyttää sitä, että opiskelu‐
yksikkö tarjoaa riittävän tuen ja
pyrkii poistamaan muun muassa
opiskelun teknisiä esteitä, mihin esi‐
merkiksi koulutettu avustaja kyke‐
nisi. Yhdenvertaisuusvetoomuksen
tuloksena yliopisto tarjoaa opetta‐
jien apua teknisten ongelmien selvit‐
tämisessä.

Pandemia viivästytti
itsenäistymistä
Arto Hippula sanoo, että pandemia
on viivästyttänyt tyttären itsenäisty‐
mistä.
– Korona-aikana on puhuttu

paljon opiskelijoiden yksinäisyy‐
destä. Siksikään se ei ollut hyvä aika

muuttaa pois kotoa. Uskon tällä het‐
kellä, että hän lähtee pois silloin kun
aika on kypsä, kiirettä muutolle ei

ole. Se voi tapahtua nyt tai sitten
joskus myöhemmin valmistumisen
edetessä.

Arto Hippula uskoo, että tytär selviää yksin asumiseen liittyvistä käytännön
asioista hyvin. Hänen mukaansa pandemia on hidastanut tyttären itsenäisty-
mistä.
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T
ilannehan on ollut se, että esi‐
merkiksi Näkövammaisten
liiton Kuntoutus-Iiriksessä on

käynyt hyvin vähän alle 25-vuotiaita
kuntoutujia.

Näkövammaisten nuorten aktiivi‐
suutta ja omatoimisuutta tukeva My
Own Life -projekti alkoi vuonna
2020, ja viimeinen projektiin liittyvä
työpaja järjestettiin viime touko‐
kuussa. Näkövammaisten liiton pro‐
jektia rahoitti EU-pohjainen Central
Baltic -rakennerahasto. Työtä tehtiin
rinnakkain Viron sisarusjärjestön
kanssa. Vaikka työpajat olivat kum‐
mallakin maalla omat, niin ajatuksia,
kokemuksia ja suunnitelmia vaihdet‐
tiin läpi projektin.
Projektin aikana järjestettiin

kolme viisipäiväistä työpajaa 6–8
näkövammaiselle nuorelle. Nuoria
tuettiin tarvittaessa myös väliaikoina.
Osallistujien tausta tai näkövamman
aste vaihtelivat paljonkin.

Nuorten My Own Life -työpajoissa

TIINA RUULIO

– Hankkeen erikoisuutena tai
oivalluksena oli tarjota osallistujille
vertaistukea viiden näkövammaisen
mentorinuoren avulla. He olivat
mukana myös hankkeen suunnitte‐

lussa. Itse asiassa koko projekti käyn‐
nistyi mentoreiden rekrytoinnilla,
kertoo hankkeen projektipäällikkö
Hanna Forsman projektin yhteenve‐
tona toimineessa webinaarissa.

Salmisaaren kiipeilyareena Helsingissä saattoi olla My Own Life -hankkeen
huippukohta. Seinälle kiipeäminen ja vaijerien varaan heittäytyminen vaati jo
paljon rohkeutta ja sisua näkövammaisilta nuorilta.

OTETTIIN ARKI HALTUUN
Näkövammaisten nuorten My Own Life -projektissa harjoiteltiin mm. keittiöaskareita,

työelämätaitoja tai hengailtiin yhdessä mentorien kanssa. Projektin päämääränä oli

luoda uusia ideoita näkövammaisten nuorten kuntoutukseen ja selvittää, minkälaisiin

taitoihin tarvitaan apua.
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Mentorin rooli oli jossain vertaistsempparin,
ohjaajan ja kaverin välimaastossa.”
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– Seinäkiipeily oli varmasti projek‐
tin yksi kohokohta. Siinä lähdettiin
tavoittelemaan kohti korkeuksia ja
uskallettiin heittäytyä vaijerin varaan.
Tähän me pyrimme projektissakin,
jatkaa Hanna Forsman.

Mentorien merkitys suuri
Näkövammarekisteri kertoo nuorten
näkövammaisten tilanteesta karua
kieltään. Näkövammaiset hakeutuvat
muita harvemmin korkea-asteen
koulutukseen, jäävät useammin työ-
ja opiskeluelämän ulkopuolelle eläk‐
keen varaan ja asuvat kotona pidem‐
pään kuin ikätoverinsa. Näkövam‐
maisten nuorten syrjäytymisriski on
todellinen.

Kohokohtana seinäkiipeily
Projektin sivutuotteena syntyi myös
opasNäkövammaiset nuoret aktiivi‐
sina toimijoina, joka löytyy Näkö‐
vammaisten liiton sivuilta.
Työpajojen sisältö ja työskentelyta‐

vat olivat monipuolisia. Oli työpareja,
kokemustiedon jakamista, ohjausta,
tukemista, tositarinoiden kuuntele‐
mista ja niiden kautta oppimista sekä
erilaisten tilanteiden kohtaamista.
Harjoiteltiin mm. keittiöaskareita,
työpaikkahaastattelua, puhelimessa
asiointia ja ilmaisutaitoa. Toisaalta
myös hengailtiin, löhöiltiin, syötiin
karkkia ja keskusteltiin vapaasti – ja
kokeiltiin kiipeilyä Salmisaaren Kii‐
peilyareenalla.

Tämä oli myös My Own Life -pro‐
jektin lähtötilanne. Mentorien merki‐
tys oli projektissa kiistaton.
– Koin itsekin, että mentoroinnille

oli tarvetta. Monet projektin osallis‐
tujat pohtivat samoja asioita, joita
itsekin olen pohtinut näkövammai‐
sena nuorena. Esimerkiksi kun näkö‐
vammainen nuori asuu itsenäisesti,
niin miten hän hoitaa käytännön
asioita tai käyttää avustajaa, kertoo
mentorinuori Susanna Halme.
Susannan mukaan mentorin rooli

oli jossain vertaistsempparin, ohjaa‐
jan ja kaverin välimaastossa.
– Uskon, että pystyimme kannus‐

tamaan muita nuoria. Emmekä
puhuneet vain onnistumisista, vaan

Viimeisen työpajaviikon aikana toukokuussa My Own Life -projektin nuoret ja mentorit kokoontuivat Iirikseen. Viikon
”kick-offina” ja samalla kansalaistaitoa harjaannuttavana aktiviteettina toimi sammutusharjoitus.
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”My Own Life -hanke sai alkunsa,
kun pohdimme, miten näkövam-
maiset nuoret pärjäävät yhteis-
kunnassa”, kertovat Näkövam-
maisten liiton fysioterapeutti
Hanna Forsman ja näkövammais-
taitojen ohjaaja Timo Ylikarhu
Näkövammaiset nuoret aktiivisina
toimijoina -oppaan esipuheessa.

Oppaassa käsitellään vertais-
tuen voimaa, itsenäistä arkea, liik-
kumistaitoa, ryhtiä ja fyysistä
hyvinvointia, ammatinvalintaa,
opiskelua ja työelämää, tietotek-
niikkaa ja mielen hyvinvointia.
Lopuksi kerrotaan, mitä tukea
nuori voi saada Näkövammaisten
liitosta.

Esimerkiksi näkövammaisten nuorten mielen hyvinvointia lähestyttiin
MIELI ry:n mielenterveyden ”käden” avulla, jossa jokainen sormi mer-
kitsee yhtä mielenterveyden osa-aluetta: peukalo lepoa ja rentoutu-
mista, etusormi ravintoa ja ruokailuja, keskisormi ihmissuhteita ja tun-
teita, nimetön liikuntaa ja kehosta huolehtimista, pikkusormi harrastuk-
sia ja luovuutta sekä ranne kaiken tukena olevia arvoja ja päivittäisiä
valintoja.

Sinikka ja asuntonäyttö -otsikon alla puolestaan kerrotaan, miten
kuvitteellinen Sinikka voi päästä katsomaan itselleen sopivaa asuntoa,
jos hänellä ei ole käytössään taksia. Tärkeintä kaikessa on A eli asenne.
Se on Sinikalla kunnossa, sillä hän uskoo löytävänsä perille julkista lii-
kennettä käyttäen tavalla tai toisella.

Opas ja sitä tukeva podcast löytyvät Näkövammaisten liiton verkko-
sivuilta.

Opas vertaistuen voimasta
mielen hyvinvointiin

myös jännittämisestä ja mokailuista.
Kaikki tekevät sitä, sanoo Susanna
Halme.
Mentorointi toi myös mentoreille

uutta kokemusta ryhmän ohjaami‐
sesta, mitä he voivat hyödyntää
muissa töissä ja opiskeluissa.
Mentori Seemi Hintsanen puoles‐

taan muistaa, kuinka ujoja ja kuo‐
reensa sulkeutuneita useimmat työ‐
pajoihin osallistuneet nuoret olivat
alussa.
– Oli kiva seurata, kuinka he alkoi‐

vat tulla ulos kuorestaan jo ensim‐
mäisten päivien aikana. Äänen käyttö
ja ryhti paranivat, ja kontaktien otta‐
minen alkoi sujua. Heistä hitsautui
lopulta tiivis porukka, joka sai ver‐
taistukea paljon toisiltaan.
Seemi kertoo, kuinka jokainen työ‐

paja oli intensiivinen sosiaalisten tai‐
tojen harjoittelukurssi mentoreillekin.
–Meidän piti välillä avittaa kes‐

kusteluja apukysymyksillä tai ylipää‐
tään saada keskustelu sujumaan. Se,
että saatoimme auttaa muita nuoria,
oli hyvin palkitseva ja silmiä avaava
kokemus.

