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Seuraava Silmäterä ilmestyy elokokuussa.
Siihen tulevien juttujen tulee olla
toimituksessa 23. kesäkuuta mennessä.
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ähänkään viestinnän kanssa teoreettisesti tekemisiin joutuneet tuntevat varmasti professori Osmo A. Wiion pessimistisen käsityksen joukkoviestinnän onnistumismahdollisuuksista, niin sanotut Wiion lait. Näitä lakeja on seitsemän
ja ensimmäinen niistä kuuluu seuraavasti: ”Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta.” Ja neljäs: ”Mitä enemmän viestitään, sitä huonommin viestintä onnistuu.”
Wiio esitteli lakinsa 1970-luvulla, josta ajasta viestinnän määrä ei ole ainakaan
vähentynyt. Kun ajattelee alan kehitystä 40 vuoden aikajanalla tällaisen pienen organisaation näkökulmasta, näkee kuinka valtavia harppauksia on tehty
– siis ainakin viestinnän määrässä. 70-luvulla yhdistys viesti jäsenilleen kirjein, joita oli pyöritetty tuon ajan sinikopiokoneessa. Silmäterän edeltäjä, kopiokoneella sekin kerran vuodessa tehty Leirilehti, aloitti vasta 80-luvulla. Nyt
meillä on käytössä säännöllisesti ilmestyvä jäsenlehti, nettisivut, facebook ja
joukkosähköpostit. Samaa viestiä toistetaan samassakin kanavassa pari kertaa ja silti aina silloin tällöin kuulee kysymyksen: ”Miksei tästä ole tiedotettu?”
Nyt kuitenkin tuntuu, että jotain poikkeavaa viestintäympäristössä on tapahtumassa. Ainakin viesti leireistä on mennyt perille ajoissa. Leirit pursuivat
hakijoita jo maaliskuulla. Ja hakemuksia oli tullut tapahtumiin pitkälle syksyyn asti. Ihmettelen mikä nyt onnistui ja epäilen vahvasti sosiaalista mediaa.
Kyse ei liene kuitenkaan siitä, että yhdistys meni kevättalvella naamakirjaan;
kolmekymmentäviisi tykkääjää, ei selitä leirikiinnostuksen määrää. Luulen,
että syynä on paljon vanhempi median muoto: puskaradio.
Äitien radio on toiminut aika monen megabitin nopeudella. Maaliskuun
puolivälissä vanhempainviikonlopussa kerroin lokakuuksi suunnitteilla olevasta äitien viikonlopusta. Heti ilmoittautuikin lähtijöiksi kolme äitiä. Hienoa
– kahdeksan paikkaa oli varattu ja kuudella äidillä viikonloppu jo toteutuisi. Ja
aikaahan olisi vielä kertoa tapahtumasta toukokuun ja elokuun lehdissä. Kaikki
hyvin, lähtijöitä tulisi kyllä riittävästi. Sitten sähköposti alkoi tuoda ilmoittautumisia ensin yhden sitten toisen, niin että huhtikuun loppuun mennessä jouduimme jo varaamaan seuraavat kahdeksan paikkaa (ja onneksi
Villa Hiidenmäessä oli vielä tilaa tarjolla). Myös isien viikonloppu ja perheiden syysviikonloppu ovat jo hyvällä mallilla.
Oli tiedon perille menon tai osanottoinnostuksen syy
mikä tahansa, uskon että ihmisten keskinäisissä verkostoissa viesti menee perille jotenkin eri lailla kuin paperilla. Se saa lämpimän inhimillisen muodon; lähettäjä ja
vastaanottaja tuntevat toisensa ainakin jollakin
tavalla. He puhuvat yhteisestä asiasta. Heille tärkeästä.
Minulla on käytettävissäni tällä kertaa
vain tämä paperinen muoto, mutta siitä
huolimatta toivon, että senkin avulla tavoitan monia. Siis viestiksi: mukana oleminen ja verkostoituminen kannattaa.
Olkaa yhteydessä toisiinne.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne latva-nikkola
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Hauska tutustua:

Somerkivet
Espoosta

Juuson, Maijan ja Joonan perheessä on
kaksi näkövammaista perheenjäsentä .
Elämää vilkastuttaa koiranpentu Nella.
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Kuva Somerkivien perhealbumista

leena honkanen

Somerkivet Espoosta
Puolitoistavuotias Juuso pitää yllä taukoamatonta toimintaa Somerkiven perheen espoolaiskodissa. Lampaankokoinen koiranpentu, Nella, ottaa osaa Juuson touhuihin. Vanhemmat, Maija ja Joona
Somerkivi, seuraavat sohvalta rauhallisena perheensä pienimpien
painiskelua; Juusoa ei ylisuojella näkövammasta huolimatta.

jJ

uuso syntyi perheeseen, jossa näkövamma on jo ennestään tuttu juttu;
äiti Maija on näkövammainen, samoin
Joona-isän kaksi nuorempaa sisarusta. Silti Juuson näkövamma tuli perheelle yllätyksenä.
– Minun näkövammani on aivokasvaimen aiheuttama, joten tiedettiin,
ettei se ole periytyvä. Joonan puolella, jossa suvussa on perinnöllistä verkkokalvon rappeumaa, oli tieto, että sen
ei pitäisi periytyä miehen kautta, Maija Somerkivi kertoo.
– Juuson piti olla siis aivan normaalinäköinen poika. Neljän kuukauden
iässä neuvolassa hänellä kuitenkin huomattiin silmävärvettä ja saimme lä-
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hetteen silmälääkäriin ja edelleen silmäklinikalle.
Joona ja Maija siirtyivät näin näkövamman suhteen uuteen rooliin; näkövammaisen lapsen vanhemmaksi.
Asioiden hidas eteneminen terveydenhuollossa, tutkimusaikojen siirtymiset myöhemmäksi ja pitkät odottelut sairaalan käytävillä itkevä lapsi sylissä, tulivat tutuiksi. – Aika karua, toteaa Maija.
Vihdoin päästiin siihen vaiheeseen,
että Juuso nukutettiin silmien tutkimista varten ja saatiin lopulta varma
diagnoosi.
– Juusolla todettiin verkkokalvon ja
lasiaisen rappeuma eli sama kuin minun perheeni jäsenillä. Perimä on minun puoleltani eikä Maijan, kuten ih-

Leena honkanen

miset yleensä luulevat, Joona Somerkivi kertoo.
– Oli tietysti ikävä saada tieto näkövammasta, eikä sitä helpottanut se,
että diagnoosi kerrottiin meille tutkimuksen jälkeen heräämössä, kaikkien muiden sattumalta paikalla olleiden kuullen.
Juuson näkövamman haitta-aste
on tällä hetkellä 80 %. Hänen touhujaan seuratessa ulkopuolinen ei huomaa eroa samanikäisen näkevän lapsen temmellykseen. Isän mukaan näkövamman huomaa kyllä monessa asiassa: lattialle pudonnut pikkuesine ei
löydy, luminen polku ei erotu muun
lumipeitteen keskeltä ja kynnyksiin
ja muihin pikkuesteisiin Juuso kompastuu helposti.
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Yhdistyksessä lapsesta
vanhemmaksi
Maijalla ja Joonalla on takanaan jo pitkä polku Näkövammaiset lapset ry:n
toimintaa. Molemmat ovat olleet lapsina mukana yhdistyksen leireillä ja tapahtumissa, ja aikanaan myös ohjaajina. Myös molempien vanhemmat ovat
olleet aktiivisia: Maijan äiti ja Joonan
isä aikanaan yhdistyksen hallituksen
jäseninä ja Joonan äiti pitkään pääkaupunkiseudun vertaistukijana. Joonan
sisko, Ronja Oja, kirjoittaa edelleen
omaa kolumniaan Silmäterä-lehteen.
– Yhdistyksen pääsiäisleirillä Peurungassa me toisiimme ihastuimmekin. Se oli keväällä 2003, ja heti parin
päivän päästä alettiin seurustella, Maija ja Joona muistelevat.
Kun opiskelu vei Maijan Joensuuhun, Joona seurasi perässä. Maija valmistui historian, yhteiskuntaopin ja
elämänkatsomustiedon opettajaksi ja
opinto-ohjaajaksi ja Joona tietoliikenneinsinööriksi. Maijalla on nyt virka
odottamassa hänen hoitovapaalta paluutaan Helsingin kaupungilla opintoohjaajana ja Joona työskentelee nopeasti kasvavassa Snooby Oy:ssä. Somerkiven perheellä ovat siis työelämän raamit jo kohdallaan.
Nyt Maija ja Joona ovat aloittaneet
oman taipaleensa vanhempina Näkövammaiset lapset ry:ssä.
– Olemme ehtineet käydä kerran
pääkaupunkiseudun perhetapaamisessa Jaatisen Majalla. Se oli meille kuin
hyppääminen aidan väärälle puolelle; ennen kun aikuiset juttelivat keskenään, me lapset leikimme toisaalla.
Nyt oltiinkin yhtäkkiä noita aikuisia
ja siirryttiin ennen kielletylle alueelle.
– Paljon minulta tietysti kysyttiin
omasta elämästäni. Totta kai vanhempia, joille oma lapsi on ehkä ensimmäinen näkövammainen ihminen, jonka
koskaan on tavannut, kiinnostaa se,
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miten olen pärjännyt ja opiskellut näkövammaisena. Varmasti tulemme saamaan muilta vanhemmilta myös vertaistukea omassa vanhemmuudessamme, Maija Somerkivi sanoo.
– Juuson kanssa lähdemme myös
leireille. Tiedän, että siellä Juuso saa
omia näkövammaisia kavereita, joilla tulee olemaan suuri merkitys hänen elämässään. Kun olen itse kokenut mitä se merkitsee, en voi mitenkään jättää Juusoa siitä paitsi.

Perhe ja perinnöllisyys
Maijalla on kaksi nuorempaa veljeä ja
Joonalla neljä nuorempaa sisarusta, joten molemmat ovat tottuneet elämään
monilapsisen sisarusparven vanhimpana. Kysyn Maijalta ja Joonalta tulevaisuudesta, haluavatko he myös ison perheen ja vaikuttaako tieto perinnöllisestä näkövammasta perhesuunnitteluun.
– Näkövammaisella lapsella on hyvä olla sisaruksia, Maija sanoo. Äitinä
kyllä pelottaa, jaksaako itse kaiken, mitä vamma tuo mukanaan, jos Juuson
sisko tai veli olisi myös näkövammainen. Tiedän jo etukäteen, että edessä
on joka tapauksessa ongelmia päiväkotiin ja kouluun mentäessä ja monissa muissakin elämänvaiheissa. Vaikka
olen itse kuinka sinut näkövamman
kanssa, tiedän kyllä, että vamma tuottaa vanhemmalle lisää huolta.

– Meille ei ollut itsestään selvää, että saamme lapsia Maijan aivokasvaimen vuoksi; Juuson syntymä oli oikea
ihme. Mutta jos suinkin mahdollista,
toivoisin ilman muuta, että Juuso saisi
pikkusisaria, Joona sanoo. – Sisaruksena en ole kokenut mitenkään, että siskoni ja veljeni näkövamma olisi ollut
perheessämme suuri ongelma. Meidän perheessä ei kukaan saanut erivapauksia näkövamman tähden. Vanhimpana jouduin joka tapauksessa aina silloin tällöin huolehtimaan pienemmistä; luulen, että elimme ihan
samanlaista perhe-elämää kuin muutkin lapsiperheet.
Lähitulevaisuudessa Somerkivien
elämä soljuu Juuson hoidon, Joonan
työn ja Maijan maalipalloharrastuksen rajoissa. Maalipallon suhteen Maijalla on edessään suuri haaste: Turkissa näkövammaisten maailmankisoissa ansaittu paikka Lontoon paralympialaisiin velvoittaa.
– Viikossa on vähintään kahdet pelitreenit, kuntosalia, zumbatunteja ja
lenkkeilyä ja viikonloppuisin leirejä
ja turnauksia, Maija luettelee. – Nyt
pitää vielä treenata entistä enemmän,
että pysyn mukana Lontooseen lähtevässä joukkueessa.
– Joo ja mä perustan Maalipallolesket ry:n, Joona huokaa.

Juusolla on hymy herkässä. Puolitoistavuotiaan energiapakkauksen meno ei hellitä vaikka pieniä pyllähdykdiä tuleekin. Näkövamma on pojalle itselleen sivuseikka, josta hänen ei vielä tarvitse kantaa huolta.

leena honkanen

– Toisaalta emme aina tiedä, milloin
hänellä vaan on liian kova meno päällä ehtiäkseen huomata tällaisia asioita.
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iin, olemme saaneet uuden eduskunnan maahamme. Seurasin jännittävää tuloslähetystä myöhään
iltaan; kiinnostukseni kohteena oli se, ketkä ovat seuraavan neljän vuoden lainsäätäjät. Mielenkiinnolla myös odotin sitä, kuinka käy ”oman ehdokkaani”, meneekö hän läpi
vai jääkö valittavien ulkopuolelle. Vaalien tulokseen liittyi
ehdokkaiden ja heidän tukijoukkojensa taholta suuria tunnelatauksia: toisille onnenkyyneleitä ja toisille pettymyksen tuntoja. Se, että eduskunta on valittu, on vasta alkua
todelliselle työlle. Onko sillä merkitystä minulle ja sinulle,
ketkä päättäjien paikalla istuu? Kyllä, sillä on merkitystä!
Olen tässä hiljattain tutustunut lainkoukeroihin, jotka
koskevat vammaispalvelun taksin palvelumaksuja; tulisiko niitä periä taksinkäyttäjältä vai ei. Minun mielestäni asia
on selvä; eriarvoisuus lisääntyy entisestään, jos näkövammainen maksaa ylimääräisen kustannuksen omasta pussistaan. Niinpä niin, mutta mitä mieltä on lainsäätäjä? Olen
lukenut kaksi toisistaan poikkeavaa laintulkintaa asiasta:
toinen maksattaisi ylimääräisen kulun taksinkäyttäjällä ja
toinen velvoittaa kuntaa hoitamaan lisämaksun.
Toinen laintulkinnan vaikeus osui kohdalleni parikymmentä vuotta sitten, kun harrastin vielä aktiivisesti juoksu-urheilua. Iso joukko seuramme juoksijoita halusi vaihtaa edustamansa seuran toiseen seuraan. Riidan aiheeksi nousi kysymys siitä, kuka saa vaihtaa seuraa ilman siirtokorvasta ja kuka ei. Urheilussa oli käytäntönä ainakin tuolloin – tämän päivän käytännöstä en ole perillä – että mitä parempia tuloksia olet tehnyt, sitä enempi niin sanottu kasvattajaseura saa siirtomaksua urheilijasta hänen siirtyessään seurasta toiseen. Pykälät ja tulosrajat piti oleman
selkeät ja helposti muutettavissa korvaussummiksi, mutta näin asian laita ei todellakaan ollut. Lainhenki oli jossain
rivien välissä ja noita rivienvälejä luettiin vallan eri tavalla. Me juoksijat halusimme vain juosta, mutta saammeko ja
missä seurassa oli monen, monen käänteen takana.
Näkövammaisten ja muiden vammaryhmien kannalta on todellakin väliä sillä, että lainsäätäjä hallitsee taidokkaasti lainsäädännön salat: kirjoittaa asiat selkeiksi niin, että tulkinnalle jää mahdollisimman vähän varaa, ja että lainsäätäjän todellinen ajatus välittyy pykälien viidakosta.
Pieni kevennys valintojen maailmaan:
Kuulin tarinan miehestä, joka oli USA:n merivoimissa.
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Eräänä aamuna joukkueenjohtaja ilmoitti, että aamun ohjelmassa on uintiharjoittelua niille, jotka eivät osaa uida.
Uintitaitoiset pääsevät aloittamaan viikonlopun loman välittömästi. Suurin osa alokkaista siirtyi linja-autoon, jonka
oli määrä vielä sotilaat vapaalle. Auto lähti liikkeelle. Miehet autossa katsoivat ihmeissään, kuinka kuljettaja ajoi
normaalista poikkeavaa reittiä; mitä on tekeillä? Bussi pysähtyi uimahallin eteen. Alokkaat komennettiin ulos autosta ja vaihtamaan uimahousut päälleen. ”Olemme väärässä
paikassa, meidänhän piti lähteä suoraan lomalle, mitä tämä on?” Miehet laitettiin riviin altaan syvään päähän ja komennettiin hyppäämään veteen – osa miehistä jäi reunalle, mutta apukouluttajat työnsivät heidät veteen. Tarinan
kertoja oli helpottunut omasta puolestaan; hän osasi uida
ja oli valinnut bussin, johon uimataitoiset olivat siirtyneet.
Nyt hän katsoi vedessä räpiköiviä ja henkeään haukkovia
tovereitaan, joilla ei ollut edes välttävää uimataitoa, kuinka
he selviäisivät hankalasta tilanteesta. Lopulta uimataidottomat alokkaat pelastettiin ylös vedestä. Opetus oli heille
raju; enää ei ollut varaa jatkossa valita ”väärää” bussia.
Oikein hyvää kesän alkua kaikille ja virkistäviä uintireissuja!

Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

leena honkanen

yhdistys

Hyviä valintoja
– toivottavasti!
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yhdistys

Vuosikertomus 2010
Näkövammaiset lapset ry:n perustivat vuonna 1970 näkövammaisten lasten vanhemmat.
Perustavassa kokouksessa Tuusulan Onnelassa 11.6.1970 oli mukana 18 vanhempaa. Vuonna
2010 vietettiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuotta.
Yhdistys on kasvanut vuosien mittaan niin, että
vuoden 2010 lopussa jäseninä oli 527 jäsenperhettä (vuonna 2009 551), yhteensä 797 (677) näkövammaisen lapsen vanhempaa. Vuonna 2010
yhdistykseen liittyi 32 (40) uutta jäsenperhettä.
Jäsenperheiden lapset ovat sokeita, heikkonäköisiä tai näkö-monivammaisia. Jäsenmäärä oli vuoden 2010 aikana kasvussa, koska yhä useammassa perheessä molemmat vanhemmat liittyvät yhdistyksen jäseniksi.
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Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on taata näkövammaisille lapsille parhaat mahdolliset edellytykset koulutukseen, harrastamiseen, taitojen hankintaan, sosiaalisten
suhteiden rakentamiseen, kuntoutumiseen, hyvään elämään ja onnelliseen lapsuuteen sekä vanhemmille tietoa
ja vertaistukea. Tällä tavoin ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan aikuistuvien nuorten täysipainoista osallistumista yhteiskuntaan.
Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää leirejä,
kursseja, kerhoja ja perhetapaamisia, julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Silmäterä-lehteä ja ylläpitää www-sivuja.
Yhteistyö eri järjestöjen, oppilaitosten, koulujen, kuntoutuksen, terveydenhuollon ja muiden näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elämään liittyvien sidosryhmien kanssa on tärkeä osa yhdistyksen oikeuksienvalvontaja vaikuttamistyötä.
Vuosi 2010 oli talouden kannalta hyvä ja yhdistyksen lähitulevaisuuden toimintaedellytykset näyttävät turvatuilta. RAY:n rahoitusosuus yhdistyksen koko tuloksesta oli
noin 60%. Muu osa yhdistyksen tuloksesta muodostuu leiri- ja kurssitoiminnan tuotoista, jäsenmaksuista sekä yksityisistä lahjoituksista.
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Juhlavuoden tapahtumat
Jäsenten 40-vuotisjuhlaa vietettiin 11.6. Majatalo Onnelassa Tuusulassa ja sidosryhmien juhlaa, seminaari- ja messutapahtumaa, Näkövammaistiedon markkinoita, 11.11.
Palvelukeskus Iiriksessä Helsingissä.

