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Kansi
Liikunnallisella kurssilla kesällä 2010.
Kuva Sari Karjalainen

Huumaava
nuoruus
tT

ällä kertaa Silmäterässä astutaan aikuisuuden kynnykselle.
Klaus Frick (16) kertoo kokemuksistaan kielikurssilla Englannissa ja Sara Alavesa (21) siitä, miten oman kodin hoitoa
harjoitellaan. Keskusliiton nuorisosihteeri Jutta Kivimäki puolestaan kävi raportoimassa, mitä nuoret oppivat uuden kuntoutushankkeen, Meikäläistä metsästämässä, myötä.
Nuoruusiässä näkövamman asettamia rajoituksia pitää tarkastella suhteessa tulevaan; opiskeluun, työhön ja itsenäiseen pärjäämiseen. Kun tietää, missä tarvitsee lisää harjoitusta ja mikä on mahdollista, voi alkaa pyrkiä kohti päämääriään.
Itsenäisen elämän taidot eivät ilmesty itsestään aikuisuutta lähestyttäessä. Niitä
ei opita viikon jaksolla Jyväskylän koululla eikä kesäisellä leiriviikolla. Koti on ainoa paikka, jossa pyykinpesut, ruuanlaitot ja siivoukset toistuvat lähes päivittäin.
Siinä isän tai äidin rinnalla puuhaillessa lapsi saa pienestä pitäen tuntumaa arkiaskareisiin – leikin varjolla tietenkin. Sitä oikeaa leikkiä unohtamatta.
Vanhemmille oman lapsen saapuminen aikuisuuden kynnykselle saattaa olla
kova paikka, joskus jopa yllätys, vaikka sitä on voinut aika hyvin syntymätodistuksen perusteella ennustaa. Kun oma pieni nuhanenä lähtee yksin reissuun tai alkaa
seurustella, pitää todeta, että nyt se aikuistuminen viimeistään alkaa.
Kaukonäköisyys kannattaa vanhemmuudessakin. Lapselle pitää uskaltaa antaa
tilaisuuksia harjoitella vuorovaikutustaitojaan ja kokeilla siipiään myös kodin ulkopuolella. Perheleiri, vertaistapaaminen tai -kerho voi olla hyvä alku. Kun ollaan
yhdessä perheen kanssa, mutta jälkikasvulla on ikäistään seuraa, on vanhemmilla mahdollisuus vähän katsella, miten oma tenava pärjäilee porukoissa. Useimmiten näissä porukoissa oikein hyvin. Kun kaveruussuhteita on syntynyt, on lapsen
turvallisempaa lähteä myös ensimmäisiin omiin rientoihin: kerhoihin tai peräti lastenleirille.
Kaverit, unelmat ja kaikenlainen hauskuus kuuluvat nuoruuteen. Myös ne vaativat ja opettavat erilaisia taitoja. Jotta
kavereita voisi saada, täytyy osata hiukan sosiaalisia sääntöjä ja vuorovaikutuksen kuvioita. Näitä taitoja tarvitaan aikanaan myös työelämässä.
Unelmista ja haaveista pitää ymmärtää seuloa toteuttamiskelpoisia suunnitelmia. Pitää uskaltaa ottaa
vastaan pettymykset ja niidenkin jälkeen yrittää
uudelleen. Kuulostaa rankalta, mutta onneksi
nuoruuteen kuuluu myös uskomaton eteenpäin vievä voima, se nuoruuden huuma.

Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne lat va-nikkola

Seuraava Silmäterä ilmestyy helmikuussa.
Siihen tulevien juttujen tulee olla
toimituksessa 3. tammikuuta mennessä.

leena honkanen
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Katja Elersin ja Hanno Peurasen kaksilapsisessa perheessä viimeiset kuusi vuotta ovat
olleet voimia kysyviä. Siksi arjen ilo käytetään hyväksi pienintä pisaraa myöten.
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Katja elers

pP

Peurasen perheen miehet kalassa.
erheessä, jossa on
kaksi vilkasta pikkupoikaa, touhua
riittää jaksamisen

rajoille asti.
– Lapset pitävät liikkeessä ja järjissä, sanoo Katja Elers, 6-vuotiaan Valtterin ja 3-vuotiaan Veerttin äiti. – Pojat
vaativat paljon huomiota ja myös saavat sitä. Arkemme muodostuu tarkasta
päiväjärjestyksestä ja suuresta määrästä leikkiä koko perheen kesken.
Peurasen-Elersin perheessä esikoisen
diagnoosin hakeminen, perheen allergiat, oman kodin osoittautuminen hometaloksi ja sitä seurannut pitkä evakkoaika, ovat asettaneet henkisen kantin koville. Asioiden tärkeysjärjestystä

6

on mietitty moneen kertaan.
– Jotta jaksaisimme olla hyvät vanhemmat, meidän täytyy hoitaa itseämme ja parisuhdettamme. Jos meillä ei
olisi hyvä olla, se alkaisi nopeasti näkyä
lapsissa, mikä lisäisi taas meidän stressiämme. Olemme sellaisiakin aikoja kokeneet ja niistä oppineet.
– Hakeuduimme aikanamme vertaistuen piiriin ja sillä on ollut suuri merkitys elämässämme. Muilta näkövammaisten lasten perheiltä olemme saaneet enemmän tietoa, tukea ja voimaa
kuin miltään muulta taholta.

Työpaikka äitinä
Katja Elers on ollut kotona Valtterin syntymästä lähtien.

– Valtteri syntyi kaksi kuukautta etuajassa ja vauvasta lähtien häntä on tutkittu lähes viikoittain. Hänellä on monimuotoinen kehityshäiriö, mutta diagnoosi ei vieläkään ole varmistunut. Nyt
ollaan kallistumassa asperger-diagnoosiin. Olisi ihanaa, että saisimme edes jollekin asialle nimen ja selityksen.
– Huomasimme Valtterin näössä vikaa jo pienenä, mutta kukaan terveydenhuollossa ei puhunut meille näkövammasta. Kun sitten aikanaan saimme lähetteen HUS:in silmäklinikalle, emme
ymmärtäneet epäillä, että hänellä olisi
neurologisten ongelmien lisäksi myös
näkövamma. Valtteri on oppinut käyttämään näköään onneksi oikein hyvin.
Nyt haitta-aste on 100, mutta näkövamman syy ja ennuste eivät ole selvinneet.
– Sinnittelemme monen muun perheen tavoin terveydenhuollon ja erilaisten vaikeasti löydettävien palvelujen viidakossa, jossa selviytymiseen tarvitaan
valtavasti työtä. Kun Hanno lähtee aamulla omiin töihinsä ja pojat päiväkotiin, minun työpäiväni Valtterin asioiden hoitajana alkaa. Puhelinpompottelu
on tullut tutuksi vuosien mittaan, mutta kun kyseessä on oma lapsi, ei voi antaa asioiden vaan mennä. Kovasti on jo
tehnyt mieli takaisin töihin, mutta nyt
tärkein työ on tässä, Katja Elers sanoo.
Hanno Peuranen on vaimonsa kanssa samaa mieltä. – Olin itse aikoinaan
erityislapsi ja vanhemmilleni sanottiin,
etten koskaan tulisi oppimaan englantia
enkä monia muitakaan asioita. Nyt teen
työtä IT-alalla johtotehtävissä ja työkielenä on englanti. Olen todella kiitollinen
vanhemmilleni, jotka eivät antaneet periksi, vaan uhrasivat aikaansa sen eteen,
että pystyisin oppimaan ja opiskelemaan.
– Joskus todella harmittaa, kun huomaa, että joku perhe jättää lapsensa asiat
muiden päätettäväksi. Kaikkiin taisteluihin ei voi eikä pidä lähteä mukaan, mutta
pienilläkin teoilla voi saada aikaan suuria muutoksia, sanoo Hanno Peuranen.

Katja ja selviytymisen taito
Äitinä, asiainhoitajana ja evakkona
elämisessä on haasteita ja niitä lisäävät myös Katjan omat terveysongelmat.
Omien sanojensa mukaan hän on ”vaikea tapaus” allergioidensa ja atooppisen
ihonsa vuoksi. Hoitojaksoja allergiasairaalassa on vuosittain useita. Ykköstyy-
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Katja elers

Pikkudino ja isodino, Veertti ja Valtteri,
seikkailulla kotitalon puutarhassa.
pin diabeteksestaan hän ei tee numeroa,
se kun pysyy aisoissa pistoksilla.
– Pääsin Kelan kahden viikon ilmastokuntoutusjaksolle Israeliin, jonka auringossa iho toivottavasti paranee joksikin aikaa. Hanno hoitaa sillä välin pojat yksin, enkä yhtään epäile, etteivätkö he pärjäisi. Meillä on hutera tukiverkosto, mummot ja papat vaikeasti
saatavissa eikä oikeastaan ketään, jolta
voisi kysyä apua.
– Jotta elämä sujuisi, perheessämme
noudatetaan hyvin tarkkaa arjen struktuuria, joka auttaa pitämään asiat hallinnassa. Lapset tietävät mitä tehdään mihinkin aikaan päivästä. Kun pojat pääsevät päiväkodista kolmelta, vietämme ulkona kaksi tuntia energiaa tuhlaamassa.
Yleensä menemme vanhan kodin pihaan
leikkimään. Siellä omenatarhassa pojilla on tilaa touhuta. Hanno tulee töistä
viideltä ja silloin syömme. Sen jälkeen
taas leikitään kaikki yhdessä. Puoli kahdeksalta on iltapala ja iltarutiinit aina samassa järjestyksessä. Näin päivä pysyy
koossa ja kaikilla on rauhallisempi olo.

kun me aikuiset siirrymme kahvipöytään juttelemaan siitä, mitä jaksaminen
monenlaisten ongelmien keskellä vaatii.
Katjalle ja Hannolle lapset, sujuva arki
ja hyvä parisuhde, ovat kaiken perusta.
Voimia haetaan vertaistuesta, käytettävissä oleva apu otetaan kiitollisena vastaan ja pienistä hetkistä osataan iloita.
– Veerttin ollessa pieni, meillä oli tietysti paljon huolta ja hirveästi asioita
hoidettavana. Viisas vammaispalvelun
työntekijä uskalsi onneksi kysyä, saako
hän ilmoittaa lastensuojelun viranomaisille, että tarvitsisimme apua. Totta kai
annoimme luvan; näin saimme lastenhoitajan kotiin kolmena päivänä viikossa, mikä sillä hetkellä oli perheemme pelastus. Lastensuojelun asiakkuutta pidetään jotenkin leimaavana, sinne
joudutaan, mutta meille se oli nimenomaan niin päin, että pääsimme asiakkaaksi, Hanno Peuranen kertoo.
– Samalla tavalla olemme rohkeasti
lähteneet hakemaan apua, kun keskinäi-

nen suhteemme alkoi olla koetuksella.
Olen iloinen, että nimenomaan Hanno
ehdotti sitä. Tänään oli ihana hetki, kun
hän kaiken touhun keskellä sanoi päättäväisesti, että ”Katja, mä haluan hyvän
parisuhteen.”
– Vertaistuki on ollut meille yksi
tärkeimmistä jaksamisen kulmakivistä. Lähdimme sokkotreffeille pääkaupunkiseudun vertaistukijan, Merja Wariksen, houkuttelemana ja sinne jäimme.
Perhetapaamiset ja kesäleirit ovat antaneet valtavasti voimia arkeen.
– Joillekin onni on suuria saavutuksia
tai huimia elämyksiä. Minulle suuri onnenhetki oli eräänä iltana kävellessämme uimahallilta kotiin päin, kun Valtteri katsoi taivaalle ja sanoi: ”Äiti, minä
näen tähden.”

Onnen ymmärtäminen
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Mutaisaa ja niin hauskaa.

Katja elers

Peurasten kerrostalokodissa Espoon
Saunalahdessa on käynyt koko haastattelun ajan iloinen leikin melske. Valtteri esittelee hienoa maatilaansa eläimineen ja kertoo haluavansa oikeita vuohia, kanoja, strutseja ja poroja, kun perhe joskus vuoden päästä pääsee muuttaman takaisin vanhaan kotiinsa Tillinmäkeen.
Pojat alkavat katsoa lastenvideota,
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yhdistys

Aika ja
ajankulku
kK

8

dintoja. Lassi pääsee tutustumaan toisella ”työelämään tutustumis” viikollaan radiotyöhön. Mielenkiinnolla odotamme tuon
viisipäiväisen kokemuksia ja kommentteja.
Yhdistyksemme perheissä on molemmat ”päät” akuutteja: toisilla lapsi on juuri tullut kotiin ja toisilla taivalta on käyty
jo pitkä tovi. Enemmistö perheistä on jossain noiden kahden
”pään” välimaastossa. Ensimmäiset 15 vuotta ovat jollain muotoa selvemmät, ainakin teoriassa – käytäntö on opettanut, että opinahjonpolulla on monia epätasaisia töyssyjä sokean katsottavaksi – se, mitä seuraavat 15 vuotta tuovat tullessaan, on
selvän epäselvää. Ikää karttuu Lassille 30
v. tuona aikana, mutta mitä muuta, sen kertoo ajankulku vuonna 2040.
Mutta se on varmaa, että
joulu on tuloillaan muutaman
kulman kuluttua. Hyvää syksyn jatkoa, talven odotusta, rauhaisaa joulua ja arvoituksellisen mielenkiintoista
Uutta Vuotta.

Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

leena honkanen

aksikymmentä vuotta sitten menin
kahdeksi vuodeksi työhön Englantiin.
Kun saavuin työpaikkani toimistoon,
siellä oli kaveri, joka oli juuri saanut
päätökseen oman kaksivuotisensa. Minusta tuntui tuolloin, että kaksi vuotta on kyllä pitkä aika olla poissa kotimaasta. Niin
aika kului joutuisaan mielenkiintoisten työtehtävien parissa ja
kuinka ollakaan olin taas samassa toimistossa lähdössä kotimaahani ja uudet kaverit olivat tulossa tilalleni.
Mistä moinen muisto mieleeni nousikaan? Perheemme esikoinen, Lassi, syntyi reilu 15 vuotta sitten. Juuri tänään tätä kirjoittaessani hän meni viimeistä kertaa Jyväskylän näkövammaisten koulun tukijaksolle. Tuo reilu 15 vuotta on ollut monen, monen tapahtuman aikaa. Pieni sokea poika mullisti elämämme kertaheitolla, pari vuotta eteenpäin ja toinen sokea
poika, Leevi, tuli kotiimme – näin olimme suuri harvinaisuus ja
ihmetyksenkin kohde uudella kotipaikkakunnallamme Ylivieskassa; meidän perheestä oli tuolloin juttu paikallisessa lehdessä. Vanhempani olivat vielä vaiheessa, jossa he kovasti kävivät
asiaamme mielessään läpi, olihan Leevi vasta puolen vuoden
ikäinen. Tuo lehtijuttu oli kova paikka isälleni ja äidilleni. Meille oli hyvä, että saimme kertoa perheemme tilan samalla kertaa usealle, kun tiesimme, että sitä ihmiset pohtivat joka tapauksessa.
Kuinkas olivat sitten Jyväskylän koulun alkuvuodet? Lassipoikamme ei alkuun halunnut mennä Jyväskylään ollenkaan,
toisessa vaiheessa hän ei halunnut jäädä ilman isän tai äidin
läsnäoloa yöksi koululle, kolmannessa vaiheessa riitti, kunhan
isä vei ja haki, ja viimein tuli vaihe, jossa vanhemmat voivat
soittaa, mutta mieluummin harvoin. Nyt on sitten viimeisen
jakson aika näkövammaisten koulussa (oli marraskuun 1. viikolla) ja sitten alkaa olla ohi opinpolku peruskoulussa! Viimeisellä jaksolla palaamme hieman kuin alkuun, sillä vanhemmat
saavat olla omalla kurssilla kolme päivää samanaikaisesti. Meillä mietitään nyt sitä, mitä seuraa peruskoulun jälkeen, mikähän poikamme työ tulee olemaan ja muita asiaan liittyviä poh-
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Näkövammaistiedon markkinoilla

N

Kuvat jorma väisänen

äkövammaiset lapset ry vietti 40-vuotispäiviään näkövamma-alan ammattilaisten ja yhteistyökumppaneiden kesken. Juhla ja työ yhdistyivät; päivän aikana keskusteltiin kuntoutuksesta, vammaispalveluista, apuvälineistä, koulusta, koulutuksesta ja työllistymisestä. Markkinatorin näytteilleasettajat esittelivät uusimpia palveluitaan ja tuotteitaan.
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yhdistys

Juhla pidettiin Näkövammaisten palvelukeskus Iiriksessä. Mukana oli iso joukko yhdistyksen ystäviä
ja näkövammaisten lasten asioiden parissa työtään
tekeviä. Keskustelujen, työpajojen ja markkinoiden
jälkeen oli vielä aikaa vapaamuotoiseen yhdessä
oloon ja juhlintaan.
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Anne Latva - Nikkola

Kerhosta löytää kaverin
Näkövammaisten lasten Oo mun kaa! -kerhot kokoontuvat kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Näkövammaiset lapset ry:lle tehdyssä opinnäytetyössä kysyttiin lasten kokemuksia
vertaistuesta. Kyselyyn vastasi 34 kerholaista vanhempiensa avustuksella.
Oo mun kaa! -kerhojen ohjaajat olivat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Lapsia miellyttivät ohjaajien ideat leikeistä, musisoinnista, retkistä ja askarteluista. Valtaosassa vastauksista todettiin kerhoissa olleen mukavaa: Kivaa on ollut,
olen leikkinyt kilisevällä pallolla. Lasten toiveet täyttyivät ja uusia taitoja oli jäänyt takataskuun. Kokoontuminen kerran kuukaudessa toi vaihtelua lasten kotiarkeen.
Kerholaiset pitivät kaikenlaisesta käsillä tekemisestä. Leipomiset ja ruuanlaitot olivat monelle mieluisia puuhasteluja.
Myös vuodenajan mukaiset askartelut mainittiin vastauksissa.
Toiveissa jatkossakin oli mehiläisvahakynttilöiden valmistus,
pääsiäismunien puhaltaminen ja maalaus sekä rottinkityöt. Toki jotakin erityistä toivottiin, esimerkiksi retkiä museoihin ja
huvipuistoihin kavereiden kanssa. Pizza- tai hampurilaisravintola houkutteli myös kerholaisia, koska jokaisella kerhokerralla
ei jaksa itse laittaa ruokaa.

vastaa postiini, muttei ikinä lähetä minulle kuulumispostia. Myös
ujous saattoi hidastaa ystävän löytymistä: En ole saanut, en ole
oikein jutellut muiden kanssa.

Joukkoon mahtuu
Oo mun kaa! -kerhot on tarkoitettu niin heikkonäköisille, sokeille kuin monivammaisille; tekemistä löytyy varmasti kaikille. Toimintaa suunnitellaan tulevaisuudessa käyttäjien ideat
huomioiden. Yksi lapsista kirjoitti: en näe syytä muuttaa nykyistä tarjontaa. Toiveitakin löytyi, kuten riippukeinussa keinumista
ja jotain jännää, ulkoilua ja pelejä. Ohjaajille riittää haastetta jatkossakin, sillä olisi kiva kokeilla jotain uutta.
Kaiken kaikkiaan kerhot ovat tuoneet iloa niin kerholaisille kuin vetäjille. Viiden vuoden aikana toiminta on vakiintunut.
Jonkin verran kerhojen paikkakunnat ovat vaihdelleet vuosien
aikana. Tulevaisuudessa uusilla alueilla voidaan aloittaa kerho,
jos riittävä määrä innokkaita kerholaisia ja vapaaehtoisia ohjaajia löytyy.
Lainaukset ovat suoria vastauksia kerholaisten kyselyistä.
Sosionomi YAMK tutkintoon liittyen opinnäytetyö valmistui
marraskuussa Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Hölmöilyä hälisten
Kaikki eivät osanneet nimetä, mistä eivät olisi pitäneet. Jokaiselle oli siis löytynyt mielekästä tekemistä. Lapset vastasivat
kysymykseen, mistä et ole pitänyt kerhossa: sellaista ei vielä ole
tullut vastaan ja ei voi sanoa, ettei olisi pitänyt jostain.
Suurimmissa kerhoissa saattoi käydä jopa yksitoista lasta, joten ryhmästä lähti aika ajoin myös ääntä. Jotakin häiritsi ajoittainen hälinä ja mekkalointi. Eräs tyttö mainitsi vastauksessaan,
että ei tykkää, kun jotkut pojat ärsyttää hölmöillä tavoillansa.
Kerhossa pääseekin harjoittelemaan sosiaalisia taitoja leikkien
ja askareiden lomassa.
Pienimmät kerhot olivat niin pieniä, että muutaman lapsen
poissaolo haavoitti niitä. Kerran kukaan muu ei tullut ja ajelin
taksilla turhaan, harmitteli eräs vastanneista.
Lapsista yli puolet oli saanut ystävän kerhosta. He olivat tekemisissä uuden ystävän kanssa myös vapaa-ajalla ja kävivät
esimerkiksi synttäreillä. Kavereiden saamista pidettiin kimmokkeena lähteä mukaan. Joku ei ollut vielä saanut ystävää, mutta kerho voi tuoda vastauksen. Eräs lapsista surikin, että kaveri
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Puhutaan heikkonäköisistä lapsista

N

Puhumme lapsista

- heikkonäköinen lapsi perheessä

äkövammaiset lapset ry on tuottanut
dvd:n, Puhutaan lapsista – heikkonäköinen lapsi perheessä. Dvd:ssä vanhemmat
keskustelevat vertaisryhmässä kokemuksistaan ensitiedosta, diagnoosin odottamisesta
ja varmistumisesta, lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä arjen sujumisesta.
Dvd:n ensisijainen tehtävä on jakaa vertaistukea samankaltaisia kysymyksiä pohtiville vanhemmille silloin kun lapsen näkövamma
on uusi asia, tai kun perheellä ei ole muuten
mahdollisuutta osallistua vertaistapaamisiin.
Dvd:n sisältö on jaettu viiteen osaan, jossa
seurataan vanhempien keskusteluja sekä heikkonäköisten veljesten, Onnin ja Eliaksen, puuhakasta arkea.
Näkövammaisten lasten kuntoutusohjaajat ja
muut näkövammaisten lasten asioista tiedottavat ammattihenkilöt voivat tilata dvd:tä veloituksetta lainattavaksi perheille tai esitettäväksi erilaisissa koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.

Puhumme lapsista – heikkonäköinen lapsi perheessä
Videot: Double back documents Oy
Kokonaiskesto: 76 min.
Tuottaja: Näkövammaiset lapset ry, 2010
Tilaukset ja tiedustelut: nlt@silmatera.fi
12.11.2010 11:41:45
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Olemme muuttaneet!

N

äkövammaiset lapset ry muutti marraskuun vaihteessa väljempiin tiloihin Malmin Kauppakeskus Novaan,
osoitteeseen Malminkaari 15. Uusi toimisto on lähellä entistä,
joten postinumero pysyy entisellään.
Nyt olemme entistä lähempänä Malmin rautatieasemaa, josta on nopeat ja tiheät yhteydet niin etelään Helsinkiin kuin
pohjoisen suuntaan Tikkurilaan, jossa kaukoliikenteen junat
pysähtyvät. Myös bussiyhteydet eripuolille pääkaupunkiseutua ovat kattavat. Lentokentältä Malmille liikennöi bussi numero 519.

Äidit rentoutuivat
Hiidenmäellä

J

ämsässä Villa Hiidenmäessä vietettiin äitien viikonloppua
25.–26.9.2010. Mukana oli 8 äitiä ympäri Suomea. Toiset olivat jo entuudestaan tuttuja toisilleen, mutta mukana oli
myös uusia äitejä, joihin saimme tutustua.
Alkukahvin ja Villa Hiidenmäen paikan historiasta kertovan esityksen jälkeen tutustumiset oli hoidettu ja viikonlopunvietto alkoi. Iltaohjelmaan kuului tietysti rauhallisesti nautittu päivällinen ja saunomista. Vietimme viikinki-kylpytynnyrissä neljä tuntia! Eipä olisi uskonut, mutta kai se niin on, että kun
kahdeksan äitiä pääsee jutun alkuun, ei siitä loppua tule ja aika menee aivan siivillä. Puhetta riitti niin paljon, että välillä piti ottaa ”mikrofoni” (= kelluva lämpömittari) puheenvuoronjakajaksi. Illan ja yön aikana puhuimme monenmoiset asiat näkövammaisen lapsen äidin tunnoista, iloista ja suruista, arjesta ja muusta, naurettiin ja muutamalla kyyneleetkin norona valuivat.
Sunnuntaiaamu alkoi kauniilla auringonpaisteella. Villa Hiidenmäen isäntä vei meidät ”karhun- ja hirvenmetsästysretkelle”. Jousipyssyllä saimme ammuttua maalitaulun karhun ja ohilaukauksella yhden ”oravan”.
Kesän viimeiset makkarat on nyt kai sitten grillattu. Missähän ne seuraavan kerran käristellään? Kiitos Näkövammaiset
lapset ry:n toimistolle sekä kaikille mukana olleille äideille!
Voimaa syksyyn, Riitta Maatiala

Uusi osoitteemme on:
Malminkaari 15
00700 Helsinki
Puhelinnumerot säilyvät ennallaan:
09-752 2540
Sähköposti ja netti:
nlt@silmatera.fi
www.silmatera.fi

S i l m ä t e r ä

l

4

l

2010

13

yhdistys

Isien viikonloppu,
porinaa ja nautiskelua
Teksti ja kuvat: Arto Hippula
Me isät kokoonnuimme jo toista kertaa viikonlopun viettoon Rautilakeskukseen. Aluksi hiukan seurasimme sään kehittymistä, koska aamu ja
myös matka näyttivät pilvisiltä ja sateisilta, vaan
saunan lämmityksen aloittaessamme aurinko alkoi tulla esiin pilvien takaa ja antoi meille kauniin
syksyisen lämpimän illan. Saunan miedossa, mutta toki kesän hellerajat reilusti rikkovassa lämmössä aloimme sulaa syvällisemmin syksyn tunnelmaan ja hiipuvaan syksyiltaan.

H

uolimme perheitämme ja voittamiamme vastoinkäymisiä ja jaoimme monenlaisia kokemuksia tukitoimenpiteistä, viranomaisista ja viranhaltijoista, vaan emme kuiten-

kaan kironneet heitä. Paremminkin jaoimme keskinäistä taistelutahtoa tulevien koitosten varalle.
Illan pimetessä vetäydyimme laavutunnelmiin sytyttelemään, no ehkä ei ihan alkukantaista, vaan kuitenkin näitä mielleyhtymiä luovaa rituaalista ruuanvalmistustulta. Pitkä ilta varhaiseen aamuun sujui varsin maukkaan mutta ihan lautasmalleja noudattavan herkuttelun merkeissä. Lautasella oli nimittäin myös ihan oikeita salaatteja, ei mitään makkaraa! (Kiitos
Leenan..) Mmm. se maistui!
Näin saimme jakaa voitot ja tappiot, sekä ne suurimmat voitot ja ennen kaikkea sen tunnelman jonka vain miehet voivat
keskenään jakaa, miehisten nautintojen kera.
Yön pimeydessä liekkien valo avaa kummasti mahdollisuuksia omien ajatusten ilmaisulle ja uusille ajatuksille, kun sukupuolinen tasavertaisuus vallitsee porukassa. Yhdessä koettujen
asioiden jakaminen vahvistaa myös niitä pieniä asioita, joita ei
tule normaalisti puhuneeksi ja ajatelleeksi, vaan tuleepa sittenkin jaetuksi vertaisten kesken. Tällä on merkitystä, koska, tunnetusti emme harrasta kovin pitkiä puhelinsessioita, kuten toi-

Isät jäähyllä, kirjoittaja tasapainoilee kameran takana terassin kaiteella miettien
ehtiikö ottaa kuvan ennen tipahdusta
meren syleilyyn
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nen sukupuoli keskenään tekee. Ehkä tässä on jotain samanlaista kuin muinaisina aikoina, kun yhteisille metsästysretkille valmistauduttiin ja sieltä palattiin taas nuotion ääreen. Saalis
vain on nykyisin hiukan erilainen ja tällä porukalla vielä siitäkin
poikkeavaa laatua. Toinen paikka, jossa tämä kokemus kertautuu, on suomalainen sauna.
Myös aamun tunnelma oli kaikkea muuta kuin ankea, vaikka yöunet jäivätkin hiukan lyhyenpuoleisiksi ja kuulimme vielä
että leiripaikkammekin on myynnissä (uusi paikka siis seuraavalle isien leirille..). Lohdutuksena tuolle paikan emäntä palkitsi
siistin tyylimme komeilla Kukko-pysteillä. Edellinen ilta kertautuikin mukavasti aamusaunaa lämmittäessä ja sen lämmöstä
nauttiessamme. Erilaiset lämmöt ja tunnelmat sekä jaetut hienot kokemukset muistuttavat meitä tavatessamme uudelleen
ja jatkaessamme eteenpäin yhdessä ja erikseen.