Keittiöryhmissä jaettiin
niksejä
Toimintaterapeutti Ulla Juvonen veti
työpajojen keittiöryhmiä. – Osa nuo‐
rista oli selvästi kiinnostunut keittiö‐
töistä ja osa ei. Rohkeus ja kyky
ilmaista itseään kehittyi koko ajan
myös keittiöryhmissä.
Juvonen huomasi, että rohkeuden

ja itseluottamuksen puute kiusaavat
monia näkövammaisia nuoria myös
keittiötöissä.
– Ryhmä tuki kuitenkin vaikeuk‐

sissa, ryhmässä on voimaa.
Keittiössä näkövammaisen itse‐

näisyyteen pyrkivän nuoren vaikeu‐
det ilmenevät konkreettisesti.

– Nesteen kaataminen, pilkkomi‐
nen, paistaminen ja mittaaminen
tuottivat eniten ongelmia. Mentorit
pystyivät kuitenkin auttamaan tilan‐
teissa jakamalla omia niksejään.
Keittiöryhmissä tulivat esille

myös koulujen kotitaloustunnit,
joissa näkövammaisille nuorille ei
ole annettu mahdollisuutta tehdä
jotain tai edes osallistua. Eräs

nuori mm. kertoi, että häntä ei pääs‐
tetty tekemään ruokaa, koska hän ei
erottanut vehnäjauhoja ja sokeria
toisistaan.
– Tämä on hyvin ikävää. Toimin‐

taterapeuttina nimittäin uskon
siihen, että ihminen kehittyy toi‐
minnan kautta. Toivottavasti kotita‐
loustuntien asenteissa päästään
vähitellen eteenpäin.
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K
ahden koulupäivän perus‐
teella elokuussa Aletta uskoo,
että TUVA on hänelle hyvä

ratkaisu. Se tuo hänelle mahdollisuu‐
den pohtia rauhassa, mitä hän aikoo
tehdä isona.
– Täytyy myöntää, että uusi koulu

jännittää minua aika paljonkin,
vaikka luultavasti mitään varsinaista
jännittämisen aihetta ei ole. Haluai‐
sin saadakin koulussa rohkaisua, sillä

Aletta hakee
TUVA-vuodesta
rohkaisua ja ideoita

TIINA RUULIO

olen varsinkin isommissa seurueissa
hyvin ujo.
Hänen luokallaan on myös toinen

näkövammainen opiskelija. Koko
koulussa heitä on toki enemmän,
myös henkilökunnassa.
Uusi TUVA-koulutus on tarkoi‐

tettu kaikille, jotka haluavat selkeyttä
jatko-opintosuunnitelmiin ja vahvis‐
taa opiskeluvalmiuksia ja -taitoja.
Koulutus on luonteeltaan ohjaavaa ja

keskittyy opiskelijoiden henkilökoh‐
taisiin tarpeisiin.
– Eräs ammattihaaveeni olisi lähi‐

hoitaja, joka tekee töitä päiväkodissa.
Voisin opiskella sitä Livessä. Toisaalta
haaveeni saattaa törmätä lääkelasken‐
taan, joka on näkövammaiselle tosi
hankalaa. Jos tämä ei onnistu, toivon,
että löydän vuoden aikana jonkin
muun kiinnostavan alan, josta voisi
tulla minulle ammatti.

Helsinkiläinen 15-vuotias Aletta Vuorela aloitti elokuussa toisen asteen opiskelut

Ammattiopisto Livessä Espoossa vuoden kestävillä TUVA-opinnoilla. TUVA tarkoittaa

tutkintoon valmentavaa koulutusta.
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Aletta aloitti elokuussa TUVA-opinnot Ammattiopisto Livessä. Vuoden kestävä
TUVA-koulutus on luonteeltaan ohjaavaa ja keskittyy opiskelijan henkilökoh-
taisiin tarpeisiin.

Näkövamma tuli 6-vuotiaana
Aletalla on mielessään myös muita
opiskelu- ja ammattivaihtoehtoja,
mutta niitä ei voi opiskella Ammat‐
tiopisto Livessä.
Tähän saakka Aletta on opiskellut

koulussa tietokoneavusteisesti äänen
avulla. Aikaisemmin hän pystyi myös
suurentamaan tekstejä, mutta näön
heikentyminen on vienyt tämän
mahdollisuuden. Toivolan koulussa
käyty yläaste sujui häneltä hyvin.
Aletta näkee toisella silmällä vähän

ja toisella ei yhtään. Hän sai näkövam‐
man 6-vuotiaana aivokasvaimen (gra‐
dus 2) takia, joka oli tukkinut aivo-sel‐
käydinnesteen kierron ja josta aiheu‐

tunut aivopaine tuhosi näköhermoja.
Tätä ennen Aletta näki normaalisti.
Aivokasvain saatiin vain osittain

pois leikkauksella. Se toi mukanaan
myös muita neurologisia ongelmia.
– Terveysasiat harmittavat minua

aina välillä. Toisaalta aivokasvainta
tarkkaillaan säännöllisesti kuvaa‐
malla sitä. Se on hyvä, Aletta sanoo.
Aletta käy uutta koulua taksilla

päivittäin Helsingistä Espooseen ja
päinvastoin. Kyydit ovat sujuneet
hyvin. Hän oli viime kesänä myös
kesätöissä seurakunnan kesäkahvi‐
lassa hyvällä menestyksellä työnanta‐
jankin mielestä. Hän työskenteli asia‐
kaspalvelussa, leipoi tuotteita kahvi‐
laan ja teki siivoustöitä. Erityisesti
hän piti asiakaspalvelusta. Ensimmäi‐
senä päivänä töissä oli mukana avus‐
taja, mutta sen jälkeen Aletta pärjäsi
itsenäisesti.

– TUVA-opinnoissa korostetaan
vahvuuksia. Siis asioita, joissa voisin
olla hyvä opiskelu- ja ammatinvalin‐
tamielessä. Olen jo nyt huomannut
sen.

Paljon harrastuksia
Aletta harrastaa paljon: kitaran soit‐
tamista, karatea, musiikkiteatteria,
maalaamista ja cosplayta. Jälkimmäi‐
nen harrastus tarkoittaa ”pukuilua”,
jossa ihmiset pukeutuvat esimerkiksi
manga-, anime-, sarjakuva-, peli- tai
elokuvahahmoiksi. Harrastukseen
liittyy myös erilaisia tapahtumia,
miittejä, jossa samanhenkiset nuoret
kokoontuvat. Cosplay on suosittu
harrastus erityisesti Japanissa.
Aletalla on harrastuksista saatuja

ystäviä sekä vanhoja koulukavereita,
vaikka heidän kanssaan tiet ovat nyt
erkaantuneetkin

TUVA-koulutus
Toiselle asteelle valmentava koulutus on muuttunut. Uusi TUVA eli tut-
kintokoulutukseen valmentava koulutus korvaa vanhan VALMA-koulu-
tuksen, kymppiluokan ja LUVA-koulutuksen.

– TUVA-koulutuksen rooli perusasteen ja toisen asteen siirtymässä
on kriittisen tärkeä. Uusi valmentava koulutus on tarkoitettu kaikille
niille, jotka eivät peruskoulun päättyessä vielä tiedä, mitä haluavat jat-
kossa opiskella sekä niille, joilla ei ole vielä valmiuksia siirtyä toiselle
asteelle, on Näkövammaisten liiton työelämäasiantuntija Ville Ukkola
todennut Silmäterä-lehdessä 3/2021.

Ammattiopisto Livessä TUVA-koulutuksen kokonaiskesto on 38 viik-
koa. Sen sisältö on seuraava:

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (kaikille pakollinen osio)
• Perustaitojen vahvistaminen
• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
• Valinnaiset opinnot
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M
inna Nevalaisen työnä on
mm. arvioida ja aktivoida
alle kouluikäisten näkövam‐

maisten lasten sensomotorista kehi‐
tystä ja toiminnallista näköä sekä
opettaa näkemistä korvaavia taitoja
sokeille lapsille.
Hän tekee myös fysioterapiaa kos‐

kevia suosituksia ja näkemisen apu‐
välineiden tarpeen arviointia. Kollega
TanjaMikkonen toimii näkövam‐
maisten lasten ja aikuisten liikkumis‐
taidon ohjaajana sekä lasten näön‐
kuntoutuksen fysioterapeuttina.

Näkövammaisen lapsen

fysioterapeutin pitää osata

viedä oma osaamisensa

käytäntöön, jotta myös

lapsen lähipiiri osaa kun-

touttaa ja käsitellä lasta.

– Haluamme jakaa tieto-

jamme mahdollisimman

paljon, sanoo fysioterapeutti

Minna Nevalainen HUS:n

Silmätautien kuntoutus-

poliklinikan näönkuntou-

tuksesta.

Nuorimmat asiakkaat
kaksikuukautisia vauvoja

Näkövammaisen lapsen kuntoutuk‐
sessa lähdetään liikkeelle lapsen
tilanteesta ja kehitysvaiheesta. Fysio‐
terapeutti arvioi, miten lapsen toi‐
minnallinen näkö vaikuttaa hänen
sensomotoriseen kehitykseensä.
Minna Nevalainen kertoo, että

intensiivinen fysioterapia aloitetaan
mielellään hyvin aikaisin. Nuorim‐
mat asiakkaat ovat olleet kaksikuu‐
kautisia vauvoja. Lapsen ensimmäiset
kuukaudet ovat hyvin olennaisia, kun
lapsesta halutaan itsenäisiä, omien
kykyjensä mukaan toimivia ihmisiä.