Leiri- ja kurssitoiminta
Yhdistyksen järjestämät leirit, kurssit ja viikonlopputapahtumat ovat pääsääntöisesti koko perheen tapahtumia;
osallistua voivat näkövammaisen lapsen vanhemmat ja sisarukset ja joskus myös isovanhemmat tai muut läheiset.
Yhteensä osallistujien määrä vuoden aikana oli 264 henkeä. Oo mun kaa! -leiri on lasten leiri, johon lapset osallistuvat ilman vanhempia. Yhteistyössä Perhelomat ry:n
kanssa järjestettiin tuettu loma, johon perheet hakeutuivat
Näkövammaiset lapset ry:n kautta. RAY tukee sopeutumisvalmennuskurssia eli ns. perheleiriä ja Peruskoululaisten
liikunnallinen kuntoutuskurssi on Kelan kustantamaa kuntoutusta, jossa yhdistys toimii palvelun tuottajana.
Leiritoimintaa varten palkataan vuosittain leiriohjaajia.
Heistä suuri osa on ollut mukana toiminnassa jo vuosien
ajan. Suurella osalla leiriohjaajista on sosiaali-, kasvatus- tai
liikunta-alan tutkinto. Näkövammaisten leiriläisten turvallisuuden takaamiseksi ohjaajia leireillä on huomattavasti enemmän kuin näkevien lasten kesäleireillä. Pääosa leireistä järjestetään yhdistyksen toimistosta käsin. Poikkeuksena olivat Perhelomat ry:n kanssa järjestetty lomaviikko, johon yhdistys teki näkövammaisten lasten perheiden
osalta esivalinnan.

Perhetapaamiset ja
vapaaehtoistyö
Perhetapaamiset ovat pääosin vapaaehtoisten vertaistukijoiden järjestämiä. Toimintaa koordinoidaan ja vapaaehtoisten koulutus järjestetään yhdistyksen toimesta.
Vertaistuen merkitys on kokemusten mukaan hyvin suuri perheiden selviytymisen ja sopeutumisen kannalta. Viime vuosina vertaistukijoiden järjestämien tapaamisten
määrä on valitettavasti ollut laskussa useilla paikkakunnilla. Haasteena on ollut etsiä sellaisia toimintatapoja ja -malleja, jotka takaavat vertaistuen mahdollisuuden siitä huolimatta, että vapaaehtoisuuteen sitoutuminen on entistä
heikompaa.

Oo mun kaa! -kerhotoiminta
Oo mun kaa! -kerhotoiminta on tarkoitettu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Kerhoja kokoontui kuudella eri
paikkakunnalla. Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten harvalukuisuus: vain suurissa kaupungeissa
ikäluokkaan kuuluvia lapsia on tarpeeksi kerhon perustamiseksi. Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä Näkövammaisten Keskusliitto ry:n alueyhdistysten kanssa esimerkiksi niin, että kerho on kokoontunut alueyhdistyksen tiloissa. Oo mun kaa! -kerhotoiminnan vapaaehtoiset kerhoohjaajat ovat pääsääntöisesti sosiaali- tai terveysalan opiskelijoita, jotka sisällyttävät ohjaustehtävän osaksi opintojaan. Näin toteutuu myös tavoitteemme lisätä tietoutta näkövammaisista lapsista aloilla, joista lasten parissa työskenteleviä valmistuu. Halukkaille ohjaajille yhdistys järjesti
näkövammaistyön koulutuksen. Ohjaajat saavat yhdistyksestä myös kerhojärjestelyjä koskevan tuen.
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Tutkimus
vapaaehtoistoiminnasta
Vapaaehtoistoimintaa kartoittava opinnäytetyönä tehtävä tutkimus käynnistettiin toiminatavuonna 2009 ja se valmistui vuoden 2010 lopussa. Tutkimuksen kohteena olivat
mm. ne tekijät, jotka vaikuttavat vapaaehtoistyöhön sitoutumiseen ja vapaaehtoistyön vaikuttavuus. Tuloksista kerrotaan jäsenille Silmäterä-lehdessä ja tutkimusraportti lähetetään myös RAY:lle vuoden 2011 aikana.

Tiedotus ja julkaisut
Silmäterä on jäsenille sekä tärkeimmille sidosryhmillemme mm. näkövammaiskoulujen opettajille, Näkövammaisten Keskusliitto ry:n lasten ja nuorten asioiden parissa
työskenteleville ja keskussairaaloiden kuntoutusohjaajille
suunnattu lehti.
Silmäterässä kerrotaan näkövammaisen lapsen kehityksestä, kuntoutuksesta, koulunkäynnistä, opiskelusta, apuvälineistä, sosiaaliturvasta, harrastuksista ja alan tutkimuksesta. Lehti tiedottaa kattavasti myös oman yhdistyksen ja
yhteistyökumppanien tapahtumista, kursseista ja palveluista. Tiedottaminen Silmäterässä on ollut sidosryhmille
maksutonta.
Silmäterän avulla tavoitamme kaikki ne, jotka arjessa tai
työssä tarvitsevat tietoa näkövammaisen lapsen, nuoren ja
hänen perheensä elämään liittyvissä asioissa. Silmäterä on
näkövammaisten henkilöiden luettavissa sähköisesti Luetus-ohjelmalla.
Kaikki Silmäterässä julkaistut kirjoitukset ja valokuvat on
saatu toistaiseksi käyttöön korvauksetta, mikä pienentää
kustannuksia huomattavasti verrattuna muihin vastaavan
tasoisiin lehtiin. Lehti toimitetaan ja taitetaan yhdistyksen
toimistossa. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Yhdistyksen nettisivuilla, www.silmatera.fi, on paljon pysyvää perustietoa mm. näkövammaisen lapsen kuntoutuksesta,
päivähoidosta, koulunkäynnistä, apuvälineistä sekä jatkuvasti päivittyvää tietoa yhdistyksen itsensä, sekä yhteistyökumppaneiden järjestämistä tilaisuuksista, leireistä ja kursseista. Jäsenet käyttävät nettiä esimerkiksi ilmoittautuessaan leireille,
jäseneksi tai lähettämällä palautetta toimistoon.
Yhdistys julkaisi kesäkuussa Riikka Hännisen kirjan Sokkotreffit elämän kanssa, joka kertoo syntymästään sokean
nuoren naisen kokemuksista koulutieltä aikuisuuteen. Kirjan saaman suuren suosion vuoksi siitä otettiin toinen painos syksyllä 2010.
Yhdistys tuotti heikkonäköisten lasten perheiden vertaistukeen dvd:n Puhumme lapsista – heikkonäköinen lapsi perheessä. Dvd on saatavissa erilaisiin opetustilaisuuksiin yhdistyksestä ja perheiden käyttöön kuntoutusohjaajien kautta.
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Yhteistyö ja oikeuksienvalvonta
Toimintavuoden aikana on tehty yhteistyötä sekä oikeuksienvalvontaan, että toimintaan liittyvissä asioissa eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Oikeuksienvalvonnan keskeiset asiat näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä osalta ovat kuntoutus- ja kouluasiat.
Yhteistyö näkövammaisoppilaitosten, Jyväskylän näkövammaisten koulun, Svenska Skolan för Synskadaden ja
Keskuspuiston Ammattiopiston kanssa, on osa yhdistyksen perustoimintaa.
Näkövammaisten Keskusliiton lastenkuntoutusosastolla käydään säännöllisesti kertomassa kurssilla oleville vanhemmille yhdistyksen toiminnasta. Myös liiton nuorisotoimen, oikeuksienvalvontayksikön ja työllisyysosaston kanssa yhteistyö on ollut kiinteää, samoin yhteistyö näkövammaisten Celia-kirjaston lasten- ja oppikirjaosastojen kanssa. Alueellisia yhteistyökumppaneita ovat olleet Näkövammaisten Keskusliitto ry:n alueyhdistykset.

Hallinto, taloudenhoito, toimisto ja
vapaaehtoisorganisaatio
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Markku Alahäivälä, Vaasa, puheenjohtaja
Nina Halme, Akaa
varaj. Jaana Hallikainen-Tuomainen, Pieksämäki
Anne Kangas, Oulu
varaj. Ilkka Kaapro, Jyväskylän mlk 1.1–7.3. 2010
ja Mervi Pyykkönen, Kerava 7.3.–31.12.2010
Juho Kyntäjä, Vantaa
varaj. Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Matti Laamanen, Vantaa
varaj. Minna-Maija Grönlund, Raisio
Minna Survonen, Piikkiö
varaj. Marjo Luomala, Kellokoski
Jorma Väisänen, Vantaa, varapuheenjohtaja
varaj. Riitta Maatiala, Helsinki

14.10. – 31.12. toimistosihteeri Krista Kortelainen. Palkattuja leiriohjaajia oli vuoden aikana kaikkiaan 37 eri pituisilla leirijaksoilla.
Yhdistyksen alueellinen toiminta ja Silmäterä-lehti työllistävät huomattavan joukon vapaaehtoistyöntekijöitä. Vertaistukijoita yhdistyksellä oli vuoden 2010 aikana yhteensä
12 ja kerho-ohjaajia 15 kevään kerhoissa ja 13 syksyn kerhoissa.
Yhdistyksen toimisto toimi osoitteessa Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki 31.10.saakka ja muutti sen jälkeen
osoitteeseen Malminkaari 15, 00700. Helsinki
puh. (09) 7522 540
sähköpostiosoite nlt@silmatera.fi
kotisivu: www.silmatera.fi

Tulevaisuus
Toiminnan tulevaisuus näyttää tällä hetkellä hyvältä. RAY:n
ja muun varainhankinnan tuotot riittävät turvaamaan talouden ja jäsenistön aktiivisuus toiminnan jatkuvuuden.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat seurantaa ja kannanottoja sekä aktiivista tiedottamista muutoksista perheille.
Jäsenmäärän kasvu ei ole tavoite; vuosittain syntyvien
näkövammaisten lasten määrä vaihtelee sattumanvaraisesti ja samalla kun uusia jäsenperheitä liittyy mukaan toimintaan, aikuistuvien lasten perheet jättäytyvät toiminnasta ja heidän lapsensa siirtyvät jäseniksi omiin aikuisten yhdistyksiinsä.
Kun toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat, on näillä nuorilla aikuisilla hyvät eväät täysipainoiseen elämään,
harrastuksiin ja työntekoon, kullakin omien resurssiensa
mukaan.
Yhdistyksen jäsenten vertaistuen tarpeeseen vastaava
kurssi- ja leiritoiminta on tällä hetkellä määrällisesti ja laadullisesti tasolla, jolla se voi pysyä muutamien tulevien
vuosien ajan.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilipalvelu Seija Virta.
Tilintarkastajina toimivat Markku Alho KHT ja Heikki Alavesa ja varatilintarkastajina Erkki Rask KHT ja Risto Rask
KHT.
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2010 toiminnanjohtaja FM Leena Honkanen ja aluekoordinaattori sosionomi(AMK) Anne Latva-Nikkola 9.4. saakka ja hänen äitiyslomasijaisenaan ajalla 17.5.–31.10.
sairaanhoitaja(AMK) -opiskelija Tatja Ikonen sekä ajalla
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Terveiset vuosikokouksesta

Yhdistys on nyt Facebookissa. Näkövammaiset lapset ry:n
seinällä julkaistaan pieniä ilmoituksia ja muistutuksia tapahtumista ja leireistä. Sieltä voi myös löytää myytävänä
olevan tandemin tai vaikka linkin vauvojen näköä stimuloiviin ohjelmiin. Siis kaikenlaista, mitä milloinkin ajassa liikkuu. Nettisivuillamme julkaistaan edelleen tarkemmat selosteet tapahtumista ja netin kautta voi hakea leireille.

Vuosikokous pidettiin ja vanhempainviikonloppu vietettiin
maaliskuun puolenvälin jälkeen Tampereella. Hallituksen
kokoonpano pysyi melkein ennallaan ja erovuoroiset valittiin jatkamaan edelleen. Marjo Luomala oli ilmoittanut luopuvansa varajäsenyydestä ja hänen sijalleen valittiin Sirpa
Bamberg Lempäälästä.
Ensi vuonna vuosikokousviikonloppuna suuntaamme Hämeenlinnaan Hotelli Rantasipi Aulangolle 10. – 11.3.2012.

Uusia koneita koululaisten
lyhytaikaiseen tarpeeseen

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Näkövammaiset lapset ry on ostanut yksityisen lahjoittajan varoin seitsemän kannettavaa tietokonetta Jyväskylän näkövammaisten koulun käyttöön. Koneita lainataan
näkövammaisten koululaisten lyhytaikaiseen tilapäistarpeeseen niissä tapauksissa, joissa oma kone on esimerkiksi huollossa ja tilanne aiheuttaisi ongelmia koulutyön sujumiselle. Koneet eivät korvaa yhteiskunnan velvoitetta
myöntää tietokone apuvälineeksi näkövammaiselle koululaiselle. Nyt hankitut koneet korvaavat pian kahdeksan vuotta käytössä olleet 28 lahjoituskonetta, joista enää
muutama on käyttökunnossa. Koneiden lainausta hallinnoi Jyväskylän näkövammaisten koulu, jossa arvio tarpeesta tehdään.

Markku Alahäivälä, Vaasa, puheenjohtaja
Nina Halme, Akaa
varaj. Jaana Hallikainen-Tuomainen, Pieksämäki
Anne Kangas, Oulu
varaj. Mervi Pyykkönen, Kerava
Juho Kyntäjä, Vantaa
varaj. Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Matti Laamanen, Vantaa
varaj. Minna-Maija Grönlund, Raisio
Minna Survonen, Piikkiö
varaj. Sirpa Bamberg, Lempäälä
Jorma Väisänen, Vantaa, varapuheenjohtaja
varaj. Riitta Maatiala, Helsinki

Terveiset Pääsiäisleiriltä!

jorma väisänen

Sää suosi pääsiäisleiriläisiä Peurungassa. Perheitä oli paikalla runsaasti ja toimintaa riitti kylpylän remontista huolimatta. Leirin aikana kokoontui myös
Pikkuparlamentti, jonka yhdistykselle, Celia-kirjastolle ja Keskusliiton lastenkuntoutukselle
esittämiin visaisiin kysymyksiin
saamme vastauksia Silmäterän
elokuun numerossa.
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Käy tykkäämässä!

yhdistys

Vauvaperheiden aamiainen
Helsingin ja Uudenmaan alueen vauvoille äiteineen ja/tai
isineen järjestetään aamukahvitilaisuus tiistaina 24. toukokuuta klo 9.30 –12.00 Näkövammaiset lapset ry:n toimis-

tolla Malminkaari 15, 00700 Helsinki. Paikalle voi tulla tällä
aikavälillä oman aikataulun mukaan ja ottaa osaa keskusteluun ja leikkiin sen verran kuin itsellä on aikaa.
Tilaisuudessa on mahdollisuus kysellä, jutella ja tavata
alueen muita vauvaperheitä. Mukana ovat näkövammaisten lasten kuntoutusohjaaja Mirja Ström HUS:in silmätautien klinikalta, lasten aluesihteeri Riitta Laakso Näkövammaisten Keskusliitosta ja toiminnanjohtaja Leena Honkanen Näkövammaiset lapset ry:stä.
Tarjolla on kahvia ja pientä aamupalaa aikuisille. Vauvojen kannattaa ottaa omat eväät mukaan.
Ilmoittaudu:
nlt@silmatera.fi tai puhelimitse (09)752 2540
Tervetuloa!

Tampereen seudun alueleiri

Syysviikonloppu
perheille 17.–18.9.

Alueleiri Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa Ylöjärvellä
27. – 28.8. tarjoaa alkusyksyn tunnelmia järven rannalla,
saunomista ja uimista sekä mukavaa yhdessäoloa lasten
ja perheiden kesken. Käy tutustumassa Koivupuistoon
sivustoilla www.koivupuisto.net.

Hinnat:
aikuiset 40 euroa
12 – 16 -vuotiaat 20 euroa ja
lapset 4 – 11 -vuotiaat 15 euroa
lapset 0 – 3 -vuotiaat ilmaiseksi
Hinnat sisältävät yöpymisen, ruokailut lauantain lounaasta
sunnuntain lounaaseen sekä saunan.
Mukaan mahtuu noin 8 perhettä.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen 22.6. mennessä www.silmatera.fi ->
Toiminta. Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut: Näkövammaiset lapset ry, (09) 752 2540

Majatalo Onnelassa Tuusulassa.
Vanha tuttu Onnela on uusinut huoneitaan ja ilmettään
parin viime vuoden aikana. Pienimmille lapsille on pihassa
oma leikkialue ja syyskuisena viikonloppuna ulkoilumahdollisuudet ja maisemat ovat mahtavat.
Viikonloppua vietetään saunoen, jutellen ja leikkien. Mukavat ohjaajamme takaavat sen, että lapsille riittää hauskaa puuhaa.
Hinnat:
Viikonloppu, joka sisältää majoituksen, lauantaina tulokahvin ja päivällisen, sunnuntaina aamiaisen ja lounaan sekä
leiriohjelman maksaa kahden hengen huoneeseen majoittuvalta perheeltä 50 euroa (huoneeseen voi majoittua neljä henkilöä, joista kaksi lisävuoteilla). Mukaan mahtuu 15
perhettä. Viikonloppua tukee Sokeain Ystävät ry.
Ilmoittautuminen 15.8. mennessä www.silmatera.fi ->
Toiminta. Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut: Näkövammaiset lapset ry, (09) 752 2540

lmoittaudu netissä: www.silmatera.fi -> toiminta
Tiedustelut: 09-752 2540
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Apuväline, Hyvinvointi & Koti 11 messut ja kongressi
11. – 12.11. 2011 Tampereella
Messut esittelevät uusimmat vanhusten ja vammaisten
elämänlaatua parantavat ratkaisut. Edellisellä kerralla perinteinen, vuodesta 1985 lähtien järjestetty Apuvälinenäyttely sai rinnalleen Hyvinvointi- ja Koti-teemat ja hyväksi havaittua kokonaisuutta kehitetään edelleen.

ja ryhmät (vähintään 10 henkilöä ryhmässä) 7 € / hlö.
Vammaisen henkilön avustaja pääsee veloituksetta sisään.
Pysäköinti on maksullinen. Pysäköintilippu sisältä ostettaessa 4 € ja ulkoa ostettaessa 6 €. Linja-autolla ja virallisella,
poliisiviranomaisen myöntämällä Inva P-kortilla pysäköinti on maksuton.
Käy varaamassa liput osoitteessa www.silmatera.fi -> toiminta. Varattujen lippujen postitus aloitetaan elokuussa,
kun liput ovat tulleet toimistoomme.

Liikuntamaa
Uudistuvan messu- ja kongressitapahtuman rinnalla on
entistä näyttävämmin myös Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry:n järjestämä Liikuntamaa.
Tarjolla on Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen C-hallin
täydeltä tietoa vammaisliikunnasta ja vammaisliikunnan
apuvälineistä. Apuväline 11 -messujen yhteydessä toteutettavassa Liikuntamaassa on tarjolla lajeja, välineitä ja harrastusmahdollisuuksia lähes 30 toimintapisteessä.
Lauantaina 12.11. lavaisäntänä on ex-Tv1-urheilujuontaja Ville Klinga. Lavalla esitellään mm. bocciaa ja maalipalloa
sekä haastellaan vammaisurheilijoita, joilla on tähtäimenä Lontoon 2012 Paralympialaiset. Opas- ja avustajakoirat
esittäytyvät noin klo 13.

Tarkka messuohjelma ilmestyy elokuussa. Seuraa messujen nettisivuja http://expomark.fi/fi/messut/apuvaline2011. Messut löytyvät myös Facebookista
Tule mukaan - kokeilemaan, tutustumaan, innostumaan!

Ilmaisliput
Näkövammaisten Keskusliitolla on messuilla oma osasto.
Liitto jakaa lippuja jäsenperheillemme ilmaiseksi. Lippuja
on jaossa 100 kappaletta. (Normaalit lippujen hinnat ovat:
aikuiset 12 €, lapset (7 - 15v.), opiskelijat ja eläkeläiset 10 €

Isien viikonloppu

Äitien viikonloppu

Isät grillailevat ja saunovat syksyllä Näsijärven rannalla Loma- ja Kurssikeskus Koivupuistossa Ylöjärvellä. 1.–
2.10.2011.
Koivupuiston laajoilla pihamailla urheiluhenkiset voivat harrastaa muun muassa lentopalloa ja isistä rohkeimmat pulahtavat järveen uimaan. Mukaan pääsee vain näkövammaisten lasten isiä tai isän paikalla olevia.
Hinta: Viikonlopun omavastuu on 50 euroa. Hinta sisältää majoituksen, ruokailut (lauantain päiväkahvista sunnuntain lounaaseen) sekä ohjelman.
Ilmoittautuminen netissä www.silmatera.fi (tai Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle 09-752 2540, nlt@silmatera.fi) niin kauan kuin vapaita paikkoja on jäljellä. Loma- ja
Kurssikeskus Koivupuistoon voi tutustua etukäteen osoitteessa www.koivupuisto.net.

