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Ihmisen arvo

S

ain tyttäreni poikaystävältä joululahjaksi Oliver Sacks’in kirjan Mies,
joka luuli vaimoaan hatuksi.
Oliver Sacks (s. 1933) on neurologian ja psykiatrian professori, joka kirjoittaa potilastarinoita niin, että tavallinen lukijakin ymmärtää, mistä puhutaan. Kuuluisa elokuva, Awakenings (Heräämisiä), jossa Robin Williams ja Robert de Niro ovat pääosissa, on tehty Sacksin kirjoitusten pohjalta.
Mies, joka luuli vaimoaan hatuksi -teoksessa kerrotaan tavallisuuden ulkopuolella elävien ihmisten kohtaloista. Neurologisen vamman tai häiriön tähden heitä
pidetään kummallisina tai hulluina. Kun muut ihmiset näkevät heidät oireidensa
kautta, Sacks pohtii ihmisyyttä ja kyseenalaistaa normaaliuden ja sairauden välisen rajan. Kirjan sanomaksi nousee ihmisen arvo sellaisena kuin hän on.
Kirja herätti ajattelemaan. Jokapäiväisessä arjessa kohtaamme hyvin monenlaista erilaisuutta. Onko normaali ja arvokas vain sellainen, joka on kyllin samanlainen ja samanmielinen kuin olen itsekin? Erilaisuus on helposti haitta, joka kiireisessä arjessa kerää osakseen tylyyttä ja ärtymystä. Rajan minun ja tuntemattoman väliin voi vetää vaivatta. Työläämpää on purkaa muureja, mutta jos uskaltaa
olla vilpittömästi kiinnostunut elämästä, joka on itselle vierasta, ehkä pelottavaakin, saa vastalahjaksi rikkaita kokemuksia, ymmärrystä ja oppii hiukan nöyryyttä
maailman moninaisuuden edessä.
Olin muutama viikko sitten erään maahanmuuttajaystäväni tukena Kelassa. Hänellä oli entuudestaan negatiivisia kokemuksia viranomaisten kanssa asioimisesta
ja olin valmistautunut siihen, että ystäväni saama kohtelu olisi parhaimmillaankin asiallista. Ilahduin suunnattomasti, kun virkailija osoitti vilpitöntä kiinnostusta ystäväni tilanteeseen ja halusi kuulla jopa hänen kotimaastaan. Hän jakoi auliisti neuvoja, miten toimia tästä eteenpäin, miten selvitä. Olin melkein
liikuttunut, vaikka mies tiskin toisella puolella teki vain tehtävänsä. Monista muista poiketen hän teki sen toista ihmistä, hänen
arvoaan, kunnioittaen.
Työni kautta tiedän, että moni vammaisen lapsen perhe on
kokenut ihmisten ymmärtämättömyyden tai epäluulon omassa
elämässään. Meillä on aika vähän mahdollisuuksia muuttaa
muita, mutta itseämme voimme ainakin yrittää. Sillan toisen ihmisen maailmaan voi rakentaa ystävällisin sanoin ja elein. Ei se aina onnistu, mutta aika
vähän menetettävää silti on. Kun kuuntelee, kunnioittaa ja kannustaa, saattaa tapahtua ihmeitä.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

anne latva-nikkola
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Teksti Leena Honkanen

PoikamiesIlmari Nummisen (22) jokainen päivä on
erilainen. Työ, treenit ja tytöt pitävät liik-

elämää

keessä ja elämä maistuu.

K

eväällä 2007 Ilmari Numminen oli 18-vuotias;
edessä olisivat intti ja autokoulu, kesä ja kaverit.
Jalkapallotreeneissä hän
huomasi, että jotain oli
muuttunut – häikäisy esti näkemästä kentän tapahtumia kunnolla. Ilmarin näkö alkoi heiketä hyvin nopeasti, muutamassa viikossa.
– Luulin ensin, että tarvitsen varmaan
silmälasit, joilla näkö korjautuisi. Näöntarkastuksessa todettiin, että tässä on nyt
kyse jostain aivan muusta. Niin jouduin
tarkempiin tutkimuksiin.
– Tutkimusten ja tulosten välinen odotusaika oli rankkaa. Epäilyt pyörivät mielessä; syövän mahdollisuuskaan ei ollut
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pois suljettu, Ilmari Numminen muistelee.
– Lopulta sain diagnoosin: Leberin perinnöllinen näköhermosairaus. Näkövamman haitta-asteprosentiksi määriteltiin
100. Perinnöllisyyden tähden myös kolme sisarustani tutkittiin ja heidän todettiin kantavat samaa geeniä. Jo heti seuraavana vuonna minua muutaman vuoden
vanhempi siskoni huomasi näön heikkenemisen oireet.

Lähihoitajaksi en halua
Diagnoosin saadessaan Ilmari oli opiskellut vuoden maanmittaus- ja kartoitusalaa, joka ei enää heikenneen näön
vuoksi onnistunut.
– Ei minua oikeastaan pakollinen alan
vaihto haitannut, olin jo muutenkin miet-

tinyt, oliko ala minulle oikea. Kaikkein
vaikeinta oli futiksen jättäminen, koska
se oli intohimoni.
Diagnoosin jälkeen asiat etenivät nopeasti ja nuoren miehen kesäsuunnitelmat muuttuivat täysin.
– Kun keväällä sain diagnoosin, olin
jo kesällä kuntoutuksessa Iiriksessä. Siellä kartoitettiin tulevaisuutta myös ammatin kannalta. Ja jo samana syksynä aloitin
opinnot Arlainstituutissa Espoossa, jossa talven aikana kokeilin erilaisia opintovaihtoehtoja valmistavalla linjalla. Koska liikunta ja urheilu ovat olleet minulle aina tärkeitä, fysioterapia-ala kiinnosti, mutta opintoihin pääsy vaati, että minulla olisi joku perustutkinto alla. Niinpä
minulle ehdotettiin lähihoitajaopintoja.
– Ei ikinä lähihoitajaksi! Koko ajatus
tuntui naurettavalta. Seuraavana syksynä kuitenkin aloitin opinnot, tosin hy-
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vin vastentahtoisesti. Valmistuin viime
keväänä ja pääsin töihin Espooseen Pihlajakoti Oy:n mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikköön. Nyt tuntuu siltä, että en vaihtaisi tätä työtä mihinkään edes paremman palkan toivossa. Tämä on hieno työ, saa puuhata ihmisten kanssa. Ja muutenkin mielenterveys- tai vammaispuoli kiinnostaa, Ilmari Numminen sanoo.

Suomi tarjoaa mahdollisuuksia
Ilmari Nummisen synnyinmaa on Nicaragua.
– Olemme eläneet kahden maan ja
kahden kulttuurin välissä. Äitini on nicaragualainen ja isäni suomalainen. Vuonna 2000 muutimme pysyvästi Suomeen,
koska täällä oli paremmat mahdollisuudet käydä koulua ja opiskella. Nicaragua
on hyvin köyhä ja korruptoitunut maa,
joten siellä tulevaisuus olisi ollut paljon
epävarmempi.
– Suomeen tullessani tulin kouluun
neljännelle luokalle. Lentokentällä lähtiessämme Nicaraguasta opettelin sanomaan ”kiitos” ja ”joo” suomeksi. Muuten olemme espanjankielinen perhe; sisarusteni kanssa puhumme keskenämme espanjaa, kertoo Ilmari, jonka suomen kielessä ei kuulu vierasta korostusta.
Sukua Ilmarilla on Nicaraguassa hänen omien sanojensa mukaan ”riittävästi”. Facebookin kautta yhteys sukulaisiin
säilyy ja sinne tekee mieli lomailemaankin, mutta elämä on Suomessa.
– Olen omasta mielestäni aika suomalainen: ujo ja rauhallinen. Pikkuveljessäni on enemmän tulista latinoverta.

Näkövamma ei ole pysäyttänyt
Ilmari Nummista: huumoria, ystäviä ja
harrastuksia riittää.
n
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Harjoittelujen kautta
työpaikkaan
Ilmarin polku opiskeluista työelämään
on kulkenut sujuvasti.
– Opiskeluaikana olin ensimmäistä
kertaa työharjoittelussa nykyisessä työpaikassani Pihlajakodissa. Sen jälkeen
sain sieltä myös kesätyöpaikan RAY-tuella, Ilmari Numminen kertoo ja kehuu
Raha-automaattiyhdistyksen kautta saatavaa työllistymistukea. – Siitä kannattaa
puhua työantajalle jo heti, kun on hakemassa työtä. Itse olen ollut kahtena kesänä tällä tuella töissä.
– Pihlajakodissa työkaverit ovat ottaneet minut hyvin vastaan ja saan heiltä
apua aina tarvittaessa. Esimerkiksi kokouksissa joku lukee minulle tekstin, jos
en itse sitä näe. Samassa työpaikassa on
aikaisemminkin ollut työssä näkövammainen henkilö; sekin varmaan helpotti
pääsyäni töihin.
– Tällä alalla on aika vähän miehiä.
Pihlajakodissakin kaikki työtoverini ovat
naisia, mutta minusta tuntuu, että miesasukkaat pitävät siitä, että myös meissä
ohjaajissa on miehiä.