Fysioterapeutti menee kotiin
ja päiväkotiin
– Näkövammadiagnoosi ei ole edelly‐
tys kuntoutukselle, vaan lapsen näön‐
käytön haasteet pitää olla havaittu sil‐
mälääkärin vastaanotolla. Sen jälkeen
lapsi voi saada lähetteen Silmätautien
kuntoutuspoliklinikalle. Näönkäytön
ongelmien huomaamiseen voi mennä
aikaa varsinkin, jos lapsella on liitän‐
näisvammoja, jatkaa Tanja Mikkonen.
– Suurimmalla osalla näkövam‐

maisia lapsia on liitännäisvammoja,
jolloin fysioterapian tarve arvioidaan

Näönkäytön aktivointiin käytetään tavallisia hyväkontrastisia leluja ja kirjoja.
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ja fysioterapiasuositus tehdään lasten
neurologian puolella. Tapaamisia
mietitään aina lapsen kehityksen
mukaan. Välillä menemme kotiin ja
toisinaan päiväkotiin, yleensä kerran
parissa kuukaudessa yhden lapsen
osalta. Liitännäisvammat ja muut sai‐
raudet yleensä vaikuttavat myös näön
kehitykseen. Yksilökohtaisia eroja
toki on, kertoo Minna Nevalainen.
Tanja Mikkonen tekee aika ajoin

myös koulujen ohjauskäyntejä.
– Kouluissa katsotaan, miten

lapset pääsevät liikkumaan ja toimi‐
maan koulun tiloissa esteettömästi ja
turvallisesti ja tarvitaanko koulussa
mahdollisesti apuvälineitä kuten
äänimajakkaa. Arvioimmemyös
valaistuksia ja portaiden värikontras‐

teja ja opetamme tarvittaessa valkoi‐
sen kepin käyttöä.

Tukea, motivaatiota,
rohkaisua
– Teemme yleensä ohjauskäyntejä
sekä lapsen kotiin että päiväkotiin.
Arvioimme ja havainnoimme
lapsen toimintaa ja pohdimme kei‐
noja, joilla lasta voidaan ohjata ja
aktivoida. Ohjaamme lapsen van‐
hempia lapsen käsittelyssä ja erilai‐
sissa toiminta-asennoissa.
Annamme vinkkejä lapsen kehitys‐
tason mukaiseen toimintaan, niin
näönkäytössä kuin leikeissä.
Pyrimme siihen, että lapsi olisi
mahdollisimman aktiivinen, jatkaa
Minna Nevalainen.
Näkövammainen lapsi tarvitsee

ohjausta, tukea, motivointia ja roh‐
kaisua sekä aikaa asioiden oppimi‐
seen.
– Lasten ohjaus ja oppiminen

tapahtuu leikin kautta. Tavoitteena
on luoda lapselle sellaisia oppimis‐
kokemuksia, jotka tuottavat iloa ja
onnistumisia mutta tärkeää oppimi‐
sessa on myös, että lapsi saa epäon‐
nistumisen kokemuksia.

Lasta siedätetään lempeästi
Monipuolisten asento-, liike- ja liik‐
kumiskokemusten vähäisyyden
takia näkövammaisilla lapsilla on
usein alhainen lihasjänteys. Senso‐
motoriseen oppimiseen tarvittavat
toistot jäävät vähäisiksi, koska lapsi

tarvitsee lähes kaikkeen aikuisen
aktivointia, tukea ja ohjausta.
Kun vauva ei näe kunnolla, puut‐

tuu häneltä helposti motivaatio
nostaa vaikkapa päätään tai lähteä
liikkeelle. Myös vatsamakuu on näkö‐
vammaiselle vauvalle vaikea asia.
– Eräs osa työtämme on siedättää

lasta lempeästi vähitellen erilaisiin
asentoihin ja niiden vaihtamiseen
sekä omien käsien ja jalkojen löytä‐
miseen. Se saattaa olla yllättävän
hankalaa, sillä näkövammaiset pik‐
kulapset voivat olla arkoja. Samalla
siedätämme vauvan lähipiiriäkin
lapsen käsittelyssä ja rohkaisussa
mallintamalla tilanteita.
Tanja Mikkosen mukaan koko

ohjauksen ideana oikeastaan on, että
sitä on helppo toteuttaa arjessa ja
saada samalla ahaa-elämyksiä.
– Monet vanhemmat ovat myös

hyvin taitavia keksimään erilaisia
uusia virikkeitä näkövammaisille lap‐
silleen. Saamme itsekin heiltä uusia
vinkkejä kivoista leluista tai ratkaisu‐
malleista.

Tanja Mikkosen kädessä on fiksaa-
tiotikku ja pyörivä valoratas.

Minna Nevalainen ja pienin asiakas.

Siedätämme lasta lempeästi
erilaisiin asentoihin.”
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Taskulamppu kuuluu
virikearsenaaliin
Kontrastit, valot ja äänet aktivoivat
usein näkövammaisia pikkulapsia.
– Ohjaamme vanhempia, miten eri

toiminnallisia leluja kannattaa käyt‐
tää. Kyse on aina lopulta siitä, miten
fysioterapeuttinen ohjaus siirtyisi
arkeen, toteaa Minna Nevalainen.
– Vaikka lapsi olisi saanut diag‐

noosin, jonka mukaan hän on toi‐
minnallisesti sokea, käytämme
ohjauksessa myös valoleluja aktivoi‐
maan vähäistäkin näönkäyttöä.
Fysioterapeutit pyrkivät käyttä‐

mään leluja ja virikkeitä, jotka ovat
mahdollisimman yksinkertaisia ja
halpoja, jotta perheetkin pystyisivät
niitä hankkimaan. Ohjaamisessa
käytetään aika paljon tavallisia vau‐
valeluja, pintoja, selkeitä kuvakirjoja,

kiiltäviä esineitä, helminauhoja, silk‐
kipaperista tehtyjä kuvioita jne. Tas‐
kulamppukin kuuluu vakiokalus‐
toon.
Lapset edistyvät fysioterapiassa eri

tavalla.
– Kun lapset ensin tottuvat hänen

kanssaan toimiviin terapeutteihin,
saattaa kehitys olla huimaakin.
Haemme myös koko ajan vinkkejä ja
uusia ideoita ohjaukseen.
Näkövammaisen lapsen fysiotera‐

peutin pitää osata viedä oma osaami‐
sensa käytäntöön, jotta myös lapsen
lähipiiri osaa kuntouttaa ja käsitellä
lasta. Vanhemmat ovatkin pääsään‐
töisesti hyvin vastaanottavaisia ja
aktiivisia osallistumaan lastensa
ohjaamiseen ja harjoitusten tekemi‐
seen. Tietenkin arki ja perheen
tilanne vaikuttavat tähän.

Taitojen oppimisen esteenä saat‐
taa olla ylihuolehtivainen aikuinen
ja liika hoivaaminen. Näkövammai‐
selta lapselta ei hennota vaatia
samaa kuin näkevältä lapselta.
– Lapsen puolesta ei kannata

tehdä liikaa erilaisia asioita. Pienen
lapsen kanssa voi jo hyvin ryhtyä
harjoittelemaan arjen toimintoja
kuten lelujen keräämistä laatikkoon.
Lapset myös tottuvat nopeasti ”pal‐
veluun”, kun päiväkodin täti tai oma
äiti tuovat tavarat aina takaisin, kun
niitä ensin heitetään.

Keskusteluapua tarjolla
Vanhemmat voivat saada myös kes‐
kusteluapua HUS:in Silmätautien
kuntoutuspoliklinikalta, kun per‐
heeseen syntyy näkövammainen
lapsia. Huolenaiheita voi olla pal‐
jonkin.
– Ohjaamme perheitä myös sopi‐

vaan kuntoutukseen Näkövam‐
maisten liittoon. Silmälääkäri tekee
tarvittavan lausunnon Kelaan,
sanoo Minna Nevalainen.
– Uskoisin, että terapeuttien tie‐

tämys näkövammoista ja niiden
vaikutuksista lapsen toimintaan on
parantunut. Näköä aktivoidaan ja
harjaannutetaan myös terapioissa ja
lisäksi vahvistetaan näköä korvaa‐
via aisteja kuten tuntoa ja kuuloa,
jatkaa puolestaan fysioterapeutti
Minna Nevalainen.
Myös sanottamisella on tärkeä

rooli ohjauksessa.
– Käytämme lapsen arkeen liitty‐

viä sanoja ja toistamme niitä
ohjauksessa lukuisia kertoja. Näkö‐
vammainen lapsi tarvitsee kaikkeen
oppimiseen enemmän ohjausta,
toistoja ja käsi käden päällä -
ohjausta kuin näkevä lapsi, kertoo
fysioterapeutti.

Erilaiset valolelut kulkevat tiiviisti mukana fysioterapeuttien käynneillä.
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Ronja Hampf
on ihmisoikeudesta, unelmista ja

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

Uusi pelottaa – ja on kivaa

K
un kävelet sisään uuden koulun tai työpai‐
kan ovesta, saatat tuntea pientä jännitystä
kehossasi. Eikä auta, vaikka hoet itsellesi,

että se menee hyvin. Vaikka sinua saattaa jännittää
ensimmäisinä päivinä paljonkin, tiedät jännityksen
tasaantuvan ja poistuvan. Jossain vaiheessa huomaat
sen hävinneen kokonaan. Olet taas oma itsesi, luon‐
nollisessa ympäristössä.

Nyt syksyllä elämääni on tulossa isohko muutos.
Aloitan lukion. Oloni on juuri sellainen kuin edellä
kuvailin: hermostunut, jännittynyt ja odottavainen.
Minua jännittää se, miten koulumatkat tulevat
menemään, kun järjestäjänä on Helsingin Matkapal‐
velu. Miten arki lähtee uusien ryhmien ja opettajien
kanssa liikkeelle, ja miten uusien ihmisten ja mah‐
dollisten ystävien kanssa tulee sujumaan.