Jälleen isien oli aika järjestää toinen viikonloppu. Minun isälleni viikonlopussa oli mukana muutama tuttu isä, mutta joukossa oli myös monta uutta.
Ensimmäiseksi isät joivat kahvit ja söivät todella herkullista
piirakkaa. Samalla he vaihtoivat kuulumisia.
Sitten lämmitettiin sauna, joka isillä tarkoittaa pitkää jutustelua samalla, kun kaikki yrittävät vuorotellen epätoivoisesti saada jotain tapahtumaan siinä tuhkakasassa, jota jotkut kutsuvat pesäksi. Hartaana toiveena oli, että saunassa olisi edes parikymmentä astetta lämpimämpää kuin ulkona.
Kun sauna oli saatu lopultakin sen verran lämpimäksi, ettei
siellä tullut yskä, kun oli alasti, lähtivät isät saunaan. Suurin lukema, mikä saunan lämpömittarista näkyi ennen pimeää, oli
31 astetta C.
Saunan kanssa touhutessa vierähti viitisen tuntia.
Saunan jälkeen isät lähtivät laavulle syömään jotain pientä;
heillä oli jo vähän nälkä. Siellä jälleen kerran he jutustelivat kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä, eivätkä huomanneet ajan kulua, joten seuraavan kerran kelloa katsoessaan, se
näytti aamuneljää.
Sitten he menivätkin jo nukkumaan, mutta ei tämä vielä tähän loppunut (tämä juttu siis).
Nukuttuaan neljä tuntia, isät heräsivät aamupalaa syömään
ja saunaa lämmittämään. Lopun te varmaan jo arvaattekin.
Saunan jälkeen olikin vuorossa lounas, jolla he vielä miettivät vaimon (ja lasten) mielipiteitä ja kauhisteluja. Ja sitten tavaroita pakkaamaan ja kotiin.
Meidän isän mielestä isien illanvietto oli kokonaisuudessaan
todella onnistunut. Samanlaisia saisi tulla vielä monta - tästähän saattaa muodostua suorastaan perinne..., hän intoili kotiin
palattuaan.
Lopuksi haluan vielä omasta puolestani lausua kiitokseni
mukana olleille isille, sekä tietysti tämän jutun lukijalle siitä, että hän on jaksanut lukea tähän asti.
Pauliina Hippula 12 v.

Tämä saa miehen mielen avautumaan..
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Isät jälleen yhdessä

Kielikurssilla
Englannissa
Helsinkiläinen Klaus Frick (16) vietti yhden kesälomaviikoistaan kielikurssilla Englannissa perheessä, joka pitää kielikursseja vain näkövammaisille opiskelijoille. Klaus tutustui matkallaan myös englantilaisen perheen elämään majoittuessaan kurssia pitävän pariskunnan Nick ja Mary de Vere Mossin kotona.

kK

punkiin ja muu perhe palasi Suomeen.
– Oli helpotus jättää meluinen Lontoo taakseen. Tonbridge, jossa kurssipaikkani oli, on mukavan rauhallinen
kaupunki, Klaus Frick kertoo.
Klaus sanoo, ettei ole mitenkään erityisen taitava kielissä, joten kielikurssi

Yhden oppilaan kurssi
– Minun kurssini oli ns. one-to-one
-kurssi eli olin ainoa oppilas. Näin ollen
majoituin myös kurssipaikassa eli isäntäparini kotona. Jos kurssilla on enemmän opiskelijoita, heille järjestetään kotimajoitus Tonbridgestä.
– Opiskelu oli sinänsä helppoa, koska
läksyjä ei ollut ja opetus perustui mel-

markku frick

lausin kurssimatka
alkoi pian koulun
loputtua kesäkuun alussa, kun
hän lensi perheineen Lontooseen. Muutaman Lontoon päivän jälkeen Klaus jäi
kurssilleen läheiseen Tonbridgen kau-

oli hyvää piristystä englannin opintoihin. Englannin kielen taitoa hän tarvitsee tietokonealalla, joka kiinnostaa
kovasti; ehkä jopa tulevana ammattina.

16
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Klaus Frickin kesään kuului kielikurssi Englannissa ja löhöilyä mökillä.
kein kokonaan puheen harjoitteluun.
Opettajani Mary ja Nick puhuivat selkeästi ja jaksoivat selittää asioita, jos en
ymmärtänyt jotakin. Kännykässä toimiva sanakirja oli myös aivan välttämätön
apu. Ilman sitä olisin ollut pulassa useammankin kerran.
Ennen kurssia Klaus toivoi, että olisi
voinut opiskella ryhmässä, mutta jälkikäteen one-to-one -kurssi tuntuu oikealta ratkaisulta.
– Suomalaisten kaverien kanssa tietysti olisi puhuttu suomea, mutta nyt kun
olin ainoa oppilas, mentiin englannilla.
Tosin täytyy myöntää, että vapaa-aikana
tuli oltua aika paljon puhelimessa kavereiden kanssa ja puhelinlaskut olivat sen
mukaiset. Tietokoneen mukana olo tosin vähensi niitä onneksi.

Kyllä kannatti
Klaus Frick oli ensimmäinen suomalainen oppilas Maryn ja Nickin kurssilla.
– Ruotsista ja muista pohjoismais-
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ta siellä on käynyt kurssilaisia ennenkin, mutta Suomessa ei paikasta tiedetä paljoakaan. Itsekin kuulin siitä ihan
sattumalta.
– Näkövammaisen kannalta plussaa
on tietysti se, että Mary de Vere Mossilla on pitkä kokemus näkövammaisten
koulun opettajana. Kaikki kurssijärjestelyt tehdään ottaen huomioon näkövamma. Minullekin järjestettiin mahdollisuus tandempyöräilyyn kaksi kertaa
kurssin aikana. Isäntäpari myös hakee
lentokentältä, jos matkustaa yksin, joten saattajaa ei tarvitse. Minut he veivät
kurssin päätyttyä takaisin Heathrow’n
lentokentälle. Vinkiksi voin sanoa, että
parempi on ottaa lennot Gatwickin kentälle, jos on matkalla Tonbridgeen; sieltä on paljon lyhyempi matka.
Klausin mukaan isäntäpari ei pitänyt
sisäoppilaitosmaista kuria, vaan oppilaana sai päättää aika paljosta itse, esimerkiksi nukkumaanmenoaikoja ei ollut.
– Yksi yö tuli valvottua ihan koko-

naan. Seuraavana päivänä ei kuitenkaan
paljon väsyttänyt, Klaus kertoo.
– Samaa ruokaa ei myöskään ollut
pakko syödä, vaan minulta kysyttiin, mitä haluaisin syödä. Vastaus oli melkein
aina sama: pekonivoileipää. Ne ovat niin
hyviä! Samoin vapaa-ajan suhteen oltiin
aika joustavia ja toiveitani kuunneltiin.
Lontooseen en halunnut enää mennä
käymään, mutta Tonbridgen linnassa
ja pyöräilemässä kävimme.
– Ainoa miinuspuoli on kurssin hinta, joka on jotain 800-900 euron luokkaa ja lisäksi lennot päälle. Tosin kurssikustannuksiin voi anoa avustusta. Joka tapauksessa kurssi oli hintansa arvoinen; suosittelen ehdottomasti!

Lisätietoja:
klausfrick1@gmail.com
http://website.lineone
net/~eyetalkenglish/index.html.htm
eyetalkenglish@gmx.co.uk
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Saran oma elämä
sS

ara sai neljän kuukauden ikäisenä aniridia-diagnoosiin,
johon liittyi terveysuhkia. Lapsella todettiin näkövamman
lisäksi myös kehityshäiriö, joka aiheutti
sen, että hänen psyykkinen kehityksensä ei kulkenut samaa tahtia kuin ikätovereilla. Vanhemmilla oli huoli lapsen
tulevaisuudesta.
Nyt Sara on 21-vuotias nuori nainen.
Hänelle on ollut jo monta vuotta selvää,
että hän haluaa oman kodin ja oman itsenäisen elämän siitä huolimatta, että se
vaatii ponnistelua ja opettelua.
Kolmen vuoden opiskeluaika Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipisteen valmistavalla linjalla on koulinut itsenäisen elämän valmiuksia. Lisäpotkua antoi Kårkulla samkommun,
jonka Kirkkonummella sijaitsevassa ryhmäkodissa Sara käy kerran kuussa opettelemassa itsenäistä asumista kaupassakäynteineen ja muine kodin puuhineen.
– Olisin halunnut muuttaa kokonaan
omaan kotiin jo aiemmin, mutta saan
asunnon vasta koulun päätyttyä. Siksi
tämä harjoitteluasuminen tuntui hyvältä ratkaisulta tässä vaiheessa.
– Kårkullan Kirkkonummen ryhmäkodissa asuu kuusi vakituista asukasta
asuntolahuoneissa ja kolme omissa yksiöissään. Minä olen ainoa näkövammainen, muut ovat kehitys- ja CP-vammaisia, Sara kertoo.

Esteet ylitetään yksi kerrallaan
Saran pitää harjoitella arkielämässä pärjäämistä sinnikkäästi; mikään taito ei
tule ihan itsestään. Onneksi hänellä on
vahva tahto ja selvä päämäärä, joiden
avulla vaikeudet ylitetään.
– Minulle on tärkeää, että saan oman
kodin, jota hoitaa ja oman rauhan. Ei
isän ja äidin kanssa asumisessa ole mi-
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tään vikaa, mutta aikuisuuteen kuuluu
itsenäinen elämä.
Saran oma koti tulee olemaan luultavasti jonkinlainen tuetun asumisen
muoto.
– Kårkullalle valmistuu Kiloon uusi
ryhmäkoti, joka voisi olla mahdollinen.
Olen menossa isän kanssa tutustumaan
myös Lehtimäen opistoon, jossa voisin
jatkaa opiskelua.
– Viikonloput Kårkullassa ovat olleet kivoja; saan auttaa ja olla mukana
kaikenlaisissa kodin töissä: teen välipaloja, katan pöytää, silittelen pyykkiä ja
sellaista. Pidän oikeastaan kaikista kotitöistä paitsi imuroimisesta. Pölyjäkin
pyyhin oikein mielelläni, Sara kuvailee.
Saran Kårkullassa viettämä viikonloppu on samalla myös äidin, Stina Ifströmin, omaishoitajavapaa, jonka kunta kustantaa. Ylimääräiset vuorokaudet maksavat sitten noin kolmisenkymmentä euroa.

Haasteita on vielä edessäkin
Vaikka kodinhoito tuntuu olevan Saralle
jo rutiinia, olisi vielä opittava ja löydettävä jokin työ, että elämä tuntuisi ehyeltä.
– Olen ollut nyt työharjoittelussa vanhainkodissa. Siellä lajittelen, silitän ja
viikkaan pyykkejä, ja vien ne asukkaiden
kaappeihin avustajan kanssa. Haluaisin
aikanaan oikeastikin töihin vanhainkotiin. Siksi aion pyrkiä Arlan lähihoitajalinjalle. Tosin minulle on sanottu, että sinne päästäkseen pitää osata matematiikkaa ja englantia, mutta aion kuitenkin yrittää.
– Artesaanilinjakin olisi kiinnostava,
mutta vaatimukset sielläkin ovat kovat,
Sara sanoo.
Saran vanhemmat kokevat, että Arlainstituutin yhdistyminen Keskuspuiston ammattiopistoon ei ole ollut näkövammaisten opiskelijoiden kannalta ko-

leena honkanen

Sara Alavesa on viime vuodet valmistautunut suureen elämänmuutokseen; muuttoon pois kotoa isän ja äidin luota.

vin hyvä ratkaisu. – Nyt näkövammainen nuori joutuu kilpailemaan kaikkien
muiden pyrkijöiden kanssa, joten pääsy
ammattilinjoille tuntuu vaikeutuneen.

Perhearjesta luopuminen on
haikeaa
– Käyn kuorossa, uimassa, vesijumpassa, ratsastamassa ja lenkillä Nokin kanssa, Sara luettelee vapaa-ajan harrastuksiaan. Nyt taas aloitettiin äidin kanssa
avantouinti. Nokikin ui meidän kanssamme. Poljen myös innokkaasti kuntopyörää ja kuuntelen samalla musiikkia. Joskus käydään kavereiden kanssa
toistemme luona kylässä. Seurustelin aiemmin, mutta nyt tuntuu, että poikaystävää en kaipaa: kaverit riittävät. Kotonakin teen mielelläni kaikenlaisia kotitöitä, laitan ruokaa ja pesen pyykkiä.
Äiti huomauttaa nauraen, että joka
viikonvaihde Sara järjestää huoneessaan vaatekaapit uuteen järjestykseen:
T-paidat viikataan ja asetellaan hyllyille värien mukaan. – Meillä menee nyt
niin mukavasti, sanoo Stina Ifström. –
Sara osaa kulkea itse taksilla kouluun ja
koulusta kotiin ja tulla sisälle. On mukavaa puuhailla ja viettää aikaa yhdessä
koko perheen kesken. Ja nyt sitten lapsi
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Saran erinomainen pastakastike:
2 sipulia
5 suurta tomaattia
1-2 valkosipulin kynttä
kasvisliemikuutio
basilikaa
mustapippuria
persiljaa
parmesaania
(ruokakermaa)
Kuullota sipulit ja lisää valkosipulit sekä paloitellut tomaatit. Kun tomaateista on irronnut mehu, liuota kasvisliemikuutio joukkoon. Mausta. Parmesaanin ja persiljan voit keittää sekaan tai
jättää kastikkeen päälle koristeeksi. Luraus ruokakermaa tuo kastikkeeseen
pehmeyttä.

Kårkulla samkommun tarjoaa
palveluita Suomen ruotsinkielisellä rannikkoseudulla. Se on erikoistunut kehitysvammaisten
erityishuoltoon ja järjestää työtoimintaa sosiaaliturvalain mukaisesti. Kårkullaan kuuluu yli 90
toimipistettä. Toimintamuotoina ovat: Hoitokoti ja Resurssikeskus – Päivähoito – Asumispalvelu – Erityisneuvola – Työtoiminta – Työklinikka – Päihdehuolto.
Kaikki 34 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa Suomessa, paitsi
Ahvenanmaa, ovat jäseninä kuntayhtymässä. Kunnat voivat ostaa Kårkullasta palveluita, joita
eivät itse tuota.

heikki alavesa

on lähdössä pois kotoa ja me vanhemmat jäämme kaksin.
Saran isä, Heikki Alavesa, on iloinen siitä, että tytär on niin toimelias ja
määrätietoinen: tämä luonteenpiirre on
varmasti auttanut itsenäisen elämän taitojen oppimisessa.
Mutta niin iloinen asia kuin oman
lapsen itsenäistyminen vanhemmille onkin, liittyy siihen myös haikeutta.
– Silloin kun lapset ovat pieniä, vanhempainyhdistys tarjoaa vertaistukea,
mutta kyllä me aikuistuvien lasten vanhemmatkin voisimme tarvita toisiamme, sanoo Heikki Alavesa. – Olisi hyvä
keskustella muiden vanhempien kanssa
lapsen itsenäistymiseen liittyvistä tunteista ja käytännön asioista.
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Hyväksyntä
vapauttaa
vammaisuuden
kahleista
Kaikki lähtee hyväksymisestä: omasta ja muiden
hyväksymisestä.