Äidit kylpevät Villa Hiidenmäen lämpimässä tynnyrissä
Jämsässä 15.–16.10. Viikonlopun ohjelma on vapaamuotoinen; ulkoilua, saunomista, vertaistukea.
Hinta: Viikonlopun omavastuu on 50 euroa. Hinta sisältää majoituksen (sis. liinavaatteet ja pyyhkeet) ja ruokailut
lauantain päiväkahvista sunnuntain lounaaseen.
Ilmoittautuminen netissä www.silmatera.fi (tai Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle 09-7522 540, nlt@silmatera.fi) niin kauan kuin vapaita paikkoja on jäljellä.
Villa Hiidenmäen nettisivut löytyvät osoitteesta www.villahiidenmaki.fi.
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Varaa kauttamme ilmaiset liput apuvälinemessuille

Auttaako

suurentaminen aina?
Marja Elovirta , optikko ja Pirjo Rinne , kuntoutusohjaaja
Turun yliopistollisen keskussairaalan näköpoliklinikka , Turku
CP-vammaisen koululaisen
näönkäytön ongelmat ovat
moninaiset. Aina eivät perinteiset
heikkonäköisen oppilaan
apuvälineet auta. Apuvälineiden
valinta on vaikeaa ja vaatii monen
eri ammattilaisen yhteistoimintaa.
Peterin esimerkkitapaus
kertoo, miten pitkäjännitteinen
moniammatillinen yhteistyö voi
auttaa ongelmissa.

16

pP

eter on 13-vuotias koululainen,
jonka näönkäytön
ongelmat tulivat
esiin jo varhaislapsuudessa. Koulun
Peter aloitti erityiskoulussa ja sai näkövammaisten tukipalvelut Jyväskylän
näkövammaisten koululta. Tukijaksojen kautta Peterille suositeltiin kohopulpettia, suurennuslaitetta ja muita
suurentavia apuvälineitä.

Nykyinen näönkäytön arviointi alkoi, kun äiti otti yhteyttä kuntoutusohjaajaan Peterin lukunopeuden takia. Läksyjen tekeminen iltaisin saattoi
kestää jopa neljä tuntia. Koulussa oli
siirrytty useissa aineissa jo mukautettuun opetukseen ja nyt Peter oli vaarassa pudota jo niistäkin tavoitteista. Keväällä 2010 Peterin kielellinen päättelykyky ja kuuloon perustuva oppimiskyky oli kuitenkin todettu neuropsy-
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kologisissa testeissä ikätasoiseksi. Silloinen avustaja ja opettaja olivat myös
tehneet havainnon, että suurennuslaite
ei aina parantanut lukemista. Kuntoutusohjaaja päätti kysyä apua optikolta.

Arviointi on monen eri
henkilön yhteistyötä
Koulutyössä Peterillä oli käytössä suurennuslaite ja fonttikooksi suositeltu 36. Pulpetissa on kohokansi, joka
asetetaan yläviistoon, kun siinä käytetään kannettavaa tietokonetta ja kun
kannelle vaihdetaan kirja, sitä kohotetaan lisää. Pulpetin oikealla puolella on suurennuslaite, johon on yhdistetty taulukamera.
Yleislaseina Peterillä oli kaksiteholasit. Ajoittain Peter liikkui ja katsoi
televisiotakin ilman laseja. Lähikatselussa oikea silmä katsoi kaksiteho-
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lasien lukuosan kautta ja vasen silmä
karsasti ulospäin. Lukuosa tarkentui n.
30 cm:n etäisyydelle, mutta Peter luki
niillä mielellään lähempää, jopa alle 20
cm:n etäisyydeltä. Peter siis käytti lisäksi lukiessaan spontaania suurennosta tuomalla tekstiä lähemmäksi. Kaukokatselussa vasen silmä tuli ajoittain
käyttöön, mutta ilmeni myös katselevan silmän vaihtamista, mikä toi levottomuutta katselutilanteeseen. Optikko
ryhtyi miettimään monovison-ratkaisua, jossa toinen silmä korjataan lasikorjauksella katsomaan kauas ja toinen lähelle.
Tässä vaiheessa kokeiltiin erillisiä
lukulaseja, joissa hieman suurempi
lähilisä, add n. +4.0 ja katseluetäisyys
n. 25cm. Nämä osoittautuivat lukemiseen mukaviksi ja ne lisäsivät lukemisen määrää. Ei tarvittu enää erillistä

suurta suurennuslaitetta. Lisäksi tuli
ylimääräinen huomio: Peterillä oli pitkään ollut migreenikohtauksia, mutta
lukulasien käytön myötä ne jäivät pois.
Tietokoneelle lähilasit eivät soveltuneet lyhyen katseluetäisyyden vuoksi. Kaivattiin siis joustavampaa lasiratkaisua. Tärkeää olisi, jos Peter näkisi laseillaan myös taululle ja opettajan
mahdollisimman hyvin. Kaukonäöntarkkuus tosin jää parhaalla lasikorjauksellakin heikkonäköisyyden rajan alapuolelle.
Päätetään kokeilla lasiratkaisua, jossa oikeaan silmään lähikatseluun tarkoitettu syväterävä toimistomoniteholinssi siten, että katselualue on n.
60 cm:stä lähes 20 cm:iin. Tällöin lähilisä on suurimmillaan vielä hiukan
lukulaseja tehokkaampi.
Vasemman silmän linssiksi valitaan
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kaukokatseluun tavallinen moniteholinssi, jossa lähiosa, joka tarkentuu aina 65 cm:iin asti. Näin linssien syvyysterävyysalueet täydentävät toisiaan eli
lähilinssin tarkennusalue jatkuu siitä,
mihin kaukolinssi päättyy.

Arki helpottuu
Tämä kokeilu tehtiin keväällä ja kesällä. Syyslukukauden alkaessa Peter
hyväksyi ”työlasinsa” käyttöön luokkatilanteissa. Migreenikohtauksia ei
ilmennyt, ainoastaan yksi päänsärkykohtaus. Läksyjen luku sujuu uusilla
laseilla entistä paremmin, koska Peter
pystyy itse katsomaan tehtävät ja pystyy kirjoittamaan pienemmillä kirjaimilla. Kynähommat ovat alkaneet sujua mukavasti; englannin ja matematiikan tehtävät Peter kirjoittaa nyt suoraan kirjaan.
Kotona äiti on löytänyt Peterin lukemasta kirjoja, mikä on uusi piirre. Äiti
kokee, että silmälasit ovat kuntouttava
väline, koska ne auttavat Peteriä toimimaan itsenäisemmin, lisäävät itsenäisyyttä ja nopeuttavat läksyjen tekoa.
Opettaja kertoo piirtävänsä paljon
kuvia taululle. Uusien lasien myötä Peter on alkanut tutkia noita piirroksia
välituntien aikana. Hän liikkuu mukavasti uusilla laseillaan tutussa luokkatilassa. Peter pystyy nyt myös siirtymään ryhmätilanteissa muiden oppilaiden ryhmään, aiemmin muut tulivat Peterin luo käytössä olevien apuvälineiden vuoksi. Nyt suurennuslaitteen käytöstä on luovuttu.
Suurentaminen heikkonäköiselle ei
siis aina olekaan se paras vaihtoehto,
varsinkin jos halutaan saada toimintaa sujuvammaksi. Useiden tahojen yhteistyöllä ja kokeilemalla saattaa löytyä
toimivia ratkaisuja. Tässä Peterin tapauksessa edullisella apuvälineellä eli silmälaseilla saavutettiin toiminnallisen
näön paranemista, omatoimisuutta ja
sosiaalisen toiminnan lisääntymistä.

Toiminnallisen näön
ongelma osana CP-vammaa
CP-vamma kuvaa joukon toiminnanrajoituksia aiheuttavia ja pysyviä
häiriöitä liittyen CP-vammaisen yksilön liikkumisen ja asennon kehittymiseen. Syynä näille toiminnanrajoituksille on kehittyville aivoille sikiökaudella tai pikkulapsena tapahtunut ei-etenevä vaurio.
Motoristen häiriöiden lisäksi CP-vammaan liittyy usein häiriöitä aistihavainnoissa, havaintokyvyssä ja kommunikoinnissa, psyykkisiä häiriöitä, epilepsiaa ja sekundaarisia tuki- ja liikuntaelinongelmia.
Näkövamma on vajalla kolmanneksella CP-vammaisista. Määrä on
mahdollisesti suurempi, sillä monivammaisten lasten näöntutkimusta
on kehitetty vasta viime vuosina. Suomi on tässä työssä ollut edelläkävijä dosentti Lea Hyvärisen kansainvälisen työn kautta. Näön ongelmat eivät ole riippuvaisia CP-vamman vaikeusasteesta, vaan lievästikin liikuntavammaisella voi olla juuri näköradastoon kohdistunut vaurio.
Näkeminen tapahtuu silmän ja usean eri aivoalueen toiminnan yhteistyönä. CP-vammaisella saattaa olla rajoituksia:
l silmän liikkeiden hallinnassa
l silmän mukautumisessa eri etäisyyksille
l näöntarkkuudessa
l lähekkäin olevien yksityiskohtien erottamisessa (ruuhkautuminen)
l näkökentissä
l huomion suuntaamisessa
l biologisen liikkeen havainnoinnissa
l kontrastinäössä
Näkeminen on riippuvaista myös katseluasennosta ja vireystilasta.
Nämä ovat silmään ja sen toimintaan liittyviä vaikeuksia. Lisäksi voi olla
vaikeutta orientaatiossa eli siinä, miten hyvin pystyy havainnoimaan tilaa ja itseään osana sitä. Moni CP-vammainen kärsii myös siitä, että itse
liikkuessa on vaikea tehdä havaintoja ympäristöstä ja sen liikkeistä.

Pirjo Rinne
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Reimakka -sarja kertoo vammaisen lapsen vanhemmuuden haasteista ja ilon hetkistä. Joensuulainen Annariikka Sivonen on terveydenhoitajaopiskelija ja omaishoitaja, jonka perheeseen
kuuluvat näkömonivammainen, vuonna 2007
syntynyt Reima ja avomies Juha.

Arki kantaa

rR

eimalla on menossa vaihe, jossa hän
kestää tyytyväisenä 10 sekuntia ilman että hänelle jutellaan. Käyntini viereisessä huoneessa voi olla sylivauvan hermoille liikaa ja puhelimessa puhuminen on
viimeinen niitti. Kun näihin lievästi sanottuna sitoviin iltoihin yhdistetään jatkuvista nuhakuumeista johtuvat repaleiset yöt ja aamuvirkkuus, on ollut pakko myöntää, ettei kaikkea jaksa tehdä täydellä teholla. Joskus on mentävä päivähoitajan tultua takaisin nukkumaan, jos meinaa
pysyä hereillä tietokoneen ääressä. Opinnäytetyö etenee
verkkaisempaan tahtiin kuin oli tarkoitus, mutta siinä vaiheessa jos totaalinen uuvahdus iskee, ei paljoa opinnäytetöiden arvosanoja kysellä. Aika on kuitenkin pikku hiljaa
opettanut ottamaan apua vastaan. ”Kyllä minä pärjäilen”
on kuuluisia viimeisiä sanoja, joille perhettä tukevan verkoston pitäisi sanoa höpö höpö. Pärjääminen on eri asia
kuin hyvä jaksaminen. Pärjäsin minäkin Reiman kanssa
ensimmäiset 1,5 vuotta kaksin, pyytämättä apua perheen
ulkopuolelta. Olihan se itsetuntoa nostattavaa, mutta on
tyystin eri asia, oliko se kenenkään terveyden ja hyvinvoinnin kannalta järkevää.
Vammaisen lapsen vanhemmuus opettaa yhtä aikaa itsenäisyyteen ja riippuvaisuuteen. On pidettävä iso nippu
lankoja käsissään. Milloin vammaistukikausi päättyy? Milloin tarkistetaan palvelusuunnitelma? Mikä on epilepsialääkkeen milligrammamäärä? Samaan aikaan on kuitenkin hyvin vahva tietoisuus siitä, että ilman ympärillä olevaa verkostoa kuntouttaminen olisi vain pientä piiperrystä. Tolkuissaan pysymisen kannalta on välttämätöntä, ettei itsenäisyysvaihde jää päälle.
Opinnäytetyötä tehdessäni olen tutustunut vammaisuutta ja vanhemmuutta käsitteleviin kirjoihin. Vastikään
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Reimakka
luin, että vammaisten lasten äidit tekevät huomattavasti harvemmin kokopäivätyötä kuin vammattomien lasten
äidit. En ihmettele yhtään. On oma haasteensa saada sovitettua tavallisen arjen lomaan lapsen asioiden hoitaminen. Opiskelijana se onnistuu itseopiskelupäivinä, vaikka
päivien nimikin jo sanoo mihin ne olisi tarkoitettu. Työssäkäyvä taas joutuu luottamaan työnantajan joustavuuteen
tai tuppaamaan harvat vapaapäivät täyteen palavereita saadakseen arkena hoidettavat asiat rullaamaan.
Reimasta tuli vannoutunut tietotekniikan ystävä, kun
hänelle pyhitettiin oma kannettava tietokone. Näön kehittämiseen suunnitellut animaatiot kiinnostavat kovasti ja jos
ei jaksa katsella, aina löytyy mukavaa kuunneltavaa YouTubesta. Viime aikoina on onnistunut myös paheellisena
pidetty TV:n käyttäminen lapsenvahtina. On aika mukavaa vaikka neuloa puoli tuntia sillä aikaa kun Reima seisoo telineessään TV:n ääressä ja katsoo Maisa-hiiren touhuja DVD:ltä. Meillä totutellaan myös pandatuoliin asennettuun otsapantaan, joka auttaa pitämään päätä pystyssä. Yhtäkkiä kumarassa nuokkuvasta pienestä murusta tuli pystypäinen iso poika, joka katselee ympärilleen hurjan
kiinnostuneena. Vaikka arki tällä hetkellä on voimia vievää, ei sitä muuksikaan haluaisi muuttaa. Yksikään päivä ei tunnu turhalta kun on tekemistä joka hetkeen. Yllätyn aina uudestaan siitä, että lapsi voi todella tuntua päivä
päivältä rakkaammalta. Yritän kuvailla sitä Reimalle joka
aamu. Viesti on ilmeisesti mennyt perille. Ihana-sana saa
hymyn huulille ja jos hänen valloittavasta persoonastaan
keksii improvisoida laulun, se on mannaa pienille korville. Lyriikaksi riittää, kun mahduttaa samaan säkeistöön nimen ja mahdollisimman monta ihailevaa adjektiivia. Onneksi se ei ole vaikeaa kun on Reimasta kyse.
annariikka.sivonen@gmail.com
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Pistelukutaito

ei saa hävitä

Leena Honkanen

Sokea ihminen voi lukea tekstejä syntetisaattorin avulla tai vaikkapa äänikirjoina, mutta todellinen luku- ja kirjoitustaito on sidoksissa pistekirjoituksen osaamiseen. Tietokoneessakin pitää olla pistenäyttö, jotta lukemisesta voi puhua, sanoo kuntoutusohjaaja Marketta Ahonen.

mM

arketta Ahonen opettaa
pistekirjoitusta Näkövammaisten Keskusliiton aikuisten
kuntoutusosastolla. Hän on itse aikanaan oppinut lukemaan ja kirjoittamaan Helsingin sokeainkoulussa
1950-luvulla. Eläkeiän kynnyksellä,
hän kantaa huolta luku- ja kirjoitustaidon säilymisestä ja sen opetuksen
jatkumisesta etenkin aikuisena sokeutuneiden keskuudessa.
– Aikuisena näkövammautuvan

pistelukumotivaatio on varmasti heikompi kuin lapsilla. Melkein tekstin
kuin tekstin saa muunnettua ääneksi
ja kuunteleminen käy paljon nopeammin ja vaivattomammin kuin alkuun
ehkä vähän kankea pistelukeminen.
– Lapset oppivat pistelukutaidon
koulussa nopeasti. Nykyisin ensimmäisenä kirjoitusvälineenä on useimmiten pistekirjoituskone. Pistekirjoituskoneessa on kuusi pistenäppäintä ja välilyöntinäppäin. Jos kirjoittajan voimat ovat hyvin heikot, pidempien näppäinten vaihtaminen koneeseen auttaa. On myös olemassa sähkökäyttöinen pistekone, mutta se pitää kovaa ääntä ja sen muuntaja painaa
niin paljon, ettei lapsi jaksa sitä nostaa.
Minulla on täällä työhuoneessani yksi
sellainen, mutta sitä ei juurikaan käytetä sen epäkäytännöllisyyden vuoksi,
Ahonen kertoo.

Vanhat konstit ovat hyviä
edelleen
– Minun lapsuudessani kirjoittaminen
aloitettiin taululla ja pistimellä. Kirjoitus etenee silloin oikealta vasemmalle. Kirjaimet pistellään paperiin peilikuvakseen, näin ne ovat oikein päin,
kun paperi käännetään ja tekstiä aletaan lukea. En muista omasta lapsuudestani että tämä olisi ollut mitenkään
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äänen avulla hahmottaa tilaa. Kuuntelin omaa ääntäni tai taputin kädellä esineiden pintaa ja kaikujen avulla
sain selville asioita ympäristöstä ja tilojen koosta.
– Lapsi alkaa tunnustella kaikkea
eteen tulevaa heti kun vain voi. Sokealle lapselle tunnusteleminen on tärkeä osa oppimista ja maailman hahmottamista, eikä sitä tulisi liikaa rajoittaa. Sormillaan lapsi saa kuvan siitä, millaisia esineitä ja asioita hänen
ympärillään on. Tieto hälventää pelkoa ja hämmennystä. Herkkä tuntoaisti on myös avuksi sitten, kun pistekirjoituksen oppimisen aika tulee.

Pisteet kannatti oppia

erityisen hankalaa. Sitä oppi kun piti
oppia; opettajatkaan kun eivät olleet
kovin lempeitä tuohon aikaan.
– Pistekirjoitustaulu on aina nykyisinkin laukussani. Sen avulla teen
nopeat muistiinpanot esimerkiksi ranskan kielen oppitunneilla. Koneet ovat
huomattavasti hankalampia mukana
kuljetettavaksi.
– Nykyisin koululaiset saavat tietokoneen apuvälineenä entistä aiemmin.
Pistekirjoituskoneella opittu kirjoitustaito on mielestäni kuitenkin aina ensimmäinen askel; lapsi saa kädellään
heti tuntuman kirjoittamaansa tekstiin.
– Näkevälle pistekirjoituksen oppiminen näön avulla ei ole vaikeaa.
Sokealle lapselle on suuri ilo ja apu,
jos omat vanhemmatkin taitavat hänen käyttämänsä kirjoitusjärjestelmän.