Toisaalta odotan innolla sitä tunnelmaa, kun kaikki
haistelevat ilmaa, yrittävät esittää ehkä vähän
kovempia kuin mitä ovat ja kyselevät jäykästi tois‐
tensa kuulumisia ja nimiä. Odotan sitä, että pääsen
kuulemaan ystävieni kuulumiset mutta toisaalta
myös löytämään uusia upeita ihmisiä. Odotan
yhteistyötä avustajani kanssa – ja onnistumisen tun‐
teita. Mutta kaikista eniten odotan sitä hetkeä, kun

tajuan kaikesta tulleen jo rutiinia ja asettuneen siis
omiin uomiinsa. Viikot vain raksuttavat tasaisesti
eteenpäin, ja hienoinen väsymys kuuluu asiaan.

Jännittävää on myös se, että vastuun määrä lisääntyy
käsi kädessä vapauden kanssa. Jos ilmaantuu mah‐
dollisuus käydä vaikkapa treenaamassa hyppytun‐
nilla, ainoa edellytys on, että olen ajoissa seuraavalla
oppitunnilla.

Kaikki meistä nauttivat varmaankin jossain määrin
puhtaalta pöydältä aloittamisesta. Olen paljon puhu‐
nut ystäväni kanssa siitä, kannattaako näkövammai‐
suus nostaa heti esiin vai ei. Itsellänihän ei oikein ole
varaa valita, mutta lievemmin näkövammainen ystä‐
väni on miettinyt paljon, ottaako kepin mukaan
uuteen kouluun vai ei. Itse olen sitä mieltä, että
parempi tehdä se heti niin näkee, miten ihmiset
oikeasti suhtautuvat. On harmillisempaa menettää
hyvä tyyppi sitten myöhemmin kuin karsia ennak‐
koluuloiset pois heti alussa.

Joka tapauksessa kannattaa suhtautua realistisesti
puhtaalta pöydältä aloittamiseen. Kaikki me
olemme vain ihmisiä, ja kaikkia jännittää joskus.
Tsemppiä kaikille alkavaan syksyyn.
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Alisa Parpalan näköongelmat alkoivat vauvana.

Yhdeksän kuukauden iässä havaittiin, että hänen

kummassakin silmässään on syöpäkasvainta,

retinoblastoomaa. Sama kasvain oli kiinni myös

näköhermossa.

TIINA RUULIO

T
yttäreni ennuste oli syöpä‐
diagnoosin kannalta hyvin
huono, ja oli ihme, että hän

jäi henkiin, koska pään kasvainta ei
pystytty poistamaan. Meillä oli
ensin terve lapsi ja sen jälkeen
lähestulkoon kuolemaan tuomittu
lapsi. Se ahdisti minut ja mieheni

henkiseen sumppuun, josta toipu‐
minen kesti vuosia, kertoo äiti Elina
Haggren-Parpala.
Toipumista nopeutti terveen pojan

syntyminen vähän myöhemmin.
Perheeseen saatiin vielä toinen tytär.
Lapsen vakava sairastuminen voi

johtaa helposti tilanteeseen, jossa

Alisan perheen
voimavarana
yhteiset hauskat
asiat
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äiti masentuu, kun pahimman yli on
päästy ja isä uppoutuu yhä enem‐
män töihinsä. Näin kävi Haggren-
Parpalankin perheessä.

Syöpähoidot auttoivat näköön
Alisan näkö parani syöpähoitojen
ansiosta. Tällä hetkellä hän näkee
kohtuullisen hyvin toisella silmällä,
jonka varassa hän pystyy lukemaan
ja piirtämään. Näkökenttäpuutokset
hankaloittavat kuitenkin jonkin
verran liikkumista.
Hänellä on ollut tukenaan sekä

koulu- että vapaa-ajan avustaja.
Vaikka avustajat ovatkin vaihtuneet,
heitä on kuitenkin saatu.

– Lähdimme raskaiden vuosien jäl‐
keen ns. Rillan (Sokeain lasten tuki
ry:n) lomalle Saariselälle. Siellä Alisa
oppi lumilautailemaan, ja osallis‐
tuimmekin seuraavana vuonna
Kaikki Snoukkaa -elokuvan tekemi‐
seen sekä soveltavan laskemisen
tapahtumaan ja leireille. Ne kaikki
ovat meille hyviä muistoja, kertoo äiti.

Toinen kerta
Koska 15-vuotiaalla Alisalla on vahva
geneettinen taipumus sairastua syö‐
pään, on häntä skannattu jatkuvasti
aina 3–6 kuukauden välein. Jouluna
2020 syöpä uusiutui, tällä kertaa
luusyöpänä jalassa. Sen lopullinen

nujertaminen kesti vuoden. Toinen
syöpätaistelu oli siis voitettu.
– Olin kerännyt voimavaroja ja

valmistautunut kaikilla soluillani
tähän toiseen kertaan. Siksi siitä tuli
minulle helpompi kuin ensimmäi‐
sestä sairastumisesta. Murrosikäi‐
selle, itsenäistyvälle tytölle tilanne oli
vaikea. Ensimmäisestä kerrastahan
hän ei ymmärtänyt mitään.
Alisa joutui sairastuttuaan taval‐

laan takaisin äidin huostaan.
– Oli pakko alistua kaikkeen

siihen, mitä sairaala ja sairaus vaati‐
vat. Itsetunto painui alas. Hän joutui
olemaan koulusta pois vuoden.
Tyttären toipumista auttoi kirjapro‐

jekti, johon hän ryhtyi noin vuosi
sitten yhdessä tietokirjailija Lilly
Korpiolan kanssa. Elokuun lopussa
ilmestynyt kirja on omakohtainen
tarina syövästä ja kaikista erilaisista
tunteista, joita sairauteen liittyy. Kirja
perustuu Alisan haastatteluihin.
– Halusin alun perin, että kirja

voisi toimia vertaistukena muille
murrosikäisille syöpään sairastuneille
nuorille. Olisin itse halunnut lukea
sairastuttuani tällaisen kirjan. Olin
todella yksin sairaalassa korona-
aikana, en tavannut ketään muita
syöpäsairaita nuoria. Kirjan kanssa
kävi lopulta niin, että siitä tuli ver‐
taiskirja myös nuorten vanhemmille,
kertoo Alisa Parpala.

Kivoja ja hulluja asioita
Kirkkonummelaisen perheen johto‐
ajatuksena on ollut toteuttaa perheenä
mahdollisimmanmonia kivoja ja hul‐
lujakin asioita nopealla aikataululla,
koska tulevaisuudesta ei voi tietää tyt‐
tären sairauden takia. Asioita ei ole
murehdittu etukäteen. Sosiaalinen ja
eloisa perhe on nauttinut elämästä
niin pitkälle kuin mahdollista.

Elina Haggren-Parpala on hoitanut tyttärensä Alisan syöpähoitoihin liittyviä
käytännön asioita, kuntoutumista ja kouluun pääsyä sekä hoitanut vuosien ajan
kaikkea sitä, mitä erityislapsen vanhemmuuteen liittyy. Isä Marko on ollut
puolestaan selkäranka, joka on pitänyt perheen talouden vakaalla pohjalla.
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– Olemmemenneet ja tulleet
aikamoista vauhtia. Sen lisäksi
minulla ja miehelläni on yhteinen
harrastus, hevoset, jotka ovat kulke‐
neet mukana vaikeissakin elämänti‐
lanteissa. Hevosurheilu myös yhdisti
meidät aikoinaan, jatkaa Elina
Haggren-Parpala.
Ratsastus on myös Alisan lempi‐

harrastus. Toisen syöpäkerran jäl‐

keen hänen oli vaikeaa lähteä pois
kotoa tai edes ulos pihalle, mutta tal‐
leille hän lähti.

Tukea tuli verkostoista
Perheen äiti jätti vuosiksi kesken
omat yliopisto-opinnot ja gradun
tekemisen ja jäi erityishoitovapaalle
heti kun Alisa sai ensimmäisen syö‐
pädiagnoosin. Toisen syövän aikana

hän ajoi alas verhoilualan yrityk‐
sensä toiminnan ja jäi Alisan tueksi.
– Olen kestänyt tilanteet pitkälti

itsepintaisuuteni ja huumorintajuni
avulla. Olen myös hakenut ja saanut
tukea erilaisista verkostoista. Olen
nuoresta pitäen ajatellut niin, että
tulevaisuus saattaa näyttää erilaiselta
kuin on alun perin kuvitellut. Kun
elämän labyrintissa on tullut seinä
vastaan, on vain pitänyt kääntyä toi‐
saalle. Sieltä on saattanut hyvinkin
tulla vastaan uutta elämäniloa ja
hienoja kokemuksia, joihin en olisi
ehkä muuten koskaan törmännyt.

Perheen selkäranka
Äiti on hoitanut Alisan syöpähoitoihin
liittyviä käytännön asioita, kuntoutu‐
mista ja kouluun pääsyä sekä hoitanut
vuosien ajan kaikkea sitä, mitä erityis‐
lapsen vanhemmuuteen liittyy.
– Mieheni Marko on ollut selkä‐

ranka, joka on pitänyt perheen talou‐
den vakaalla pohjalla. Hän on kerto‐
nut jälkeenpäin, että ei ehkä osannut
tukea minua riittävästi ensimmäisen
syöpäkierroksen aikana.
Yhden lapsen sairastamiseen liit‐

tyvää taakka on lisännyt se, että
Alisan nuoremmallakin sisarella on
ollut terveysongelmia. Hänen sai‐
rautensa on kuitenkin hyvässä hoi‐
totasapainossa.
– Keskimmäinen lapseni, terve

poikani, ei ole aina ymmärtänyt sitä,
miksi tytöt ovat saaneet niin paljon
äitiaikaa, kaupunkipäiviä sairaalassa,
kahviloissa käyntejä jne. Hän
kadehti tästä Alisaa. Sen jälkeen kun
poika pääsi käymään sisarensa luona
sairaalassa juuri ennen koronarajoi‐
tusten alkua, hän muutti mielensä.
Hän koki Alisan potilashuoneen
vahvasti ja ymmärsi sitä kautta,
kuinka sairas sisar on.