Työ ei ole kaikki

Ilmari Numminen pitää asumisesta Helsingin Lauttasaaressa, jossa on rauhallista ja
hienot ulkoilumahdollisuudet. Shoppailemaan tai iltaelämään hän lähtee Helsingin keskustaan ja työhön Espoon puolelle.

Ilmari Numminen ei ole vetäytynyt omiin
oloihinsa näkövammansa tähden. Kavereita Facebookissa on yli 200. – Ja ne on
ihan oikeita kavereita, Ilmari korostaa.
Ja kavereita tuntuu olevan myös naamakirjan ulkopuolella; on treenikaverit judossa ja salilla ja baariseuraa ja tyttöseuraa. Kysymys tyttöystävästä panee
nuoren miehen miettimään. – Mitenkähän sanoisin, vaikea määritellä, kukahan tätä lukee?
No, kaikkiin kysymyksiinhän ei ole
pakko vastata, siirrytään yleisemmälle
tasolle: no, millainen tytön pitäisi olla?
– Vaalea, joo vaalea. Ja laita vielä siihen,

että mä olen horoskoopiltani rapu, nauraa Ilmari pilke silmäkulmassa.
Ilmari sanoo, ettei yleensä kerro tapaamilleen tytöille näkövammasta heti
ensimmäisillä treffeillä.
– Jos suhde jatkuu, otan asian puheeksi myöhemmin.
Haastatteluhetkellä Ilmari on sairauslomalla, koska rikkoi olkapäänsä pahoin
judomatsissa. Hän esittelee koko olkapään yli ulottuvaa leikkausarpeaan melkein ylpeänä. Ja kyllä se onkin siisti, aivan kuin hieno tatuointi. – Joo, kyllä tämä

S i l m ä t e r ä

1 / 2 0 1 2

n

katu-uskottavuutta lisää, Ilmari vitsailee.
Ystävien lisäksi perhe on miehelle tärkeä. Perheestä löytyy myös vertaistukea.
– Siskoni kanssa laskemme leikkiä näkövammasta eli huumorilla mennään. Nauramme yhdessä kommelluksille, joita näkövamman tähden sattuu aina silloin tällöin. Minulla on ollut säätöä esimerkiksi
värien kanssa. Pinkki on tullut aika tutuksi. Kaverit ovat saaneet monet naurut,
kun olen luullut ostaneeni valkoisen laukun tai valkoiset Crocsit ja sitten kuljenkin vaaleanpunaisissa.

7

Käy tykkäämässä

Muistatko, kun silloin…
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itkemisen ja oli tyytyväisen oloinen poika. Pää sai tikkejä ja elo jatkui. Pari päivää myöhemmin hän kaatui uudestaan; nyt tuli reikä otsaan – toki pieni sellainen ja kotikonstein paikattavissa – ja niin pikku-pojallamme oli
koko pää siteiden ja tukkojen peitossa.
Leevi on meidän kakkosena syntynyt lapsemme, kaksi vuotta Lassia nuorempi. Muutimme Keravalta Ylivieskaan Leevi ollessa vielä vauva. Jossain vaiheessa ennen
kahta vuottaan Leevi ei malttanut nukkua enää päiväunia. Hän oli niin vallan kiinnostunut siitä, mitä isoveli
touhusi toisessa huoneessa sillä aikaa, kun hänen olisi pitänyt nukkua päiväunia. Niin unet alkoivat jäädä väliin.
Kaksivuotiaana Lassi jäi ensimmäistä kertaa yön yli
muiden kuin omien vanhempiensa hoitoon. Menimme
Leevin kanssa kurssille ja Lassi oli tuon ajan minun vanhempieni hoivissa. Kaikki meni oikein hyvin: poika viihtyi, isovanhemmat saivat tutustua poikaan läheisemmin ja
mieli oli korkealla, ikäväkään ei painanut. Meillä oli tietysti ikävä Lassia. Kun palasimme poikamme luo, Lassi
kapusi isän syliin ja alkoi vuolaasti itkeä; niin kuin lapsella usein käy, ikävä tuli pintaan jälleen näkemisen hetkellä. Vielä usein kysyn pojiltani leikkisästi, kun palaan
reissuilta, oliko enemmän vai vähemmän ikävä isää tällä
kertaa kuin viimeksi; ei tuntunut olevan enää ikävä niin kuin ennen, hyvä niin.
Lassi ja Leevi ovat muistamisen oheen
aloittaneet jo jonkin aikaa sitten hienon
tavan; he kirjoittavat päivän tapahtumia muistiin. Niin olen tehnyt minäkin
ja vaimoni niin ikään. Kuinka se tekeekään hyvää avata välillä noita kirjoja ja
palata ajassa ja ajatuksissa taaksepäin ja
muistaa se, miltä silloin tuntui. Se on
ihmeellistä, kuinka tunteet tulevat
takaisin ja ymmärtää siten ehkä
hieman paremmin nykyisyyttä.
Muistorikasta tätä vuotta
2012… kirjoittamisiin…

leena honkanen

M

inun poikani, Lassi ja Leevi, muistavat hyvin paljon asioita. He saattavat
tuosta vaan lonkalta muistella useampia vuosia sitten tapahtuneita tapahtumia: ketä oli paikalla, mitä tehtiin ja erityisesti, mitä silloin syötiin.
Tässä joitakin aikoja sitten ystäväni
soitti; hän oli tekemässä kilometrikorvausta matkoistaan,
hän ei muistanut, milloin oli missäkin ollut. Hän kysäisi muistaisivatko poikasi noin vuoden aikaiset liikkumiset – niistä oli ollut heidän kanssaan aiemmin puhetta –
ja ei aikaakaan, kun matkalasku oli saatettu ajan tasalle.
Mutta olen onnistunut ´voittamaan´ poikani muisteloissa: olen muistellut, mitä tapahtui, kun olitte 0-vuotiaita, 1-vuotiaita ja 2-vuotiaita, 3-vuotiaasta alamme jo olla muistamisessa tasoissa ja 4-vuotiaasta he muistavat jo
enemmän kuin minä.
Nollavuotiaasta muistan, kun Lassi, meidän esikoisemme, pikkuinen sokea poikamme, harjoitteli ryömimistä ja konttaamista fysioterapeutin kanssa. Asuimme
tuolloin Keravalla, ja voi kuinka se olikaan vaikeaa meidän pienelle pojallemme lähteä liikkeelle tutkimaan ympäristöään. Erilaiset äänihoukutteet saivat hänet pikkuhiljaa innostumaan pois omasta turvallisesta ja tutusta paikasta. Kysyin leikkimielisesti Lassilta tässä yhtenä päivänä, miksi se oli niin epämiellyttävää sinusta työskennellä
fysioterapeutin kanssa; no, ei tietenkään hän voinut sitä
muistaa. Minä muistan ja vaimoni muistaa. On hyvä välillä pysähtyä miettimään kaikkea sitä, mitä matkan varrella yhdessä on koettu ja läpi käyty. Se ikään kuin realisoi tätä hetkeä, missä nyt elämme viiden lapsen kanssa;
Lassi 16 v. ja Leevi pian 14 v.
Yksivuotiaana Lassi alkoi kävellä. Se aika oli varsinkin vanhemmille suuren tarkkaavaisuuden aikaa: sokea
poika meni; ei tiennyt, mitä esteitä ja vaarojakin missäkin oli. Erityisesti muistan sen illan, kun Lassi teki tuttavuuttaan kodin kanssa ja hän kaatui ikävästi lyöden takaraivonsa patterin terävään reunaan. Verta vuosi, poika itki kovaa ja isä ja äiti olivat hädissään. Meillä ei ollut
autoa ja soitin taksin paikalle, jotta poika saadaan terveyskeskukseen. Siinä taksissa istuessamme Lassi lopetti

Markku Alahäivälä
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Kutsu yhdistyksen
vuosikokoukseen
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous pidetään
lauantaina 10.3.2012 klo 10.30
Kylpylähotelli Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa
Esityslista
1.		 Kokouksen avaus
2.		 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.		 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.		 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.		Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011
6.		 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.		 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013
8.		 Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9.		 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat vuodelle 2013
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset,
joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös
TERVETULOA!
NÄKÖVAMMAISET LAPSET RY
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Leirikalenteri

Perhetapaamiset Jaatisella

Vuoden 2012 leirikalenteri on tullut yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeen mukana. Se on luettavissa myös netissä
www.silmatera.fi –> toiminta, jossa löytyvät myös tapahtumien tarkemmat kuvaukset. Ilmoittautuminen kesän
leireille on alkanut jo vilkkaana. Etsi sinäkin oma kohteesi!