Käytä kaikki aistit mitkä voit
Marketta Ahonen haluaa hyödyntää
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aistien yhteispelin mahdollisimman
hyvin. Itse hän ei näe muuta kuin valon, mutta sekin riittää usein suunnan näyttäjäksi. Kun valontajuun lisätään kuulo- ja tuntoaisti, mielikuva täydentyy.
– Kehotan pistekirjoitusohjattaviani kuuntelemaan tekstiä hitaalla nopeudella ja samalla lukemaan samaa
tekstiä pisteillä. Näin kahden kanavan
kautta tuleva informaatio tukee toistaan ja oppiminen helpottuu. Heikkonäköisen ihmisen kannattaa opetella
hyödyntämään mahdollisimman hyvin jäljellä olevaa näköä ja käyttää samalla kaikkia muita aisteja. Kun vielä oppii yhdistelemään luovasti sokeain ja näkevien tekniikoita, moni asia
helpottuu.
– Sokea lapsi on luonnostaan utelias; hän tutkii ympäristöään kaikilla
aisteilla. Syntymäsokeana minulla on
varhaisia mielikuvia siitä, kuinka aloin

Marketta Ahosen koulumuistot ovat
hiukan pelonsekaisia.
– Minä menin aikanani Helsingin
sokeainkoulun lastentarhaan ja jatkoin
siitä koulun puolelle. Muistan kuinka koulu tuntui pelottavalta paikalta. Tarhan makuuhuoneesta piti mennä vessaan kerroksen alaspäin ja käytävällä saattoi väijyä isoja ilkeitä poikia. Pihalla isot pojat tuuppasivat tällaisen pienen sokean tytön lumihankeen tuosta vaan. Kotiinkaan ei päässyt kuin pitkillä lomilla, yleensä jouluna, pääsiäisenä ja kesällä, joten aika
omin neuvoin sai pärjätä.
– Opettajatkin olivat tuohon aikaan
ankaria ja kärsimättömiä. Minulle tuli halu oppia kaikki niin nopeasti ja
mieluummin vaikka etukäteen, jotta
en joutuisi opetuksen kohteeksi. Nyt
kun itse olen opettajan roolissa pistekirjoituksen ohjaajana, olen toivottavasti paljon lempeämpi, nauraa Marketta Ahonen, jonka eläkeaika on kohta ovella.
– Olen päättänyt, että eläkkeelle lähtiäislahjaksi ostan itselleni pistetulostimen. Se on kyllä kallis, mutta kallisarvoisen tärkeää on sekin, että voi tulostaa vaikka laulun sanoja mukaan retkille ja tapaamisiin. Kirkossakin virret pitää saada pisteillä.
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kuvat keskuspuiston ammattiopisto, arlan toimipaikka

Arlan kautta
työelämään
Entinen näkövammaisten ammattioppilaitos, Arlainstituutti, on nykyisin osa Keskuspuiston ammattiopistoa, jolla on kolme isoa toimipaikkaa: Tenholantien toimipaikka, Metsälän
toimipaikka ja Arlan toimipaikka. Koulutuksen järjestäjä oli aiemmin valtio, nyt se on Invalidisäätiö.
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eskuspuistossa opiskelee tällä hetkellä noin
450 ammatillista perustutkintoa suorittavaa ja noin
400 valmentavaa opetuksen opiskelijaa. Kaikilla heillä on tähtäimessä itsenäinen elämä ja sijoittuminen työmarkkinoille.
Arlan toimipaikassa näkövammaisten opiskelijoiden osuus on suurin piirtein puolet noin 220 opiskelijan joukosta. Toimialajohtaja Paula Seraidaris tuntee näkövammaisten opiskelijoiden työelämään sijoittumisen mahdollisuudet ja ongelmat.
– Opiskelijan sijoittuminen työmarkkinoille on monen osatekijän
summa. Opinnoissa on tarpeen harjoitella ammatillisten taitojen lisäksi
työelämässä tarvittavia taitoja ja työelämän pelisääntöjä. Osalla näkövammaisista opiskelijoista on takanaan koulutusta ja työkokemusta, mutta enenevässä määrin opiskelijoina on nuoria,
jotka eivät vielä ole ehtineet työelämään. Opintoihin kuuluva työssäoppiminen onkin tärkeätä, koska opiskelija saa kokemusta erilaisista töistä
ja työyhteisöistä ja työssä oppii taitoja, joihin koulu ei voi aina valmentaa, Seraidaris sanoo.

liikkuminen ja selviytyminen työpaikan tiloissa, usein kuntoutusohjaajan
opastamana, Paula Seraidaris kertoo.
– Tänä keväänä opiskelijoiden suosiossa olivat erityisesti merkonomi-, lähihoitaja- ja datanomikoulutus. Tilastokeskuksen työllisyystilastojen mukaan 2005 – 2008 Arlasta ammatillisen perustutkinnon suorittaneista parhaiten ovat työllistyneet lähihoitajat,
joista vuonna 2008 oli työllisiä 94%.
Musiikkialan perustutkinnon suorittaneista oli työllisiä 80 %, artesaaneista 42 %, merkonomeista 30 %, datanomeista 34 % ja toimitilahuoltajista 20 %.
– Keväällä 2010 tehtiin ryhmänvastaaville kysely opiskelijoiden työl-

listymisestä. Tällöin toimitilahuoltajien työllisyydessä oli tapahtunut eniten
kasvua. Myös muilla aloilla työllisyys
oli jonkin verran noussut.

Yksilöllinen oppimispolku
– Nykyisin kiinnitetään huomiota tutkinnon suorittamisen ohella opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun. Keskuspuiston ammattiopisto tekee laajaa
yhteistyötä yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on yhteistyön kehittäminen koulutuksen toteuttamisessa ja työllistämisessä. Tähän on monia muotoja, kuten työnantajatapaamiset. Käytännön esimerkkinä muusikkolinjalla on opiskelija, jo-

Tavoitteena työllistyminen
– Keskuspuiston ammattiopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä työnantajien kanssa ja hakee opiskelijoilleen
harjoittelupaikkoja. Opiskelijoiden
työllistymisen suunnittelu aloitetaan
jo opintojen alussa ja tukena voi olla
myös työvalmentaja.
– Jokaiselle opiskelijalle etsitään sopivia työtehtäviä myös hänen yksilöllisestä tilanteestaan lähtien. Paikan löytäminen on ensisijassa oppilaitoksen
ja opettajan tehtävä. Työpaikkaan käydään tutustumassa etukäteen, sovitaan työtehtävistä ja opetellaan myös
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jaamisessa.
– Arlassa on tietotaitoa ja ammattihenkilökunta jakaa auliisti osaamistaan keskenään. Aina löytyy joku, jolta voi kysyä. Myös kansainvälinen tiedonvaihto on tärkeää.
– Koko oppimisympäristössä vallitsee hyvä auttava yhteisöllinen henki,
joka luo turvallisuutta. Opiskelijoilla
on erilaisia ongelmia, mutta eri ryhmät pärjäävät hyvin keskenään. Joskus
meilläkin esiintyy kiusaamista, mutta
siihen puututaan heti. Ammatillisissa
erityisoppilaitoksissa on moniamma-

tillinen opiskelijahuolto ja sen resurssit ovat yleisiä oppilaitoksia suuremmat. Opiskelijan tukemiseen osallistuvat esim. psykologi, terveydenhoitaja, kuraattori ja asuntolan ohjaaja.
– Muutenkin haluamme kaikin tavoin pitää huolta siitä, että Arlassa on
hyvä opiskella ja oppimisympäristö
tukee opintojen etenemistä. Johdollamme toimii esim. Mielen hyvinvointi –hanke, jossa tuotetaan materiaaleja, menetelmiä ja toimintatapoja opiskelijan hyvinvoinnin tueksi ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseksi.

leena honkanen

ka suorittaa osan opinnoistaan Pop
Jazz konservatoriossa, koska itse emme voi tarjota soiton opetusta juuri
hänen instrumentilleen.
– Monella opiskelijalla on vahvuuksia, jonka varaan voi rakentaa oppimispolkua. Silloin kun vahvuudet ovat
rajalliset, yritetään katsoa realistisesti,
mikä on mahdollista. Ryhmässä on erilaisia opiskelijoita ja opintojen suorittamisessa otetaan huomioon opiskelijan vahvuudet ja tuen tarve.
– Tutkinnon edellyttämiin tavoitteisiin pyritään erilaisilla tavoilla ja yksilöllisillä ratkaisuilla. Joku oppii parhaiten työssä, joten työssäoppimista voidaan lisätä. Joku tarvitsee enemmän tukea ja aikaa, joskus opintoja mukautetaan. Toisissa tutkinnoissa, esim. lähihoitajilla, tutkintotodistuksen saaminen edellyttää kaikkien tutkinnon
osien hyväksyttyä suorittamista. Tätä
helpottaa kuitenkin se, että osaamista
arvioidaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä eli ammattiosaamisen näytöllä. Työpaikat, erityisesti
vanhusten hoitokodit, ovat kyselleet
hoiva-avustajan koulutusta, jossa lähihoitajan tutkinnosta suoritetaan soveltuvat osat tiettyihin työtehtäviin nähden. Tämän tyyppinen koulutus voidaan toteuttaa yhteistyössä työpaikkojen kanssa ja olemmekin sopineet,
että suunnittelemme koulutusta tulevan lukuvuoden aikana.
– Myös opiskelijoiden arvioinnissa
on tapahtunut hyviä muutoksia. Kokeita on entistä vähemmän, painopiste on siirtynyt oppimisen edistämiseen, vuorovaikutuksen lisäämiseen
ja opiskelijan omien arviointitaitojen
kehittymiseen.

Näkövammaisosaaminen
säilyy Arlassa
Matemaattisten aineiden opettaja Marja Huovila pitää tärkeänä sitä osaamista, joka Keskuspuiston ammattiopiston
Arlan toimipaikalla on nimenomaan
näkövammaisten opiskelijoiden oh-
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Paula Seraidaris ja Marja Huovila pitävät arvossa oppilaitoksen hyvää henkeä
ja näkövammaisosaamista.
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Opitaan työssä
Keväällä 2011 valmistuvat lähihoitajat Mesale Shinohara, Sanna Hirvonen, Christina Nourou,
Ilmari Numminen, Sini Anttila ja
Sanni Montonen kokosivat kokemuksiaan työssäoppimisen
jaksoilta.
on opintojemme aikana kuusi
työssäoppimisen jaksoa, joiden kautta olemme saaneet kokemuksia erilaisista työpaikoista, kuten päiväkodeista, ryhmä- ja pienkodeista ja vanhusten hoivakodeista. Olemme oppineet
paljon työssä tarvittavia asioita. Kuitenkin uuteen työpaikkaan meno jännittää aina.

olemme oppineet uutta tai että olemme saaneet varmuutta hoitomenetelmien käytössä. Tai olemme selvinneet meille vaikeasta tilanteesta. Tai
kun koemme, että meistä välitetään:
opettaja käy säännöllisesti ja yhdessä
opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa mietimme, miten on mennyt ja mitä vielä olisi opittavaa.

l Meillä

l Työssäoppimispaikka

on hankittu
yhdessä opettajan kanssa. Olemme
miettineet, mikä olisi paras työssäoppimisen paikka juuri minulle. Viimeisen eli kolmannen vuoden työpaikan
osa meistä on hankkinut itsenäisesti.
Ainakin olemme itse ottaneet yhteyttä työpaikkaohjaajaamme.

l Työssäoppimiseen

kuuluu monenlaisia haasteita. Joskus koemme, että jakso on liian lyhyt tai töissä on
niin kiire, niin että ohjaamiseemme
ja mukaan ottamiseemme ei ole aikaa. Teemme myös koululta saamiamme tehtäviä jakson aikana, toisinaan
tähänkään ei ole riittävästi mahdollisuuksia. Joskus työpaikoillakaan kaikki asiat eivät ole kunnossa, mutta kai
sekin kuuluu asiaan. On hankalaa, jos
työpaikkaohjaaja vaihtuu jakson aikana. Työssäoppimiselta haluaisimme,
että voisimme osallistua palavereihin
ja kokouksiin, kuten muukin henkilökunta.

l Kolmen
l Perehdytyksen

työssäoppimiseen ja
työpaikkaan koemme todella tärkeäksi. Teemme opettajan kanssa tutustumiskäynnin työpaikkaan ennen jakson alkua. Tällöin myös sovimme kaikista jakson keskeisistä asioista. Olemme tehneet kuvailevan esittelyn itsestämme ohjaajaa varten. Siinä kerromme, mitä tukea ja millaista ohjausta
toivomme. Näitä asioita olemme etukäteen harjoitelleet. Olemme useaan
otteeseen perehtyneet siihen, miten
meitä työpaikalla arvioidaan. On hyvä tunne, kun työssäoppimisen käytännön asiat on puhuttu yhdessä etukäteen.

vuoden opiskelu loppuu ja
valmistumme lähihoitajiksi kesäkuussa 2011. Osalla meistä on jo työpaikka
tai kesätyöpaikka ja yksi meistä hakee
jatko-opintoihin. Tällä alalla tarvitaan
tekijöitä. Työllistymistämme on val-

misteltu eri tavoin. Meille on järjestetty työllisyysinfoja ja mahdollisuuksia
yksilöllisiin keskusteluihin. HOJKS-keskusteluissa on suunniteltu myös tulevia työmahdollisuuksia. Olemme tehneet osana lähihoitajaopintoja työhakemuksen ja ansioluettelon sekä harjoitelleet työhaastattelutilanteita. Ammattiliittomme Super järjestää meille
tilaisuuden, jossa käsitellään työn saamiseen ja tekemiseen liittyviä asioita.

Työpaikkaohjaajien
kommentteja
l Työpaikkaohjaaja

Hanna Marttila
päiväkoti Viidakkorummusta kertoi,
että työssäoppiminen menee hyvin,
kun opiskelija on motivoitunut ja aktiivinen. Jakson aikana keskustellaan
paljon opiskelijoiden kanssa, kannustetaan kysymään, annetaan vinkkejä
ja arvostetaan täsmällisyyttä työaikojen suhteen.

l Laaksolahden

päiväkodissa työpaikkaohjaajana toimiva Eija KisamaaMikkola toivoi, että opiskelijoilla olisi
rohkeutta kysyä ja kokeilla omia rajojaan. Hänen mielestään olisi tärkeätä,
että opiskelijoiden oppimistehtävät
tehtäisiin työpaikkaohjaajan opastuksella ja tehtävien sisältö liittyisi työpaikalla tehtävään työhön.

l Onnistumisen

tunne ja kokemus tulee monista asioista: asiakas antaa hyvää palautetta, huomaamme itse, että
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nuoret

Nuorisotoimen tapahtumia
Näkövammaisten Keskusliiton nuorisotoimi järjestää 12-30-vuotiaille nuorille:

Tuoteleiri Kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingin
Vuosaaressa 28.6.–4.7.2011
Leirin hinta on 165 € sisältäen ohjelman, täysihoidon ja matkat julkisilla
kulkuneuvoilla. Ilmoittautumiset 15.5.
mennessä nuorisotoimen nettisivuilla
www.nkl.fi/nuoret
Tänäkin vuonna tulee kesä. Kesällä on perinteisesti järjestetty kesäleiri. Ikävänä velvollisuutenani on ilmoittaa, että valitettavasti leiri joudutaan……pitämään jälleen.
Tämän vuotisella leirillä tehdään erilaisia tuotteita, joista valitaan yksi, johon keskitytään koko leirin ajan. Tuotteet esitellään viimeisenä iltana järjestettävässä Tuotegaalassa. Valinta suoritetaan seuraavista tuotteista:
Lyhäri: Tämä on tie onneen ja kuuluisuuuten, kohti punaisia mattoja ja Oscareita. Viikon aikana teemme lyhytelokuvan omin kätösin. Pääsemme tutustumaan lähietäisyydeltä käsikirjoittamiseen, näyttelemiseen, kuvaami-

seen ja editointiin. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, sillä ohjaajana on
Mikko ”Askel” Halonen.
Sokkopingis: Se ei pelaa joka pelkää!
Tule tutustumaan sokkopingikseen
maajoukkuepelaajien opastuksella.
Mukaan ovat tervetulleita niin vastaalkajat kuin kokenemmaatkin läiskijät. Pajassa käydään läpi mm. sääntöjä, mailankäyttöä, pallon haltuunottamista, puolustusta ja tietenkin hyökkäystä.
Bändi: Tarkoituksena yhtyesoiton
harjoittelu. Muodostamme kaksi bändiä, joissa pääsee soittamaan ja laulamaan.
Kädentaito: Kädentaidoissa tehdään
mm. huovutusta eri tekniikoin. Tule
tekemään asuste, käyttöesine tai koriste itsellesi tai lahjaksi.

Puheilmaisu: Keskitytään erityisesti äänenkäyttöön, tekstintulkintaan
ja tarinankerrontaan. Esimerkiksi tehdään äänimaisemia, harjoitellaan tarinankerrontaa ja äänen kautta välittyviä tunnelmia sekä kehitellään omavalintaisia tekstejä/runoja esitettäviksi. Tutkitaan miten kropasta saa voimaa puheeseen.
Vaihtuva tuote: Suunnattu erityisesti enemmän tukea tarvitseville leiriläisille. Pääset jokaisena päivänä tekemään jotain erilaista mm. purkamaan
moottorin, musisoimaan, askartelemaan, leipomaan ja osallistumaan liikunta- ja hyvinvointipäivään. Musisointiin kuuluu mm. erilaisia rytmejä,
saksofonin rakennusta, Kaisun Boomwackersit.
Koko leiri ei ole pelkkää tuotetta, vaan
aamupäivisin ja iltaisin on yhteistä ohjelmaa. Normileirisetti.
Facebookista löydät myös leirin
omat sivut. Valitse tuotteesi ja ilmoittaudu heti, sillä tuotteet täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

”Pure Water”
pohjoismainen nuorten
leiri Harjattulassa,
Turussa 11.–17.7.2011
Leirin hinta on 165 € sisältäen ohjelman, täysihoidon ja matkat julkisilla
kulkuneuvoilla. Ilmoittautumiset 15.5.
mennessä nuorisotoimen nettisivuilla
www.nkl.fi/nuoret
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Kuusankosken Judoseura ry järjestää
Näkövammaisten nuorten judoleirin
2.–4.9.2011

Lasten leiri
Villingissä
20.–23.6.2011

Järjestyksessään neljäs leiri
järjestetään Nastolassa
liikuntakeskus Pajulahdessa

vassa on mukavia harjoituksia ja ohjelmaa kaiken tasoisille judosta kiinnostuneille.

Leiri on tarkoitettu niin aloitteleville
kuin jo pidempään harrastaneille näkövammaisille judokoille. Aiempi kokemus judon parista ei myöskään ole
välttämätön. Leirillä on oivallinen tilaisuus tutustua lajiin.
Kokemusten mukaan judo sopii
kaikille näkövammaisille ja leirillä on
myös oheisohjelmaa sekä mukavaa
yhdessäoloa mukavassa porukassa.
Vetäjinä toimivat Kuusankosken judoseuran ohjaajien lisäksi judon kilparyhmän kokeneet valmentajat. Eli lu-

Osallistumismaksu:

Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n perinteinen
liikunnallinen lasten leiri
järjestetään 20.-23.6.2011
Lomakoti Villingissä Helsingissä.

alle 17-v 30 euroa, yli 17-v 130 euroa
Osallistumismaksu sisältää majoituksen ja ateriat (myös aamupala ja iltapala).

Ilmoittautumiset 31.7.2011
mennessä kari.tiensuu@pp.inet.fi
Lisätietoja Kuusankosken Judoseura
ry / Kari Tiensuu
Puh. 0400 530 554
kari.tiensuu@pp.inet.fi
www.ksnkjudo.net

Leiri on tarkoitettu n. 6-16-vuotiaille
lapsille. HUN tukee alle 16-vuotiaiden
jäsentensä sekä jäsenten lasten (jotka voivat olla myös näkeviä) osallistumista leirille. Näiden osallistujien leirimaksu koko leiriltä on 55 euroa/ lapsi.
Leirimaksu sisältää majoituksen, ruokailut, ohjelman sekä matkat Linnanmäen retkellä (ranneke omakustanteinen).
Mukaan pääsevät myös muut kuin
edellä mainitut leirin kohderyhmät,
mutta heiltä peritään leirimaksun lisäksi lomakodin ensi kesän hinnaston
mukaiset täysihoitomaksut.
Leiriohjelmassa on liikuntaa, pelejä ja
leikkejä, saunomista ja uimista.

Ilmoittautumiset toukokuun
aikana
HUNnin liikuntakoordinaattorille: Jenni Blomqvist, puh. 040 178 8858, jenni.blomqvist@hun.fi.
Ilmoittautuessa kerro lapsen nimi, ikä,
uimataito, ruoka-aineallergiat, huoltajien yhteystiedot sekä muut asiat, jotka leiriohjaajien on hyvä tietää. Leiriläisille lähetetään kesäkuussa leirikirje.

Kesäksi pyöräilemään
Myytävänä hyväkuntoinen 5-vaihteinen tandempyörä, joka on tarkoitettu
aikuiselle ja koululaiselle, eli takana pienempi matkustaja. Pyörässä on käsija jalkajarru. Hintapyyntö 350 euroa. Pyörää voi käydä katsomassa Espoon
keskuksessa. Tiedustelut Ulla Luola 0400-937478.
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Kaksi maailmaa, kaksi persoonaa
Psykoanalyytikko Erik Eriksonin mukaan nuoruusiän kehitysvaiheisiin kuuluu oman identiteetin löytäminen. Olen tainnut
tuon kehitysvaiheen jo suurilta osin ohittaa, mutta silti hämilläni mietin aina aika-ajoin, kuka oikein olen.

I

hmisellä on luonnollisesti paljon
eri rooleja erilaisia tilanteita varten: työpaikalla ei käyttäydytä ihan
samalla tavalla kuin kotona, koulussa oppitunnilla ollaan hieman erilaisia
kuin kavereiden kanssa vapaa-ajalla.
Yleensä persoonallisuudessa on kuitenkin tiettyjä piirteitä, jotka eivät erityisemmin vaihdu roolista riippuen.