Vieraat ihmiset minut tavatessaan saattavat kysyä, miten olen niin ”iloinen ja
elämänmyönteinen”, vaikka olenkin sokea, sokeutunut. Heitän usein vastakysymyksen, miksi sokeuden pitäisi jotenkin merkittävästi elämänhalua vähentää. Oikea vastaus kummasteluun taitaa kuitenkin olla hyväksyntä. Hyväksyn itseni tällaisena kuin olen, hyväksyn itseni vammaisena ja jotenkin vajaana yleiseen normiin verrattuna. Se
ei vie elämänhaluani tai luonteeni iloisuutta mihinkään.
ON hetkiä, jolloin oma vajavaisuus
on vaikea hyväksyä, jolloin tekisi mieli
kirota näkövammaisuus alimpaan helvettiin. Tässä elämässä ei nimittäin riitä, että itse hyväksyn oman vammaisuuteni, muidenkin tulisi se hyväksyä.
Ei riitä, että minä olen sinut identiteettini ja vallitsevien tosiseikkojen kanssa,
jos ympäristö ei hyväksy minua sellaisena kuin olen.
Näkövammaisena joutuu läpi elämänsä kamppailemaan hyväksynnän kanssa, erityisesti muiden hyväksynnän. Ei
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ole oikein, että minun
tulee jollain tavoin ansaita hyväksyntä ryhmässä, mutta niin usein
on. Vammaista harvoin
huolitaan varauksetta
mihinkään porukkaan.
Aina uuteen ryhmään tai
yhteisöön mennessä jännittää, otetaanko minut vastaan avosylin
vai käännetyin selin. Ei riitä, että olen sokea, olen sen lisäksi vielä nuori ja nainen.
Siinä on monta seikkaa, joiden perusteella
minua ei tarvitse ottaa tosissaan. Jos muut
eivät hyväksy minua sellaisena kuin olen,
on se itsellekin vaikeampaa.
Elämän mittaisessa kamppailussa hyväksynnän ja joukkoon kuulumisen oikeuttamisen tiellä on suureksi avuksi, jos
lähipiiri suhtautuu minuun kuin ihmiseen. On tärkeää, että ympärillä on perhe ja ystäviä, jotka näkevät ihmisen vamman takana ja ovat sinut avuntarpeeni, vajavaisuuteni ja erilaisuuteni kanssa. Miten vaikeaa itseni hyväksyminen
olisikaan, jos vanhempani ja sisarukseni
syyllistäisivät minua näkövammastani,
tekisivät siitä ongelman itselleen ja minulle. Voin olla ikuisesti kiitollinen perheelleni siitä, että minut on otettu tähän
maailmaan ihmisenä, ei vammaisena. En
voi edes kuvitella, kuinka rankkaa olisi
löytää omaa identiteettiä, jos vanhemmatkaan eivät sitä hyväksy.
Toiset sokeat ovat joskus ihmetel-

leet, kuinka minä voin väittää viihtyväni näkövammaisena. Olen saanut kuulla sen olevan vain jokin psyykkinen hallintakeino, jonka avulla kieltäydyn näkemästä tosiseikkoja. Totta on, että sokeana monet asiat ovat paljon vaikeampia ja monimutkaisia, enkä pysty väittämään pitäväni apuväline- tai avustajahakemusten täyttämisestä. Jos minulla olisi valta valita, en olisi näin riippuvainen muista ihmisistä. Mutta minulla ei ole valtaa. Miksi siis jäädä murehtimaan sellaista, mitä ei ole? kun nämä
tosiseikat on myöntänyt ja hyväksynyt
– apuvälinehakemukset on pakko tehdä, vaikkei se niin kivaa olekaan ja apua
on pakko pyytää ja ottaa vastaan, vaikka olisi mukavampi pärjätä itse – löytää
elämältä paljon annettavaa.
Olen mennyt itseni hyväksynnässä
jo niin pitkälle, etten minä tai kaikki ystäväni edes tajua minussa mitään vikaa
olevankaan. Tunnen itseni aivan tavalliseksi, niin tavalliseksi, että joudun aivan
miettimään, mistä kummasta voin muka kirjoittaa näkövammaisen elämästä
kertovaan blogiini: minähän vietän tavallisen ihmisen elämää. Uskallan väittää tavallisuuteni johtuvan hyväksynnästä. Hyväksyn itse itseni, joten muutkin
voivat hyväksyä minut. ”Et sä ole vammainen”, minulle sanottiin kun kysyin,
kuinka sosiaalisesti hyväksyttyä on seurustella vammaisen kanssa. Niinpä niin.
Eläessä vammaisuuskin unohtuu.
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Salaperäinen
metsähirviö
Kirjoittaja Niilo Skinnari

Tarinamme alkaa Skoonpät-nimisestä kaupungin viereisestä metsästä, jossa kirjastonhoitaja Alisa on retkellä. Retken aikana Alisa on
löytänyt syvältä metsästä kauniin kukkaniityn, jolla kasvoi punaapiloita, voikukkia, päivänkakkaroita, niittyleinikkejä, kissankelloja
ja monia muitakin kukkia, joita hän ei tuntenut.
Kukkaniitty oli niin kaunis, että Alisa to-

maili niittyä muutaman kerran ympäri

Alisan päästyä puun luo hänen hy-

tesi: ”Minäpä taidan poimia sievän kim-

samalla kukkia keräten. Vähän ajan ku-

mynsä hyytyi, sillä eväskori oli kaadettu

pun noista kukista.”Alisa päätti jättää

luttua Alisa pysähtyi keskelle niittyä ja

sekä eväät olivat kadonneet. Alisan tui-

eväskorinsa ison männyn viereen ja läh-

ihaili keräämäänsä kimppua samalla sa-

jottaessa tyhjää eväskoria hämillään ja

ti niittyä kohti. Kirjastonhoitajamme kir-

noen: ”Nyt olen kerännyt tarpeeksi kuk-

itsekseen mutisten hän huomaa neljät

kia. Voisinkin lähteä tuonne puun juu-

isot jäljet, jotka johtivat eväskorin luo-

relle syömään eväitäni.” Sanottuaan sen

ta metsään päin. Alisa tuijotti kauhus-

Alisa lähti kohti puuta, minne oli jättä-

ta jäykkänä siihen kohtaan jonne jäljet

nyt eväskorinsa.

päättyivät. Yllättäen Alisa säpsähti, sillä
hän kuuli kun jokin liikkui hänen selkänsä
takana. Alisa käännähti katsomaan taakseen ja näki, että jokin puskassa liikkui
koko ajan häntä kohti ja silloin Alisa näki
nuoren pojan pään pilkistävän pusikosta.
Pojan päästyä pusikosta Alisa näki pojan
olevan pitkä laiha nuorukainen, jolla oli
päällään maastokuvioiset housut, pitkähihainen paita, siniset lenkkarit, vaaleanruskea takki ja päässään stetsoníhattu.
Pojan päästyä Alisan eteen ja hengähdettyään Alisa kysyi: ”kuka te olette?” Sen
jälkeen poika puhui: ”Olen salapoliisiharjoittelija Pekka Olson, hyvää päivää”. ”Hyvää päivää,” Alisa vastasi. Alisan toivuttua säikähdyksestä hän uskalsi kysyä Pekalta: ”Mitä ihmettä sinä tuolla pusikossa teit?” Pekka suoristi ryhtinsä ja sanoi.
”Olin harjoittelemassa jalanjälkien tutkimista eläinten jäljillä kunnes huomasin
sinut. Kävelit pois kukkaniityltä männyn
suuntaan ja pysähdyit sen eteen yllättäen
piirros: Leena Honkanen

pelästyneen näköisenä, joten lähdin juos-
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ten pensaan läpi katsomaan mikä oli hätänä joten onko jokin hullusti.”
”On todellakin vialla, sillä eväskorini on
kaadettu, vieressä kauhea tassun jälki ja
minua pelottaa että se olento on vielä lähistöllä ja aikoo hyökätä kimppuun josta-
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kin”, Alisa sanoi ja osoitti sormellaan män-

Lopulta Alisa näki vuoren, jossa hää-

sä on korisi. Laitoin odotellessani kerää-

tyä kohti. Silloin Pekka käänsi katseensa

mötti iso luola ja luolan suulla nukkui si-

mäsi kukat siihen. Alisa otti korin ja sa-

Alisan sormen osoittamaan suuntaan ja

keästi karhuperhe. ”Epäilet siis että karhut

noi hymyillen Pekalle: ”Kiitos kovasti.”

näki eväskorin maassa kallellaan. Pekka

olisivat kaataneet korini ja vieneet evää-

Alisan ja Pekan seistessä metsäniityl-

lähti katsomaan koria lähempää. Päästy-

ni?”, Alisa kysyi. ”No, rikospaikalla olevien

lä tammen juurella he katsoivat toisiaan

ään puun vierelle hän näki jalanjäljet, jotka

johtolankojen ja jalanjälkien perusteilla

pitkän tovin. Lopulta Pekka yskäisi ja sa-

johtivat metsään. Pekka meni tassun jäl-

on todennäköisintä, että ne ovat käyneet

noi vakavana: ”Meidän täytyy varmaan-

jen vierelle ja alkoi tutkia sitä huolellisesti

siellä sillä välin, kun poimit kukkia niityl-

kin lähteä jo kohti kotia, sillä alkaa olla jo

ennen kuin lähti seuraamaan jälkiä. Alisa

lä”, Pekka vastasi. ”En oikein tajua, miks-

myöhä.” ”Niin varmaan täytyy,” Alisa to-

katsoi kun Pekka katosi metsän uumeniin

en huomannut niiden käyntiä puun luo-

teaa. Alisa ja Pekka katsoivat vielä kerran

niin ettei hänesta näkynyt edes pientä lii-

na”, Alisa toteaa hämmästyneenä. ”Taisit

toisiaan ennen kuin Pekka lähti juokse-

kettä puitten varjossa. Alisan seistyä yk-

poimia kukkia niin innolla, ettet huoman-

maan poispäin, mutta pysähtyi ja sanoi:

sin metsässä hiljaisuuden vallitessa pelot-

nut niitä. Tule, lähdetään takaisin aukiol-

”Unohdin kysyä, mikä sinun nimesi on.”

tavasti Alisa odotti yhä kiihkeämmin Pek-

le ja jätetään karhut nukkumaan,” Pekka

”Minä olen Alisa.” Pekka sanoo Alisalle:

kaa takaisin metsästä. Vähän ajan päästä

sanoi ja lähti kävelemään pois.

”Oli hauska tutustua Alisa. Nähdään!” Ja

Alisa näki nuoren salapoliisin juoksevan

Pekan käveltyä vähän matkaa hän py-

samalla Pekka lähtee juoksemaan takai-

metsästä pois innolla. Pekka tarttui Ali-

sähtyi, katsoi Alisaa ja kysyi: ”Tuletko si-

sin metsään. Alisa jäi katsomaan haike-

san käteen ja sanoi: ” Tule äkkiä mukaa-

nä?” Alisa seisoi paikallaan ja sanoi: ”Me-

ana paikkaa, jonne Pekka oli juossut juu-

ni”, ja lähti viemään Alisaa kohti metsää.

ne vain edeltä. Minä jään vielä vähäksi ai-

ri äsken, mutta vähän ajan päästä Alisa

Alisan yrittäessä pysyä salapoliisin vauh-

kaa tänne, mutta otan sinut kohta kiinni.”

käänsi selkänsä metsälle ja lähti kävele-

dissa ja varoen samalla puun juuria se-

Pekka katsoi Alisaa epäluuloisesti ennen

mään kohti kotia iloisin mielin, sillä hän

kä mättäitä, joihin olisi voinut kompas-

kuin lähti kävelemään takaisin metsään.

tiesi tapaavansa salapoliisinuorukaisen

tua. Heidän juostuaan pimeässä jonkun

Alisa tuijotti yhä karhuja uteliaana. Vähän

vielä tulevassa elämässä ja vielä jännit-

aikaa, Alisa näki viimeinkin valoa met-

ajan päästä Alisakin tuli pois pensaas-

tävimmissä seikkailuissa.

sän päässä. Metsän päässä Pekka nykäisi

ta lähteäkseen Pekan perään. Alisa kat-

Alisan lähellä olevan ison pensaan taak-

soi vielä kerran luolaa ennen kuin lähti

se ja sanoi: ”Katso tuonne.” Alisa kääntyi

juoksemaan. Alisa tavoitti Pekan aukiolta

Pekan osoittamaan suuntaan, mutta kes-

sen puun vierestä, jossa Alisa oli nähnyt

ti vähän aikaa ennen kuin hän näki kirk-

jäljen. Pekan huomattua Alisan hän otti

kauden takia mitä siellä oli.

korin maasta ja ojensi sen sanoen: ”Täs-

piirros: Leena Honkanen

Loppu
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Nuorisotoimen
uutisia

Nuoret perehtyivät hyviin tapoihin Nuorisofoorumissa.