Pääkaupunkiseudun näkövammaisten lasten perheet
kohtaavat Jaatisen majalla (Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki). Jaatisella on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia, jutustella ja kahvitella. Samaan aikaan lapset saavat peuhata Jaatisen mukavissa puitteissa ohjaajien kanssa.
Jaatispäivät ovat: 12.2., 18.3. klo 16–18 sekä 6.5. klo
16–19 grillibileet.
Ilmoittautuminen vertaistukija Hanna Mäkelälle:
040 709 6410, hannasofia.makela@gmail.com

nl_kalenteri12.indd 1

22.11.2011 12:56:58

Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksun eräpäivä oli 1.2.2012. Tarkistathan, että olet maksanut jäsenmaksusi, niin että vältymme
maksukehotuksen lähettämiseltä. Jäsenmaksun maksaneet ovat oikeutettuja yhdistyksen jäsenetuihin, mm. tuettuihin leirimaksuihin ja Silmäterä-lehteen. Yhden jäsenen
jäsenmaksu on 15 euroa ja toisen saman perheen jäsenen 10 euroa. Toivomme tietenkin, että kahden vanhemman perheessä molemmat vanhemmat liittyvät yhdistyksen jäseniksi.
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The Girl
from a
Sheep
Farm

We are
Incredibly
Lucky
ste_2012.indd 1

21.12.2011 12:56:20

The Apple of My Eye
Vuoden alussa tuli painosta uunituore ja ihka ensimmäinen englanninkielinen Silmäterä, The Apple of My Eye. Se
on koostettu Silmäterässä neljän viimeisen vuoden aikana ilmestyneistä jutuista. Lehti on luettavissa myös netissä www.silmatera.fi –> Silmäterä.
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Oo mun kaa! -kerhot kevät 2012
KAA!

otia
ille

OO MU

N
Helsinki:
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20
-v
u

Näkövammaiset
lapset ry (Malminkaari 15 A)
13
kerh oja 8–
7.2. Laskiaisen viettoa
6.3. Disco
3.4. HopLop-retki
8.5. Leivonnaiset
KAA!

otia
ille

OO MU

N
Jyväskylä:
kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18–20
-v
u

Keski-Suomen
Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
13
kerh oja 8–
14.2. Herkku helmikuu – lähdetään yhdessä kaupungille herkuttelemaan
13.3. Urheilun intoa HopLopissa
10.4. Teatteritouhuja
8.5. Keppostellen kerhohuoneella
KAA!

otia
ille

OO MU

N
Oulu:
joka torstai 12.1. lähtien klo 18–19
-v
u

kerho
lomailee
viikolla 10
13
kerh oja 8–
Oulun uimahallin liikuntasali (Pikkukankaantie 3).
KAA!

-v
u

otia
ille

OO MU

N
Turku:
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello
18–20
kerh oja 8–
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Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
8.2. Hirvensalon laskettelu
14.3. Rottinkitöitä + tietokonepelejä
11.4. Omat lautapelit mukaan
9.5. Ulkoilua Kupittaalla liikennepuisto/ Seikkailupuisto/
makkaranpaistoa

Kuvat ovat Jyväskylän Oo mun kaa!
-kerhon syksyn kerhosta.
n

KAA!

OO MU

N
Tiedustelut:

-v
u

otia
ille

Anne Latva-Nikkola
(09)
7522
540, anne.latva-nikkola@silmatera.fi
13
kerh oja 8–
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Luovuutta, liikettä, ilmaisua ja vuorovaikutusta erityisesti
näkövammaisille lapsille!
Kantavana teemana on vuorovaikutus, kontakti muihin
lapsiin sekä liikeilmaisu erilaisten lapsia kiinnostavien teemojen kautta. Kerho toimii osaltaan vertaisryhmänä näkövammaisille lapsille, tukee motoriikassa ja johdattaa
kehon kautta tilan sekä erilaisten liikelaatujen hahmottamiseen. Kokeillaan oman kehon liikemahdollisuuksia ja
luovan liikkeen ulottuvuuksia. Kerhossa liikutaan tanssitaiteilija Hanna Mäkelän johdolla. Hannan lisäksi kerhossa on myös tanssivia avustajia.
Hanna Mäkelä on opettanut mm. Näkövammaisten
Keskusliiton perhekursseilla, näkövammaisten lasten Sisu-kerhossa sekä liikkumistaidon Nalle-kerhossa. Hanna
Mäkelä toimii myös pääkaupunkiseudun vertaistukijana
järjestäen perheiden sokkotreffitapaamisia.
”Koen että tanssilla olisi valtavasti annettavaa erityisesti näkövammaisille lapsille. Keho vie kontaktiin muiden
kanssa, keho koskettaa, liikkeen kautta voi ilmaista ja saada tietoa omasta kehosta sekä ympäröivästä tilasta. Keho
on tunteiden ja kokemusten ankkuri!”

merja waris

Tanssikerho Ankkuri

Ankkurikerhoa järjestää Espoon Kulttuuritoimen Taidetalo Pikku Aurora.
Aika: 25.1.–30.5.2012, keskiviikkoisin klo 17.15–18.15
Paikka: Taidetalo Pikku Aurora, Järvenperäntie 1–3, Espoo
Lukukausimaksu: 65€
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
hannasofia.makela@gmail.com / 040 709 6410

riitta laakso

Erilainen koulupäivä
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Monet pitivät loppuvuoden 2011 erilaisesta koulupäivästä! Siellä tehtiin monenlaisia kivoja asioita. Graffiiteja ja
niihin tägit, jotka laitettiin ruokasalia vastapäiselle seinälle kaikkien katsottavaksi. Tapasimme myös dj ja beatboksaaja Roope-sedän, josta tuli päivän aikana suuri suosikki. Roope-setä antoi meidän kokeilla rumpukonettaan ja
hölistä mikkiin. Ohjelmassa oli myös parkour temppurata, parin tunnin hengailu, jonka aikana nuoret saivat Celia-äänikirjoja. Extrana nuoret saivat tekolävistyksiä tai tatuoinnin.
Ruokana oli hampurilaiset ja salaatti, plus jäätelöt. Se
maistui kaikille! Lopuksi oli kuitenkin vastaleivotut pullat ja tuoretta mehua. Päivän loppuhuipennuksena oli katumaraton, jossa sai juosta yksin tai pareittain, koko Iiriksen käytävän.
Kaikki näyttivät viihtyneen erilaisessa koulupäivässä, joka
on tietenkin hyvä asia.
Tiina Borgman, Anniina Laamanen, Satu Lintala
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Reimakka
Puolesta päättämässä

V

iime vuoden viimeiset viikot Reima oli toipilas. Pahimmillaan kuume kohosi 40:een
ja kurkku oli niin arka, että yskänpuuskia
seurasi itku. Kun normaalisti niin nauravainen poika muuttui kiukkuiseksi, eikä
syönyt ja juonut kuin pieniä tippoja, piti turvautua sairaalahoitoon. Osastohoito
ei kuitenkaan ollut järin hyvä kokemus. Päivystyksessä
odotellessa aloin itsekin palella ja kotona kuumemittari
näytti, ettei lapsen luokse sairaalaan olisi asiaa ainakaan
seuraavana päivänä. Eikä ollut seuraavana eikä sitä seuraavanakaan. Sen verran ehdin kuitenkin nähdä ja kuulla, että hoidossa liikuttiin harmahtavalla alueella. Lääkkeitä ja ruokaa työnnettiin suuhun itkun sekaan, vaikka
pojan kurkku oli niin kipeä että hän kärsi tuskin nielaista. Samaan aikaan suoniyhteys oli käytössä ja sitä kautta
ravinnon ja lääkkeiden antaminen olisi ollut aivan mahdollista. Jäin pohtimaan olisiko terveen nelivuotiaan kanssa mahdettu toimia samoin. Luulen, että jaloillaan pysyvä lapsi olisi juossut karkuun. Kotiuduttuaan Reima oli
niin kauhuissaan kokemastaan, että ei muutamaan päivään suostunut ottamaan edes hammasharjaa suuhunsa
ilman hysteeristä itkua.
Sen verran kaksi viikkoa kestänyt, poikaa laihduttanut
tauti säikäytti äitiäkin, että heti Reiman toivuttua soitin
hoitavalle lääkärille ja ehdotin PEG:n asennusta. Reiman
juominen hyvässä kunnossa ollessakin riittää nipin napin, sairaana nesteensaanti jää vajaaksi. PEG:llä varmistetaan, että kun seuraava tauti iskee, poika saa pysyä kotona ja ottaa suun kautta vain sen minkä haluaa ja pystyy. Muutenkin päivittäiset lääkkeet ja lisänestettä ruutataan jatkossa suoraan vatsaan, jotta Reima voi juoda ja

syödä ilman epilepsia- ja ummetuslääkkeiden tuomaa sivumakua. PEG:n asennus vaatii kuitenkin nukutuksen ja
tulee olemaan Reiman ensimmäinen leikkaus, mikä tietenkin jännittää, vaikkei Reimalla elintoimintojen suhteen erityistä riskiä olekaan. Tämä on myös ensimmäisiä isoja, terveyttä koskevia päätöksiä, joita joudun Reiman puolesta tekemään. Vaikka olen varma, ettei Reima
nauti leikkausvalmisteluista ja ensimmäisten päivien kivuista, on kuitenkin pakko katsella hyvinvointia pidemmällä tähtäimellä.
Muutenkin vastaan tulee yhä enemmän valintoja. Olen
lapseni paras tuntija, mutta en asiantuntija. Päätökset
ovat ensisijaisesti kokeiluja, kun Reiman kaltaisen mysteerimiehen kanssa ollaan tekemisissä. Uusimpia kokeiluja ovat jatkuvaan käyttöön tulevat silmälasit, joissa arvoimme kaksitehojen ja monitehojen välillä. Ehkä viikkojen päästä Reiman näönkäyttö antaa osviittaa siitä, oliko valintamme oikea, vai siirrymmekö seuraavaan vaihtoehtoon. Päivä päivältä enemmän haluaisin tietää, mitä
Reima itse ajattelee. Mitä haluaisi iltapalaksi? Onko pesuvesi sopivan lämmintä? Miltä maailma Reiman silmin
näyttää? Sanat eivät sitä kerro, mutta suurimman osan
aikaa poika on itse aurinko, jota murheet eivät liiemmin
näytä painavan. Niinä harvoina hetkinä kun Reimaa selvästi harmittaa joku, vaikka syli, ruoka ja juoma on kokeiltu, olisi käyttöä ajatustenlukukoneelle.
annariikka.sivonen@gmail.com

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.
n     
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Teksti Leena Honkanen

Mihin
koululainen
tarvitsee
työllisyysneuvojaa
Viimeistään silloin kun lapsi siirtyy yläkouluun, on aika alkaa miettiä tulevaa ammattia, opintoja ja työelämää.