Minä koen välillä kuuluvani ikään
kuin kahteen eri maailmaan, näkevien ja näkövammaisten maailmaan,
joissa roolini ovat melkoisen erilaiset.
Poikaystäväni sanoo pitävänsä minusta mm. siksi, että olen ”helppo ihminen” ja ”oma itseni”. Mutta kuka minä sitten oikeasti olen?
Koulussa, näkevien ikätovereiden
keskellä, olen melko hiljainen ja rauhallinen, välillä hieman syrjäänvetäytyvä. Saatan jännittää tunnilla puhumista, stressaan yksin liikkumista ja
olen vähän epävarma. Kun ympäristönä on näkövammaisporukka, minusta tulee puhelias, aktiivinen ja paljon
itsevarmempi. En jännitä puhumista,
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liikun rennosti ilman keppiä ja
saan puolet miettimään, kuinka paljon oikeasti näen.
Nämä kahden eri ”maailman” roolini ovat niin paljon
toisistaan poikkeavat, että se
saa minut oikeasti välillä hämmentymään. Mutta jos yritän
koulussa olla yhtä hölösuu kuin
näkövammaisten leireillä, jos yritän
hyppelehtiä yhtä vapautuneesti paikasta toiseen ja olla yhtä vahva persoona, se ei tunnu lainkaan luonnolliselta. Näkövammaisporukoissa taas
en osaa olla hiljaa paikallani passiivisena avustettavana, otan toiset sokot
opastukseen, puhun kaikille ja vaikutan siltä, että minulla olisi ADHD. Eikä se edes vaadi esittämistä, sellainen
rooli napsahtaa automaattisesti päälle.
Olenko minä sitten oikeasti syrjäänvetäytyvä, hiljainen ja epävarma vai
puhelias, itsevarma kaikkien kaveri?
En osaa sanoa.
Ehkä olen osin molempia. Ehkä näkövammaisporukoissa minun ei tarvitse jännittää sitä, kuinka ihmiset suhtautuvat minuun ja vammaani, voin
olla vapautuneesti sellainen kuin olen
ja ”parhaat puoleni” tulevat korostuneesti esiin. Koulussa taas peruskoulun aikainen koulukiusaus saattaa alitajunnassa kummitella ja häiritä täysin
vapautunutta olemista. Jokin aivosolu tahtomattani puntaroi, mitä ihmi-

set ajattelevat sähläämisestäni, pitävätkö ne minua ihan toopena, jos kysyn
apua ja estää minua törmäilemisen pelossa liikkumasta rennosti.
Minun tulee varmaan vain hyväksyä se, etten näkevien maailmassa voi
olla yhtä itsevarma ja vapautunut kuin
näkövammaisten parissa, sillä pärjäämismahdollisuuteni ovat niin erilaiset.
Sokkona menee enemmän resursseja
pelkästään ympäristön seuraamiseen,
joten ei siinä enää jaksa olla puhelias ja
aktiivinen. Eivätkä asiat tapahdu kovinkaan usein näkövamman ehdoilla,
sekin syö energiaa ja mahdollisuuksia.
Jos näkevät kaverini, mukaan lukien poikaystäväni, näkisivät minut itsevarmana, aktiivisena hölöttäjänä, he
saattaisivat hämmentyä.
Ehkä kyse on pohjimmiltaan vain
itsevarmuuden puutteesta. Nämä muutamat viime vuodet, jotka olen viettänyt lukiossa, ovat kohottaneet itseluottamustani, tehneet minusta paljon varmemman ihmisen ja myös hämärtäneet rajaa kahden roolini välillä. Vaikka koulutoverini eivät olisikaan nähneet minua juoksemassa ilman keppiä tai höpöttämässä tauotta
jotain omituista, ovat he kuitenkin nähneet minut enemmän omana itsenäni kuin peruskoulussa olisin koskaan
osannut olla. Enkä minä oikeasti aina
ole niin kahjo kuin näkövammaisten
nuorten leireillä.
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Hurja seikkailu
kirjoittanut Medina Omeragic

Hei! Olen Helen Cross. Olen 16 vuotias. Pi-

Tunsin itseni onnelliseksi. Rakastan luon-

kan rasisti. Kukaan ei tiennyt syytä hä-

dän laulamisesta. Vanhempani kuolivat ju-

toa. Mieleni teki huutaa, mutta en viitsi-

nen rasistisesta kannastaan. Joitain hu-

naonnettomuudessa, kun olin hyvin pie-

nyt. Menin pois ikkunalta ja avasin huo-

huja on liikkunut, että hänen vanhem-

ni. En muista heistä paljon mitään. Olen

neeni oven. Menin ulos pitkään, leveään

pansa olisivat rasisteja. Kuulin myös, et-

tummaihoinen. Siksi minua kiusataan

käytävään. Seinillä oli vanhoja maalauk-

tä hänen isänsä oli hakkaaja ja että hä-

paljon koulussa. Tätini otti minut huos-

sia ja tauluja. Yhdessä nurkassa oli pöytä

nen äitinsä oli hyvin sairas.

taansa ja lähetti minut Cliendin sisäop-

ja pari tuolia. Pöydällä oli savinen kukka-

Vedin syvään henkeä ja yritin pysyä

pilaitokseen. Olen ollut täällä jo 5 vuotta.

ruukku, jossa oli pari hieman kuivahta-

rauhallisena, vaikka sydämeni jyskytti

Cliendin koulu on hyvin iso ja vanha kou-

nutta ruusua. Kävelin käytävän päähän ja

kahta sataa. Lisäsin vauhtia ja nostin pää-

lu. Siellä on noin 700 oppilasta.

avasin puuoven, jonka kahvaan oli kaiver-

ni pystyyn. Alex näki minut ja tuli minua

Hämärä metsä, havun tuoksu, puron

rettu kauniita kuvioita. Tulin pienempään

kohti, ilmehtien typerästi. Lisäsin taas

solina, lintujen laulu, rotko, pudotus! Säp-

käytävään, joka oli niukasti valaistu. Tulin

vauhtia ja yritin mennä hänen ohitseen,

sähdin hereille, hiestä märkänä. Sydämeni

ulko-ovelle. Menin ulos. Hengitin taas sy-

mutta hän hyppäsi eteeni. Hän nauroi

jyskytti ja hengitykseni oli tiheä. Nousin

vään raikasta ilmaa. Tunsin oloni höyhe-

ivallisesti ja tyrkki minua. Käskin häntä

istumaan ja katsoin kelloa. Vasta 7! Kou-

nen kevyeksi. Aloin juoksennella pitkin

lopettamaan, mutta hän vain jatkoi. Näin

lun alkuun on vain 2 tuntia. Ei ollut mi-

pihaa. Jonkin aikaa juostuani, pysähdyin

pari Alexin kaveria. He tulivat minua koh-

tään kiirettä. Pukeuduin ja menin ikku-

hengästyneenä ja sydän pamppaillen. Is-

ti ja alkoivat lyödä ja tyrkkiä minua. Yksi

nan luo. Vedin verhot syrjään ja auringon

tahdin pehmeälle, lämpimälle nurmelle.

pojista tönäisi minua ja kaaduin. Jalkaa-

kirkas valo täytti koko huoneen. Avasin

Laitoin silmäni kiinni ja huokaisin syvään.

ni vihlaisi. Kyyneleet sumensivat näköäni.

ikkunan. Raikas, keväinen ilma tulvahti

Tunsin leijuvani. Istuin siinä jonkin aikaa

Poikajengi remahti nauruun. He alkoivat

huoneeseen. Oli aivan rauhallista. Kuu-

ja säpsähdin. Katsoin rannekelloa. Se oli

potkia minua pitkin koulun pihaa. Seu-

lui vain tuulen suhinaa ja lintujen viser-

viittä minuuttia vaille yhdeksän! Nousin

raavaksi löysin itseni pusikosta ja kuulin

telyä. Linnut lentelivät pilvettömällä tai-

ja lähdin kävelemään kohti koulunpihan

poikajengin ilkeää naurua. En päässyt ylös.

vaalla. Laitoin silmäni kiinni ja hengitin

porttia. Näin jo kaukaa Alex Hamiltonin

Joka kerta kun yritin nousta, jalkaani vih-

syvään raikasta, kevään tuoksuista ilmaa.

ärsyttävän finninaaman. Kuulin jostain

laisi ja kaaduin takaisin maahan. Yhtäk-

Sisääni levisi suloinen lämpö. Huokaisin.

sattumalta, että hän on pahemman luo-

kiä näin jonkun tytön juoksevan minua
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kohti. Hän kumartui puoleeni ja nosti mi-

ästi. Yritin mennä kauemmas, mutta hän

otettua pari askelta, mutta Alex nykäisi

nut ylös. Tyttö oli todella upea! Hänellä

tuli koko ajan lähemmäs. Hän tarttui ol-

käsivarrestani ja kaatoi minut maahan.

oli tummat, pitkät hiukset, jotka aaltoi-

kapäähäni ja tervehti minua, kutsuen mi-

Kaatumiseni voimasta hän itsekin kaatui.

livat pitkin hänen selkäänsä. Tyttö kysyi,

nua neekeriksi. En vastannut. Yhtäkkiä

Kieriskelimme joentörmällä. Vesi lähes-

olenko kunnossa ja vastasin yllättyneenä

Alex tarttui minua kainaloista, riuhtai-

tyi hurjaa vauhtia! Henkeni salpautui ja

myöntävästi. Tyttö pyyhki pölyt vaatteis-

si minut ylös penkistä ja heitti olkapääl-

paniikki iski minuun. Yritin itku kurkussa

tani ja tuki minua. Menin koululääkäril-

leen. Yritin rimpuilla vastaan, mutta tur-

mennä kauemmaksi vedestä, mutta Alex

le. Hän sanoi, että jalkani oli venähtänyt

haan. Alexin lihaksikkaat käsivarret oli-

työnsi minua koko ajan sitä kohti. Yritin

ja että minun täytyisi levätä pari päivää.

vat tiukasti ympärilläni. En saanut hen-

huutaa apua, mutta en saanut suustani

Muutaman päivän kuluttua pystyin jo

keä. Potkin ja riuhdoin, mutta Alex nau-

mitään ääntä. Yhtäkkiä tunsin jääkylmän

hieman kävelemään. Aamulla kun olin tu-

roi ja piti vielä tiukemmin kiinni. Yritin

veden koskettavan ihoani. Polskin ja hui-

lossa koulun pihaan, se sama tyttö, joka

huutaa apua, mutta hän peitti suuni kä-

doin paniikin kourissa. Aallot löivät hurji-

oli auttanut minut pusikosta, juoksi hy-

dellään. Hän kantoi minua pitkin koulun

na minua kohti. Vajosin pinnan alle. Pää-

myillen minua vastaan. Hän tervehti mi-

pihaa ja siitä lähellä olevaan joenrantaan.

sin takaisin ja vedin syvään henkeä. Taas

nua iloisesti ja kysyi vointiani. Hymyilin

Kysyin häneltä, mihin hän aikoo viedä mi-

aallot piiskasivat minua jääkylminä. Pols-

ujosti takaisin ja sanoin, että jalka voi jo

nua. Alex nauroi ja sanoi, että hän testai-

kin ja polskin, mutta vajosin koko ajan sy-

hieman paremmin. Tyttö ilahtui. Hän ojen-

si hieman uintitaitojani.

vemmälle ja syvemmälle. Rimpuilin jon-

si kätensä, hymyillen iloisesti. Hän sanoi

Joentörmä kohosi edessäni hurjana.

nimekseen Laura. Tartuin käteen ja sanoin

Sen alla virtasi kirkas, kylmä vesi. Sydä-

oman nimeni. Minusta tuo tyttö vaikut-

meni jyskytti kahta sataa. Kiljuin, pot-

Vartaloni tuntui lyjjyn raskaalta. En

ti erittäin mukavalta. Tunsin, että meistä

kin, raavin ja purin, mutta turhaan. Pu-

enää vastustellut, vaan annoin aaltojen

tulisi parhaat ystävät.

kin aikaa. Voimani alkoivat pian huveta.
En jaksanut enää kauaa.

rin Alexia sormeen. Hän kirosi ja vangitsi

kuljettaa minua. Aallot heittivät minut

Matematiikan kaksoistunti. Rakastan

käteni toisella kädellään. Hän kiipesi jo-

pinnalle ja onnistuin vetämään henkeä,

matematiikkaa! Ratkoin yhtälöitä täyttä

en törmälle ja laski minut alas, mutta pi-

ennen kuin vajosin takaisin. Voimani eivät

päätä. Välituntikello soi. Nostin pääni ylös

ti kuitenkin tiukasti kiinni käsistäni. Alex

enää riittäneet. Makasin turtana aalloissa.

kirjasta ja katsoin kelloa. Tunnit kuluivat

työnsi kasvonsa melkein kiinni kasvoihi-

Pääni alkoi sumeta ja yhtäkkiä aloin näh-

liian nopeasti. Välitunnilla istuin ulkona

ni. Tunsin hänen hengityksensä. Hän hy-

dä outoja näkyjä. Näin isäni, jonka kas-

penkillä. Aurinko lämmitti ihanasti ja lin-

myili minulle jäätävästi sanoen, että koh-

vot olivat verellä ja hänellä oli veitsi kur-

nut lentelivät taivaalla. Lehtikään ei vä-

ta nähdään, kuinka hyvin osaisin uida. En

kussaan. Näin äitini makaamassa maassa

rähtänyt. Yhtäkkiä varjo pimensi aurin-

osannut uida ollenkaan ja pelkäsin vet-

kouristellen. Kuulin, kuinka he huusivat

gon. Alexin jäätävän kylmät silmät kat-

tä yli kaiken!

minua. Sydäntäni vihlaisi. Kuulin heidän

soivat minuun. Alex tuli lähemmäksi ja

Onnistuin vetämään käteni irti Alexin

huutavan ja kutsuvan apuani. Yritin ojen-

lähemmäksi. Vatsaani alkoi kivistää ilke-

otteesta. Käännyin ympäri ja juoksin. Sain

taa käsiäni heitä kohti, mutta en saanut
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käsiäni liikkumaan. Yritin huutaa hän-

ja poninhäntäinen sairaanhoitaja tuli hy-

ja kuvun alta paljastui höyryävä, herkul-

tä, mutta keuhkoistani ei lähtenyt ääntä.

myillen luokseni ja ojensi minulle vesi-

lisen näköinen keittokulho. Otin kulhon

Yhtäkkiä tunsin voimakkaat käsivarret

lasin. Yritin kiittää häntä, mutta huulia-

käteeni kiitollisena ja onnellisena. Söin

ympärilläni ja tunsin, kuinka minut ve-

ni alkoi taas kirvellä. Otin vesilasin vas-

kulhon tyhjäksi ja istahdin kylläisenä ja

dettiin pinnalle. Näin sumeasti tutut kas-

taan vapisevin käsin ja aloin juoda. Vesi

virkeänä. Huokaisin ja katsoin kaukai-

vot, jotka katsoivat minua hätääntyneinä.

tuntui ihanan viileältä ja raikkaalta. Var-

suuteen. Ajattelin Lauraa, joka oli pelas-

Kuulin kaukaisesti nimeäni lausuttavan

talooni levisi raikas ja virkistävä tunne.

tanut henkeni ja josta oli tullut paras ys-

ja sitten silmäni sumenivat kokonaan.

Join suuren vesilasin tyhjäksi parilla ku-

täväni. Olin hänelle ikuisesti kiitollisuu-

Seuraavaksi huomasin makaavani suu-

lauksella. Ojensin lasin takaisin naiselle

den velassa. Ajattelin Alexia. Missä hän

ressa, pehmeässä sängyssä. Joka paikkaa

ja hän kääntyi ympäri ja otti kärryistä tar-

nyt oli? Mihin hän meni sen jälkeen, kun

särki. Huuleni olivat rohtuneet ja varta-

joittimen, jossa oli maitolasi ja höyryävä

oli heittänyt minut jokeen?

loni oli täynnä haavoja. Avasin silmäni ja

lautanen. Silloin tajusin, kuinka nälkäi-

katsoin ympärilleni. Olin isossa huonees-

nen olin. Vatsani alkoi kurnia äänekkääs-

Vuosia myöhemmin Helen Cross istui

sa, jossa oli pieni pöytä, jonka päällä oli

ti. Katsoin kärsimättömänä lautasella ole-

keinutuolissa kolmen pienen, kiharapäi-

suuri pöytälamppu. Huoneessa tuoksui

vaa herkullisen näköistä keittoa. Nainen

sen lapsen ympäröimänä. Helen ajatteli

desinfiointiaine. Tajusin olevani sairaa-

ojensi sen minulle ja otin lautasen vas-

ihmisiä, joita hän oli tavannut matkan-

lassa. Aloin pohtia, kuinka olin päätynyt

taan kiitollisena. Söin lautasen tyhjäksi

sa varrella. Hän muisteli elämänsä aika-

sinne. Yhtäkkiä kaikki päivän tapahtumat

parissa minuutissa. Tunsin oloni kylläi-

na tapahtuneita asioita. Helen katsoi lap-

räjähtivät päässäni. Näin Alexin kylmät

seksi ja onnelliseksi. Kiitin hoitajia kähi-

siaan ja hymyili. Hänestä vihdoin tuntui,

kasvot. Muistin, kuinka hän oli nauranut

sevällä äänelläni. He hymyilivät minulle

että hän oli täysin onnellinen. Hän ei kos-

ilkeästi, heittäessään minut veteen. Yht-

ja käskivät minun levätä.

kaan unohtaisi ystäväänsä Lauraa.

äkkiä tunsin, kun joku kosketti minua

Nukuin hyvin raskaasti monta tuntia.

Alex Hamilton istui vankilassa. Hä-

olkapäähän ja lausui nimeäni. Käänsin

Kun avasin silmäni, oloni tuntui jo pal-

nelle oli tuomittu viiden vuoden vanke-

päätäni. Lauran tummat, vakavat silmät

jon paremmalta. Huuliani ei enää kirvel-

ustuomio. Hän tuijotti jurona harmai-

katsoivat minuun. Avasin suuni sanoak-

lyt niin paljoa ja haavani näyttivät jo hie-

ta tiiliseiniä. Hän muisteli nuoruuttaan.

seni jotain, mutta huuliani alkoi kirvellä.

man paremmilta. Nousin istumaan ja kat-

Hän näki sielunsa silmin Helenin kau-

Laura hymyili minulle. Kuulin koputuk-

soin rannekelloani. Yhdeksän illalla! Olin

niit kasvot, jotka katsoivat häntä pelok-

sen ovelta ja kaksi valkotakkista sairaan-

nukkunut koko päivän! Hieroin silmiäni

kaina. Hän näki kaikki pienet mustalais-

hoitajaa astui sisään huoneeseen, muka-

ja katsoin ympärilleni. Näin pöydällä suu-

tytöt, joita hän oli heittänyt kivillä. Alex

naan pienet kottikärryt. Toinen heistä oli

ren kulhon, jossa oli kupu päällä. Nou-

tunsi häpeän vihlaisevan rintaansa. Hän

hyvin nuoren näköinen. Hänellä oli pitkä

sin varovasti ja menin pöydän luo. Jalka-

häpesi sydämensä pohjasta ja toivoi, et-

poninhäntä. Toinen oli hieman vanhem-

ni tuntuivat hieman heikoilta ja paikko-

tä hän saisi joskus mahdollisuuden pyy-

pi ja hiukan pyylevä. He katsoivat minua

ja vielä särki. Otin varovasti kuvun pois

tää heiltä kaikilta anteeksi.
Loppu
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Miten rahoitan
opintoni?
Viimeistään opiskelupaikan varmistuttua on pohdittava myös opintojen rahoitusta. On hyvä selvittää, onko mahdollista saada nuoren kuntoutusrahaa vai
ihan tavallista kuntoutusrahaa. Voi olla, että joillekin opintotuki on myös realistinen vaihtoehto.
sari kokko

Nuoren kuntoutusraha –
ykkösvaihtoehto
Kenelle ja millä perusteella?
Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16-19 -vuotiaille nuorille, joiden mahdollisuuksia valita ammatti ja työ vaikeuttaa olennaisesti jokin vamma tai sairaus. Vamman vuoksi
nuoren on tarvittava opinnoissaan erityisiä tukitoimia, joita ovat esim. Kelan kautta myönnettävät apuvälineet, erityiskoulujen palvelut tai vammaispalveluna myönnettävä henkilökohtainen apu. Lisäksi nuorelle on kotikunnassa laadittava henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma.
Nuoren kuntoutusrahaa voi saada opiskeluun yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa. Jos nuori on peruskoulussa täyttäessään 16 vuotta, hän voi saada nuoren
kuntoutusrahaa myös peruskouluaikana.
Vaikka nuoren kuntoutusrahan yläikäraja on 19 vuotta, sen maksaminen ei välttämättä pääty tuolloin. Jos nuori on koulutuksessa täyttäessään 20 vuotta, hän voi saada
nuoren kuntoutusrahaa käynnissä olevan koulutuksen loppuun. Esimerkiksi nuori, joka on valmistunut ylioppilaaksi
19-vuotiaana ja saanut jatko-opintopaikan ennen 20-vuotissyntymäpäivää, saa nuoren kuntoutusrahaa vielä jatkoopintojenkin ajan.
16 vuotta täyttäneen vammaistuki ei estä nuoren kuntoutusrahan saamista.
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Henkilökohtainen opiskelu- ja
kuntoutumissuunnitelma
Nuoren kuntoutusrahaa varten tarvittavan henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman laatii nuoren
kotikunta. Kukaan ei tee suunnitelmaa yksin, vaan se mietitään yhteistyössä nuoren, hänen huoltajansa ja muiden
tarvittavien tahojen kanssa. Kotikuntaa voi edustaa esim.
oppilaitos, sosiaalitoimi tai terveydenhuolto. Myös valtion
koulussa tai erityiskoulussa laadittu suunnitelma hyväksytään.