Vaikka avustajat ovat vaihtuneet,
heitä on kuitenkin saatu.”

Alisan lempiharrastus on ratsastus.



S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 2 31

”Minulla on kolme toivomusta, joiden
haluaisin toteutuvan elämässäni.
Haluaisin muuttaa omaan asuntoon
Helsingissä – valoisaan asuntoon, jossa
olisi parveke. Unelmoinmyös ammatista,
jossa voisin käyttää lahjojani. Lisäksi
haluaisin kasvattaa burmankissoja. Ja
vielä yhtenä lisätoiveena haluaisin
matkustella paljon ympäri maailmaa.”
Näin kirjoittaaAlisa Parpala kir‐

jassaan Alisan tarina – yksi elämä,
kaksi syöpää, joka perustuu pitkälti

Lilly Korpiolan tekemiin Alisan
haastatteluihin. Kirja ilmestyi elo‐
kuun lopussa.
Alisan tarina on kirja kahdesta

syövästä, näkövammasta, raskaista
hoidoista, lastensairaalan Taika-
osastosta, toipumisesta, perheestä,
ystävistä ja unelmista. Sen tarkoitus
on kannustaa vastaavassa tilanteessa
olevia nuoria elämään mahdollisim‐
man täyttä elämää ja unelmoimaan
tulevaisuudesta.
– Kaikista vaikein osuus kirjassa

oli puhua kuoleman pelosta ja siitä,
miten sisarukset kokivat sairauden.
Lopulta kirjan tekeminen auttoi
minua toipumisessa, vaikka ajattelin‐
kin välillä, haluanko kaikkien tietä‐
vän, mitä olen kokenut ja miltä
minusta on tuntunut, sanoo Alisa
Parpala.
85 prosentin näkövammastaan

Alisa kertoo kirjassa seuraavasti:

Alisan tarina
”Näkövammaani suhtauduttiin (kou‐
lussa) hyvin vaihtelevasti. Jotkut
kiusasivat tai saattoivat puhua vam‐
mastani ikävästi koulun pihalla,
mutta siihen minulla oli vastaus val‐
miina: Näkövamman takia minulla
on kortti, jolla saan Linnanmäellä
ohittaa muut jonossa. Sen jälkeen
kiusaaja oli hiljaa.”

Äidin ja isän tunteet
Alisan äiti Elina ja isäMarko pu‐

huvat myös omista kokemuksistaan
syöpää sairastavan tyttären vanhem‐
pina.

Näin äiti: ”Alisan kahden syövän
välissä olen oppinut, millainen voi‐
mavara yhteisö on. Ensimmäisen
syövän aikana jäin henkisesti aika
yksin. Pelottavista ja ahdistavista
asioista oli vaikea puhua kenelle‐
kään, tai ihmisten olisi ollut ras‐
kasta kuunnella niitä. Toisen syövän
aikana kerroin syövästä suoraan ja
pidin ihmisiä ajan tasalla elä‐
mämme ja hoitojen tilanteesta, ja
niin he pystyivät myös tarjoamaan
tukeaan. Sosiaalinen media on ollut
tärkeä väline vaikeiden tunteiden
jakamiseen, yhteyden kokemiseen ja
yhdessäoloon ihmisten kanssa.”
Isä Marko: ”En suostu suremaan

tämän lapsen kuolemaa niin kauan
kuin hän on elossa. Sanoin näin heti
Alisan ensimmäisen murskaavan
syöpädiagnoosin jälkeen. Ehkä tämä
lause kuvaa parhaiten omaa suh‐
tautumistani Alisan syöpään. Totta
kai lapsen sairastuminen on rankka
kokemus vanhemmalle, mutta en
ole koskaan luovuttanut Alisan koh‐
dalla.”

”Olen itse ainoana lapsena joutu‐
nut selvittämään kaiken yksin. Se
on tehnyt minusta myös avoimen;
puhun sellaisistakin asioista, joista
ei yleensä puhuta. Toisaalta koke‐
mukseni ovat tehneet minusta
kovan ja sitkeän. Näin jälkikäteen
ymmärrän, että Elina olisi tarvin‐
nut enemmän tukea Alisan ensim‐
mäisen syövän aikana. Hän näki
niin paljon kärsimystä ja kuolemaa
lastensairaalassa. Hänen vahvuu‐
tensa oli siinä, että hän huolehti
aina asioiden sujumisesta sairaa‐
lassa.”

Kirjan tarkoituksena on kannustaa
vastaavassa tilanteessa olevia nuoria.”
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P
alikat tuovat leikkimisen
riemun pistekirjoituksen ja
tuntoaistitaitojen opetteluun.

Onhan sokeille ja joillekin heikkonä‐
köisille lapsille pistekirjoituksen
käyttö paras keino oppia luku- ja kir‐
joitustaito. Bricks-palikat auttavat
tässä, koska vaikuttavin ja pitkäkes‐
toisin oppiminen tapahtuu silloin,
kun lapset touhuavat heille mieluis‐
ten tehtävien parissa.
Käytännössä kyse on tutuista

LEGO-palikoista, jotka on muokattu
vastaamaan pistekirjoituksen aakko‐
sia. Jokaisessa LEGO-palikassa on
pisteiden lisäksi painettu kirjain tai
numero, jotta näkevät opettajat
voivat leikkiä, tutustua pistekirjoituk‐
seen ja oppia tasaveroisesti sokean tai
heikkonäköisen lapsen kanssa.
Palikat on pääasiassa tarkoitettu

leikin kautta tapahtuvaksi johdatuk‐
seksi pistekirjoitukseen neljävuotiaasta
eteenpäin, mutta ne ovat osoittautu‐
neet hyödyllisiksi ja opettavaisiksi jopa
yläkouluikäisille. Ennen kaikkea
niiden käyttäminen on hauskaa.

Leikki auttaa oppimaan
Palikoita on yli 300. Ne kattavat
suomen tai ruotsin kielen täydelliset
aakkoset, numerot 0–9 sekä matema‐
tiikan perussymbolit ja välimerkkejä.
Jokainen setti sisältää myös kolme

pohjalevyä ja palikoiden irrottami‐
seen tarkoitetun työkalun. Palikat
ovat täysin yhteensopivia muiden
LEGO-tuotteiden kanssa.
Braille Bricks -palikoihin liittyy

leikin kautta oppimisen (learning
through play) pedagoginen mene‐
telmä. Tämä tarkoittaa näkövam‐
mais- ja opetusalan ammattilaisten
tuottamia materiaaleja, jotka sisältä‐
vät runsaasti ideoita palikoilla toteu‐
tettavista aktiviteeteista sekä pistekir‐
joituksen opettelun valmistavaan vai‐
heeseen että itse opetteluvaiheeseen.
Palikoiden virallisilla verkkosivuilla

ASSI SALO, CELIA

legobraillebricks.com on esitelty yli
100 aktiviteettia, joita palikoilla voi
opettelun eri vaiheissa tehdä. Näihin
löytyy myös video-ohjeita.
Palikat ovat tällä hetkellä saata‐

villa yhdellätoista kielellä kahdessa‐
kymmenessä maassa. LEGO Foun‐
dation järjestää palikoiden jakelun
sekä niihin liittyvän opetuskonsep‐
tin koulutuksen kussakin maassa
toimivien virallisten kumppanien
kanssa. Suomessa kumppanina
toimii Celia yhteistyössä valtakun‐
nallisen Oppimis- ja ohjauskeskus
Valterin kanssa.

Braille Bricks -palikat avuksi
pisteiden oppimisessa
Suomessa on vuoden 2021 alusta lähtien jaettu ilmaiseksi LEGO Braille Bricks

-palikoita kouluihin ja päiväkoteihin opetushenkilöstön käyttöön. Jo toistasataa

näkövammaista lasta on saanut palikat avukseen pistekirjoituksen opettelemisessa.
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Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

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

Oispa lunta!

K
eskellä kuuminta hellekautta posti tuo
tiedon, että pojalle on myönnetty Startti-sti‐
pendi. Siitä alkoi lähtölaskenta kohti ensilu‐

mia. Ei paljon painanut vaa’assa hellelukemat, uima‐
rannat tai kesäriennot. Lumilautakaupoille ja
mäkeen pitäisi päästä ja mieluummin nopeammin
kuin hitaammin. Eikö nyt voisi jo sataa lunta?
Vielä viisi vuotta sitten poika opetteli fysiotera‐

peutin kanssa pyöräilemään ja uimaan. Tasapaino
oli ihan hukassa, ja liikuntakin oli ikävää. Neljä
vuotta sitten poika sai Valtti-ohjaajakseen Miikan.
Tämä käänsi aivan uuden sivun hänen elämässään.
Miika, itsekin näkörajoitteinen, vei pojan kokeile‐
maan erilaisia liikuntalajeja ja näytti mallia, miten
omista ominaisuuksistaan huolimatta voi painaa
muiden mukana. Vieläkin itselleni on mysteeri,
mistä se innostus liikuntaan oikein käynnistyi. Edel‐
leen innostus on päällä, eikä poikaa juurikaan tar‐
vitse houkutella kokeilemaan erilaisia lajeja. Miek‐
kailu, taekwondo ja pyöräily ovat jääneet viikoittai‐
siksi liikuntalajeiksi.
Nuorten liikuntaharrastusta varten on neljän

vuoden välein haettavissa Startti-stipendi. Pojalle se
myönnettiin juurikin neljä vuotta sitten, ja sen
turvin saimme hankittua laskettelukypäriin sopivat