N

äkövammaisten Keskusliiton työllisyysneuvojat
ohjaavat nuoria asiakkaitaan ammatinvalinnassa
ja työpaikan haussa. Ensimmäinen syy kääntyä
työllisyysneuvojan puoleen voi olla ammattihaaveiden seulominen tai TET-paikan hakeminen.
– Jokaiselle nuorelle ensimmäisen työpaikan löytäminen on vaikeaa. Hakemuksia voi joutua lähettämään kymmenittäin
ja silti ei tärppää, kuvailee työllisyyspäällikkö Taru Tammi Näkövammaisten Keskusliitosta.

14

Työnhakua pitää harjoitella
Työpaikan hakuakin pitää harjoitella.
Nuoren täytyy osata laatia hakemus ja
ottaa yhteyttä työnantajaan.
– Puhumme nuorten kanssa ihan perusasioista, vaikkapa siitä, että oman sähköpostiosoitteen pitää olla asiallinen.
Muistutamme myös, että työnantajalle
soittaa työnhakija, eikä esimerkiksi hakijan äiti, luettelee työllisyysneuvoja Sari Torniainen.
– Meidän roolimme on olla työnhakijan taustatuki. Me emme etsi työpaikkoja, se on nuoren itsensä tehtävä. Hänen
pitää myös itse osata markkinoida osaa-

misensa. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa, jo TET-jaksojen yhteydessä, tämä harjoittelu alkaa, sen parempi.
– Hyvä eväs itsensä markkinoinnissa on esimerkiksi RAY-tuki, joka madaltaa työllistymisen kynnystä. Tukea saava nuori tulee työnantajalle edulliseksi,
kun osa palkasta kuitataan tuella. Tästä kannattaa kertoa työnantajalle jo heti
hakuvaiheessa.
Työhaastattelutilanne on tärkeä ja sitäkin on syytä miettiä etukäteen.
–Avustajan käyttöä haastattelussa kannattaa harkita tarkoin. Avustajan rooli voi
olla se, että hän tarkistaa vielä viimeksi,
että vaatteet ja tukka ovat hyvin, mutta
yleensä häntä ei enää varsinaisessa haastattelutilanteessa tarvita. Kaikessa pitäisi
tähdätä mahdollisimman suureen itsenäisyyteen, painottaa Torniainen.
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leena honkanen

Sari Torniainen ja Taru Tammi.

n  

Vinkkejä kesätyön hakuun
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n

Ilmoituksia kesätyöpaikoista löydät mm. www.mol.fi -sivustolta sekä kotikaupungin ja yritysten omilta nettisivuilta
Kaikki yritykset eivät ilmoita kesätyömahdollisuuksista. Itseään kiinnostavaan työnantajaan voi ottaa yhteyttä vaikka avointa
paikkaa ei olisi ilmoitettukaan.
Kesätöiden haku kannattaa aloittaa heti vuoden alussa
Hyödynnä suhteet! Onko lähipiirissäsi joku, jonka työpaikalta kesätöitä voi kysyä?
Soittamalla jäät mieleen. Soittaessasi mieti etukäteen, miten esittelisit itsesi ja millaista työtä kyselet
Työnantajat saavat paljon sähköpostitiedusteluja. Mieti siis miten erotut joukosta.
Varmista että sähköpostiosoitteesi on asiallinen ja luotettava.
Muista esitellä itsesi koko nimellä puhelimessa ja sähköpostissa, tarjoudu tulemaan haastatteluun.
Valmistaudu haastatteluun. Selvitä tarkka haastattelupaikka puhelimessa, ole ajoissa paikalla, pukeudu siististi, ole aloitteellinen
tervehtimisessä ja esittele itsesi, tutustu yritykseen etukäteen ja valmistaudu myös itse esittämään kysymyksiä, kerro näkövammastasi ja anna työnantajalle mahdollisuus kysyä siitä.
Lisävinkkejä mm. Urat-oppaasta: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/julkaisu/urat
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Ammattihaaveet esiin ajoissa

leena honkanen

Työllisyysneuvojat auttavat myös ammatinvalinnassa ja tulevat pyynnöstä tueksi.
– Ammatinvalinnan ja opintojen ohjaajat saattavat kohdata näkövammaisen asiakkaan ensimmäistä kertaa ja heillä ei näin ole
välttämättä ennestään kovinkaan paljon tietoa näkövammaisen opinto- ja ammattivaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista. Me voimme lähteä vaikka koululaisen mukaan opinto-ohjaajan puheille seulomaan näitä vaihtoehtoja. Meillä on asiantuntemusta, kokemusta ja käytännön esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat sijoittuneet ja pärjänneet erilaisissa töissä ja ammateissa. Yläkoululaisen vanhemmat voisivat kertoa OPO:lle, että meihin
voi olla yhteydessä.
– Meidän lähtökohtamme on selvittää nuoren omat tavoitteet ja haaveet ja tukea häntä niihin pääsemiseksi, Taru Tammi sanoo.

Kannustusta työntekoon
– TE-keskuksissakin joskus ihmetellään, miksi nuori hakee työtä, vaikka hänellä olisi mahdollisuus eläkkeeseenkin. Tämä ei tietenkään innosta taistelemaan työpaikoista. Eläke ei ole varteenotettava vaihtoehto, varsinkin jos nuori on kouluttautunut ammattiin
ja on työkykyinen. Eläkeläisen leipä ei ole
kovin leveä, eikä koulutusta kannata heittää
hukkaan. Työ ei merkitse ainoastaan rahaa,
vaan myös jäsennystä elämään ja sosiaalisia
suhteita, Sari Torniainen painottaa.
– Pitää jaksaa olla pitkäjänteinen ja hioa
taitojaan työnhakijana. ”Ei ne mua ota, kun
mä olen näkövammainen” -asenne ei kannata. Turhan usein näkövammaiset nuoret luulevat, että työn saannin vaikeuden syynä on
näkövamma ja jättävät haun sikseen. Meille tulee asiakkaita, joilla on koulutus ja ammatti, mutta jotka ovat olleet kotona kymmenenkin vuotta, kun ovat väsyneet työnhakuun. Ilman työtaustaa kolmekymppisen
on vaikea päästä kiinni työelämään.
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”Meidän lähtökohtamme on selvittää nuoren omat
tavoitteet ja haaveet ja tukea häntä niihin pääsemiseksi.”

Vuonna 2012 työllisyyspalveluissa
n

n

n

kehitetään yksilöasiakastyön tueksi työelämän mentorointia. Mentoroinnissa työelämässä mukana olevat näkövammaiset henkilöt toimivat nuorille vastavalmistuneille tai työelämään siirtyville tukena työllistymisen tai yrityksen aloittamisen vaiheessa. Työllisyyspalvelut kehittää vuoden 2012 aikana
mallin, jonka pohjalta toteutetaan mentorointia käytännössä alkaen vuonna
2013.
aloitetaan etsivä työ ja kehitetään työskentelymenetelmää nimenomaan näkövammaisten nuorten kanssa toimivaksi. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa niitä näkövammaisia nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.
jatketaan alueellisten työllisyystapahtumien järjestämistä yhteistyössä
alueyhdistysten kanssa. Tapahtumia järjestetään ammatinvalinnanvaiheessa
oleville nuorille ja heidän vanhemmilleen.
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Hae potkua
työnhakuun
www.mol.fi
avoimet työpaikat ja kesätyöpaikat
omalla asuinalueella, tietoa työnhausta
ja työllistymisen tukimuodoista

URAT-opas
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/julkaisu/urat
Ammatinvalinnan ja työn hakemisen vaiheen asiat nimenomaan näkövammaisen henkilön näkökulmasta

www.kompassi.info
Tietoa, neuvoa ja opastusta helsinkiläisille nuorille. Valtaosa tiedosta ei ole paikkakuntasidonnaista.

www.ammattinetti.fi
Kuvauksia ja tietoa eri ammateista ja ammattialoista, haastatteluja eri alan ammattilaisilta.

www.koulutusnetti.fi
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja
esimerkiksi valintaperusteista.

Nuorten ja nuorten aikuisten työllisyysneuvojana on aloittanut 9.1.2012 Ville Ukkola, puh. 09 3960 4483 ja 050 3783556, sähköposti ville.ukkola@nkl.fi

RAY-tuki nuorten näkövammaisten
työllistymiseen
Raha-automaattiyhdistys (RAY) myöntää avustusta näkövammaisten nuorten
työllistymisen tukemiseksi. Tuki palkkaukseen voidaan myöntää työnantajalle,
joka palkkaa näkövammaisen nuoren kesätyöhön tai muutoin työsuhteeseen.