Suunnitelmassa tulee olla:
Laatimiseen osallistuneet ihmiset ja tahot
l Arvio, jossa perustellaan vamman tai sairauden vaikutus
nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksiin
l Arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoitteista
l Suunnitelma nuoren opiskelun järjestämisestä ja toteutumisesta sekä tarvittavista tukitoimista ammatillisen kuntoutumisen edistämiseksi
Henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman liitteenä on oltava lääkärinlausunto B, jossa otetaan
kantaa suunnitelman realistisuuteen vamman tai sairauden näkökulmasta.
Kela on tehnyt henkilökohtaista opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa varten oman lomakkeen KU 110. Lomakkeen voi tulostaa Kelan www-sivuilta. Sen käyttö ei kuitenl

S i l m ä t e r ä

l

2

l

2011

kaan ole välttämätöntä, vaan suunnitelma voi olla vapaamuotoinen, kunhan siihen on kirjattu kaikki yllä mainitut
asiat.

Hakeminen ja maksaminen
Nuoren kuntoutusrahaa voi saada heti, kun nuori on
täyttänyt 16 vuotta. Sitä haetaan Kelasta täyttämällä kaksi
lomaketta (KU 111 ja KU 112). Liitteeksi tarvitaan henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä lääkärinlausunto B.
Nuoren kuntoutusrahaa voi saada myös odotusajalta
eli esim. kesältä, jonka jälkeen opinnot alkavat. Lisäksi sitä maksetaan väliajalta eli koulun loma-ajalta. Nuoren kuntoutusraha on veronalaista tuloa, jota varten on hyvä pyytää verovirastoa toimittamaan Kelalle verokortti sosiaalietuuksien maksamista varten.

Kuntoutusraha ammatillisen
koulutuksen ajalta
Jos nuoren kuntoutusraha ei ole mahdollinen, kannattaa
selvittää, voiko opintojen ajalta saada tavallista kuntoutusrahaa. Tämänkin kuntoutusrahan saamisen edellytyksenä
on vamma tai sairaus, joka olennaisesti vaikeuttaa työelämään pääsemistä tai siinä pysymistä.
Opiskelijalle on tehtävä ammatillisen kuntoutuksen
suunnitelma, josta näkyvät opiskeluun liittyvät tiedot. Mukaan tarvitaan yleensä myös lääkärinlausunto ja kannanotto suunnitelmaan. Kuntoutusrahaa haetaan Kelasta täyttämällä lomake KU 112. Sitä voi hakea myös Kelan sähköisessä asioinnissa.
Tätä tavallista kuntoutusrahaa ei voi saada opiskelun loma-ajalta, jos opiskelijalla on muita tuloja. Lisäksi lukuvuoden aikana hankitut lisätulot voivat vaikuttaa kuntoutusrahan määrään. Tulorajat on hyvä tarkistaa etukäteen.
Myös tämä kuntoutusraha on veronalaista tuloa, jota
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varten on hyvä pyytää verovirastosta erillinen verokortti
sosiaalietuuksia varten.
16 vuotta täyttäneen vammaistuki ei estä kuntoutusrahan saamista.

Opintotuki
Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja
opintolainan valtiontakauksesta. Tuen määrään vaikuttavat opiskelijan ikä, siviilisääty, asumismuoto sekä omat ja
joissain tilanteissa myös vanhempien tulot. Opintoraha on
veronalaista tuloa.
Opintotukea ei voi saada yhtä aikaa nuoren kuntoutusrahan tai tavallisen kuntoutusrahan kanssa. Sen sijaan 16
vuotta täyttäneen vammaistuki ei estä opintotuen saamista.
Opintotukea haetaan Kelasta täyttämällä muutamia lomakkeita. Hakemuksen voi tehdä osittain myös Kelan sähköisessä asioinnissa.

Apurahat
Opintojen rahoittamiseen voi hakea apurahoja erilaisilta
tahoilta. Tarkempia tietoja apurahoista voi kysyä esim. Näkövammaisten Keskusliitosta.

Asumistuki
Nuoren kuntoutusrahaa tai tavallista kuntoutusrahaa saavat opiskelijat voivat hakea Kelasta yleistä asumistukea.
Opintotukea saava opiskelija voi saada asumislisää, jos hän
asuu vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Jos opintotukea saava opiskelija asuu esim. oman tai puolisonsa lapsen
kanssa tai itse omistamassaan asunnossa, hän voi tarvittaessa hakea yleistä asumistukea.
Yleistä asumistukea haetaan Kelan lomakkeella AT 1 ja
siihen liittyvillä liitteillä. Hakemuksen voi täyttää myös Kelan sähköisessä asioinnissa.
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Palkataan kyvykäs
Jukka Jokiniemellä on tekniikan tohtorin oppiarvo, menestyvä liikeyritys ja 20 alaista. Silti hänet näkövammaisena voidaan kategorioida vajaa- tai osatyökykyiseksi.

leena honkanen

nN

äkövammaisena
olisin varmasti
monessa työssä vajaatyökykyinen. Toisaalta voisi kysyä, kuinka
moni täysin työkykyinen pystyy hallinnoimaan tällaista yritystä. Sanat joita käytetään kuvaamaan vammaista
ihmistä työntekijänä, ovat huonoja.
Jokaisella ihmisellä on vahvuuksia ja
heikkouksia. Kun ne tietää ja hyväksyy, työelämä voi tarjota paljon mahdollisuuksia, sanoo Jukka Jokiniemi.
– Innojok Oy palkkaa työntekijöitä ja antaa harjoittelumahdollisuuksia hyvin monimuotoisesti. Meillä ikä,
sukupuoli tai muu työhön liittymätön
seikka ei vaikuta työhön pääsyyn ja vajaakuntoisuus voi olla jopa etu. Alihankintaverkostossa suosimme erityisryhmiä työllistäviä kumppaneita, esimerkiksi työkeskuksia, jotka työllistävät
vaikeasti työllistyviä nuorisoryhmiä,
pitkäaikaistyöttömiä tai vammaisia.

Työelämän pelisäännöistä ei
tingitä
Jokiniemellä on pitkä kokemus näkövammaisista työharjoittelijoista ja
työntekijöistä.
– Joidenkin kohdalla työharjoittelujakso muodostuu vain työelämän pelisääntöjen harjoitteluksi. Kaikki eivät tiedä, että työaikoja on noudatettava ja että työpaikkaan pitää ilmoittaa sairastumisesta. Tällaiset asiat pitäisi opettaa jo harjoitteluun lähettävässä oppilaitoksessa.
– Joissakin kouluissa opiskelija on
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päästetty liian helpolla, etenkin erityisoppilaitoksista tulevilla saattaa olla
epärealistinen käsitys työn tekemisestä
ja omista kyvyistään. Itse kannustaisinkin näkövammaisia nuoria integroitumaan ihan tavallisiin opiskelupaikkoihin; useimmathan ovat käyneet koulunkin integroituina, Jokiniemi sanoo.
– Erityisoppilaitoksessa erityisyys
voi muodostua normiksi ja opiskelija tottuu saamaan erityiskohtelua. Jos
kaikki opiskelutoverit suoriutuvat heikommin kuin itse, omista kyvyistä ja
taidoista voi olla liian positiivinen kuva. Normityöelämään on helpompi sijoittua, jos verrokkiryhmä on parempi ja vaatimustaso riittävän korkea.

Koulutus ei saa luvata liikoja
– Oppilaitokset hakevat nykyään aina
vain korkeampaa statusta. Tarjotusta
koulutuksesta ja saavutetusta tutkinnosta annetaan mielikuva, että se on
ylempää tasoa kuin itse asiassa on. Valmistuvat opiskelijat uskovat koulutuksen avaavan loistavan työuran ja pettyvät pahoin tarjoutuviin vaatimattomampiin tehtäviin, Jokiniemi sanoo.
– Opiskelija-aines saattaa monessa paikassa olla hyvin heterogeenistä.
Jos haettavat koulutuspaikat eivät täyty, oppilaitoksessa voi syntyä kiusaus
täyttää vapaana olevat paikat, vaikka
hakijalla ei olisi edellytyksiä menestyä
opinnoissa. Tämä ei ole oikein opiskelijaa kohtaan.
– Pitää myös muistaa, että oppiarvo on vain pohja; se on kuin ajokortti,
jonka saamisen jälkeen voi itsenäisesti alkaa opettelemaan ajamista. Kannukset hankitaan työelämässä pidem-

män ajan kuluessa. Siksi nuorelta vaaditaan kärsivällisyyttä ja nöyryyttä työuran alussa.

Opiskelijoita pitää
markkinoida
Jokiniemen mukaan oppilaitosten pitäisi hakea nykyistä aktiivisemmin yhteyksiä työnantajiin.
– Opettajien ja ohjaajien tulisi tehdä asiakaskäyntejä työpaikkoihin, jotka
voivat työllistää omaa opiskelijakuntaa.
Yksi käynti kuussa ei riitä. Jos käyntejä tehdään vaikka kerran viikossa lukukausien aikana, saadaan yhteensä jo
40 uutta yhteyttä ja työnsaantimahdollisuudet moninkertaistuvat. Liike-elämässä tuotetta ei kannata valmistaa ellei sitä myös markkinoida. Sama voisi
päteä oppilaitoksiin.
– Jos ja kun työpaikka on löytynyt,
työhön sijoittumisen onnistuminen
riippuu opiskelijan kyvyistä. Koulutuksella on saatu perusosaaminen tehtäviin ja työpaikassa opitaan lisää annetun tehtävän mukaisesti.
– Vammaisen nuoren pitää tiedostaa oma erilaisuutensa, mutta myös se,
että hän voi olla yhtä hyvä kuin muutkin. Työelämässä pitää osata normaalit kotona opitut perusasiat: itsenäiset
arjen taidot ja sosiaaliset taidot; kohteliaisuus ja pyrkimys tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Nuoren täytyy olla valmis tekemään ne työt, mitä esimies osoittaa. Hänen täytyy myös osata tulla kysymään seuraavaa tehtävää,
kun edellinen on suoritettu. Tehtävät
monipuolistuvat muuttuvat kiinnostavammiksi ajan mittaan, kun nuori
on osoittanut osaamisensa.
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vajaatyökykyinen

Jukka Jokiniemi on näkövammainen yritysjohtaja, joka työnantajana tuntee vammaisten työllistymisen karikot. Innojok Oy suunnittelee, valmistaa, tuo maahan ja markkinoi valaisimia. Innosol kirkasvalohoitolaitteita viedään noin 25 maahan.
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Tietokoneiden
luokkakokous
helena Palmari

mM

eitä oli marraskuussa
2003 Jyväskylän näkövammaisten koulun aulassa 28 ja mietimme mitä töitä joutuisimme kukin
tekemään. Olimme kuulleet, että tekisimme töitä sokeiden ja heikkonäköisten oppilaiden kanssa - mutta eihän meillä ollut siitä mitään kokemusta! Siviilipalvelusmies Takkunen auttoi alussa, että pääsimme alkuun ja
Atk-ohjaaja Helena Palmari ohjeisti,
mitä ohjelmia meidän pitäisi käyttää.
Kyllä pelotti! Nyt kun on kulunut jo 8
vuotta tuosta ajasta, niin on aika pitää ”luokkakokous”. On mukava tietää, mitä teimme ja miten pärjäsimme tehtävässämme. Olimme nimittäin Hewlett-Packardin eli tuttavallisemmin HP:n lahjoittamia kannettavia tietokoneita.
Yksi ratkaistava asia oli, miten määritellään kuka konetta tarvitsee ja kuinka kauan. Näkövammaiset lapset ry:n
toiminnanjohtaja Leena Honkanen
pyysi siinä vaiheessa atk-ohjaaja Helena Palmaria pitämään kirjaa koneista ja listaa tarvitsijoista. Tarvitsijoiden
lista muodostui atk-ohjaajan ja ohjaavien opettajien ohjauskäynneillä keräämistä havainnoista. Etusijalle jo alussa
määriteltiin yhdessä Näkövammaiset
lapset ry:n kanssa sokeat ja ne, joiden
näkötilanne edellytti nopeaa tietokoneen käyttötaitojen harjoittelun aloittamista ennen kuin muilta myöntäjätahoilta oli saatu tieto tietokoneen
myöntämisestä. Tässä tehtävässä koneet olivat loistavia!
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Vuosi

Taulukko 1: Vuosittaiset uudet lainaussopimukset palautuneille koneille

Jyväskylän näkövammaisten koulun rehtori Raija Väisänen lupasi, että atk-ohjaaja voi oman virkansa ohella huolehtia koneiden hallinnoinnista ja ylläpidosta. Vaikka atk-ohjaajan

työaikaa oli näin annettu Jyväskylän
näkövammaisten koulun osalta, niin
Näkövammaiset lapset ry:llä oli huoltoon ja varaosiin käytettävissä ruhtinaalliset 0€.! Eli jos koneista jotain rik-

S i l m ä t e r ä

l

2

l

2011

koutui kuten cd-asema tai näppäimistö jne. niin rahaa ei ollut käytettävissä ja kekseliäisyys oli kunniassa. Kiitos
monille huoltajille, koska he hankkivat itse joitain tarvittuja osia. Kaikki,
jotka ovat tehneet töitä tietokoneiden
kanssa tietävät, että sitä korjaustyötä
on ollut paljon. Onneksi - ja osalta sanoisinko harmiksi - ensimmäisen vuoden aikana 2 konetta menivät käyttökelvottomiksi. Näiden koneiden osia
pystyi käyttämään varaosina toisiin koneisiin. Seuraavina vuosina tasaiseen
tahtiin muutama kone poistettiin listalta vuosittain ja siitä vapautuneita osia
käytettiin jälleen tietokoneiden huoltoon. Dramaattisin käänne oli vuonna 2009, jolloin jo 13 konetta oli poistettu käytöstä ja lainauslistalta. Jäljelle
jääneillä koneilla alkoi olla myös kohtuuttoman monia ongelmia ja koneiden lainausta ei haluttu enää suositella kuin tarkoin harkituissa tapauksissa. Yleensä laina-ajat jälkeenpäin tarkasteltuna ovat olleet keskimäärin n.
7 kk. Yllättävää on ollut se, että ne koneet, jotka alusta pitäen toimivat kohtuullisen hyvin, ovat tänäkin päivänä
edelleen lainattuina ja toimivat erinomaisesti – esimerkiksi kone nro 11,
jonka vaiheista voitte lukea Eliaksen
Tet-jakson raportista. Mikä sattuma!

Loistava tet-jakso
Olin Jyväskylän näkövammaisten koululla tet-jaksolla
it-ohjaajan apuna yhden viikon. Täytyy sanoa, että oisin
ollut toisenkin viikon siellä!

K

oulutin kuudesluokkalaisia
oppilaita tietokoneen ja pistenäytön käytössä. Se oli erittäin mukavaa! Oppilaat seurasivat opetusta hyvin ja kuuntelivat tarvittaessa.
He suhtautuivat minuun ystävällisesti ja asiallisesti. Pääsin myös ratkaisemaan teknisiä ongelmia. Esimerkiksi
yhden oppilaan verkkokortti ei toiminut, joten ohjasin häntä lähettämään
koneen huoltoon. Joitain ongelmiakin tuli. Esimerkiksi jollakin oppilaalla oli rajoitetut oikeudet, eikä kaikkiin
koneen ohjelmistoihin päässyt käsiksi. Sain myös tutun minulla käytössä

olleen koneen käsiini, numero 11, joka oli ensimmäinen lainakoneeni noin
8-vuotiaana. Se kone oli minulla käytössä monta vuotta sitten.
Työpäivät olivat ihan ok pituisia,
puoli yhdeksästä kahteen. Kyllä olisin
voinut olla pidempään! Olen tyytyväinen it-ohjaajalta saamaani opastukseen ja ohjaukseen. Jakso oli juuri sitä, mitä minä odotinkin. Täytyy sanoa,
että tuo olisi varteenotettava ala, jolla
voisin työskennellä.
Sain myös hyvää kahvia viikon aikana!

Elias 9-luokkalainen

Eliaksen tet- jakson raportti on hyvä esimerkki siitä, miten arvokkaita
tietokoneita nämä HP:n lahjoittamat
koneet ovat olleet. Monelle se on antanut mahdollisuuden saada ensimmäisen oman ”harjoittelukoneen” ennen
sairaanhoitopiirien ja Kelan myöntämää konetta. Näiden koneiden avulla
on kasvatettu yhtä sukupolvea, joilla on
monella ollut tavoitteena jopa tietokoneisiin liittyvä ammatti. Tämän artikkelin kautta lähtee kiitos vielä kerran
HP:lle näistä lahjoituskoneista. Lisäksi
on aina muistettava kiittää niitä lukuisia koulunkäyntiavustajia, opettajia ja
huoltajia, jotka ovat auttaneet koneiden käytössä. Luokkakokous on päättynyt mukavissa merkeissä!
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Eläkkeelle siirtynyt
Opas Yde toi valon
Tiinan elämään
Sari Borgman

tT

iina syntyi 435
grammaa painavana pienen pienenä keskosena hyvin varhaisilla raskausviikoilla.
Keskosuudesta johtuen hänellä on ollut monenlaisia ongelmia, mm. näkövamma. Pian 15-vuotias Tiina on heikkonäköinen ja hän tarvitseekin selviytyäkseen monenlaisia apuvälineitä.
Tiinan näkövamma vaikeuttaa itsenäistä liikkumista kodin ulkopuolella.
Tiinan koulutaival on ollut haastava ja vaikea. Ala-asteen Tiina on ollut koulukiusattu, syrjitty ja lopulta
Tiina jätettiin kaverisuhteiden ulkopuolelle. Tiinalla ei ole yhtään koulukaveria ystävänään. Tiina on lohduttanut minua sanomalla, ettei ystävien puute haittaa, sillä koulu on opiskelua varten. Kerran Tiina kuuli minun puhuvan puhelimessa, kuinka
lapsi jätetään kaverisuhteiden ulkopuolelle. Puhelun jälkeen hän kommentoi: ”Äiti, kyllä tytöllä on surullinen elämä.” Huomautin, että puhuin
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hänestä. Tiina sanoi ymmärtäneensä,
muttei halunnut puhua asiasta enempää. Tällä vaikealla alulla on varmasti
ollut vaikutusta Tiinan kehittymiseen.