kypäräpuhelimet. Niinkin pieni ja näkymätön apu‐
väline oli suuressa roolissa, kun rohkeutta kerättiin
ensimmäistä laskua varten. Avustava henkilö on
ihan kuiskauksen päässä. Ei tarvitse yrittää nähdä tai
turhaan etsiä häntä katseella. Sai keskittyä vain las‐
kemiseen. Ja ei kestänyt kauan, kun poika laski
mäkeä yhä uudestaan ja uudestaan. Avustajalla oli
kohta täysi työ pysyä pojan perässä.
Sittemmin olemme olleet Sokeain lasten tuki ry:n

laskettelulomalla, jossa toinenMiika opetti pojalle
lumilautailun alkeita. Myöhemmin saimme vielä
häneltä jatko-opetusta, kun viime pääsiäisenä
olimme ystäväperheen kanssa Sallan rinteitä kulut‐
tamassa. Seurauksen voitte aavistaa – oma lauta
varusteineen lisättiin ostoslistalle melko sujuvasti.
Joulupukille kirjoittamisen sijaan laadimme hake‐

muksen nyt neljän vuoden jälkeen jälleen Startti-sti‐
pendistä. Tässä vaiheessa ehkä jo arvaatte, miksi
meillä heinäkuussa odotettiin lunta ja selattiin netistä
edellisen kauden lautojen arvosteluita. Ja kun syk‐
syllä sataa ensilumi niin tiedätte, mistä löytyy siitä
erityisen paljon nauttiva nuori mies. Vinkiksi eteen‐
päin jokaiselle näkkäriperheelle: Startti-stipendejä
voi ja kannattaa hakea kahdesti vuodessa aina neljän
vuoden välein.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy täältä: https://tukilinja.fi/apurahat/hae-yhteistyo-ja-yhteisoapurahaa/startti-urheilustipendi/
Katso myös: https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti
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O
ikeuksienvalvonnan asiantun‐
tija Jaana EngblomNäkö‐
vammaisten liitosta kertoo,

että monet näkövammaisten nuorten
tukiasiat eivät ole kovin yksiselittei‐
siä. Se, minkälaista tukea näkövam‐
mainen nuori voi saada, riippuu
ennen kaikkea näkövamman asteesta
ja siitä, minkä keskussairaalapiirin
alueella hän asuu.
– Jotkut keskussairaalat antavat

nuorillekin liikkumistaidon ohjausta,
kun nuori muuttaa omaan kotiin.
Useimmiten liikkumistaidon ohjaus
uudessa ympäristössä kuuluu
kunnan sosiaalitoimelle.

Parikymppinen näkövammainen nuori haluaa itsenäistyä ja muuttaa omaan kotiin.

Monet käytännön asiat kuten kotitöistä selviytyminen, kaupassa käynti ja uusien

kulkureittien opettelu kuitenkin askarruttavat häntä. Mitä apua niihin voi saada?

Mistä tukea, kun
nuori haluaa itsenäistyä

TIINA RUULIO

Kaupassa käynti itsenäisesti ei ole välttämättä mitenkään helppo asia näkövammaiselle nuorelle.

Ja vaikka asia kuuluukin sosiaali‐
toimelle, voi olla niin, ettei alueella
ole koulutettua liikkumistaidon
ohjaajaa – eli tuki jää saamatta.

Sosiaalitoimi on oikea osoite
Jaana Engblom kehottaa nuoria ja
perheitä soittamaan sosiaalitoimeen,
jos nuorelle halutaan itsenäisen
elämän valmennusta. Kyse voi olla
tällöin liikkumisen lisäksi itsenäisen
elämän taitojen opettelusta, asumis‐
valmennuksesta, julkisten palvelujen
käytön opettelusta, pistekirjoituksesta
esimerkiksi näkökyvyn heiketessä tai
kommunikaatio-ohjauksesta.

Kaikki eri tukimahdollisuudet löy‐
tyvät myös Terveyden ja hyvinvoin‐
nin laitoksen Vammaispalvelujen
käsikirjasta, sopeutumisvalmennusta
käsittelevässä kohdassa.
– Edellä mainittujen valmennus‐

ten tavoitteena on toimintakyvyn
edistäminen, lisää Jaana Engblom.
Näkövammainen nuori voi saada

myös opintielle lähtiessään henkilö‐
kohtaisen avustajan, kuljetuspalveluja
ja tukea asunnon valaistustöihin.
Vielä ei tiedetä, miten ensi vuonna

voimaan tuleva uusi vammaispalve‐
lulaki vaikuttaa näkövammaisten
nuorten palveluihin.
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– Olen ymmärtänyt, että uudessa
laissa yksilöllisen valmennuksen ja
tuen merkitys on suuri. Voi olla, että
asia liittyy myös nuoren itsenäisen
elämän taitoihin.
Myös kuljetuspalvelujen käyttö

muuttuu joustavammaksi, jos ja kun
uuteen vammaispalvelulakiin saa‐
daan matkabudjetit. Silloin ei puhut‐
taisi enää yksittäisistä matkoista ja
niiden määristä, vaan kilometreistä ja
rahasummista. Toisen kunnan alu‐
eella matkustaminen helpottuisi
nykyisestä.

Nuorille kuntoutusrahaa
16–19-vuotiaat näkövammaiset
nuoret voivat saada myös Kelalta
kuntoutusrahaa, kun he lähtevät

opiskelemaan. Kuntoutusrahan suu‐
ruus on merkittävä, 35,43 euroa arki‐
päivältä.
– Kuntoutusrahan saa vain, jos

nuorella on realistiset edellytykset
opiskella johonkin ammattiin, muis‐
tuttaa Engblom.
Kuntoutusraha loppuu, kun nuori

valmistuu ammattiin.
– Jos hän ei löydä töitä, on tilanne

hankala. Jäljelle jää lähinnä työttö‐
myysturva, jonka varassa pitäisi
pystyä elämään, sanoo Engblom.
Kuntoutusrahan lisäksi opiskele‐

maan lähtevä näkövammainen nuori
voi saada vammais- ja asumistukea.
Vammaistuen määrä on porrastettu
toimintakyvyn ja vammasta aiheutu‐
van avuntarpeen mukaan. Sokeaksi

luokiteltu nuori saa ylintä vammais‐
tukea.
– Väliinputoajina kaikenlaisissa

tuissa ovat näkövammaiset nuoret,
jotka eivät täytä vammaispalvelulain
mukaista vaikeavammaisuuden kri‐
teerejä. He saattavat kuitenkin tarvita
paljonkin apua ja palveluja.
Palveluiden hakemiseen liittyvä

rumba keskussairaalasta, Kelasta ja
ensi vuonna hyvinvointialueelta
jatkuu.
– Isompikin sosiaaliturvaremontti

on tulossa, muistuttaa Engblom.

https://www.kela.fi/
nuoren-kuntoutusraha
https://thl.fi/fi/web/
vammaispalvelujen-käsikirja

Aisti Sportin järjestämät lasten ja nuorten liikuntahar-
rastukset aloittavat syyskautensa 31.8.2022. Aisti
Games tarjoaa maalipallon, jalkapallon ja jääkiekon
harjoittelua peruskouluikäisille. Aisti Play on monipuo-
linen liikuntakerho noin 2–9-vuotiaille lapsille. Toi-
minta järjestetään Vantaalla ja se on suunniteltu sovel-
tuvaksi kaikille näkökyvyille normaalista sokeuteen.

Aisti Sport ry:n toimintaa ohjaavat osaavat ja iloiset
ohjaajat. Arvot ovat yhdenvertaisuus, positiivisuus,
rehellisyys, ja asenteet ovat avoimuus ja iloisuus.
Seura haluaa tukea lapsen ja nuoren liikunnallista ja
henkistä kasvua monipuolisilla harrastuksilla, joissa
voi harrastaa matalalla kynnyksellä pienestä lapsesta
alkaen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.aistisport.com

Tiedustelut:
Aisti Games
aisti.games@gmail.com
Miika Honkanen
0505815389

Aisti Games ja Aisti Play
Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset

Aisti Play
aisti.play@gmail.com
Anniina Latikka
0400498089
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E
nnen uintia Teresa ehti harras‐
taa paljon muutakin: yleisur‐
heilua, ratsastusta, jalkapalloa,

cheerleadingiä, tanssia ja voimistelua.
Hän ilmoitti perheelleen runsas

vuosi sitten, että haluaa keskittyä
pelkkään uimiseen. Hän seuraa
lajissa kahta vanhempaa sisarustaan,
jotka myös uivat kilpaa SM-tasolla
17–18-vuotiaiksi saakka.
– Meidän tytöt ovat kokeilleet var‐

maan kaikkia mahdollisia lajeja
mutta päätyneet lopulta uintiin.
Kaikki neljä tyttöä ovat hyvin tempe‐
ramenttisia, ja ajattelimme, että on
hyvä, jos ylimääräinen energia suun‐
tautuu liikuntaan. He ovat saaneet
kokeilla vapaasti eri lajeja, naurahtaa
Teresan äitiMinna Jämsä.
Ajatus uintitaidonmerkityksestä tuli

esille, kun äiti vietti aikoinaan paljon
aikaa yksin pienten tyttöjen kanssa
mökillä Saimaalla samaan aikaan
kun perheen isä oli matkatöissä.
– Mietin silloin omaakin pärjää‐

mistä mökillä, ja esiin nousi uimatai‐
don merkitys. Se oli halpa henkiva‐
kuutus, jatkaa äiti.
Uintitaitoa ja kilpauintiharrastusta

oli perheessä pohjustettu ahkeralla

Jyväskylässä asuva 12-

vuotias Teresa Jämsä löysi

mieliharrastuksensa uin-

nista. Tällä hetkellä hän ui

kilpaa uintiseura Jyväskylä

Aallossa ja jaksaa harjoi-

tella ahkerasti.
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TIINA RUULIO

Teresasta tuli uimari

Teresa kävi kesälomareissulla
mm. Helsingissä ja pääsi myös
Haloo Helsingin keikalle Olym-
piastadionille.
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Teresa ei tarvitse altaalla tai
kisamatkoilla avustajaa.”