Tuki työllistymiseen
n  16–30-vuotiaalle
n  tukea

voidaan myöntää 1–3 kuukautta
voi olla näkövammaisorganisaatioissa tai muun työnantajan palveluksessa
n  nuoren kannalta kyseessä on normaali työsuhde, jossa noudatetaan
työsuhteeseen liittyviä lakeja ja säädöksiä
n  nuori saa palkan (vähintään 900 euroa kuukaudessa), ja tuki maksetaan
työnantajalle
n  työ

Tuen hakeminen

www.opintoluotsi.fi

Työllisyyspalveluilla on hakulomakkeita, jonka täyttämällä voi hakea tukea.
Työnantajalle ja työnhakijalle on omat lomakkeet. Lähetämme pyynnöstä lomakkeen postitse tai sähköpostitse. Lisätietoja tuesta ja tukea työllistymiseen
muutoinkin saat Näkövammaisten Keskusliiton Työllisyyspalveluista.

Koulutustietoa, mahdollista hakea tietoa
koulutuksista ammattialoittain.

Työllisyyspalvelut p. (09) 3960 4481
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Ukko

			opintiellä
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Teksti Leena Honkanen

Karjalan kielessä sana ”ukko”

– Sulattelussa ja hyväksymisessä meni aikansa. Asian kertominen
naapureillekin oli jo kova paikka,
ri Toiviaisesta tuli ukko, kun enihan kuin sokeudessa olisi ollut josimmäinen lapsenlapsi, pieni
tain salattavaa tai hävettävää. Kerpojantytär Cilla, syntyi keväältominen kuitenkin helpotti. Joskus
oli syyllinen ja joskus syyttävä olo,
lä 2009. Cillan näkövamma avamutta sekin piti käydä läpi ja ymsi Toiviaiselle uudenlaisen näkömärtää, että ei tässä ole syyllisiä.
kulman elämään.
Sillä ei ole merkitystä, mistä Cillan näkövamma on tullut, vaan sillä, mitä me voimme tehdä sen hyari Toiviainen sai run- väksi, että Cilla saa kaikki muut vahvuusas vuosi sitten pojaltaan tensa käyttöön, kuvailee Kari Toiviainen.
Tuukalta puhelun, joka
Ukon itsensäkin piti oppia näkemään
pysäytti. Kolmen kuu- sormillaan ja muilla aisteillaan, jotta yhkauden ikäinen Cilla on teinen maailma Cillan kanssa löytyisi.
todettu näkövammaisek– Viime syksynä Cilla oli taas vanhemsi, sokeaksi.
pineen luonamme Juvalla. Kävelin tytön
– Se oli kova isku. Olin totaalisen hu- kanssa metsäpolkua pitkin keinulta kokassa. Minulle ei koskaan ollut tullut mie- tiin päin ja maistelimme syksyn marjoja.
leenkään, että lapsi voisi olla sokea. Ha- Mustikat ja mansikat olivat Cillalle tutlusin tukea Cillan vanhempia, mutta tun- tuja jo kesältä, mutta puolukat ihana kirtui, että olin täysin kädetön, ei minulla ol- peä uusi tuttavuus ja katajanmarjat tietenlut mitään keinoa eikä sanoja. Päivä oli kin aika pahoja. –Lissää puolukkaa”, sasynkkä minulle, niin kuin se oli poikani noi Cilla. Tunnustelimme männyn kaarperheellekin.
naa, koivun kuorta ja pehmeää sammalta.
– Kaikenlaiset kauhukuvat pyörivät Iloni oli suuri, kun Cillan pieni käsi tartmielessä; miten ihmeessä kukaan ihmi- tui käpyyn ja hän tunnisti sen. Nämä asnen voi selviytyä sokeana tässä maail- keleet ovat ehkä pieniä, mutta henkisesmassa. Vaikka itse olen tehnyt työtä ää- ti niin suuria. Omien lasteni kanssa en
neen perustuvassa mediassa YLE:n Ete- ole huomannut tällaisia asioita ollenkaan.
lä-Savon radiossa, tuntui kuitenkin siltä,
että koko maailma on visuaalinen; kaik- Yhteiset hetket
ki ympärillämme leluista lähtien perus- ovat kallisarvoisia
Välimatka Cillan kodista Helsingistä ukon
tuu näkemiseen.
luokse Juvalle on melkein 300 kilometPieniä suuria askelia
riä, joten tilaisuuksia tapaamiseen ei ole
Diagnoosin jälkeinen vuosi oli opettelun niin kovin usein.
aikaa; näkövamma piti hyväksyä ja oppia
–Viime kesänä kun pojan perhe tuelämään sen kanssa.
li käymään, Cilla ujosteli minua. Ajatte-

tarkoittaa isoisää, ukkia. Ka-

leena honkanen
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lin että puhun varmaan liian kovalla ja
möreällä äänellä, kun Cilla laittoi kädet
korvilleen. Sydämeen koski. Tajusin sitten vasta myöhemmin, että näkevä lapsi laittaa kädet silmille, kun ujostuttaa ja
jännittää, mutta Cilla hahmottaa maailmaa äänten kautta.
– Päivän kuluessa jää taas suli ja illalla istuimme saunan löylyissä, me miehet ja Cilla, ja kuuntelimme saunan ääniä. ”Huh, huh, onpas täällä kuuma”, Cilla sanoi. Hän puhuu kokonaisia lauseita.
Minulle on ollut ihme, miten hyvin ja nopeasti tytön puhe kehittyy.

Uskoa tulevaisuuteen
omaisten kurssilta

mutta tämä on kyllä yksi parhaista”, sanoo Kari
Toiviainen tyytyväisenä Omaisten kurssin antiin. Ihanat
Annansilmät-Aitan eläimet ovat menosssa tietenkin
Cillalle.
20

leena honkanen

Työssä ollessani olen käynyt varmaan satoja kursseja,

Nyt kun aikaa Cillan syntymästä on kulunut pian kaksi vuotta, Cilla on ukon
silmissä ihana upea tyttö, juuri se oikea
Cilla. Matkalla on täytynyt oppia monta
uutta asiaa. Haastattelua tehdessämme
Kari Toiviainen on Kuntoutus-Iiriksessä
omaisten kurssilla oppimassa vielä lisää.
– Työssä ollessani olen käynyt varmaan
satoja kursseja, mutta tämä on kyllä yksi
parhaista, sanoo Kari Toiviainen.
– Oli rauhoittavaa tavata aikuisia näkövammaisia, jotka ovat mukana työelämässä. Saimme kysyä heiltä vapaasti kaikenlaista, mikä mieltä askarruttaa. Sari
Kokko on hieno esimerkki sokeasta nuoresta naisesta, joka on opiskellut pitkälle
näkövammasta huolimatta. Ville Lamminen puolestaan kertoi hauskasti kaikenlaisista poikamaisista, vähän uhkarohkeistakin tekemisistään. Molemmilla on huumorintajua ja rohkeutta.
–Itse välttelin aluksi käyttää näkemiseen viittaavia sanoja; ajattelin että ne ehkä loukkaavat. Oli helpottavaa huomata,
että eivät ne tabuja ole. Hauskaa oli myös
nähdä, miten Sari ja Ville laskivat aika rajuakin leikkiä näkövammaisuudestaan.
– Kurssilla olemme myös harjoitelleet katselemaan kohokuvia silmälaput
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”Halusin tukea Cillan
vanhempia, mutta tuntui,
että olin täysin kädetön, ei
minulla ollut mitään keinoa
eikä sanoja.”

silmillä ja tutustuneet pimeään aistihuoneeseen, joka tuntui aluksi pelottavalta,
mutta muuttuikin aika elämykselliseksi
kokemukseksi, Kari Toiviainen kuvailee.
– Halusin ehdottomasti lähteä tälle
kurssille, kun poikani kertoi, että tällainen on tulossa. Tämä on ollut kasvattavaa ja opettavaa; tuntuu kuin olisin istunut koulunpenkille ensimmäiselle luokalle. Tästä on hyvä jatkaa.
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n  Näkövammaiset

lapset ry järjestää leikki-ikäisten näkövammaisten lasten ja
hänen läheisensä viikonlopun 8.-9.9. Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa Ylöjärvellä.
Leikki-ikäiset pääsevät viikonloppuun mummin, vaarin, kummin tai muun läheisen aikuisen kanssa.
Lapsille on luvassa leikkiä laulua ja askartelua. Läheisille tietoa ja vertaistukea.
Viikonlopun hinta: lapsi ilmaiseksi / aikuinen 50 euroa /henkilö (täysihoito).
Hakuohjeet: www.silmatera.fi–> toiminta.

n  Näkövammaisten

Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä pidetään seuraava
omaisten kurssi 17.–19.12.2012. Tarkempia tietoja kurssista www.nkl.fi –> kuntoutus –> lastenkuntoutus –> kuntoutuskalenteri –> omaisten kurssi.

n  Silmäterässä

3/2009, joka löytyy netissä www.silmatera.fi –> Silmäterä –> arkisto, on juttu Isovanhemmat lähellä ja kaukana.
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Jynnan

nuoret

Teksti Leena Honkanen

Jyväskylässä perustettiin neljä vuotta sitten aktiivinen sähköpostipiiri Jynna eli Jyväskylän näkövammaiset nuoret aikuiset.