Nuoriso foorumissa

P

erinteinen nuorisofoorumi vietettiin Kulttuurikeskus Sofiassa 9.–10.10.2010 neljänkymmenenkahden nuoren
voimin. Tämän vuoden teema oli hyvät tavat. Lauantaina ohjelmassa oli tanssinopetusta, kattausharjoituksia ja hyvän käytöksen peli, jossa osallistujien käytöstietoutta testattiin leikkimielisessä kisailussa. Ilta päätettiin päivällisiin ja ohjelmalliseen illanviettoon, jossa päivän aikana juoruja kerännyt sensaatiolehti Keltainen Meduusa paljasti kaiken.
Sunnuntaina vuorossa oli Nutorin valintakokous. Paikalla oli
48 henkilöä, joista 40 oli äänioikeutettua. Kokouksessa äänioikeus on kaikilla 30-vuotiailla tai sen alle olevilla nuorilla, jotka
ovat jonkun alueyhdistyksen jäseniä.
Puheenjohtajavaalissa vantaalainen Kaisu Hynninen äänestettiin jatkamaan Nutorin puheenjohtajana kauden 20112012. Nutorin varsinaisiksi jäseniksi kaudeksi 2011-2012 valittiin Emma Rasela Porvoosta ja Lotta Lundell Kaarinasta. Nutorissa jatkavat lisäksi Anniina Latikka Espoosta ja Tommi Kivistö Tampereelta.
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Nettinyöri

M

uista Nyöri nettiradiossa 11.12. klo 19.00–19.45. Korvat kuulolle!
Linkki Nettinyöriin http://pro.nkl.fi:8000/iiris.mp3.m3u

Mukaan nuorisotoimintaan

M

ikä on projekti? Mitä kokouksessa kuuluu tehdä? Ryhmän ohjaaminen vähän kiinnostaisi, mutta miten?
Näitä kaikkia ja vähän muuta selvitellään nuorisotoimen TTMviikonlopussa 4.–6.2.2011 Ylöjärvellä. Viikonlopun tarkoituksena on innostaa osallistujia mukaan nuorisotoimintaan, sen ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Viikonlopun
hinta on 60 euroa sisältäen matkat, täyshoidon ja ohjelman. Ilmoittautumiset 16.1.2011 mennessä nuorisotoimeen netissä
olevalla ilmoittautumislomakkeella tai puhelimitse nuorisosihteeri p. (09) 3960 4653 tai 050 596 5022.
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Hauhon kesäleiri 5.–11.7.2010

H

jutta kvimäki

auholla oli kesäleiri. Lähdin sinne siinä maanantaiaamuna. Menin ensin Seinäjoelle ja sitten junalla Hämeenlinnaan. Hämeenlinnassa menimme bussiin joka ajoi
meidät Lautsian lomakeskukseen. Siellä majoittauduttiin. Siellä oli neljä rakennusta Humina, jossa yöpyivät suurin osa pojista, Palola jossa yöpyivät suurin osa tytöistä, Lepola, jossa yöpyivät jotku leiriläiset ja Riemula, jossa yöpyi osa ohjaajista. Siellä
oli vapaa-aikaa päivälliseen asti ja päivällisen jälkeen kokoonnuimme ja siellä alkoi nimenhuudolla. Nimenhuudon jälkeen
oli sellainen juttu, että jakaannuttiin pareiksi ja sitten piti esitellä parinsa. Sen jälkeen piti valita tiistain ja keskiviikon pajat.
Tiistaina oli showtanssi, musiikki-impro, pistenuotit, puutyö,
melonta ja uinti. Pajat valittiin maanantaina vähän erikoisesti ja se oli hankalaa ainakin minulle. Siellä ohjaajat käskettiin
salin reunoille ja sitten he huusivat ja piti kulkea sinne pajaan
minkä halusi. Minä menin tiistaina melontaan, pistenuotteihin
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ja uimaan. Sitten olikin iltanuotio, jossa paistettiin makkaraa ja
jotkut saivat myös maissia. Sitten oli vähän vapaa-aikaa. Tiistai
alkoi aamuhetkellä. Aamuhetkessä luettiin pajojen osallistujat.
Melontapajassa sai kokeilla soutamista ja melontaa. Sitten oli
lounas ja menin pistenuotteihin. Siellä me opiskelimme pistenuotteja ja opinkin niistä jotain. Sitten oli uintipaja, jossa uitiin
järvessä. Sitten oli päivällinen ja sitten iltaohjelma. Iltaohjelmassa piti paistaa lättyjä nuotiolla, mutta alkoi sataa hirveästi ja myös jyrähteli. Niimpä menimme sisälle, jossa ensin laulettiin jotain biisejä ja sitten syötiin lättyjä.
Keskiviikkona minä menin futsalpajaan, vapaa-aikapajaan ja
soitinpajaan. Muita pajoja keskiviikkona oli rottinkipaja, musiikki-impro, pistenuotit ja uinti. Futsalpaja ei meinannut onnistua, koska satoi hirveän kovaa. Sitten sade loppui ja päästiin
harjoittelemaan. Siellä oli jotain kuljetus ja syöttöharjoituksia.
Sitten oli vapaa-aikapaja, jonka valitsi varmaan puolileiriä. Sitten menin soitinpajaan. Siellä sai kokeilla viulua, kitaraa, tenori ja alttosaksofonia, klarinettia ja poikkihuilua. Kaikkia ei kuitenkaan valitettavasti ehtinyt kokeilla. Sitten oli päivällinen ja iltaohjelma. Siellä oli semmoinen kaivos, jossa oli timantteja. Sitten siellä oli numerokortteja, jossa oli numerot 1-17. Siellä oli
myös vaaroja ja aina kun oli saatu joku kortti piti päättää halusiko jatkaa kaivoksessa vai
ei. Jos samaa vaaraa oli kaksi, kaivos räjähti ja
kaikki timantit menetettiin. Sitten oli iltapalaksi lihapiirakoita. Ja sitten oli hetki vapaata
ja piti mennä nukkumaan.
Torstaina oli retkipäivä. Ensin menimme joko Hämeenlinnaan tai Tykistömuseoon. Valinta tehtiin maanantaina. Tykistömuseossa näytettiin ensin kaikkia sotilaiden tarvikkeita ja
sitten mentiin katsomaan tykkejä. Ne olivat
valtavan suuria ja niissä oli suuret suuaukot
ja ne oli jotain rautaa. Sitten näimme jonkun
24 kiloa painavan tykin kuulan ja jotain muita ammuksia. Sitten kävimme myös korsussa. Siellä olisi ollut myös joku elokuva, mutta sitä ei ehditty katsoa. Sitten menimme syömään Hämeenlinnan mägdonalsiin. Sitten oli
kaksi tuntia vapaa-aikaa. Sitten mentiin bussiin, joka ajoi meidät takaisin Lautsiaan. Sitten
menimme harjoittelemaan iltaohjelmaa varten. Sitten oli päivällinen. Sen jälkeen pääsi
käymään uimassa päärakennuksen uima-altaassa, jossa oli kivaa. Sitten oli iltaohjelmana
kuorosota. Maantieteellisin perustein oli laadittu muutama kuoro ja heidän piti esittää joku biisi, joka päätettiin etukäteen ja sitä biisiä
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harjoiteltiin ennen päivällistä. Meidän kuoro esitti Lauri Tähkän
pauhaavan sydämen. Kuorosodan jälkeen söimme iltapalaksi jugurttia ja sämpylää. Sitten piti valita perjantain pajat. Niitä olivat takopaja, keskustelupaja, pihapelit, tarinapajat, minigolf, venyttely.
Perjantaiaamuna oli leiriolympialaiset. Siellä oli joku mm. tunonteko, ihmisritsa, jossa ammuksena kumiviidakkoeläin. Viesti, jossa oli vapaatyyli, joku lautanen jossa oli vedellä täytetty kahvikuppi, lusikka, jossa oli helikopteri, joku pomppupallo
ja ankkurissa kulki kaksi henkilöä toinen jalka sidottuna toisen
henkilön toiseen jalkaan. Myös oli paperilennokin teko ja se piti myös heittää. Piti muodostaa leipätaikinasta joku symbooli. Ja oli siellä myös muitakin pisteitä. Sitten oli takopaja, jossa
taottiin hopeakaulakorut. Puhepajassa piti väitellä toisen henkilön kanssa. Sitten oli päivällinen ja iltaohjelma. Siellä oli joku
tarina, jossa joku herttuatar murhattiin. Sitten piti mennä ryhmiin ja menimme haastattelemaan epäiltyjä. Murhaajaksi paljastui herttuattaren palvelija. Sitten valittiin lauantain pajat. Pajoja olivat kalastus, hemmottelu, lautapelit. Minä menin kalastamaan. Perjantai-iltana siellä oli joku kesäteatteri, mutta me ei
sitä katsottu, mutta se häiritsi hiukan yöunia.
Lauantaina aamiaisen jälkeen oli aamuhetki ja sitten menimme kalastamaan. Siellä kalastettiin virvelillä, ongella ja jollain pilkillä. Kalaa ei saatu ikävä kyllä. Sitten oli amazingrace,
jossa oli kolmen hengen joukkue jonka sai itse päättää. Siellä oli mm. vesipiste, jossa piti juoda litran astiasta puoli desiä,
kaupunkijuttu, jossa oli kahdeksan kaupunkia ja ne piti järjestää semmoiset irtokortit siihen järjestykseen, joka oli siellä toisen puolen listassa. Sitten oli joku tikkupulma, jossa piti saada koira selälleen. Morsepaja, jossa yksi lähetti morseaakkosia
kahdelle vastaanottajalle. Piti myös tunnistaa kymmenen laulua ja piti myös heittää frispiigolfia. Sitten oli vielä semmoinen
kosketa haista ja maista paja. Siellä oli erilaisia esineitä. Amazingracen jälkeen oli päivällinen. Sitten oli iltaohjelma. Se alkoi ohjaajien kisalla. Aluksi ohjaajien piti sanoa 15 sekunnissa
niin monta leiriläisten nimeä kuin muisti. Sitten ohjaajien piti
esittää unelmaäänimajakkansa. Sitten heidän piti tehdä runo,
jossa piti olla ainakin neljä ennalta päätettyä sanaa jotka olivat surkka, päärakennus, tynnyri, Kaisu-kalkkuna. Paras ohjaaja
oli Lotta. Sitten siirryttiin sisälle, sillä ulkona alkoi sade ja sitten
oli leiriläisten hienot esitykset. Sitten jaettiin olympialaisten ja
amazingracen palkinnot. Maista kosketa ja haista pajan esineet
olivat kahvipapu, joku lehti, tulivuorituhka, marsipaani, joku
sipsi, lihapulla, tölkkiparsa. Tämän jälkeen söimme illanherkutpajassa tehtyjä tarjoiluja. Sitten olikin vapaa-aikaa ja viimeisenä yönä ei ollut hiljaisuutta. Sunnuntaina piti kuitenkin herätä aivan normaalisti. Aamiaisen jälkeen oli leiripalautekokous.
Siellä oli ryhmiä, joiden piti yhdessä antaa palautetta leiristä ja
sitten oli yksi puhemies. Puhemies kertoi ryhmän palautteet.
Sitten piti viimeistellä pakkaaminen ja Jutta piti lähtöpuheen.
Sitten ihmiset alkoivatkin lähteä kotiin. Paitsi ensin oli lounas.
Minusta tämä Hauhon leiri oli erittäin mukava.
Leevi Alahäivälä

Askel -dvd

A

skel-dvd on näkövammaisten nuorten toteuttama kuvaus näkövammaisten nuorten arjesta. Samalla se antaa tietoa näkövammaisuudesta ja elämästä aistirajoitteen
kanssa.
Askel on tarina tavallisista nuorista, Roosasta ja Niinasta, joiden elämässä mukana kulkee näkövamma. Mietittävää on kaverisuhteissa, koulunkäynnin kiemuroissa ja pojissa. Tahoillaan
tytöt ottavat askeleita kohti tulevaa.
Dvd:n on ohjannut Mikko Halonen ja sen pääosissa ovat Raisa Kuusela, Ella Ahlberg, Lotta Lundell, Tommi Kivistö, Mikael
Lehdes ja Arttu Saarela.
Askel-dvd on toteutettu Euroopan nuorisotoimintaohjelma
Youth in Actionin tuella.
Tuotanto: Näkövammaisten Keskusliitto ry/nuorisotoimi/Nutor.
Askel-dvd osallistuu 13.–17.4.2011 järjestettävään KynnysKinoon. Tämän jälkeen elokuva on katsottavissa nuorisotoimen nettisivuilta.

Lisätietoja nuorisotoimen tapahtumista saa nuorisosihteeriltä p. (09) 3960 4653, 050 596 5022 tai jutta.kivimaki@nkl.fi.
Nuorisotoimi netissä www.nkl.fi/nuoret ja
facebookissa www.facebook.com/group.
php?gid=173999068609.
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Henkilökohtaisille avustajille työehtosopimus
sari kokko
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat solmineet ensimmäisen valtakunnallisen henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen. Sopimus on normaalisitova eli koskee tällä
hetkellä vain Heta-liiton jäseniä. Tavoitteena kuitenkin on, että
sopimuksesta tulisi ajan myötä yleissitova.

Missä noudatetaan?
Työehtosopimusta noudatetaan Heta-liiton jäseninä olevien vammaisten ihmisten henkilökohtaisiin avustajiin, jotka on
myönnetty vammaispalvelulain nojalla. Lisäksi työsopimuksen
tulee olla solmittu vammaisen ihmisen tai hänen edustajansa
ja henkilökohtaisen avustajan välillä.

Mitä työehtosopimus muuttaa?
Työehtosopimus mahdollistaa aiempaa joustavammat työaikajärjestelyt tilanteissa, joissa ne ovat tarpeen. Erityisen merkityksellistä tämä on ihmisille, jotka käyttävät suuria tuntimääriä henkilökohtaista avustajaa.
Tällä hetkellä kunnat maksavat vaihtelevasti ilta-, yö- ja lauantaikorvauksia tai lomarahoja. työehtosopimuksen mukaan
nämä korvaukset tulee jatkossa maksaa.
Ryhmähenkivakuutus ei kuulu työnantajan lakisääteisiin vakuutuksiin. Osa henkilökohtaisten avustajien työnantajista on
ottanut myös tämän vakuutuksen, mutta sen kustannuksia ei
ole korvattu avustajasta aiheutuvina kustannuksina. Työehto-
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sopimuksen mukaan ryhmähenkivakuutuksen ottaminen on
jatkossa pakollista.
Lisäksi työehtosopimuksessa säädetään mm. työntekijän lepoajoista (ruokatauko, kahvitauko ym.), matka- ja muiden kustannusten korvaamisesta sekä lisä- ja ylitöistä.
Työehtosopimus ei ota kantaa henkilökohtaisten avustajien palkkoihin. Heta-liitto ja JHL jatkavat neuvotteluja. Palkantarkistuksista ja palkkasopimuksesta on sovittava ensi vuoden
helmikuun loppuun mennessä. Mahdolliset palkantarkistukset
tulevat voimaan ensi keväänä.

Kunnan korvausvelvollisuus
Kunnan on jatkossa korvattava työehtosopimuksen kustannukset välttämättöminä henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvina kustannuksina. Heta-liiton jäsenten on todennettava jäsenyytensä kotikunnalle. Lisätietoja tästä voi kysyä Heta-liitosta esim. sähköpostilla heta@heta-liitto.fi.

Voimaantulo
Työehtosopimus tulee voimaan 1.12.2010. Henkilökohtaisten
avustajien työnantajien on hyvä tarkistaa omasta kotikunnastaan työehtosopimuksen vaikutukset avustajien työsuhteen
ehtoihin. On todennäköistä, että kunnat muuttavat ohjeistuksiaan työehtosopimuksen myötä.
Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus on luettavissa Heta-liiton sivuilla www.heta-liitto.fi.
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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.