Uima-altaat ovat tuttuja kaikille Jämsän perheen tytöille. Perheessä on har-
rastettu paljon, mutta uinnista tuli lopulta se rakkain harrastus ja kilpailu-
lajikin.

uimahallissa käymisellä ja alun perin
vauvauinnilla.

Lempiaine kuvaamataito
Teresa on heikkonäköinen, mutta
toiminnallinen näkö hänellä on
hyvä. Toksoplasmasta johtuva heik‐
konäköisyys todettiin jo vauvana.
– Alku oli meille sumuista aikaa,

emme oikein tienneet, mistä on kyse
ja minkä asteinen vamma Teresalla
lopulta on. Meille kerrottiin, että
Teresa ei todennäköisesti näe kos‐
kaan värejä, koska näkövamma on
juuri sillä alueella.
Lopulta monet asiat Teresan koh‐

dalla ovat menneet paremmin kuin
alun perin ajateltiin, ja värienkin
näkeminen onnistui jo pienenä.
– Olisi jäänyt minultakin monet

itkut itkemättä, jos olisin tiennyt,
kuinka hyvin Teresalle kävi.

Teresa käyttää koulussa luku‐
televisiota ja muita näkemisen
apuvälineitä tarvittaessa. Hänen
lempiaiheensa on kuvaamataito,
josta tuli todistukseen yhdeksän.
Hän pystyymyös pyöräilemään ja
laskettelemaan.

Sisältöä ja rytmiä elämään
Jämsän perhe muutti vastikään
Mikkelistä Jyväskylään isän työn
perässä. Parasta aikaa isä kuitenkin
tekee töitä viikot pääkaupunkiseu‐
dulla ja viettää viikonloput kotona.
– Tytöt ovat viihtyneet Jyväsky‐

lässä hyvin, ja Teresankin harrasta‐
minen on täällä helpompaa kuin
Mikkelissä. Jyväskylässä kilpareis‐
sut tehdään seuran bussilla, kun
Mikkelissä Teresan isän piti kus‐
kata tyttöjä kisoissa ympäri
Suomea.

Teresa käy uimassa lähestulkoon
joka päivä. Hän menee harjoituksiin
taksilla ja tulee bussilla kotiin oma‐
toimisesti. Teresa ilmoitti kotona,
että haluaa käyttää mieluummin
bussia kuin taksia kotimatkaan.
– Katson oikean bussin numeron

kännykän zoomin avulla, Teresa
kertoo.
– Uintiharrastus tuo valtavasti

sisältöä elämään, rytmiä päivään ja
yhteisöllisyyttä Teresan elämään. Se
ei kuormita mitenkään meidän per‐
hettämme, vaan päinvastoin, sanoo
äiti.
Teresa ei tarvitse altaalla tai kisa‐

matkoilla avustajaa. Hän esimerkiksi
näkee tehdä uinnissa olennaiset
käännökset kirkkaan keltaisiksi pane‐
loituihin päätyihin. Samaa keltaista
väriä käytetään myös kilpailuissa.
Hänen lempilajinsa uinnissa on

lähinnä perhosuinti. Oikeastaan
ainoa asia, mitä hän ei näe uimahal‐
lilla, on tulostaulu, mutta se ei vai‐
kuta itse uimiseen mitenkään. Ajat
selviävät muutenkin.
Teresa on saanut myös uimaseu‐

rasta uusia ystäviä.
– Teen vuorotyötä. On iso helpo‐

tus tietää, että tytär ei ole yksin
kotona, vaan voi harrastaa lajia,
josta pitää ja jossa hänellä on seuraa,
ajattelee äiti.
Tämä haastattelu tehtiin kesä‐

kuun alkupuolella, jolloin Teresalla
oli edessä lähestulkoon koko kesä‐
loma.
– Tykkään käydä kesällä huvi‐

puistossa tai olla ystävien kanssa.
Olin jo maatilaleirillä Muuramessa,
pidän kovasti eläimistä. Menen
myös äidin kanssa käymään isän
luona pääkaupunkiseudulla, ja siellä
menemme Haloo Helsingin keikalle
Olympiastadionille.
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On kai hyvin tiedossa, että vanhemmat ovat kiin-
nostuneita lastensa kännykän ja muiden digilaittei-
den käytöstä, asettavat käytölle rajoja jne. Harvem-
min tullaan ajatelleeksi, että digilaitteet vievät
usein myös vanhemmat mennessään, joten digia-
jasta kannattaa koko perheen neuvotella yhdessä.

Tämän asian paljastaa kustannusosakeyhtiö
Tammen Lukusankarit-ryhmälle tekemä kysely
lasten digilaitteiden käytöstä. Toimittaja Aino-Mari
Tuuri on tutustunut vastauksiin ja toteaakin, että
perheen kaikkien jäsenten digilaitekäyttö on paitsi
suhteellisen uusi myös koko ajan kasvava ja muut-
tuva ilmiö, joka vaatii paljon myös vanhemmilta
oman digiasenteen reflektiota ja säätelyä.

Tuuri on digiasioihin syvällisesti perehtynyt tieto-
kirjailija, jolta on äskettäin ilmestynyt lasten uusi
tietokirja Puhelimen pomoksi, jossa annetaan käy-
tännönläheisiä neuvoja koko perheelle digitaali-
seen maailmaan sopeutumisen askelmerkeiksi.
Kirja sopii sekä lapsille että vanhemmille.

Tuurin mukaan vanhemmat haluavat digiarkeen
ennen muuta lisää selkeyttä, selkeitä rajoja ja jär-
jestelmällisyyttä. Nämä toiveet eivät kuitenkaan
kohdistu yksinomaan lapsiin vaan yleensä digimaa-
ilman houkuttelevuuteen ja salakavalaan imuun.
Toki on huolenaiheita, jotka kohdistuvat nimeno-
maan lapsiin. Näitä ovat mm. internetin epäsopiva
sisältö, nettikiusaaminen sekä vaara lasten ylei-
sestä passivoitumisesta.

Ei unohdeta iloa
Yleisesti Tuurin mukaan vanhemmat pelkäävät
laitteiden vievän liikaa aikaa perheiden arjesta.
Tästä huolimatta on ilmiselvä asia, että digiä myös
tarvitaan. Se tuo myös paljon iloa perheille, mm.
kuvat ja niiden jakaminen kaikille perheenjäsenille
yhdessä, äänikirjojen kuunteleminen, yhteydenpito
kaukana oleviin läheisiin, lasten ja vanhempien
yhteydenpitoon, pelaaminen kavereiden kesken ja
kaikki oppimiseen, tietoon ja tiedonkäsittelyyn liit-
tyvät valtavat tietomäärät, jotka digi tuo tullessaan.

Tästä syystä Aino-Mari Tuurin mielestä onkin
älytöntä puhua yleisesti ”ruutuajasta” niin aikuis-
ten kuin lastenkin yhteydessä, sillä se ei ota ollen-

Puhelimen pomoksi
koko perheen voimin

kaan huomioon sitä, että ”ruudulla” voi tehdä niin
hyvin tarpeettomia kuin erittäin tarpeellisiakin
asioita.

Myös lapsia on hänen mielestään kuunneltava
perheen sisäisissä palavereissa siinä missä aikui-
siakin. Mitä he toivovat omalta digikäytöltään? Entä
vanhempien ja kavereidensa digikäytöltä? Tämä
kaikki nimittäin vaikuttaa olennaisesti siihen, mil-
laiseen digimaailmaan he kasvavat.

Puhelimen pomoksi
Aino-Mari Tuuri
Kuvitus Lille Santanen
ISBN 9789520443368
Tammi 2022

I R J A T



39S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 2S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 2 39

Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

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

Tukeva pohja
tärkeälle askeleelle

T
yö- ja elinkeinoministeriö julkaisi kesäkuussa
2020Anni Kyröläisen selvityksen vammais‐
ten henkilöiden työllistymisen rakenteelli‐

sista esteistä. Selvitys on askel kohti yhdenvertaisuu‐
den toteutumista työelämässä, ja siinä eritellään
useita toimenpiteitä työllistymisen esteiden poista‐
miseksi.

Kyröläisen selvityksestä voidaan nostaa esille useita
myös näkövammaisten työllistymisen kipupisteitä,
jotka vaikeuttavat työelämään siirtymistä. Hyvänä
esimerkkinä toimivat kuljetuspalvelut. Vammaispal‐
velulain mukaisista palveluista ja tukitoimista kulje‐
tuspalvelun rooli itsenäisen elämän mahdollistami‐
sessa on tärkeä, ja kuljetuspalvelulla on merkittävä
rooli myös työnhaun mahdollistajana. Kuljetuspal‐
velu kärsii useassa kunnassa kuitenkin täsmällisyy‐
den ja luotettavuuden puutteesta, ja se vaikeuttaa
työnhakua ja työllistymistä.

Kunnat myös tulkitsevat 18 matkan sääntöä erittäin
tiukasti. Vaikka lain mukaan vammaisella henkilöllä
on oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen asiointi-
ja vapaa-ajan matkaan kuukaudessa, ei minkään
tulisi estää kuntaa myöntämästä useampia matkoja
esimerkiksi tilanteessa, jossa vammainen hakee

työtä ja tarvitsee kuljetuspalvelua osallistuakseen
työhaastatteluun.

Toinen hyvä Kyröläisen selvityksestä löytyvä esi‐
merkki on työkyvyttömyyseläke. Se voidaan myön‐
tää joko kansaneläkelain 12. pykälän 4. momentin
tai 2. momentin mukaan. 4. momentin mukaan
eläkkeessä ei ole ansaintarajaa, ja tätä eläkettä kutsu‐
taan usein sokean eläkkeeksi. 2. momentin mukaan
eläkkeessä on tuloraja, joka määrittelee sen, kuinka
paljon henkilö saa ansaita ennen kuin tulot vaikutta‐
vat eläkkeeseen.