Koira tuli taloon
Perheeseeni kuuluvat Tiinan lisäksi
pikkuveli Jonne (12) ja hamsteri. Meitä
oli alkanut kiinnostaa eläkkeelle siirtyvän opaskoiran ottaminen ja olimme kertoneet asiasta Opaskoirakoululle. Puhelinsoitto opaskoirakoululta oli meille kuin vastaus rukouksiimme. Näin meille tarjoutui mahdollisuus
ottaa vastaan OpasYde, joka oli syntynyt 10.12.2001.
Yde on iso labradorinnoutajauros.
Se oli tehnyt opaskoirauransa Tammisaaressa. Oman opastettavan kuoltua
Ydelle tarvittiin uusi koti syksyllä 2010.
Yde oli silloin 8-vuotias ja opaskoirakoulu ei enää etsinyt sille uutta työpaikkaa sen eläkeiän ollessa näin lähellä.
Yden tullessa meille marraskuussa
2010 se tiesi heti, kuka perheessämme
on näkövammainen. Yde pyöri per-

heemme ympärillä, mutta heti ensitapaamisella se meni Tiinan vasemmalle puolelle ja ilmaisi kuonollansa olevansa käyttövalmis. Vuorovaikutuksen
syntyminen oli sydäntäni koskettavaa.
Yde sopeutui kerrostalossa asuvan lapsiperheen arkeen loistavasti; aivan kuin
se olisi aina ollut meillä.

Pidä huolta Tiinasta Yde!
Iiriksessä tapasimme Yden opaskoirakouluttaja Juha Herttuaisen. Yden
ja Juhan kohtaamisesta välittyi molemminpuolinen muistaminen ja aikaisempi yhteistyö. Juha opasti Tiinaa
koiran käytössä: käskysanoista, opastamiskäytännöistä sekä kulkemisesta
liikenteessä Yden ohjattavana.
Ensimmäisellä harjoituskerralla Tiinassa näkyi itseluottamus ja onnistuminen ryhdin kohoamisella ja vauhdin lisääntymisellä. Tiina onnistui ensimmäistä kertaa Itäkeskuksen liikenteen vilinässä ylittämään kadut, väistämään esteet ja kulkemaan reitin takaisin. Onnistumisen kokemus tuot-
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ti Tiinalle suurta iloa. Tapaamisen lopuksi Juha sanoi Ydelle: ”Tiina on sinun pikkuemäntäsi, josta sinun on pidettävä hyvää huolta.” Ja tämä asia on
toteutunut.

Tiinan maailma laajenee

Uskollinen ystävä on lahja
Monissa perheissä lienee tuttua se, et-

tä lemmikkieläimen hankkimisen jälkeen lasten alkuinnostus lopahtaa nopeasti. Tuolloin vastuu ja velvollisuus
lemmikkieläimestä siirtyy vanhempien
harteille. Meillä on käynyt toisin. Tiina hoitaa innoissaan ja tunnollisesti
koiransa itse.
Tiinan on vaikea osoittaa tunteitaan,
antaa ja ottaa läheisyyttä vastaan. Tähänkin Yde on tuonut muutoksen. Tiina halaa, rapsuttaa ja koskettaa Ydeä
ja antaa Yden osoittaa koiramaisella
tavallaan kiintymystään. Yde toimii
loistavana, uskollisena ystävänä, jolle
Tiina voi kertoa syvimmät ajatuksensa. Salaisuudet ja toiveet kun pysyvät
varmasti salassa.
Tiina on onnistunut ylittämään
omia rajojansa. Tiina on iloisempi,
rennompi, nauravampi ja keskuste-

sari Borgman

Ennen Yden tuloa Tiina ei koskaan
uskaltanut liikkua yksin, ei edes kodin lähistöllä. Yde voitti Tiinan luottamuksen ja Tiina päästi Yden lähelle
itseään. Yde on avannut Tiinalle portin itsenäiseen tutustumiseen omaan
lähiympäristöön.
Tiina ja Yde käyvät kävelemässä
päivittäin pitkiäkin matkoja. Joskus
huolestuneena soittelen: ”Missä olet
ja onko kaikki hyvin?” Tiinan vastaus
on reipas ja nopea: ”Miksei olisi, en
tiedä missä olemme, mutta kohta sa-

non Ydelle, että nyt kotiin”. Aikaisemmin olisin lähes soittanut poliisille tai
ainakin sännännyt etsimään lastani.
Nyt minulla on levollinen tunne, sillä
luotan Ydeen. Se tuo varmasti Tiinan
kotiin. Koirallehan tehtävä on helppo, se jäljittää omat tassun tipsuttelut takaisin.
Pikkuveli-Jonne on omalta osaltaan auttanut ja kantanut huolta siskonsa selviytymisestä. Yden saapuminen perheeseen on vähentänyt Jonnen
taakkaa, sillä Jonnekin voi luottaa siihen, että Yde tuo Tiinan taatusti kotiin. Jonne onkin saanut aikaa omille
harrastuksilleen ja kavereilleen, kun ei
aina tarvitse systeriä viedä tai hakea.
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luulevat Tiinan selviytyvän siitä helposti. Opaskoiran tehtäviin kuuluu etsiä,
löytää ja pysähtyä suojatien ja kadun
reunaan. Näkövammaisen tehtäväksi jää arvioida ylityksen turvallisuus.
Tähän Tiinan taito ei riitä, mutta Yde
ei lähde ylittämään tietä käskyn saatuaan, jos lähestyvän auton etäisyys ja
nopeus eivät vakuuta sitä. Muutaman
kerran läheltä piti -tilanne on vältetty
vain sillä, että Yde on määrätietoisesti
hoitanut tehtävänsä ja seissyt paikallaan. Tiina on näistä tilanteista oppinut sen, että jos Yde ei toteuta käskyä,
niin koira on havainnut vaaratilanteen,
jota Tiina ei näe.
Yden olemus on hellyttävä ja toimelias. Vanhan koiran tavoin Yde ottaa
myös omia vapauksia. Tämä ilmenee
valikoivana kuulona. Kun Tiina pyytää tuomaan puhelimensa, voi Yde riemuissaan hakea myös valjaansa. Näi-

hin tilanteisiin Tiina suhtautuu huumorilla ja ymmärtääkin vanhan koiran kujeet. Hymyillen seuraan parivaljakkoa miettien kumpi komentaa
kumpaa. Tiinalla on joku joka on aina valmis seuramaan ja osoittamaan
kiinnostusta pieniäkin askareita ja puuhia kohtaan. Luulen Ydenkin rakastavan Tiinaa. Hänen Pikku-Emäntäänsä.
On ollut ihana seurata Tiinan kehitystä. Yde on ollut se oikea, jonka Tiina on tarvinnut tässä vaiheessa elämäänsä. Minusta tuntuu hyvältä, kun
Tiina on Yden avulla ottanut pienen
askeleen oikean suuntaan, kohti itsenäistä elämää.
Olen kiitollinen siitä, miten huikean koulutustason opaskoirakoulu on
Ydelle antanut. Vain tällainen koira soveltuu Tiinan avuksi. Yde on kuin enkelten lahja Tiinalle.

sari Borgman

luihin osaaottavampi. Tiina suunnittelee tulevaisuuttaan ja innostuu uusista asioista. Voiko Äiti enää onnellisempi olla?
Suomessa lapset ja nuoret eivät saa
omaa opaskoiraa ennen kuin ovat täyttäneet 18. Yde on opaskoira, jolla ei
ole opaskoiraoikeutta, eikä se saa siksi käyttää opaskoiranvaljaita kävellessään. Ydelle on hankittu siviilivaljaat.
Niinpä liikkuessaan parivaljakkona
ympäristössä kävelijät, autot ja pyörät eivät tiedä Tiinan näkövammasta ja Yden tärkeästä tehtävästä. Ydellä
riittääkin haasteita ajattelemattomien
ihmisten varomiseksi. Jos Ydellä olisi
opaskoiranvaljaat, ympäristö suhtautuisi parivaljakkoon toisin. Nyt nuori
tyttö ja iso koira antavat ympäristölle
väärän kuvan selviytymisestään. Esimerkiksi katujen turvallinen ylittäminen on Tiinalle vaikeaa, vaikka muut
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Pikkusiskoni
P

ikkusiskoni syntymä oli minulle
iso juttu. Iskä haki minut koulusta ja sitten huristeltiinkin jo Jyväskylään. Matkalla iskä sanoi minulle ettei kaikki ollut ihan kunnossa. Minä
tietenkin hätäännyin hirveästi ja olin
huolissani vaikken edes ollut pikkuista nähnyt. Kun sitten päästiin vauvelia
katsomaan oli tilanne vakaa, ja minä
näin ensimmäistä kertaa suloisen pikkusiskoni. Jyväskylän sairaalassa pidettiin hätäkaste ja nimeksi tuli: Saana Ida Severiina Salmela. Sinä aamuna oli ilmennyt että Saanalla oli vakava sydänvika. Kasteen jälkeen Saanaa
lähdettiin viemään ambulanssilla Helsingin sairaalaan. Me kävimme iskän
ja Ullan kanssa hakemassa kotoa vähän tavaroita, ja lähdimme myöhem-
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min perässä. Helsingissä me saimme
majoituksen Ronald McDonald talosta, jossa oli muitakin sairaiden lasten
vanhempia ja sisaria. Vietyämme tavarat huoneeseemme, lähdimme katsomaan Saanaa.
Saanan sydän leikattiin yhdeksän
päivän ikäisenä onnistuneesti, ja hän
toipui nopeasti. Siinä sivussa Saanalla oli ilmennyt myös näkövika. Aluksi luultiin että Saana olisi sokea, mutta myöhemmin selvisi että hän näkee ainakin jotakin. Pienempänä Saanan näköä harjoitettiin näyttämällä hänelle erilaisia esineitä eri puolilta,
ja tarkkailtiin miten Saana seuraa lelua silmillään. Kun Saana oli vähän reilun vuoden vanha, me pääsimme käymään Iiriksessä eka kertaa. Siellä meil-

le kaikille oli ohjelmaa. Minä opin paljon asioita näöstä ja pistekirjoituksesta. Opin myös silmän rakenteen ja paljon muita kiehtovia asioita. Vanhemmille oli järjestetty kokouksia, joissa
annettiin neuvoja näön harjoittamiseen jne. Saanalla oli oma hoitaja, jonka nimi oli Pirkko Lampi-Pyötsiä. Hän
tutki Saanan näköä, ja he harjoittelivat kaikenlaisia juttuja. Nyt me olemme käyneet Iiriksessä jo monta kertaa,
ja Saana on aina innoissaan.
Saana on minulle todella tärkeä,
enkä pidä häntä mitenkään typerämpänä vaikka hänellä onkin näkövamma. Minä rakastan häntä aina ja ikuisesti sellaisena kuin hän on!
Janika Salmela 12v
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Anželika
Raskausviikkoja 32, äkillinen synnytys, keisarileikkaus. ”Teille on
syntynyt tyttö, 1620 grammaa”, lääkärit sanoivat. Silmistäni vierähti onnenkyyneleitä.

sS

euraavana päivänä
minulle kerrottiin,
että oli tapahtunut
aivoverenvuoto ja
keskushermosto oli vaurioitunut. Lapsi

olisi sairas. Hänestä saattaisi tulla vammainen. Se kuulosti kuolemantuomiolta, koko elämän mittaiselta rangaistukselta lapselleni. En pysty kuvaamaan,
mitä tuolla hetkellä tunsin. ”Herra Ju-

mala, minkä takia! Minkä takia lapsi
on joutunut kärsimään ja kärsii tulevina vuosina? Olisi parempi, että se
olisin minä…”
Jossain sydämen sopukoissa eli toivo, että kaikki kääntyisi hyväksi lääkäreiden kamalista diagnooseista huolimatta. Pitäisi pysyä rauhallisena ja keskittyä vain lapsen auttamiseen – kuka
muu kuin äiti voi auttaa omaa lastaan?
Diagnoosi oli seuraavanlainen: hypoksis-hemorraginen keskushermostovaurio, vasemmalla vatsassa toisen
asteen verenvuoto, PVL:n dynamiikassa kehittynyt joitakin kystamuodostumia, periventrikulaarinen leukomalasia, liikuntavammojen riski, avoin soikea ikkuna, transitorinen laktaasinpuutos. Myöhemmin todettiin psykomotorisen kehityksen viivästymä, osittainen näköhermojen surkastuma ja puheenkehityksen viivästymä.
Saadaksemme apua Anželikalle kävimme jatkuvasti kaikkien mahdollisten ammatti-ihmisten vastaanotoilla.
Yksi sanoi yhtä, ja toinen neuvoi tekemään toisenlaisia harjoituksia ja hoitamaan tyttöä toisin. Kymmenen minuutin neuvonnasta ja tutkimuksesta
meni pää pyörälle. En ehtinyt vastata objektiivisesti lukuisiin nopeatahtisiin kysymyksiin ja saamani tiedon
ennätin hädin tuskin sulattaa. Psyko”Elämän tarkoitus on siinä, että rakastaa. Lapsi tulee onnelliseksi heti saadessaan osakseen pyyteetöntä rakkautta”, sanoo 3-vuotiaan
Anželikan äiti Jelena Kuzmina.
Näkövammaisten Keskusliitto on jo
10 vuoden ajan tehnyt yhteistyötä karjalaisten kanssa ja Näkövammaiset lapset ry on ollut hankkeen
eri vaiheissa mukana. Tällä hetkellä
suuntaudutaan tulevaan ja tehdään
arvioita hankkeen tuloksista.
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Aarteenetsintää
Nuuksiossa
logi ja puheterapeutti ohjasivat lasta
yleisten metodien mukaisesti, ja minäkin tein työtä tytön kanssa. Mutta
Anželika omaksui vain puolet tiedosta. Tehtävät olivat hänelle vaikeita tai
hän ei selviytynyt niistä lainkaan. En
ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Aivan kuin olisimme matkanneet hyvin hitaasti ja junnanneet usein paikallamme. Olin umpikujassa. En tiennyt, mitä tehdä.
Vaikeuksien syyksi osoittautui näkö. Kaikkihan tietävät, että ihminen
saa 70 prosenttia informaatiosta silmien välityksellä. Mutta kukaan meistä ei tiennyt, miten ohjata näkövammaista lasta. Tarvittiin alan ammattilaisia. Heitä emme tuolloin löytäneet:
emme tienneet, mistä etsiä.
Tapahtui ihme. Kuulin, että voimme päästä leirille, jolle tulisivat kaikki tarvitsemamme työntekijät: näkövammaisten erityisopettaja, psykologi, neurologi, silmälääkäri ja puheterapeutti. Ja mikä tärkeintä, he tutkisivat lasta yhdessä muutaman päivän
ajan. Lisäksi koko perheeni saisi käytännön ohjausta ja teoriatietoa. Sitä ei
annettaisi vain minulle. Lähdimme leirille hyvin kiinnostuneina ja toiveikkaina. En voinut kuvitellakaan, mitä
leiri meille merkitsisi.
Tutustuimme ammattilaisiin. He
eivät olleet ainoastaan asiansa osaajia
Jumalan armosta. Tapasimme ihmisiä,
joista säteilee lämpö ja rakkaus ja jotka
tarjoavat tukeaan. Tämä on hyvin tärkeää vaikeassa elämäntilanteessamme.
He olivat juuri näkövammaisten lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä.
He arvioivat lasta tarkasti ja objektiivisesti, kun häntä seurattiin muutaman tunnin ja päivän aikana. Koko
perhettä ohjattiin. Eihän lapsi kasva
vain äidin kanssa. Venäläisten lisäksi
meitä opastivat myös suomalaiset asi-
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antuntijat, mitä pidän hyvin poikkeuksellisena ja hyödyllisenä.
Leirimatka oli sekä fyysistä että
henkistä lepoa. Eihän elämässämme ole paikkaa eikä aikaa levolle, ei
varsinkaan jos lapsi on vakavasti sairas. Väsymys rasittaa sekä vanhempia että lasta. Niinpä lepo on aivan
välttämätöntä.
Osallistuminen oli mahdollista,
koska kaikki oli perheelle täysin ilmaista. Useimmiten vammaisen lapsen perheen elintaso on Venäjällä
keskimääräistä huonompi eikä leirimatkoihin ole varaa.
Emme ole jääneet huomiotta
myöskään leirin jälkeen. Sokeainyhdistys on kutsunut meitä erilaisiin seminaareihin ja tutustumiskäynneille. Järjestön työntekijät ja
heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä tekevät ihmiset ovat aina valmiita kuuntelemaan ja auttamaan. Minä ja kaltaiseni vanhemmat olemme
äärettömän kiitollisia niille, jotka tekevät tämän kaiken meidän ja ennen muuta lastemme hyväksi.
Vuoden ajan leirin jälkeen tyttömme oli kymmenen ammatti-ihmisen asiakkaana. Nyt hän on kolmevuotias ja ainoastaan kardiologin ja silmälääkärin kirjoissa. Puheenkehitys ei ole enää viivästynyttä. Puheterapeutti, joka tapasi meidät ensi kertaa, arvioi puheen olevan normaalin rajoissa. Hän hämmästyi kovasti tutkittuaan terveyskortin aiempia merkintöjä, ja sanoi,
että on tapahtunut ihme.
Kiitos kaikille, jotka ovat tämän
toiminnan järjestäneet, erityisesti
suomalaisille kollegoille. He ovat antaneet taloudellista tukea ja kertoneet kokemuksistaan.
Jelena Kuzmina
Suomennos: Päivi Kremenenko

18.6.2011 klo 11 – 16
Haukkalammin alue
Vaikeavammaisten lasten perheille mahdollisuus löytää koko perheelle yhteinen harrastus geokätköilyn parista.
Ohjelma:
11:00 Kokoontuminen, välineiden
sovittelua ja tutkimista
12:00 Pientä välipalaa, jonka jälkeen viimeiset virittelyt ja sitten
liikkeelle! Geokätkeilyä
14:00 Makkaran paistoa, kahvia,
lettuja, mehua….
15:00 Samoilua/Geokätkeilyä
15:45 Mietteitä retkestä
16:00 Jäähyväiset ja kotiin lähtö
Geokätköily on ulkoiluharrastus,
jossa etsitään toisten harrastajien piilottamia geokätköjä gps-laitteen tai kartan avulla. Geokätköjä
on kaikkialla, kaupungeissa, metsissä, saarissa ja rannoilla. Internetin käyttöä on hyvä hieman hallita, jotta kätköjen tiedot saa haettua ongelmitta. Harrastus sopii koko perheelle. Kätköjen luokittelussa on huomioitu haasteet liikkumisessa.
Paikkoja on rajoitetusti. Osallistumismaksu 5 €/hlö, kerätään paikan päällä.
Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 b, 3 krs,
33100 Tampere
Puhelin 020690282
Kotisivut www.malike.fi
Lisätietoja ja hakulomakkeet
Erkka Ikonen / Malike
erkka.ikonen@kvtl.fi
0207 718 303
Palauta hakemus
9.6.2010 mennessä.
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Kelan
perhekuntoutusta
30 vuotta
Veikko Hokkanen