Palveluammatissa

oO

ttaako se tarran? Juoko se pillimehua?”
kysyi laboratoriohoitaja minulta äskettäin kun käytin Reimaa verikokeissa. Onneksi ruma puhuttelutapa on ollut niin
harvinaista, ettei tilanteeseen ollut vuorosanoja valmiina. Silti
yksikin kerta sai verisuonen pullistumaan päässä. Raskauttavan asiasta tekee se, että sanoja oli terveysalan ammattilainen,
jolla luulisi olevan asiakaspalvelun perusteet hanskassa. Asiakkaiden ja potilaiden kohtaamisessa näkyy valitettavasti se,
ettei koulutus tuo kokemusta vammaisen kohtaamiseen. Esimerkiksi käymäni terveydenhoitajakoulutus ei ole tähän päivään mennessä sisältänyt vielä tuntiakaan kaikille pakollista
vammaisryhmiin tutustumista, eikä tule paria tuntia enempää sisältämäänkään. Sen sijaan on katsottu tärkeäksi opetella
tuntitolkulla mitä Florence Nightingale 1800-luvulla on tehnyt hoitotyön eteen. Kummalla lie enemmän merkitystä asiakkaiden tasa-arvoisen kohtaamisen kannalta 2000-luvulla?
Opetuksella olisi paljon tehtävissä sen kaltaisten tilanteiden
estämiseksi, jossa sairaalahoidossa ollutta levotonta kehitysvammaista oli pidetty kaksi vuorokautta lepositeissä. Kohtaamisen perusasiat, kuten näkövammaisen opastaminen tai puhevammaisen kanssa kommunikointi voivat tulla eteen tekipä sosiaali- ja terveysalan töitä missä yksikössä tahansa. Koko perheen kohtaamisessa olisi syytä olla mukana sydäntä ja
empaattisuutta. Muistan varmasti aina kun kaksikuukautisen
Reiman ollessa lastenosastolla hoitaja tuli arvioimaan, että lapsella voisi olla tarvetta vellille ”kun ei tuo sinun maitos taida
enää kovin hääviä olla”. Onneksi lääkäri tiesi, että äidinmaito hakkaa vellit mennen tullen. Puhumattakaan siitä miten
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Reimakka
tärkeää oli saada ruokkia lasta omalla maidolla, kun se sillä
hetkellä oli sylittelyn lisäksi ainoa keino auttaa. Hoitajan tokaisu oli vain puhdas osoitus siitä, ettei toisen asemaan eläytyminen kuulu automaattisesti joka hoitajan työkalupakkiin.
Tein äskettäin muutaman viikon harjoittelun aikuisten kehitysvammaisten parissa. Tunsin olevani omalla maaperällä,
liiaksikin. Huomasin pian, että tulevan työn on parasta löytyä jostakin muualta. Työ ja kotielämä söisivät voimavaroja
samalta kupilta, jonka pohja häämöttäisi pian. Fysiikkakaan
tuskin kestäisi ympärivuorokautista perushoitamista. Siinä
mielessä Reima on se kuuluisa paljasjalkainen suutarin lapsi, että vaikka ergonomia teoriassa on koulutuksen puolesta
hallinnassa, sen toteuttaminen kotona ei ole lainkaan rutiininomaista. Reimaa tulee nosteltua ja kanneltua kuormittavissa asennoissa kuin pientä vauvaa, vaikka painoa vauvalle
on tullut syntymästä melkein 10 kiloa lisää. Askel ergonomisemman arjen puolesta otettiin kun Reima sai kotiin uuden
hoitosängyn. Se säästää toivottavasti monta selkää. Samassa rytäkässä Reima siirtyi nukkumaan yöt omassa sängyssään. Muutos ei aluksi saanut suurta suosiota, mutta hiljalleen poika on ymmärtänyt, että äiti on lähellä vaikka ei olisikaan kasvot kiinni kasvoissa. Olin jo melkein valmis ehdottamaan Nobelin yörauhanpalkintoa Circadin-melatoniinin
kehittäjälle, mutta se olikin liian hyvää ollakseen totta. Meni vain muutama kuukausi siihen, että Reima tuli melatoniinille immuuniksi. Nyt sinnittelemme luomu-unilla ja elämme toivossa, että tauon jälkeen voisimme taas nauttia vähän
aikaa lääketieteen avusta.
annariikka.sivonen@gmail.com
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Uudenlaista
kuntoutusta
näkövammaiselle
nuorelle
leena honkanen

Vuoden alussa on alkamassa
mielenkiintoinen 16 – 22 -vuotiaille nuorille suunnattu kuntoutusprojekti, jossa harjoitellaan
itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja. Vuoden kestävä kuntoutus koostuu avo- ja laitosjaksoista sekä verkkokuntoutuksesta.

nN

uorisosihteeri Jutta Kivimäki Näkövammaisten
Keskusliitosta on
suunnitellut viimeiset puolitoista vuotta Meikäläistä metsästämässä -kuntoutushanketta. Yhdentoista vuoden kokemuksella työssä näkövammaisten nuorten parissa hän tietää mitkä ovat pahimmat kompastuskivet, jotka haittaavat nuoren sijoittumista työmarkkinoille tai sosiaalisiin verkostoihin.
– Näkövammainen nuori tarvitsee
muiden nuorten tavoin harjaantumista sosiaalisissa taidoissa. Näkövamma
tuo lisähaasteensa, koska moni on jää-
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nyt kaveripiiristä syrjään jo koulutiensä
alussa, eikä näin ollen ole pystynyt harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ikätovereidensa lailla. Aina vanhemmatkaan
eivät koe kovin tärkeäksi patistaa lastaan
tutustumaan kodin ulkopuoliseen maailmaan, Jutta Kivimäki kuvailee.
– Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisia taitoja ja itsenäisen elämän taitoja niin, että nuori voisi astua
opiskelijan elämään ja aikuisuuteen luottavaisin mielin. Osana tätä oppimista on
myös nuoren sitoutuminen vuoden kestävään kuntoutusjaksoon. Odotamme,
että kuntoutuja on omalta osaltaan aktiivinen ja haluaa löytää keinoja ja taitoja, jotka auttavat häntä kohti päämääriään ja unelmiaan.

Kuka pääsee kuntoutukseen
Meikäläistä metsästämässä on tässä vaiheessa kehittämishanke, eikä vielä avoin
kaikille halukkaille.
– Aloite uudenlaisen nimenomaan
nuorille suunnatun kuntoutusmallin
kehittämisestä tuli Kelan puolelta. Kela etsii vaikeavammaisten kuntoutukseen tähän aikaan sopivia vaihtoehtoja, Jutta Kivimäki kertoo.
– Me lähdemme aluksi liikkeelle suu-
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Jutun kuvat ovat Näkövammaisten
Keskusliiton Nuorisotoimen kesäleiriltä ja Nuorisofoorumista.

Jutta Kivimäki

Kuntoutuksen
tavoitteena on
vahvistaa sosiaalisia
taitoja ja itsenäisen
elämän taitoja niin,
että nuori voisi astua
opiskelijan elämään
ja aikuisuuteen
luottavaisin mielin.

Mitä on verkkokuntoutus
Perinteisen laitos- ja avokuntoutuksen
ohella Meikäläistä metsästämässä -hankkeessa kokeillaan verkkokuntoutusta
Opetusministeriön tuella. Kuntoutukseen kuuluu oleellisena osana nettikeskusteluja, jotka toteutetaan ohjaajan valvonnassa. Keskustelun avulla kuntoutusjaksojen oppeja syvennetään ja jäsennetään osaksi omaa arkea.
– Nettiportaalissa näkövammaiset
nuoret pystyvät käymään ohjattua keskustelua muiden näkövammaisten nuorten tai aikuisen kanssa ja tekemään heille annettuja välitehtäviä. Portaaliin rakennetaan mahdollisuus reaaliajassa
käytävään keskusteluun. Tämä keskustelu on käynnissä sovittuina aikoina ja
sille on sovittu tietty teema. Keskustelua ohjaa alan ammattilainen, Jutta Ki-
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vimäki kertoo.
– Työntekijän tehtävänä on sekä vastata nuorten kysymyksiin että esittää
heille uusia pohdinnan aiheita. Keskustelun ylläpitämiseksi työntekijä voi tarvittaessa esittää myös kärkkäitä väitteitä. Tämän lisäksi nuorilla on mahdollisuus käydä keskustelupalstoilla muutakin ajatustenvaihtoa. Myös keskustelupalstat toimivat ohjatusti. Siellä vierailee myös näkövammaisia nuoria aikuisia vertaistukihenkilöinä kertomassa
omia tarinoitaan käsiteltävästä aiheesta.
– Nettiportaalin kautta nuori raportoi hänelle annetuista välitehtävistä, jotka koskevat nuoren omaa elämää ja itsenäistymistä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi tutustuminen nuorisotaloon, erilaisten vapaa-ajan toimintojen selvittäminen omalla paikkakunnalla tai liikkuminen, Kivimäki kuvailee.
– Nuori pitää netissä myös omaa kuntoutuspäiväkirjaansa, jossa hän arvioi oman kuntoutuksensa toteutumista. Kuntoutuspäiväkirjaa pääsevät lukemaan projektityöntekijät sekä nuoren luvalla myös Kelan tutkimusosaston
hankkeeseen nimetyt tutkijat.

pi omaisten kanssa ja opastetaan heitä
paikallisten palvelujen käyttöön. Jälkimmäisellä jaksolla käsitellään myös nuorten viestit vanhemmille: mitä minä haluan, miten toivon että minua tuetaan.
– Vanhempien voimavaroja täytyy
tukea. Jos vanhemmat luovuttavat, ovat
liian väsyneitä tai ylisuojelevia, he eivät
pysty antamaan nuorelleen niitä eväitä,
joita hän tarvitsee omien unelmiensa toteuttamiseen, koskivatpa ne sitten työtä, opiskelua tai vapaa-aikaa.
Lisätietoja
Jutta Kivimäki 050 449 5022
sähköposti jutta.kivimaki@nkl.fi

Omaisille oma osansa
Jotta tarjotusta kuntoutuksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, myös
vanhempien tulee kokea hanke merkitykselliseksi.
– Omaisille on kaksi avojaksopäivää,
joiden aikana pohditaan mm. sitä miten tukea nuoren itsenäistymistä. Nuoren kanssa tehdyt verkostot käydään lä-

Jutta Kivimäki

rimpien sairaanhoitopiirien, TAYS:in ja
HUS:in alueilla. Mukaan mahtuu yhteensä 16 nuorta, joista puolet harkinnanvaraista kuntoutusta saavia ja puolet vaikeavammaisten kuntoutukseen
oikeutettuja. Ensisijaisesti haemme mukaan vielä kotona asuvia nuoria. Valituille asetetaan joitakin ennakkovaatimuksia. Kuntoutujan tulee olla omatoiminen päivittäistoiminnoissa ja hänellä pitää olla valmiudet käyttää tietotekniikkaa.
– Hakijat käyvät läpi seulan, jossa selvitetään nuoren todellista halua osallistua kuntoutukseen. Jakson onnistumiseksi kuntoutujan oma aktiivisuus ja sitoutuminen ovat tärkeitä.

Taitoa vaatii tämäkin. Miki tanssittaa
Medinaa Nuorisofoorumissa.
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Kuvaa ja ääntä
arjen avuksi
Näkömonivammainen lapsi saattaa hyötyä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä. Vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä voivat olla esimerkiksi tukiviittomat, kuvat tai
esinesymbolit. Sound & Picture (Ääni & kuva) hankkeessa lasten
kommunikointia tuetaan yhdistämällä valokuva ja siihen liittyvä ääni tietokoneen avulla.
Kimmo Korhola

kK

uvaa ja ääntä yhdistämällä käytt ö ön s a a d a a n
sekä näkö- että
kuuloaisti. Kuvista ja äänistä tehdään
esitys Powerpoint ohjelmalla. Esityksen
tekemistä varten täytyy ensin valokuvata
sopivat kuvat ja sitten äänittää kuvia vastaavat äänet. Esimerkiksi valokuvataan
perheen kissa ja koira ja äänitetään niiden ääntelyä. Yhdistetään kissan kuva ja
ääni yhdeksi diaksi, jolloin lapsi näkee
samaan aikaan sekä kissan kuvan että
kuulee sen naukumisen. Lisäksi aikuinen voi vielä sanoa kissan nimen tai se
voidaan kirjoittaa kuvan päälle. Seuraavassa tietokoneen näytölle ilmestyvässä
diassa on kuva ja ääni perheen koirasta.
Esitykseen voidaan liittää myös videokuvaa. Esitysten avulla voi opetella myös
perheenjäsenten nimiä tietokonetta hyödyntäen. Otetaan kuvat isästä ja äidistä
ja niihin äänitetään heidän sanominaan
heidän nimensä. Esitykset voidaan räätälöidä jokaisen lapsen omia tarpeita vastaaviksi ja aihepiiri voidaan valita lapsen
kiinnostuksen mukaan. Äänen tai kuvan
voi etsiä myös valmiina esim. internetistä mutta tuolloin tulee olla selvillä tekijänoikeusasioista.
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Näkövammaisten koulun avainoppilaat tallentavat ääntä esitystä varten. Arttu
soittaa kitaraa ja Taneli äänittää digisanelimella.

Tarvittavia välineitä lasten omien esitysten tekemiseen ovat digikamera ja
monilla lapsilla apuvälineenä toimiva digisanelin. Tietokoneessa tulee olla esitysten laatimista varten Microsoft Powerpoint tai sitä vastaava ohjelma. Lisäksi
tietokoneeseen voidaan asentaa internetistä ilmaiseksi saatavilla olevat Irfanview- ja Audacity-ohjelmat. Irfanviewta käytetään valokuvien koon muokkaamiseen ja Audacityä äänen muokkaami-

seen. Markkinoilla on paljon maksullisia äänen- ja kuvankäsittelyohjelmia
mutta Sound & Picture (S&P) -hankkeen ideana on, että tekniikka ja ohjelmat olisivat mahdollisimman laajasti
kaikkien ulottuvilla. Käytössä olisi ainoastaan ilmaisohjelmia.
Suomea eurooppalaisessa Comeniushankkeessa edustaa Jyväskylän näkövammaisten koulu (JNK). Hankkeessa
tuetaan näkömonivammaisten lasten
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Valmiita esityksiä käytetään helppokäyttöpainikkeiden avulla. Taneli seuraa esitystä luokan kanssa tehdystä
retkestä.

Sound & Picture -projektissa hyödynnetään informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa näkömonivammaisten
lasten kommunikaation tukemisessa.
Lapset nauttivat kokemusten muistelemisesta niistä tehtyjen tallenteiden
avulla.
kommunikaatiota nykytekniikan avulla. Yksi hankkeen tärkeimpiä tavoitteita
on levittää tietoa teknologian hyödyntämisestä kouluihin ja koteihin. Kaikki
hankkeeseen osallistujat edustavat näkövammaisten kouluja tai resurssikeskuksia. JNK osallistuu hankkeeseen viiden hengen moniammatillisella tiimillä. Tiimissä on mukana edustajat opetuksesta, kuntoutuksesta sekä oppilaskodin henkilökunnasta.