A

lun perin Jynnan oli tarkoitus olla lähinnä postituslista, jonka jäsenet voisivat
vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia keskenään, mutta touhua on riittänyt paljon sähköpostielämän ul-

kopuolellekin.
– Kun aluesihteeri Leena Pihlainen
ehdotti meille ensimmäisille jynnalaisille juttuhetkeä pizzeriassa, suostuin, jos-
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kin olin aika skeptinen homman mielekkyyden suhteen. Minulla kun on vähän
asenneongelmaa näissä jutuissa. Lähtökohtani nimittäin on, että vaikka ihminen x ja ihminen y ovat näkövammaisia, se ei missään mielessä takaa sitä, että heillä olisi muuten edellytyksiä ystävystyä keskenään, muistelee Anna Kausamo ryhmän perustamisaikoja.
– No, joka tapauksessa tavattiin ja itse asiassa meillä oli varsin kivaa. Tuos-

ta tapaamisesta lähtien on Jynnalla ollut kaikenmoista toimintaa, johon olen
itsekin osallistunut – tosin tiiviin opiskelu- ja harrastusaikataulun takia en kovin säännöllisesti. Itse en ole myöskään
muodostanut kovin tiiviitä ystävyyssuhteita muihin ryhmän jäseniin, kuten moni muu jynnalainen, mutta aina aikataulujen salliessa olen ollut mukana.
Jynnan nuoret kiittelevät sitä, että verkostosta löytyy monenlaista tukea ja tietoa.
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Ehtoisat emännät Jynnalaisten Pimee
Cafee -ryhmästä; Sirpa Sormunen ja Johanna Finskas. ”Upeat naiset kerta kaikkiaan”, sanoo aluesihteeri Leena Pihlainen.
n

Reima Savolainen ja Sirpa Sormunen
ovat kavereita Jynnassa.
n

Sanna Astikainen, Veli Laasala, Minna Vattukallio ja Sirpa Sormunen yhdessä
liikkeellä.

– Kun muutin Jyväskylään, Jynna auttoi
minua mukaan uusiin ympyröihin ja kun
tutustui ihmisiin, oli helppo tulla mukaan
tapahtumiin, kertoo Sanna Astikainen.
Alun perin yksi jynnalainen pyysi minua mukaan erääseen korkeakoulutilaisuuteen, jonka kautta tutustuin nopeasti moniin uusiin ihmisiin. Jynnaan kuuluvia näkee myös monissa muissa riennoissa, kuten nuorten kerhossa, joten yhteyttä tulee pidettyä muutenkin.
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kuvat leena pihlainen

n
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Sanna Astikainen osallistui
naisten tyyli-iltaan näkövammaisten toimintakeskuksella ja
halusi sen jälkeen käyttää hyväkseen pukeutumisneuvontaa.
Palvelua löytyikin eräästä liikkeestä, jonne hän suuntasi yhdessä aluesihteeri Leena Pihlaisen kanssa.
n

Sanna Astikainen, Matti Mäkelä, Minna Vattukallio, Johanna Finskas ja Veli Laasala.
Matti Mäkelä on ansioitunut Pimee Cafee -organisoija ja Veli Laasala Jynnan perustaja.
n

Jynnalaisen Anna Kausamon kemian alaan kuuluva Pro Gradu -tutkielma hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa tammikuun puolivälissä. Garadun aiheena on:
"Metropolis-Monte Carlo -menetelmän perusteet ja käyttö pintailmiöiden mallinnuksessa". Anna sai opinnäytetyöstään täydet viisi pistettä. Onnea Anna!
n
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– Ilman Jynnaa tuskin olisin tavannut
näitä kaikkia fiksuja ja ihania ihmisiä, sanoo Sirpa Sormunen. – On mukava tietää, että ihmiset ovat tavoitettavissa, vaikka joskus menee pitkäkin aika, ettei tavata tai järjestetä mitään yhteistä. Toiminnan ei tarvitsekaan olla kovin organisoitunutta, pääasiahan on, että ihmiset saavat kerralla kaikkiin kahteenkymmeneen
kahteen jynnalaiseen mutkattomasti yhteyden silloin kun haluavat.
Sanna Astikainen korostaa, että sosiaalisen puolen lisäksi Jynna on myös
tukiverkosto, joka tukee niin opiskeluasioissa kuin muussakin. – Mukana on
monen alan osaajia, joten apua tietokone-ongelmiin tai muihin asioihin saa aina. Jynna on myös aktivoiva tekijä. Kun
tapahtumat suunnitellaan yhdessä ja jaetaan ajatuksia postituslistan välityksellä,
niin ne saadaan onnistumaan.
Sannan tavoin myös Anna Kausamo
pitää Jynnaa hyödyllisenä tiedonvaihdon
ja -saannin kanavana. Hänen kohdallaan
tieto tarjosi kanavan työhön.– Pari vuotta
sitten olin mukana Leena Pihlaisen järjestämässä Jynna-tapaamisessa, jossa vieraana oli Sari Kokko Näkövammaisten
Keskusliitosta. Tällöin sain tietää RAYtyörahoituksesta, jota hain ja sain. Vietin sitten kesän 2009 ratsutallilla, unelmieni työpaikassa. Rahoitetun kesätyöajan jälkeen talli halusi jatkaa työsuhdettani. Jynnan ansioista minulla on ollut opiskelujen ohella sivutoimista työtä, mikä on tietenkin on taloudellisesti hieno juttu. Hiljattain sain jopa asunnon tallin yhteydessä olevasta vanhasta
omakotitalosta, joten siinä tuli toteutettua toinenkin, mahdottomana pitämäni
unelma: kaksi omaa arabialaista täysveristä omassa pihassa.
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Teksti ohjaavat opettajat Tarja Hännikäinen ja Päivi Toikkanen Jyväskylä näkövammaisten koulu, ohjaustoiminta

Tukea opinpolulla
Jokaisella näkövammaisella oppilaalla on oikeus opiskella
omassa lähikoulussaan ja saada siellä tarvitsemaansa tukea.
Tavoitteena on mahdollisimman varhainen, ennaltaehkäisevä tuki, jota toteutetaan kolmiportaisen mallin avulla.

K

olmiportaisen tuen tasot –
yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki – otetaan käyttöön porrastaen
eli yleisestä tuesta ei edetä suoraan erityisen tuen
tasolle, vaan ensin tarjotaan tehostettua tukea. Siirtymät takaisin

niin näkemisen kuin opillisten tarpeiden
suhteen, ja myös kuntien tuen toteutustavat ovat erilaisia.
Lopullinen ratkaisu tuen tasosta tehdään aina oppilaan omassa koulussa. Jyväskylän näkövammaisten koulun (JNK)
ohjauspalvelut tukevat koulua tuen määrittelyssä. Tässä artikkelissa on tuotu esille
esimerkin luonteisesti, mille tuen
tasolle eri näkövammaiset lapset
voisivat mahdollisesti sijoittua.

Kun tuen tarve on lievä

aiempaan tukeen ovat myös mahdollisia.
Aina ei voida ennalta määrittää, kuka
oppilas kuuluu minkä tuen piiriin. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat
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Yleinen tuki tarjotaan koulussa kaikille oppilaille, ja siitä vastaavat opettajat ja oppilashuolto. Koulukohtaisesti määritetään yleisen tuen muodot, joita voivat olla esimerkiksi joustavat opetusjärjestelyt, opetusmenetelmien ja materiaalien eriyttäminen, tukiopetus ja erilaiset työtavat.
Yleisen tuen oppijoita voisivat mahdollisesti olla ne heikkonäköiset
oppilaat, joiden näkötilanne ei ole etenevä, ja joilla ei ole tarvetta apuvälineisiin tai tarve on satunnainen ja joilla tar-

ve materiaalien muokkauksiin ja oppiaineiden sovelluksiin näkövamman kannalta on lievä. Heillä myös tarve säännöllisiin JNK:n tukitoimiin on vähäinen
toteutuen lähinnä ohjauskäyntinä. Aiheina ovat esim. koulupolun valmistelu,
koulunkäynnin tilannekatsaus, perustiedon jakaminen henkilöstölle näkövamman vaikutuksesta opiskeluun ja mahdollisen arviointijakson/tukijakson tarpeen määrittäminen. Mikäli suunnitellaan tehostettuun tukeen siirtymistä, ohjaava opettaja voi tukea pedagogisen arvion laatimisessa.