nN

äkövammaisten Keskusliitto oli 70-luvulla
onnistunut luomaan perustan sopeutumisvalmennuksella vanhemmille, joille syntyi näkövammainen lapsi tai lapsi vammautui
pienenä. Tämä oli vanhemmille ja lapselle hyvä ja nopea järjestelmä päästä
alkuun uudessa, vaativassa ja ahdistavassa tilanteessa. Oli vauvakurssista
alkaen polku. Tämä polku kuitenkin
katkesi kouluikään ja oli vain vanhemmille ja lapselle, ei perheelle. Perheiden leiritoimintaa kehitettiin samaan
aikaan yhdistyksemme ja vapaaehtoisten voimin runsaasti ja se alkoi tuottaa tuloksia sekä lasten että koko perheiden parissa. Heräsi oikeutettu kysymys, miksei sopeutumisvalmennus
ota huomioon koko perhettä ja miksi se ”loppuu”, kun lapsi menee kouluun. Näkövammaisten integroituminen normaaliin koulujärjestelmään oli
tapahtunut varsin nopeasti 70-luvulla, eivätkä työnjako, vastuut, ammattitaidot ja resurssit seuranneet kehitystä. Kurssitusta vanhemmille ja erityisopetusta lapsille hoidettiin Jyväskylän
koulun toimesta, mutta resurssit olivat riittämättömät uudessa tilanteessa.
Jotain pitäs tehdä, oli johtopäätös
sopeutumisvalmennuskurssilla (en
muuten ole sopeutunut) syksyllä 1980.
Samaan aikaan oli todettu koulun aloittaneiden lasten ja murrosikään tulevien nuorten liikunnan ja liikkumistai-
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don opetuksen ja ohjauksen huono taso integraatiokouluissa. Liikkumistaidon opetus etenkin pienillä paikkakunnilla perustui paljolti vanhempien haluun ja taitoon. Lisäksi perheen mahdollisuudet henkilökohtaisiin ja perhekohtaisiin psykologisiin keskusteluihin olivat puutteelliset tai olemattomat. Vanhemmat olivat yleensä parempia asiantuntijoita kuin paikalliset
ammatti-ihmiset.
Lankisen Jussin kanssa kävelimme
KELAan perustelemaan, miten tämmöinen näkövammaisille kouluikäisille
lapsille ja heidän perheilleen suunnattu kuntoutus luo perustaa sekä näkövammaisen opiskeluun, että työhön sijoittumiseen ja samalla perheen jäsenten työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. KELAn tehtävä on nimenomaan
työkyvyn ylläpito ja parantaminen.
KELA teki varsin nopeasti päätöksen 15 perheen kuntoutuskurssista.
Kurssille otettiin sekä ala-asteen että
yläasteen koululaisia ja heidän perheitään. Kurssipaikaksi oli valittu jo
hakemuksessa Peurunka monistakin
syistä. Nyt tarvittiin enää henkilökunta eli porukka, joka lähtee vetämään
ylös kurssia tyhjästä, tietämättä keitä
tulee ja mitä tehdään. Näkövammaisten leireillä oli paljon loistavia ohjaajia, joten heidän palkkaaminen oli hyvä perusta. Samoin Jyväskylän näkövammaisten koulun henkilökunnan
panos oli loistavaa heti alusta alkaen.
Suurin osa meistä käytti vuosilomaansa asiaan. Jyväskylän koulun lähellä olleet tarvike- ja muut resurssit auttoivat myös järjestelyissä.
Nykyihmiselle täytyy muistuttaa, ettei henkilökunnalla eikä perheillä ollut
tuolloin kännyköitä, vaan tapasimme
vastaanotossa, siis perheet ja henkilökunta. Siinä teimme henkilökunnan
kanssa toimintasuunnitelman. Ensimmäinen kerta oli jännittävin, kun emme edes tunteneet kunnolla toisiamme. Osallistujaperheet oli helpompi
tunnistaa joko valkoisesta kepistä tai
törmäilystä. Meillä oli toimintasuun-
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nitelma ja runko ohjelmalle, mutta sehän sorvattiin joka päivä tilanteen mukaan. Näin lähti projekti liikkeelle ja
on toiminut tänä vuonna 30 vuotta.
Seuraavat vuodet olivat jo helpompia, kun opimme, ettei esimerkiksi sisarusten syntymäaika kerro kaikkea.
Pienten lasten, siis sisarusten, osasto
oli välillä todella tiukoilla. Samoin monivammaisten määrän lisääntyminen
oli huomattavaa. Kursseille tuli monia
perheitä, joilla oli monivammainen näkövammainen lapsi. He ovat oma ryhmänsä, mutta tarjontaa ei heidän tarpeisiinsa ole. Myös heille tehtiin omaa
ohjelmaa resurssien mukaan.
Vanhempien ohjelma oli myös hyvää tasoa ja jopa joillekin rankka. Näiden asioiden läpikäyminen ja purku ei
ole helppoa, mutta oli monelle helpottavaa. Monilla kursseilla Reijo Norio,
perinnöllisyyden asiantuntija, puhui
perinnöllisyydestä, joka on näkövammaisuuden suurin aiheuttaja. Hänen
viestinsä oli aina selkeä ja ihailtavan
monipuolinen, laaja-alainen ja kannustava. Perusajatus oli, että tiedolla
ja lääketieteellä voidaan saada paljon
aikaan mutta ihmistä voi auttaa aina.
Myös Suomen mielenterveysseuran,
NKL:n, Jyväskylän koulun ja monien
muiden tahojen panos kurssin ohjel-

massa oli suuri vuosittain.
Vanhemmille ja murrosikää lähestyville lapsille oli ohjelman mukaiset
keskustelut psykologin kanssa sekä yksilöllisesti, että tarvittaessa perhekohtaisesti. Myös liikkumistaitoa opetettiin kaikille käytännön tasolla. Liikunta muodosti lapsille kurssin rungon
ja sitä harjoitettiin monipuolisesti ja
innostavasti. Kaikille tarjottiin myös
uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia. Myös illat hyödynnettiin vapaissa
keskusteluissa ja tapaamisissa. kurssit
eivät olleet puhumattomia vaan mielipiteitä ja kannanottoja sai esittää ja
niitä käsiteltiin.
Kurssit ovat jatkuneet 30 vuotta, joka on pitkä historia. Vanhimmat kurssin käyneet lapset ovat jo reilusti yli
40-vuotiaita. Kurssien onnistumisen
”työtodistuksia” on ilo seurata, kun
näitä entisiä lapsia tapaa tai heidän
toimistaan kuulee maailmalta.
Toivotan tämän vuoden juhlakurssille onnea ja menestystä sekä mukavia hetkiä.
Kiitos kaikille, jotka olitte mukana
työpanoksellanne kuntoutuskursseilla
1981-1990, joita vedin, ja kiitos osallistujille.
Veikko Hokkanen

Kuvat ovat Sari Karjalaisen leirialbumista vuodelta 1984.
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Marja - Liisa Korpela , lasten kuntoutuspäällikkö Näkövammaisten Keskusliitto ry

K

ela on uusinut vaikeavammaisten avoterapioiden
ja yksilöllisen kuntoutusjakson sisältöjä ja palveluita ohjaavat standardit. Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutuksen palvelulinjaan on lisätty aistivammaisten linja, joka ottaa huomioon erityisesti näkö- ja kuulovammaisten kuntoutuksen ominaispiirteet. Myös kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä voivat nyt vaikuttaa kuntoutukseen aiempaa enemmän, sillä jo sairaalan kuntoutusohjauksessa pohditaan mitä tavoitteita kuntoutukselle Iiris-jaksoilla asetetaan.
Itse asiassa Kelan uusi ohje tarjoaa lasten kuntoutuspalettiin uusia ulottuvuuksia. Kuntoutus pyritään suunnittelemaan yksilöllisesti ajatellen kunkin lapsen usein hyvinkin
erilaisia tarpeita pitemmällä aikavälillä.
Alle kouluikäisen näkövammaisen lapsen Kelan laitosmuotoisesta kuntoutuksesta vastaa yleensä Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutus. Se tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja ja yksilöllistä kuntoutusta.
Perinteisesti lasten kuntoutus on tarjonnut hyvinkin yksilöllisenä toteutettujen sopeutumisvalmennuskurssien lisäksi yksilöllisen kuntoutuksen muotona 2-vuotista toiminnallisen näönkäytön kuntoutusohjelmaa kahden päivän jaksoineen noin puolen vuoden välein tapahtuvana.
Tämä muoto jatkuu edelleen, kun kuntoutuksen tarve on
toiminnallisen näönkäytön alueella. Lisäksi olemme järjestäneet Kelan yksilöllisellä päätöksellä kuntoutusjaksoja
lapsille, joilla on samankaltaisia diagnooseja kuten esimerkiksi JNCL- tai septo-optinen dysplasia.
Haastetta käytäntöihimme tuo tämä välivaihe, jolloin
tarjontamme on vielä hyvin sopeutumisvalmennuskurssipainotteista; perheet tulevat joko vuosittain tai kahden kolmen vuoden välein kursseillemme. Jatkossa meillä on mahdollisuus tarjota Kelan yksilöllisenä kuntoutuksena lapselle ja perheelle pisimmillään 18 vuorokauden kokonaisuus, joka pitää sisällään kuntoutusjaksoja Iiriksessä,
mahdollisia koti- tai verkostokäyntejä, video- ja puhelin-
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neuvotteluja lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti.
Tulevaisuuden käytäntöä tämä tulee muuttamaan siten,
että vuosikalenteriin merkityt sopeutumisvalmennuskurssit tullevat vähenemään. Kurssien tilalle kokoamme Iirikseen ryhmän perheitä, joiden lapset ovat samanikäisiä ja
joilla on samantyyppinen näkövamma.
Kaikkien osien (mm. alle 16-vuotiaan vammaistuen kesto, kuntoutussuunnitelman pituus) natsatessa kohdalleen

leena honkanen

lasten kuntoutus

Kohti
yksilöllisempää
kuntoutusta

Marja-Liisa Korpela
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kuntoutusjaksot voivat ajoittua usealle vuodelle samalla
päätöksellä. Kuntoutuksen pitkän tähtäimen ja lähiajan tavoitteet on myös helpompi asettaa jo sairaalan kuntoutusohjauksessa yhdessä perheen kanssa. Kelan linjaus asettaa
asiakkaalle ja terveydenhuollolle entistä enemmän vastuuta tavoitteen määrittelyssä. Lasten kohdalla tavoitteita asetetaan tietenkin yksilöllisen kehityksen ja ikävaiheen mukaan.

Kuntoutuksen palveluntuottajat löytää Kelan
verkkosivuilla www.kela.fi/kuntoutus. Uudella hakupalvelulla asiakas voi itse etsiä sopivan kuntoutuspalveluntuottajan. Kela ostaa vaikeavammaisten avoterapiakuntoutuspalveluja noin 3 000 palveluntuottajalta ja laitosmuotoisia kuntoutuspalveluja 130 palveluntuottajalta.
Lisätietoja asiakkaille:www.kela.fi/kuntoutus
Kela järjestää vaikeavammaisille lääkinnällisenä
kuntoutuksena avoterapioita (esim. fysio-, toiminta-, puhe-, musiikki- ja psykoterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta), yksilöllisiä kuntoutusjaksoja kuntoutuslaitoksissa sekä erilaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.
Uudet standardit mahdollistavat avoterapioiden joustavamman yhdistelyn. Eri alojen terapeutit voivat toteuttaa avoterapiaa yhdessä, kun asiakas saa samanaikaisesti kahta tai useampaa avoterapiaa. Myös ryhmäterapiaa ja eri terapialajeja voidaan yhdistellä. Kuntoutuja voi myös tutustua terapeutin kanssa kiinnostavaan liikuntamuotoon tai muuhun harrastukseen, joka tukee kuntoutusta.
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Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutus ja vanhempainyhdistys perustivat vuonna 2001 diagnoosirekisterin. Vanhemmat antoivat rekisteriin lapsen näkövammaa
aiheuttavan diagnoosin ja yhteystietonsa sekä luvan välittää yhteystiedot perheelle, jonka lapsella on samanlainen
diagnoosi.
Yhteystietoja on kertynyt vuosien mittaan 240. Aika on
ajanut tällaisen rekisterin ohi. Perheet saavat halutessaan
tämän päivän viestintätapoja hyväksi käyttäen yhteyden
toisiinsa helpomminkin. Diagnoosirekisterin pito on päätetty lopettaa ja rekisterin tiedot on tämän vuoksi hävitetty salassapitosäännösten (Hetil 34§) ja huolellisuusvelvoitteen (Hetil 5§) vaatimalla tavalla.
Teuvo Ruponen, NKL ry, kuntoutusjohtaja

Leo opettaa maailmaa
Leo oppii tekemällä sai Intermedia-globe SILVER palkin
non WorldMediaFestival -kilpailussa Hampurissa.
Kirsti Hännisen ja Sari Tarvosen Leo oppii tekemällä (Leo
Learns by Doing) kertoo havainnollisesti, miten sokeana
syntyneen pienokaisen kanssa toimitaan arjessa sekä tuetaan hänen kasvuaan ja kehitystään ottaen huomioon näön puuttumisen tuomat erityistarpeet. Elokuvan on tuottanut Näkövammaisten Keskusliiton Lasten kuntoutus. Toteutuksessa ovat olleet mukana vuoden ikäinen Leo ja hänen vanhempansa. Kuvaajana Otso Reunanen ja äänittäjänä Essi Tarvonen.
Lyhytelokuvan kesto on 17 min. Siinä on ääniraidat ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. USA:ssa Good Lite-firma myy
sitä lisenssillä ja on tehnyt ääniraidan mm. kiinaksi. DVD on
myynnissä NKL:n lasten kuntoutuksessa.
Leo oppii tekemällä -elokuva on esitetty lukuisissa näkövamma-alan konferensseissa ympäri maailmaa.
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lasten kuntoutus

Diagnoosirekisterin
lakkautus

Sopeutumisvalmennuskurssit 2011
l Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 6 - 8 v lapset,
”Leikistä liikuntaan”

6.– 10.6.2011 kurssinumero 39714
l Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 10 - 14 v lapset,
”Luukut auki ja menoksi”

13.– 7.6.2011 kurssinumero 39716
l

l

Sokeat ja heikkonäköiset 9.lk:lla olevat nuoret

16.–18.11.2011 kurssinumero 40370
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
l

Heikkonäköiset 9.lk:lla olevat nuoret

30.11.–2.12.2011 kurssinumero 40376
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)

JNCL-tautia sairastavat 13 - 16 v lapset

1.– 8.2011 kurssinumero 40377

l

Omaisten kurssi

28.–30.11.2011
l

Heikkonäköiset 7 - 13 v lapset, ”Luukut auki”

Lehtimäki
1.– 8.2011 kurssinumero 40363
l

Näkö/monivammaiset alle 2 v lapset

15.–19.8.2011 kurssinumero 39720
l

Näkövammaiset alle 2 v lapset

II-jakso 29.8.–2.9.2011 kurssinumero 39673
I-jakso 5.-9.9.2011 kurssinumero 39724
(II-kurssijakso 9.–13.1.2012)
l

Heikkonäköiset 2 - 5 v lapset

12.–16.9.2011 kurssinumero 39736
l

Heikkonäköiset 5 - 6 v lapset

26.–30.9.2011 kurssinumero 39737

Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 4 - 5 v lapset,
”Minä ryhmässä”
l

10.–14.10.2011 kurssinumero 39738
l

sari tarvonen

lasten kuntoutus

Lasten kuntoutus

Näkö/monivammaiset 2 - 5 v lapset

24.–28.10.2011 kurssinumero 39740
l

Heikkonäköiset 9.lk:lla olevat nuoret

26.– 28.10.2011 kurssinumero 40369
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
l

Näkö/monivammaiset 5 - 6 v lapset

7.–11.11.2011 kurssinumero 39742
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Näkövammaisten Keskusliitto
Lasten kuntoutus
Riikka Mäyränen
(09) 3960 4531, riikka.mayranen@nkl.fi
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lomia ja apurahoja

Kevättalven taikaa Ilomantsissa

S

okeain lasten tuki ry tarjosi meille kahdelle perheelle mahdollisuuden viettää keväistä viikonloppua
Möhkön kylässä 17.–20.3.2011.
Matkustimme eri puolilta Suomea torstain aikana majapaikkaamme isäntäparin Tuija Laurosen ja Jorma Mustosen majataloon Möhkön koululle. Mukaan tuli myös Rilla Aura-Korpi.
Perillä meitä odotti maukas ateria, jota syödessämme
tutustuimme toisiimme. Kuulimme majapaikan historiasta. Koulu on toiminut myös mm. sotasairaalana ja sotatuomioistuimena. Seinillä olisi siis ollut paljon kerrottavaa. Valtakunnan rajalle on koululta matkaa noin kaksi kilometriä. Koululle oli remontoitu viihtyisät, avarat majoitustilat.
Perjantaina aamupalan jälkeen pakkailimme tavarat
luontoretkeä varten. Menimme moottorikelkkojen vetämissä reessä kymmenen kilometrin matkan Jänissaareen,
jossa vietimme seuraavan vuorokauden. Matkavarusteet
saimme majatalosta. Matkalla pysähdyimme ihailemaan
lumessa näkyviä ilveksen tassunjälkiä. Leiripaikassa oli tilava kota oleskelu- ja ruokailutilaksi, lämmitettävä jurtta yöpymistä varten ja tietenkin puu-WC. Molempina päivinä
kävimme pilkkimässä ja pojat saivat ajaa moottorikelkalla Jorman avustamana. Niilo lausui Ahdille kalastusloitsun
ja kalaa alkoikin tulla heti sekä Jonille että Niilolle. Saimmekin illalla nauttia tuoreita, paistettuja ahvenia. Illalla kävimme kuutamokävelyllä ihailemassa maisemia.
Lauantaina palasimme iltapäivällä takaisin majataloon
jossa yövyimme vielä yön. Illalla saunoimme ja ruokailimme. Sunnuntain lähtölounaana oli Parppeinpirtillä karjalainen pitopöytä.
Viikonloppu oli mukava. Leppoisaa yhdessäoloa luonnon rauhassa, ei ylimääräisiä ääniä eikä valoja. Toki matkaan mahtui myös haasteita olosuhteista johtuen, mutta reissusta selviytyminen toi myös kokemuksen siitä että monenlaisissa olosuhteissa selviytyy. Kaikki oli hyvin ja
turvallisesti järjestetty. Sääkin suosi meitä. Aurinko paistoi
päivisin ja täysikuu valaisi yöllä. Jurtassa oli lämmin nukkua makuupussin sisällä, kun Markku-isä kipinämikkona
huolehti että lämpö pysyi tasaisena. Maukasta ruokaa oli
tarjolla runsaasti, aamupalakin kodassa hotellitasoa. Isäntäparille paljon kiitoksia, teidän vieraananne oli ilo olla.
Voimme suositella lämmöllä muillekin vastaavaa reissua.
Skinnarin perhe
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Niilon kalansaalis.

Kirjeellä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla pääsette mukaan lomatoimintaan, mitään virallisia hakulomakkeita ei tarvita. Ottakaa yhteyttä, jos ette vielä
ole osallistuneet.
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
Puhelin: 040 521 1693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry
49

Mitä enemmän tietoa, mielipiteitä, ideoita ja toiveita saamme lukijoiltamme ja jäseniltämme, sitä paremmin voimme myös
palvella. Kerro mielipiteesi Silmäterän lukijana tai yhdistyksen jäsenenä. Alla on joukko kysymyksiä, joihin voit vastata myös
netissä osoitteessa www.silmatera.fi -> toiminta -> Kerro mielipiteesi

Kerro mielipiteesi
S I L M ÄT E R Ä - L E H T I

Rastita juttutyypit, joita luet lehdestä mieluiten (voi olla useampia kuin yksi)
Yhdistyssivut
Perheiden elämästä kertovat jutut ja haastattelut
Nuorten sivut
Näkövamma-alan työntekijöiden haastattelut
Leiri-ilmoitukset
Sosiaaliturva-aiheiset jutut
Tietotekniikkaan ja apuvälineisiin liittyvät jutut
Näkövamma-alan tutkimustietoa
Muu, mikä:

Kerro mielipiteesi Silmäterästä, sen sisällöstä, ulkoasusta jne.:

Anna juttuidea:

w w w. s i l m ate ra . f i - n e t t i s i v u s to
Mitä palveluita käytät silmatera-nettisivuilla (rastita)?
Etsin ajankohtaisia tiedotteita
Ilmoittaudun yhdistyksen leireille ja tapahtumiin
Haen tietoa sosiaaliturvasta ja palveluista
Luen Silmäterän juttuja
Muuta, mitä:

Kerro mielipiteesi silmäterä-sivustosta; sisällöstä, ulkoasusta jne.

Mitä muuta sivuilta pitäisi vielä löytyä:

N ä k ö v a m m a i s e t l a p s e t r y (vain jäsenperheet vastaavat)
Kuulun yhdistykseen koska (rastita kaikki omalla kohdallasi tärkeät vaihtoehdot)
Saan Silmäterän 4 kertaa vuodessa kotiini
Yhdistystoiminta kiinnostaa
Käyn yhdistyksen järjestämillä leireillä ja tapahtumissa
Käyn perhetapaamisissa
On tärkeää ajaa näkövammaisten lasten asioita
Tunnen kuuluvani vertaisyhteisöön vaikka en käykään tapaamisissa
Muita syitä:
Kerro mielipiteesi toiminnasta:
Vastaajan nimi ja yhteystiedot (ei pakollinen)

Palautusosoite:
Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15
00700 Helsinki
tai www.silmatera.fi

Oheisella lomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterä-lehden tilauksen. Täytä
lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki. Liittymiset ja
tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta
löytyvällä lomakkeella.

Liity jäseneksi, tilaa Silmäterä

Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa
tukea yhdistyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee Silmäterä-lehden tilaus. Silmäterä ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki. Liittymiset ja
tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Palvelulomake
LIITYN JÄSENEKSI
Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa
kahden vanhemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.
1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero				Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero				Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja
syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Osoite ja postitoimipaikka

L I I T Y N K A N N AT U S J Ä S E N E K S I
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

T I L A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

Vertaistuki

mahdollisuus, joka kannattaa käyttää
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