Lasten näkökulmasta
Hankkeessa mukana olevien koulujen
edustajat ovat valinneet omista kouluistaan tai yleisopetukseen integroitujen
oppilaiden joukosta niin sanotut avainoppilaat. Hankkeessa tehdään esityksiä
pääasiassa avainoppilaille, avainoppilaiden näkökulmasta ja tarpeista lähtien. JNK:n avainoppilaiden Artun ja Tanelin kohdalla tavoitteena on ulospäin
suuntautuvan kommunikaation tukeminen ja varsinkin oman valinnan tekemisen tukeminen esitysten avulla. Esityksen avulla voisi valita esimerkiksi kahden tai useamman tekemisen väliltä –
haluatko lähteä illalla puistoon vai uimaan? Avainoppilaat käyttävät tietokonetta apuvälineeksi saatujen helppokäyttöpainikkeiden avulla. Erilaiset esityk-
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set ja käyttötavat ovat testausvaiheessa
ja tarkoitus on selvittää oppilaiden kannalta parhaita vaihtoehtoja. Koulussa on
järjestetty hankeryhmän toimesta koulutusta myös muulle henkilökunnalle ja
menetelmää käytetään muidenkin kuin
avainoppilaiden kanssa. Esityksen voi
tehdä liittyen koulupäivään tai ihan yhtä hyvin vapaa-ajalla.
Esityksiä voidaan tehdä eri käyttötarkoituksiin. Digikuvien ja äänitteiden
avulla voidaan tehdä päiväkirjatyyppisiä tallenteita mukavista hetkistä; juhlista, retkistä, leireistä yms. Tietokoneen
avulla lapsi ja vanhemmat voivat sitten
muistella tapahtumia tai lapsi voi kertoa vanhemmilleen vaikkapa koulupäivän tapahtumista. Lisäksi tekniikalla voidaan valmistaa lapselle yksilöityä oppimateriaalia tai oman valinnan tekemistä tukevia esityksiä. Esitykset kulkevat
kodin ja koulun välillä vaikkapa muistitikulla tai sähköpostitse.
Lisätietoja aiheesta antaa
yhteysopettaja Päivi Lång
email: paivi.lang@jynok.fi
Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman
tuella. Komissio ei vastaa lehtiartikkelin
sisällöstä.

l Comenius-ohjelma

on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (2007-2013). Se
on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista.
l Hanke toteutetaan 2009-2011.
l Mukana hankkeessa on 10 EUmaata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Pohjois-Irlanti, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Italia, Irlanti.
l Hankekoordinaattorina toimii
erityisopettaja Gail Lawther Pohjois-Irlannista.
l Kahden vuoden aikana järjestetään neljä hanketapaamista.
l Tavoitteena hyödyntää vapaasti
jaettavaa informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa näkömonivammaisten lasten kommunikaation tukena.
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Partio

sopii kaikille
Sisupartio on osa partiotoimintaa. Suomessa toimii useita sisuvartioita ja lippukuntia, myös kolme näkövammaisille tarkoitettua vartiota.
Eija Rissanen

jJ

aakko Marttila (16) on
yksi kolmesta Kilkeleirille osallistuneesta näkövammaisesta
partiolaisesta. Hän istuu penkillä juttelemassa muiden savussaan olevien partiolaisten kanssa. Lounas on juuri syöty ja vielä on hetki aikaa rentoutua tai
käydä juomassa kahvikupillinen yhdessä leirin monista kahviloista ennen seuraavan päiväohjelman alkua.
Ennen Kilkettä Jaakko on ollut mukana oman lippukuntansa Sinivuorten
Tyttöjen lippukuntaretkillä ja kesäleirillä
mutta 10 500 partiolaista samassa paikassa samaan aikaan on uutta. Kilkkeelle
hänet sai lähtemään leirin kansainvälisyys ja halu kokea suurleirin tunnelma.
Suurleiritunnelmaa Jaakko on kokenut leirin yhteisissä ohjelmissa, joista hän on ollut mukana avajaisissa, kansainvälisyysillassa ja päättäjäisissä. Leirin monet kahvilat ja pehmiskioski ovat
myös olleet Jaakon suosikkeja. Lisäksi
hän on ehtinyt vierailla myös Kilkkeen
Suoralla olevassa Partioaatteen Talossa.
Kilkkeelle osallistui noin 500 ulkomaista partiolaista niin leiriläisinä kuin
johtajinakin. Sisuryhmän mukana kulkenut saksalainen partiolainen antoi
Jaakolle mahdollisuuden tutustua partion kansainvälisyyteen ja harjoitella
kielitaitoa.
– On ollut kiva tutustua ulkomailta tulleisiin partiolaisiin ja jutella hei-
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dän kanssaan, kun kerta osaan ruotsia
ja englantia, Jaakko sanoo.

hon tehtiin Kilkkeen logo sokerin ja paperimuotin avulla, hän jatkaa ylpeänä.

Taitoja ja haasteita

Leirielämä sujuu hienosti

Jaakko on myös oppinut Kilkkeen päiväohjelmissa monia uusia taitoja, jotka
ovat varmasti hyödyllisiä niin hänen
partiourallaan kuin partion ulkopuolella. Leirin aikana hän onkin päässyt
kokeilemaan melontaa, tulen tekemistä perinteisesti tuluksilla ja sään ennustamista. Sään ennustaminen oli mennyt
ihan nappiin, kun Jaakko oli luvannut
helteiden jatkuvan koko leirin loppuun
asti. Lisäksi Jaakko on takonut sepän pajassa itselleen metallisen, kolikon muotoisen leirimerkin.
Omassa vartiossaan Jaakko suorittaa Suomen Partiolaisten seikkailija ohjelmaa. Suorituksia kuitenkin tehdään
valikoiden ja niitä joudutaan soveltamaan, koska valmista sisupartio-ohjelmaa Suomen Partiolaisilla ei ole. Tämä
kuitenkin mahdollistaa, että partio-ohjelma voidaan sisuvartioissa räätälöidä
jokaiselle sisulle sopivaksi. Kilkkeelläkin Jaakko ja hänen oma sisuohjaajansa Karoliina Puhakka kävelivät haikilla
omia polkujaan, mutta tekivät parhaansa mukaan haikin rasteilla olleita tehtäviä. Ruokarastilla muun muassa syntyi
komea täytekakku juhlistamaan partion 100-vuotista taivalta.
– Laitettiin trangian paistinpannuun
hiekkaa, jottei kakku jää kiinni reunoihin paistettaessa, Jaakko kertoo. – Ja koristeeksi laitettiin vadelmakiisseliä, jo-

Jaakko on Kilke-leirin ajan asustellut
noin 50 sisupartiolaisen ja heidän ohjaajiensa kanssa Kalevan alaleirissä olevassa sisusavussa. Kilkkeellä on myös muita
sisupartiolaisia, jotka asuvat omien lippukuntiensa kanssa ympäri leirialuetta.
Jokapäiväinen elämä leiriolosuhteissa on
sujunut erinomaisesti.
– Suihkussa on ollut helppo käydä
kun se on lähellä, Jaakko kertoo ja osoittaa noin 50 metrin päässä olevaa leirin
suihkutilaa. – Maasto on haastavaa, mutta omassa savussa liikkuminen on helppoa kun tietää missä kivet ja kannot ovat.
Vaikka Kilkkeellä on ollut mukavaa,
on Jaakko kymmenen leiripäivän jälkeen
jo valmis lähtemään kotiin. Haaveissa
siintää jo seuraava leiri ja sille osallistuminen. Partiota Jaakko ei ole valmis lopettamaan vielä pitkään aikaan.
– Ihan kuka tahansa voi olla partiossa. Partioon kannattaa tulla, koska siellä on hauskaa, Jaakko sanoo.

Partio on kaikille avoin ja kansainvälinen liike, johon kuuluu Suomessa
70 000 ja koko maailmassa 38 miljoonaa partiolaista. Toiminta tapahtuu
850 lippukunnassa ympäri Suomea.
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Jaakko Marttila osallistui partiolaisten kansainväliselle suurleirille
Hämeenlinnan Evolla kesällä 2010.

Finnjamboree 28.7.–5.8.2010

T

erveiset partiolaisten kansainväliseltä suurleiriltä Hämeenlinnan
Evolta. Leirille kokoontui 10 000 partiolaista eri puolilta maailmaa. Leiri oli rakennettu keskelle metsää, kuivaan kangasmaastoon järvien ympäröimälle alueelle. Hellesää vallitsi lähes koko leirin
ajan, että kuumaa riitti jo ilman saunaakin. Leiri muodostui neljästä alaleiristä
ja niiden alaisista savuista. Savussa majoittui yhdessä noin viisikymmentä partiolaista, ja samassa teltassa teltan koon
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mukaan kahdesta kymmeneen partiolaista. Oma partioryhmäni Villit Leijonat
majoittui Kaleva-alaleirin savussa numero 428. Leirin aikana partiojoukkueet
suorittivat erilaisia partiotehtäviä omien kykyjensä mukaan maalla ja vedessä.
Leirialueen maasto oli vaihtelevaa ja sovelsimme tehtäviä mahdollisuuksiemme
mukaan. Osallistuin myös vuorokauden
mittaiselle kovalle reissulle Haikille, jossa
vaellettiin vaikeassakin maastossa ja yövyttiin laavulla. Lisäksi kävin melomassa

intiaanikanootilla. Iltaisin oli viihdykkeenä aina hauskoja ohjelmia alaleirien välillä, esimerkiksi kuorosota jossa voittaja ratkaistiin lopuksi huutamalla. Elävää
musiikkia kuului ohjelmalavalta joka ilta.
Leiri päättyi spektaakkelimaisiin päättäjäisiin, joissa musiikki raikui ympäri metsää. Leiri oli kokemuksena ikimuistoinen.
Tulipahan tuokin ihme koettua. Kuten
partiovyössäkin lukee, ole valmis.
Jaakko Marttila 16v
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Oo mun kaa! -kerhot keväällä 2011
Oo mun kaa! -kerhot ovat Näkövammaiset lapset ry:n lasten ja nuorten toimintaa. Kerhokertojen tarkemmat sisällöt varmistuvat alkuvuodesta ja niistä voi tiedustella suoraan kerhojen ohjaajilta.
Helsinki
tiistaisin 11.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5.
Nuorisotalo Merirasti
Jaluspolku 3, Helsinki
Lisätiedustelut:
Hanna Anttila, 041 527 0526,
hanna.anttila@iki.fi

Jyväskylä
tiistaisin 11.1. alkaen
8.2. Ystävänpäivä
8.3. Askartelu
5.4. Shoppailu, kaupungille
10.5. Retki
Keski-Suomen Näkövammaiset ry
Eeronkatu 7 B 19, Jyväskylä
Lisätiedustelut:
Ida-Maria Nikula, 0440 535 772,
ao74296@jao.fi

Tampere
maanantaisin 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5.
Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Kuninkaankatu 8 A 4, Tampere

Lisätiedustelut:
Mariia Iisakka, 045 633 9534,
mariia.iisakka@gmail.com

Turku
keskiviikkoisin 12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5.
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Läntinen Pitkäkatu 37, Turku
Lisätiedustelut:
Antti Rusi, 0400 879 820,
lihashabakramppi@gmail.com

Oulu
Oo mun kaa! -liikuntakerho kokoontuu koulun lukukausien
ajan joka torstai klo 18-19 alkaen 13.1.
Lasten liikkuessa kokoontuu vanhempien porinaryhmä viereisessä huoneessa. Tervetuloa mukaan kaikki näkövammaiset
lapset liikkumaan ja aikuiset porisemaan!
Hintan seurakunta,
Hintantie 89, 90650 Oulu
Lisätiedustelut:
Minna Tikka, 045 678 2951,
minna.tikka77@gmail.com

Roosa Mattila, Matti Puusaari ja Raisa Kuusela Oulun Oo mun kaa! -liikuntakerhossa syksyllä 2010.
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Halloween-viikonloppu
kuvat: jorma väisänen
Kuusi aktiivista perhettä vietti Halloweeniä Ylöjärven Koivupuistossa. Kaikki olivat aloittaneet
valmistautumisen viikonlopun viettoon hyvissä ajoin jo kotona, mutta paikanpäälläkin oli vielä paljon tehtävää. Pullien leipominen hoidettiin
yhteisvoimin ja pukuja ja naamioita viimeisteltiin.
Suomalaiseen Halloweeniin kuului tietysti myös
sauna.
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lomia ja apurahoja

Lomalle vuonna 2011
sS

okeain Lasten Tuki
ry:llä on useita lomia, jotka ovat toistuneet vuodesta toiseen, mutta aina on jotain uuttakin. Ensi
kesänä on suunnitteilla tandempyöräilyretki Turun saaristoon. Onnelan täysihoitolaloma toteutuu ensi kesänä toisen kerran, niin tyytyväisiä tänä vuonna siellä olleet perheet olivat majatalon
tunnelmaan ja palveluihin.
Yhdistyksemme lomilla voitte päästä kokeilemaan uusia tandempyöriä tai
erilaisia maastorattaita, joita aina tarvittaessa vuokraamme Malikkeesta lomaviikoillemme. Oli hauska huomata helteisellä Porvoon mukulakivikaduilla,
kuinka käyttökelpoiset vaativiin maastoolosuhteisiin suunnitellut rattaat olivat.
Järjestämme mielellämme myös
kylpylälomien lisäksi ”kulttuurilomia”
kohteisiin, jotka lapsiperheitä erityisesti
kiinnostavat. Toiveita kannattaa lähettää
sähköpostilla Rillalle. Tammikuussa on
jo tulossa Aulangon kylpyläloman yhteydessä käynti taidenäyttelyssä ja suunnitteilla on myös nukketeatteriin meno.
Perheliikunta ja -ulkoilupäivä ”Lumilauantai” toteutuu jälleen kolmella
paikkakunnalla helmikuussa. Ellivuoressa ja Porvoon Kokonniemessä on aiheena laskettelu ja Leppävirralla Vesileppiksessä maastohiihto, luistelu ja uinti.
13.2. Ellivuoren tapahtumaan on Rillalle ilmoittautumiset. Kaikki ovat tervetulleita, tilaisuus on kaikille avoin. Ensikertalaisille on tarjolla ilmaista hiih-
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donopetusta. Lumilauantain järjestelyissä ovat mukana Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Invalidiliitto, Malike-toiminta, Vammaisperheiden
monitoimikeskus ry/Jaatinen ja yhtenä
rahoittajana Sokeain Lasten Tukisäätiö.
Rakennan vasta ensi vuoden toimintasuunnitelmaa, mutta sen voin jo luvata, että Huittisten ratsastusloma, Tukholman risteily, Kaakanan ja Mehtolan
omatoimilomaviikot, Ilomantsin luontolomat, Nötön saaristoloma ja moni
muu jo hyväksi koettu loma toteutuu
myös vuonna 2011.
Yhdistyksemme lomajonoissa on
runsaasti perheitä, kuitenkin lomille
kannattaa aina hakea. Oman perheen lomaa on hyvä varautua jonkin aikaa odottamaan, mutta joskus voi peruutuspaikalle päästä pikaisestikin. Meihin päin
kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä.
Haluan kiittää kaikkia tänä vuonna lomillamme olleita perheitä. Tunnen, että yhdessä kehitämme lomatoimintaamme aina vain paremmin palvelemaan juuri teitä. On ilo aina nähdä lasten tutustuvan toisiinsa ja leikkivän yhdessä. Joskus lomillemme tulee
kaksi perhettä, jotka ovat vanhoja ystäviä ja ennen lomaa viestien vaihto on
jo tiivistä. Joskus tutustuminen alkaa lomalla ja mahdollinen yhteydenpito jatkuu myöhemmin.
Rilla Aura-Korpi