Yksilöllisempää tukea
Mikäli yleinen tuki ei riitä ja oppilas
tarvitsee tukea vielä yksilöllisemmin, jatkuvammin, määrällisesti ja laadullisesti tehostetummin ryhdytään valmistelemaan
siirtoa tehostettuun tukeen. Tehostetun
tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja se perustuu opettajien pedagogiseen arvioon.
Tehostetun tuen toteuttamiseksi oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Tehostetun tuen toimivuutta tarkennetaan
määräajoin, ja arvioidaan, jatketaanko
tehostettua tukea kuten ennen, tehostetaanko sitä vai lievennetäänkö sitä ja palataan yleisen tuen piiriin.
Tehostettua tukea tarvitsevia oppijoita
voisivat mahdollisesti olla ne heikkonäköiset oppilaat, jotka selviytyvät eri oppiaineissa pääsääntöisesti ns. tavallisin
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opintotekniikoin. Oppilailla voi olla mahdollisesti tarve useampiin apuvälineisiin,
osin materiaalin muokkauksiin ja joissakin oppiaineissa erilaisiin suoritustapoihin näkövamman kannalta (esim. liikunta, käsityö). Oppilaalla ei ole henkilökohtaista avustajaa eikä HOJKSia (nämä kuuluvat erityisen tuen tasolle).
JNK:n tukitoimien tarve on olemassa
lähinnä ohjauskäynnin ja mahdollisen
tukijakson muodossa. Aiheina mm. näkövamman vaikutus opiskeluun, apuvälinetarpeen arvioiminen ja henkilöstön informoiminen sekä erityisesti tuki nivelvaiheessa huomioitaviin asioihin. Mikäli suunnitellaan erityiseen tukeen siirtymistä, ohjaava opettaja voi tukea pedagogisen selvityksen laatimisessa.

Erityisen tuen tarve
Kun tehostettu tuki ei riitä, erityisen tuen
tarve osoitetaan pedagogisen selvityksen
avulla, jonka laatii oppilashuolto. Tarvittaessa selvitystä täydennetään psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai sosiaalisella selvityksellä.
Oppilaan huoltajaa kuullaan.
Erityinen tuki edellyttää, että aiemmat tuen vaiheet on käyty läpi ja tuen
saamisesta tehdään hallinnollinen päätös. Päätös on määräaikainen, ja se tulee tarkistaa kaikilla oppilailla vähintään
toisen luokan ja kuudennen luokan lopulla. Päätökseen kirjataan oppilaan oikeusturvan kannalta merkitykselliset tukiasiat, kuten opetuspaikka, opetusryh-

mä, avustajapalvelut ja opetuksen poikkeava järjestäminen.
Erityisen tuen oppilaan opetus annetaan ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä oppilaan lähikoulussa (yleis- tai erityisopetuksen ryhmässä). Erityisen tuen oppilas voi olla a) pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilas tai b) erityisen tuen oppilas erityistarpeidensa pohjalta.
Vaikka kolmiportaisen tuen malli yleisesti edellyttää vaiheittaista etenemistä yleisen ja
tehostetun tuen kautta
erityiseen tukeen, voidaan pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle
tehdä erityisen tuen päätös suoraan. Näin toimitaan, kun psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei
vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai muun vastaavan erityisen syyn
vuoksi voida antaa muutoin.
Erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille tulee laatia HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Tällöin kirjataan erityisen tuen päätöksessä mainittujen asioiden käytännön toteutus ja arjessa erityisesti huomioitavat asiat. HOJKS tulee
tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähin-

tään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi.
Erityisen tuen piiriin kuuluvat sokeat ja
heikkonäköiset oppilaat, joilla on pidennetty

oppivelvollisuus. Osa heikkonäköisiä oppilaita voi kuulua erityisen tuen piiriin ilman
pidennettyä oppivelvollisuutta, mikäli tuen
tarve on ilmeinen. Erityisen tuen oppilailla
on selkeä JNK:n tukitoimien tarve. Opettaja
ja moniammatillinen työryhmä tarvitsevat
tukea mm. erityisen tuen päätökseen kirjattavissa asioissa näkövamman kannalta sekä erityisen tuen toteutuksen laatimisessa
ja arvioimisessa. Lisäksi tarvitaan ohjausta oleellisten luokkakohtaisten opintotekniikoiden huomioimiseksi, eriyttämistarpeen selvittämiseksi ja HOJKSin laatimiseksi näkövammaliitteen kera.

Lisätietoa
http://www.oph.fi/download/131115_Esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2010.pdf
http://www.oph.fi/download/132882_Perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiden_muutokset_ja_taydennykset2010.pdf
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Ronja

Harrastuksesta

J

oskus minusta on tuntunut siltä, että vaihdan harrastuksia kuin vaatteita. Olen mennyt
sinne, mikä milloinkin on sattunut miellyttämään ja harrastanut yhtä asiaa vuoden, toisen
puoli vuotta ja jotain pidempään. Olen taitoluistellut, sukeltanut, ratsastanut, pelannut
maalipalloa, soittanut kitaraa… näin muutamia mainitakseni. Olisin halunnut myös pelata jalkapalloa ja laulaa kuorossa.
On myös harrastuksia, joiden pariin olen palannut pitkänkin tauon jälkeen. On harrastuksia, joista olen pitänyt
taukoa, kokeillut vähän uudestaan ja lopettanut taas. On
harrastuksiin rinnastettavia asioita – kuten lukeminen,
kirjoittaminen ja käsityöt – jotka pysyvät elämässäni rinnalla, vaikken niitä joka hetki ahkerasti harjoittaisikaan.
Pitkään odottamani aika, jolloin voisi keskittyä vain
harrastamiseen, on nyt lukion loputtua käsillä. Tällä erää
sitä kestää vain puolisen vuotta ja hieman häiritsee pääsykoelukemiset, mutta parasta on, että päivärytmini koostuu
minulle tärkeistä asioista. Soitan kitaraa, neulon ja yleisurheilen. Sekä kitaransoitto että yleisurheilu ovat harrastuksia, joiden pariin olen palannut tauon jälkeen: kitaran
aloitin uudestaan lukion toisena vuotena, yleisurheilun
vasta viime syksynä. Olen itsekin aika yllättynyt siitä, että
yhtäkkiä minusta tuli taas urheilija.
Molemmat päiviäni täyttävät harrastukset – musiikki ja urheilu – vaativat nyt sekä aikaa että panostusta.
Aikaa minulta löytyy. Musiikkiopistossa olisi tarkoitus suorittaa D-tutkinto tämän kevään aikana ainakin
kitaran osalta, teoriaopinnot taitavat
vielä vähän jäädä jälkeen. Yleisurheilussa minulla on hyvät mahdollisuudet ylittää Lontoon paralympialaisten sokeiden naisten A-raja pituushypyssä, ja ehkä siis päästä Lontooseen hyppäämään. Saa nähdä, kuin-
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ka tässä käy – saanko musiikkiopiston päättötodistusta
ja loikkaanko riittävän pitkälle.
Tätä kirjoittaessa minulla on edessäni elämäni ensimmäinen maajoukkueleiri yleisurheilun saralta (maalipallossa sellaisia ehti kertyä useampi). Edellisen päivän harjoituksissa tuli selväksi, kuinka extreme-laji sokkopituushyppy oikein onkaan: unohdin kai kaksi viimeistä askelta
ja hyppäsin tartanille enkä hiekkalaatikkoon. Tavallisesti päädyn turvallisesti hiekalle saakka. En sentään murtanut häntäluutani, joten maajoukkueleirin lopuksi olevat yleisurheilun halli-SM-kisat eivät ainakaan sen takia
menne pilalle.
Syksyn mittaan mietin useampaan kertaan, mikä vetää
minut takaisin juoksemaan ja hyppäämään. Aikoinaan yksi syy yleisurheilun lopettamiseen olivat kovin kipeytyvät
penikat. Ihmisen muisti on kuitenkin lyhyt ja niin minä
vaan palasin kiduttamaan penikoitani uudestaan. Muutaman vuoden tauon ja kivuttoman ajan jälkeen sitä kai
kuvitteli, ettei sama vaiva enää palaisi – turha luulo. Nyt,
ennen neljän päivän leiriä ja SM-kisoja, jalkojen kipu on
siedettävän äärirajoilla, kyykistyminen sattuu ja tiedän, että piikkareilla juokseminen vain pahentaa kipua. Kylmägeeli ja Burana-pakkaus lähtevät ehdottomasti mukaan.
Joskus minulla oli harrastemenoja lähes jokaiselle arki-illalle ja viikonlopuille. Monet kysyivät, miten minä oikein jaksan sellaista, kun menojen lisäksi piti tehdä kotitehtäviä ja harjoitella kitarakappaleita. Miksen olisi jaksanut tehdä itselleni tärkeitä asioita? Vaikka
menoja oli paljon ja ne veivät aikaa,
harrastukset kuitenkin aina auttoivat jaksamaan koulua. Nyt harrastukset eivät auta jaksamaan koulua,
vaan pitävät arkirytmini normaalimpana. Mitä tästä tyhjänpanttina kotona olemisesta oikein tulisikaan ilman harrastuksia!