Tulorajat ovat työelämään pyrkimisen ja siellä toimi‐
misen kannalta hankalia. Ne muodostuvat ongel‐
maksi, jos työntekijälle osaamisen karttuessa tarjo‐
taan parempaa palkkaa ja/tai lisää työtunteja. Työn‐
tekijän pitää silloin päättää, jättääkö eläkkeen lepää‐
mään, kieltäytyykö palkankorotuksesta tai vähen‐
tääkö työtunteja. Vaikea ratkaisu.

Näkövammaisten ja täysipainoisen työelämäosalli‐
suuden välissä on siis vielä esteitä, mutta niiden tun‐
nistaminen on tärkeä askel matkalla kohti niiden
poistoa. Anni Kyröläisen selvitys toimii tukevana
ponnistuspohjana tälle askeleelle.
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P
äädyimme lomalle oikeastaan
vanhemman lapsen Valteri-
koulun ohjaavan opettajan ja

Sokeain lasten tuki ry:n Maaritin
yhteistyön ansiosta. Juttelin opettajan
kanssa kevättalvella lapsen asioista ja
taisin mainita, että viime vuodet ovat
olleet uuvuttavia niin koronapande‐
mian kuin muidenkin syiden takia.
Maarit sai sitten opettajalta vinkin
väsähtäneestä perheestä, joka olisi
pienen irtioton tarpeessa. Maarit
soitti minulle, juttelimme hänen
kanssaan puhelimessa ja mietimme,
mikä olisi meidän perheelle sopiva
lomavaihtoehto. Kuusamon seikkai‐

Nelihenkinen perheemme osallistui elokuun alussa Kuusamossa luonto- ja seikkailu-

lomalle, jonka Sokeain lasten tuki ry järjesti yhdessä Seikkailuapinoiden kanssa.

Seikkailuloma Kuusamossa

luretki kuulosti kiinnostavalta, sillä
emme ole koskaan olleet niillä tie‐
noilla. Tein lomahakemuksen ja ajat‐
telin, että tämähän kuulostaa liian
hyvältä ollakseen totta.
Loman lähestyessä suunnitte‐

limme ohjelmaa jonkin verran etukä‐
teen yhdessä Maaritin, Seikkailuapi‐
noiden Heidin ja lomalle osallistu‐
neen toisen perheen kanssa. Oli hyvä,
että saimme vaikuttaa ohjelmaan,
niin että menemistä ja tekemistä oli
tarpeeksi mutta ei liikaa.
Elokuun alussa lähdimmemat‐

kaan Helsinki-Vantaan lentoasemalta
yhdessä Maaritin kanssa. Lento oli

MINNA MAJURI

perillä Kuusamossa myöhään illalla,
joten majoittauduimme yöksi kylpylä‐
hotelliin. Aamulla nautimme herkkuaa‐
miaisen ja sen jälkeen pulahdimme kyl‐
pylän lämpimiin altaisiin. Iltapäivällä
Heidi tuli hakemaanmeidät hotellilta ja
matkasimme noin puolen tunnin
päähän Seikkailuapinoidenmajataloon,
jossa yövyimme lopun ajan.
Seuraavat päivät kuluivat joutui‐

sasti. Kävimme vierailulla porotilalla
ja Rukalla, osallistuimme nuotiokok‐
kaushaasteeseen, kävimmemelo‐
massa, teimme ruokaa Trangialla ja
viimeisenä päivänä kävimme patikoi‐
massa Riisitunturilla. Anneli-kokin
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KULUVAA VUOTTA on vielä jäljellä, mutta ajatukset alkavat jo osittain
suuntautua kohti vuotta 2023. Vuoden 2023 toimintakalenterissa on
omatoimi-, luonto- sekä liikuntalomia. Tulemme jatkamaan yhteis-
työtä Mantan luontopalveluiden kanssa. Suunnitteilla on myös talvi-
loma Kuusamossa yhteistyössä Seikkailuapinoiden kanssa. Vuoden
2023 toimintakalenteri ilmestyy kokonaisuudessaan yhdistyksen koti-
sivuille viimeistään marraskuussa. Lomille voi hakea heti kun se on
julkaistu. Omaa unelmalomaa voi kuitenkin ehdottaa ympäri vuoden.

Syksyllä 2022 on tilaa kahdelle perheelle 16.–20.11.2022 Möhkössä
pidettävälle lomalle. Loma sopii hyvin esimerkiksi päiväkoti-ikäisille,
ja ohjelma räätälöidään perheiden toiveita kuunnellen.

Tervetuloa lomalle!
Maarit

Sokeain lasten tuki ry:n
Möhkön lomalla vielä tilaa

valmistamaa herkullista kotiruokaa
oli tarjolla sopivin väliajoin, niin ettei
nälkä päässyt yllättämään.
Seikkailuapinoiden majatalo on

viihtyisästi remontoitu vanha koulu.
Majataloon kuuluu liikuntasali, jossa
lapset tykkäsivät viettää aikaa. Pelat‐
tiin sählyä ja pingistä oman kiinnos‐
tuksen mukaan, temppuiltiin jump‐
papallolla ja renkailla ja pidettiin api‐
naolympialaiset, jossa miteltiin
aikuisten ja lasten joukkueiden
paremmuutta uudenlaisten olympia‐
lajien parissa. Hauskaa oli, ja luulta‐
vasti aikuiset voittivat yhdessä lajissa.
Kaiken kaikkiaan loma oli ihana ja

järjestelyt toimivat oikein loistavasti.
Hakemuksessani kirjoitin, että olisi
mahtavaa olla kerrankin itse matka‐
laukkuna ja päästä vain valmiiksi jär‐
jestettyyn reissuun, ilman että pitää
miettiä ja järjestää asioita itse etukä‐
teen. Toiveemme toteutui juuri sopi‐
valla tavalla. Kuvat Minna Majurin perheen luonto- ja seikkailulomalta Kuusamosta.

M
A

A
R

IT
T

Ö
R

M
IK

O
S

K
I-

H
A

M
P

F

M
A

A
R

IT
T

Ö
R

M
IK

O
S

K
I-

H
A

M
P

F



S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 2

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää avustuksia ja apurahoja mm. näkövammaisten
lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin
tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövammaisten lasten ja
heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.

Hakemukset 30.9.2022 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet:
Asiamies Juha Halme, 040 7280970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
www.sokeainlastentukisaatio.fi

Sokeain Lasten Tukisäätiön avustukset ja apurahat

Erilainen koulupäivä Turussa

Haluatko viettää erilaisen koulupäivän? Se on suunnattu näkövam-
maisille oppilaille sekä heidän avustajilleen ja opettajilleen. Tapah-
tuma järjestetään torstaina 13.10.2022 klo 9.30–14.30 Turun yli-
opiston kasvitieteellisessä puutarhassa (Ruissalon puistotie 215,
Turku). Ohjelmassa on opastettu moniaistinen tutustuminen puutar-
haan sekä laboratoriotyöskentelyä, kuten tutustumista aineen eri
olomuotoihin. Kasvitieteellisen puutarhan yli 5000 taksonia (lajia,
lajiketta yms.) käsittävä kokoelma on elävä näyteikkuna maapallon
kasvimaailman monimuotoisuuteen. Puutarhan kokoelmissa on
kasveja maapallon eri ilmastovyöhykkeiltä, sademetsistä aavikoille.

Ohjelma:
9.30 lähtö Föli-liikenteen paikallisbussilla no 8 Puutorilta
10.00 kokoontuminen puutarhalla
10.15 laboratoriotyöskentelyä / opastettu kierros
11.15 lounas
12.15 vapaa kierros ulkopuutarhassa
12.45 opastettu kierros / laboratoriotyöskentelyä
14.00 päivän päätös
14.30 paikallisbussilla Puutorille

Tapahtuma on esteetön ja moniaistinen, joten se sopii näkövammai-
sille ja liikuntavammaisille.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
pe 30.9. mennessä jaana.engblom@nkl.fi tai p. 050 591 8167.
Ilmoita myös mahdollinen ruoka-aineallergia sekä liikkumisen
apuvälineet. Tapahtuma on maksuton.

Järjestäjät: Näkövammaisten liitto ry, Turun Liikuntapalvelut,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Näkövammaiset lapset ry
sekä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö.

Mitä perusopetuksen
jälkeen -infoilta

Mietityttääkö sinua nuoresi tulevai-
suus? Mitä tapahtuu peruskoulun jäl-
keen? Millaista tukea on saatavilla
nuoren itsenäistymiseen? Mitä peruso-
petuksen jälkeen -infoillan etätilaisuu-
desta saat tietoa yläkoulun ja perusope-
tuksen jälkeisestä sosiaaliturvasta, pal-
veluista, opinnoista ja vapaa-ajasta.
Lisäksi aikaa on myös vapaaseen kes-
kusteluun.

Infoilta järjestetään 8.11. kello 16–19
etänä Teams-yhteydellä. Ilmoittautu-
miset 6.11. mennessä seuraavan linkin
kautta:
https://link.webropolsurveys.com/
S/033991F1388E2CCA

Tapahtuma on ilmainen. Osallistumis-
linkin infoiltaan saat edeltävänä päi-
vänä. Vastaamme mielellämme kysy-
myksiin sähköpostilla tai puhelimitse.

Jaana Engblom
jaana.engblom@nkl.fi
p. 050 591 8167

Teemu Ruohonen
teemu.ruohonen@nkl.fi
p. 050 596 5022

Ville Ukkola
ville.ukkola@nkl.fi
p. 050 463 2588
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toisen asteen
opintoihin!
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