Sokeain lasten tuki ry
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
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lyhyesti

Diagnoosi: tavallinen lapsi
Kodin arjessa jokainen lapsi on tavallinen. Kodin ulkopuolella, päiväkodissa ja koulussa, alkaa luokittelu: normaali, erityinen, poikkeava. Jos mittapuuna käytetään täydellistä lapsuutta, päädytään määrittelemään kaikki lapset enemmän tai vähemmän epänormaaleiksi.
Teos Tavallisen erityinen lapsi – yhdessä tekemisen toimintamalleja määrittelee kasvatusjärjestelmän tärkeimmäksi kysymykseksi sen, kenen asiantuntemukseen luotetaan oppimisen
ja kasvun edellytyksiä arvioitaessa.
Kun ongelmatilanteissa lapsi luokitellaan erityiseksi, vastuu
voidaan siirtää erityisasiantuntijoille.
He määrittelevät lapselle annetut tavoitteet ja sivuuttavat
vanhempien asiantuntijuuden omaa lastaan koskevissa asioissa. Ammattilaisten omien arvioiden mukaan vain neljäsosa
työskentelee lasten varhaisvuosina perheen tarpeita kuunnellen.
Uutuusteoksessa tartutaan ajankohtaiseen asiaan: vanhempien ja ammattilaisten yhteistyö kuuluu puheissa, mutta ei näy
käytännössä. Lapsuus rakentuu kodin, koulun ja päiväkodin arjesta. Jokaisen osapuolen asiantuntijuutta tarvittaisiin lapsen
hyvän ja turvallisen kasvuympäristön luomiseen.
Kirjan kirjoittajat ovat erityispedagogiikan asiantuntijoita.
Paula Määttä on johtanut 20 vuotta tutkimusta, jossa on selvitetty, miten perheet pärjäävät ammattilaisten kanssa. Anja
Rantala puolestaan perehdyttää opiskelijoita monitahoiseen
yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston lehtorina.
Paula Määttä – Anja Rantala
Tavallisen erityinen lapsi
Yhdessä tekemisen toimintamalleja
PS-kustannus, 2010 nid. 259 s., hinta 37,ISBN 978-952-451-442-2

BSF-kalenterit 2011
Koko perheen käyttöön soveltuva kalenteri.
Myös näkevien numerot koholla.
Mustavalkokontrastin avulla hyvä näkyvyys.
Kalenterikokonaisuus 25 e + postitus.
Lisätiedot ja tilaukset:
Suomen Näkövammaispalvelu Oy BSF
puh. (09) 715 214 tai 0400 415 919
pertti.lindblom@elisanet.fi
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Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen
vammaisuus
Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus on kokoelma kirjoituksia, jotka perustuvat vammaisuutta käsitteleviin pro gradu -tutkielmiin. Sen julkaisijan, Suomen Vammaistutkimuksen Seuran, tarkoituksena on ensisijaisesti yhteiskuntatieteellisen tai sosiaalisen vammaistutkimuk
sen edistäminen. Kiinnostuksen kohteena ovat sosiaaliset,
yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät ja prosessit, joiden kautta vammaisuuden ilmiö saa muotonsa.
Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 2. vuosikirja Kehitysvammaliiton selvityksiä 7
Toim. Simo Vehmas
Hinta 20 €
Myynti:
Oppimateriaalikeskus Opike
• kauppa.kehitysvammaliitto.fi, opike@kvl.fi
• (09) 3480 9350
Granum, granum.uta.fi
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Sopeutumisvalmennuskurssit kevät 2011
l

Näkövammaiset alle 2 v lapset I ja II

10. – 14.1.2011		
(2. kurssijakso 29.8.-2.9.2010) kurssinumero 39673
Kurssiin sisältyy kotikäyntejä yhdessä sairaalan kuntoutusohjaajan kanssa.
l

Heikkonäköiset yläkouluun siirtyvät lapset

19.-21.1.2011 kurssinumero 40364
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
l

Näkö/monivammaiset 5 - 6 v lapset

Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 3 - 4 v lapset ”Minä
itte”

l

28.3. – 1.4.2011 kurssinumero 39712
l

11. – 15.4.2011 kurssinumero 39713

Koulunsa aloittavat sokeat ja syvästi heikkonäköiset
lapset

l

18.-20.4.2011 kurssinumero 40368
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)

7. – 11.2.2011 kurssinumero 39683
l
l

Sokeat ja heikkonäköiset yläkouluun siirtyvät lapset

9. -11.2.2011 kurssinumero 40365
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
l

Heikkonäköiset 3. lk:lle siirtyvät lapset

21.-23.2.2011 kurssinumero 40366
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
l

Näkö/monivammaiset alle 2 v lapset

21. – 25.2.2011 kurssinumero 39685
l

Heikkonäköiset 5 - 6 v lapset

Näkö/monivammaiset 2 - 5 v lapset

Heikkonäköiset 2 - 5 v lapset

2. – 6.5.2011 kurssinumero 39687
l

Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 5 - 6 v lapset

16. – 20.5.2011 kurssinumero 40362

Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 6 - 8 v lapset
”Leikistä liikuntaan”

l

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

13. – 17.6.2011 kurssinumero 39716

7. - 11.3.2011 kurssinumero 39682
l

Sokeat ja heikkonäköiset 3. lk:lle siirtyvät lapset

21.-23.3.2011 kurssinumero 40367
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
l Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 2 - 3 v lapset
”Taaperokurssi”

Näkövammaisten Keskusliitto ry
Lasten kuntoutus
Krista Kortelainen
(09) 3960 4531, krista.kortelainen@nkl.fi

21. – 25.3.2011 kurssinumero 39691

Nääkkö nää
Seminaari lasten aivoperäisistä näkövammoista
27. - 28.1.2011 Haaga-Helia, Helsinki
Kaksipäiväisessä seminaarissa lähestytään lasten näönkäytön arviointia ja kuntoutusta moniammatillisesta näkökulmasta. Osallistujat perehtyvät eri tahojen toimintatapoihin
ja -käytäntöihin.
Seminaarin kohderyhmä on HUSin, Kymenlaakson ja Ete-
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lä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueella yleis- ja erityisopetuksessa, päivähoidossa, terapia- ja erityispalveluissa, keskussairaaloissa sekä järjestöissä työtä tekevät, jotka kohtaavat lapsia ja nuoria, joilla on aivoperäinen näkövamma.

Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautumisohjeet
löytyvät osoitteesta http://naakkonaa.info
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yhdistys 2011

Näkövammaisten peruskoululaisten liikunnallinen
perhekurssi 25.–30.7.2011
KELA kurssinumero 39356

Kuvat kesän 2010 kurssilta. Kuvaaja Sari Karjalainen.

Näkövammaiset lapset ry:n liikunnallinen kuntoutuskurssi peruskouluikäisille näkövammaisille lapsille perheineen Kunnonpaikassa Siilinjärven Vuorelassa.
Kurssilla liikutaan monipuolisesti. Ohjelmassa on uintia, melontaa, kuntosaliharjoittelua, yleisurheilua, liikkumistaidon ohjausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. Tietenkin
kurssilla vietetään myös sauna- ja nuotioiltoja.
Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille
perheenjäsenille maksuton.
Kurssille voivat osallistua 8–15 -vuotiaat näkövammaiset lapset, joilla ei ole muita vaikeasti liikuntaa haittaavia liitännäisvammoja sekä heidän perheenjäsenensä. Kurssille otetaan 15
kuntoutujaa perheineen.

Kurssille hakeudutaan näin:
1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä kaavake KU102 (Kuntoutushakemus). Kurssin numero on 39356.
Kurssinumeron avulla Kelan virkailijat osaavat antaa oikean
kaavakkeen.
2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa kuvata tarkoin näkövamman aiheuttama haitta liikkumisessa ja selviytymisessä samoin kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.
3 Liitä mukaan jäljennös voimassa olevasta kuntoutussuunnitelmasta. Vaikeavammaisen kuntoutusta hakevan (alle 16-vuotiaan ylin tai korotettu vammaistuki) kuntoutussuunnitelma ei
saa olla yli kolmea vuotta vanhempi. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakevan (alle 16-vuotiaan perusvammaistuki) kuntoutussuunnitelman pitää olla alle vuoden vanha. Kuntoutussuunnitelmassa täytyy olla maininta suosituksesta ko. kurssille.
Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset mahdollisista muista kuntoutusta puoltavista lausunnoista.
4 Hakemus liitteineen lähetetään maaliskuun 15. päivään
mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon,
Malminkaari 15, 00700 Helsinki.
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan maaliskuun 21. päivään mennessä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.
Tiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry
puh. (09) 752 2540
nlt@silmatera.fi
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Pääsiäisleiri
Pääsiäisleiri pidetään tänä vuonna 22.–24.4.
Hotelli Peurungassa Laukaassa.
Hinnat:
Näkövammaiset lapset ry kustantaa näkövammaisen lapsen
pääsiäisen.
Saattajan maksu on 34 euroa.
Muut perheenjäsenet maksavat viikonlopusta seuraavasti:
l aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret 150 euroa
l 4-13 -vuotiaat lapset 70 euroa
l alle 4-vuotiaat maksutta
Leirimatkoja ei korvata.
Hinnat sisältävät majoituksen, ruoat (aamiaisen, lounaan ja
päivällisen) tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän lounaaseen, asiakassaunojen käytön sekä kivaa leiriohjelmaa. Huom.
Peurungan kylpyläosasto on leirin aikana suljettu remontin
vuoksi. Leiripaikkaan voit tutustua osoitteessa www.peurunka.fi
Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää www.silmatera.fi -sivustoilla tai tilata toimistolta. Ilmoittautumiset 11.3. mennessä.

Vanhempien viikonloppu
Vanhempien viikonloppu 19.–20.3.2011 ja yhdistyksen vuosikokous 20.3. klo 10
Holiday Inn -hotellissa Tampereella.

Oo mun kaa! -seikkailuleiri
Oo mun kaa! -leiri järjestetään Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa, Ylöjärvellä 8.–12.6.
Leiri on suunnattu 8-13 -vuotiaille. Mukaan mahtuu 12 näkövammaista lasta. Leirillä seikkaillaan, uidaan ja pelataan yhdessä uusien ja vanhojen kaverien kanssa. Ja mikä sen parempaa
kuin illalla touhukkaan päivän jälkeen istahtaa iltanuotiolle.
Hinnat:
Leirin omavastuu on 125 euroa. Hintaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) sekä leiriohjelma. Leirimatkoja ei korvata. Kunnan sosiaalitoimelta voi tarvittaessa anoa henkilökohtaista
avustajaa lapselle leiriviikoksi sekä avustusta lapsen leirimaksuun.
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy www.
silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi pyytää myös yhdistyksen toimistolta. Hakemukset on oltava yhdistyksen toimistossa
viim. 6.4. mennessä.

Viikonlopun omavastuu on 60 euroa/hlö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot).
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti. Pysäköintimaksu hotellin
parkkihallissa on 10 euroa/vrk, jonka osallistujat maksavat itse.
Viikonloppuun haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy www.silmatera.fi -sivustoilta. Voit myös tilata lomakkeen
toimistolta. Pelkästään vuosikokoukseen osallistujille yhdistys
tarjoaa lounaan, joten ilmoittautuminen siinäkin tapauksessa
on tärkeää. Ilmoittautumiset viim. 4.2. mennessä.
Vanhempien viikonloppuna aikuiset juttelevat ja rentoutuvat keskenään, joten lastenhoitoa kannattaa alkaa jo kysellä
mummeilta ja kummeilta.
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Voimaa vertaisuudesta!
Perhekurssi (RAY sopeutumisvalmennus)
Kavereita, keskusteluja, leikkiä ja temmellystä –
lähde perhekurssille 4.–9.7. Kannonkosken Piispalaan.
RAY:n tukema kurssi on suunnattu ensisijaisesti näkövammaisille 0-11-vuotiaille lapsille perheineen.
Kurssilla vietetään aikaa perheiden kesken ja nautitaan leirin
monipuolisesta ohjelmasta. Näkövammaisille lapsille ja heidän
sisaruksilleen on järjestetty omaa ohjelmaa silloin, kun vanhemmat keskustelevat vertaisryhmässään. Luvassa on uintia,
iltanuotioita ja ennen kaikkea vertaistukea.
Hinnat:
l Näkövammainen lapsi ja yksi saattaja osallistuvat leirille ilmaiseksi.
Muut perheenjäsenet maksavat leiriviikosta seuraavasti:
l aikuiset ja 15–18-vuotiaat nuoret 140 euroa
l 4–14-vuotiaat 90 euroa
l alle 4-vuotiaat maksutta
Hinnat sisältävät täysihoidon (aamiainen, lounas, päivällinen,
iltapala ja majoitus) sekä leiriohjelman. Leirimatkoja ei korvata.
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy www.
silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi pyytää myös yhdistyksen toimistolta.
Hakemusten on oltava yhdistyksen toimistolla 6.5.
mennessä.
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Loma Huhmarissa
Näkövammaiset lapset ry:n kautta haettava
Perhelomat ry:n järjestämä tuettu loma 11.–16.7.
Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.
Huhmarissa on loistavat puitteet leppoisalle lomailulle. Rannan ja luonnon läheisyys sekä sisätilat allasosastoineen kutsuvat viettämään aikaa. Ja sillä välin, kun koko perhe rentoutuu
yhdessä, Huhmarin keittiö valmistaa herkulliset täysihoitoateriat. Huhmarissa on mahdollisuus osallistua myös ohjattuihin
vapaa-ajan ohjelmiin. Lue tarjonnasta osoitteessa:
www.lomakeskushuhmari.com.
Näkövammaiset lapset ry:n kautta tuetulle lomalle voi hakeutua kahdeksan näkövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena on esim. lapsen sairauden tai vammaisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus tai muut vastaavat seikat. Tukea voidaan myöntää peräkkäisinä vuosina vain erittäin painavista syistä.
Lomalle hakeudutaan Näkövammaiset lapset ry:stä saatavalla
hakulomakkeella. Hakulomake on palautettava huolellisesti
täytettynä 26.4. mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon. Yhdistys esivalitsee lomatuen saajat ja lähettää ehdotuksen Perhelomille. Perhelomat ry tekee lopullisen päätöksen ja vastaa kaikesta muusta lomaan liittyvästä. Perhelomien
puhelinnumero on (09) 763 893.
Hinnat:
Aikuiset maksavat lomasta 110 euroa/henkilö (sisältää majoituksen ja täysihoidon).
Alle 16-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.
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Oheisella lomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterä-lehden tilauksen. Täytä lomake
huolellisesti ja lähetä 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.

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

Uusi osoitteemme on:
Malminkaari 15, 00700 Helsinki
Puhelin: (09) 752 2540
Sähköposti: nlt@silmatera.fi
Netti: www.silmatera.fi