http://ronjaoja.blogspot.com

toiseen ja takaisin
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Salainen ase

tehokkaaseen koulunkäyntiin

A

loittaessani yläasteen muuttui
moni asia. Enää ei oltu samassa luokassa koko aikaa, ja sain
myös paljon uusia apuvälineitä.
Siitä syntyikin oikea ongelma. Miten siirtää kaikki apuvälineet seuraavaan luokkaan sujuvasti?
Aluksi sain käyttööni pienen ostoskärryä muistuttavan mutta paljon pienemmän kärryn, jolla voisin kuljettaa tavaroitani luokasta toiseen. Se oli vaikeaa, ja
ongelmaksi muodostui laitteiden kytke-
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minen käyttökuntoon. Siihen kului suurin osa vapaa-ajastani ja välitunneista.
Jonkin ajan kuluttua koulumme käsityöopettaja Jukka Lampila huomasi, ettei
koulunkäyntini voisi jatkua samalla tavalla. Hän mietti asiaa tovin, jututti minua ja
keksi rakentaa minulle pyörillä liikkuvan
pöydän, jota voisi kahvasta työntämällä
kuljettaa luokasta toiseen. Se oli ihanaa.
Nyt lukutaso, tietokone ja taulukamera
kulkivat samalla pöydällä vaivatta.
Kaikki pöydällä olevat sähkölaitteet

kiinnitettiin pöydän alla olevaan jatkojohtoon. Nyt riitti vain, että uuteen luokkaan tullessaan laittoi johdon pään seinään ja työnsi pöydän paikoilleen.
Jukka ei kuitenkaan tyytynyt tähän,
vaan tahtoi tehdä pöytääni vielä paremmaksi. Hän laittoi pöytääni lukuvalon ja
teki jatkojohdolle koukun. Hän teki pöytään myös käytännöllisemmän työntökahvan. Tämän myötä pöytäni oli entistä kätevämpi ja helpompi käyttää.
Kahdeksannen luokan keväällä sain
pistekoneen ja Acrobatin, eli yhdistetyn
lukutelevision ja taulukameran. Ne eivät
mitenkään olisi mahtuneet pöydälleni,
siispä Jukka teki minulle uuden.
Tämä uusi pöytä oli pidempi ja syvempi. Toiseen laitaan tuli Acrobat, jonka sai
tarvittaessa irrotettua, ja toiseen sisäänrakennettu lukutaso. Keskellä oli tilaa pistekoneelle. Jukka keksi laittaa pöydän alle telineen, jolle saatoin nostaa työtuolini. Tämä uusi pöytä oli entistä parempi, sillä siihen Jukka oli yhdistänyt kaikki oivalluksensa. Suuremmasta koostaan
huolimatta ei pöydän hallittavuuskaan
ollut huono.
Käytössä pöytäni on osoittautunut oivalliseksi ja käytännölliseksi apuvälineeksi
koulutarvikkeitteni kuljettamisessa. Mikäli jollakulla muullakin on ongelmia
liittyen apuvälineidensä kuljetukseen,
on Jukka luvannut tehdä oman yrityksensä nimissä sitä tarvitseville samanlaisen pöydän kuin minulle. Jukkaan kannattaa ottaa yhteyttä sähköpostitse (jukka.lampila@humppila.fi), mikäli on jotain kysyttävää.
Carlo Kupila
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Näkövammainen mies, joka on ihan tavallinen mies, mutta hänellä on erikoinen keppi.
Se nimittäin osaa puhua. Siitä saat kuulla nyt.

Näkövammainen mies

O

lipa kerran mies, jolla oli puhuva valkoinen keppi. Mies oli kaupassa, kun keppi osui kulmaan.
Silloin keppi alkoi pälättämään ja
sitten samana iltana mies ei saanut unta, kun keppi vaan pälätti eikä lopettanut
yhtään. Silloin mies kopautti keppiä kulmaan uudelleen. Silloin keppi alkoi lopettelemaan pälätystä.
– Onko sinulla hyvä olo, mies kysyi.
– Ei, haluan pälättää, keppi vastasi.
– Et saa pälättää.
Silloin oveen koputettiin. Siellä oli
naapuri. Eikö täällä saa nukkua, naapuri kysyi.

– Sori, mies vastasi. – Minun keppi
vaan pälättää, mies sanoi.
– Niin just, keppi huikkasi miehen takaa.
– Ole hiljaa senkin pälättävä keppi,
mies ärjäisi kepille.
– Älä karju.
Silloin naapuri otti kepin ja marssi ulos
ovesta ja läimäytti oven kiinni paukauttaen, että koko rappu soi. Seuraavana päivänä hänelle tuli paketti, jossa oli hänen
keppi ja viesti, joka oli pistekirjoituksella. Mies luki : ”Moi anteeksi viimeöinen.
T: Naapuri”. Oho, olipa yllätys, mies ajatteli itsekseen.

– Niin, keppi sanoi taas.
Ei taas alkaa.
– Pelataanko jotain?
– Nyt minulla on kädet. Se naapuri rakensi ennen kuin se lähetti minut sinulle.
– Pelataanko meritaistelua?
– Joo, keppi innostui.
Ja sitten ne pelasivat koko illan ja yön
ja sitten ne elivät elämänsä loppuun asti.

Nimimerkki Tuisku Kivilampi 7 v.

Nuorten perässä pysyäksemme

V

uosi 2012 on nuorisotoimen osalta käynnistynyt Hörhöilyn merkeissä helmikuun alussa Kaarinassa. Seuraava viikonlopputapahtuma on toukokuussa 11.–13.5.2012. Silloin
siirrämme kimpsumme ja kampsumme
mökkeilemään Hauhon suunnalle. Mökkiviikonlopun ajatuksena on viettää aikaa
rennosti yhdessä vapaamuotoisten pelailujen ynnä muun merkeissä samalla kuitenkin tehden kaikki arkiaskareet porukalla ruuanlaitosta saunan lämmitykseen.

S i l m ä t e r ä

1 / 2 0 1 2

Uusi Nutor on kokoustanut tammikuun lopussa tarkentaen suuntaviivoja
tulevalle vuodelle ja ottaen kantaa mm.
liittymisestä Pohjoismaiseen nuorten näkövammaisten yhdistykseen, joka perustettiin lokakuussa Tanskassa. Nutor on lisäksi tarkentanut toiveita kesäleiriin liittyen. Kesäleiriohjaajaporukan kokoonnuttua ilmestyy maaliskuun lopulla mainos leiristä nuorison nettisivuille toimintakalenteriin ja Facebookiin. Livenä mainoksen kuulee netti-Nyörissä 12.4.2012.

Kesäleirin teemana on jännitys sisältäen
monenlaista salapoliisitehtävistä sirkustelun kautta kummitusjuttuihin ja haastaviin urheilulajeihin.
Yhteystiedot, netti-Nyörin osoite, toimintakalenteri ja ilmoittautumislomake yms. löytyvät osoitteesta www.nkl.fi/
nuoret

Tervetuloa mukaan menoon kaikki entiset ja uudet nuoret!
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Teksti Eetu Kouvo

Radiomatkalle

Eurooppaan

O

len ollut kiinnostunut
musiikin lisäksi kielistä jo
monen vuoden ajan, ja
koulussa on tullut opiskeltua englantia, ruotsia
ja saksaa. Niiden lisäksi
olen tutkinut vapaa-ajalla
paljon muitakin kieliä, kuten venäjää, viroa, puolaa ja saksan eri murteita. Otan
selvää erilaisista kielistä muun muassa
kuuntelemalla niitä, lukemalla niihin liittyviä kielioppisääntöjä sekä käymällä läpi joitakin perusfraaseja.
Kuuntelen kieliä musiikin ja nettiradioiden kautta. Olen kuunnellut nettiradioita monta vuotta, mutten ole löytänyt sellaista nettisivua, jolta pystyisi kätevästi hakemaan hyvin monen maan radioasemia. Se kuitenkin tapahtui viime
maaliskuussa, jolloin löysin erittäin kätevän sivuston. Otsikkokin jo kertoo, millainen se on.
The European radio map eli Euroopan
radiokartta on sivusto, jolle on koottu lähes kaikkien Euroopan maiden ja kaupunkien radioasemat taajuuksineen ja
lähettimineen. En kylläkään tiedä, miten
usein tietoja päivitetään. Asemiin liittyy
mahdollisuus kuunnella niitä, mikäli asemalla on nettiradio. Sivustolta voi myös
katsoa radiolähettimien sijainnin, joka
on kerrottu sanallisesti.
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Tässä sivuston käyttöohje
kaikille tästä kiinnostuneille
Mene osoitteeseen www.radiomap.eu.
Sivustolta voi hakea radiokanavia, maita ja kaupunkeja hakutoiminnolla, jonka löytää JAWSilla painamalla f-kirjainta.
Hakuruudussa on jostakin syystä ensiksi
sana ”search”, joten se kannattaa poistaa
ennen hakua.
Jos haluaa tarkastella Euroopan radiokanavia systemaattisesti, kannattaa valita linkki ”list of cities”. Sieltä löytää luettelon Euroopan kaupungeista ja valtioista. Huomioithan, että Google-kääntäjä kääntää sivuston aina valitun maan
kielille.
Jos klikkaat esimerkiksi linkkiä ”radio
stations in Finland”, sivusto näyttää Suomen kaupungit (siellä on tällä hetkellä
vain Helsinki, Turku, Tampere, Rovaniemi,
Oulu ja Maarianhamina). Nämä voi valita
myös kaupunkiluettelosta.
Kun olet valinnut kaupungiksi vaikkapa Helsingin, voit liikkua JAWSia käyttäen sivun eri otsikkojen välillä h-kirjaimella, sillä nämä otsikot on laitettu otsikkotasoihin (heading level). Sivustolla on otsikko ”Helsingissä radioasemat”, jonka alla se on myös ruotsiksi. Otsikon alle on
listattu Helsingissä kuuluvien radioasemien taajuudet, asemien nimet ja niiden
lähettimet. Klikkaamalla aseman nimen
kohdalla olevaa linkkiä pääset kuuntelemaan kanavan nettilähetystä, jos sellainen on olemassa. Mikäli radio ei ala kuulua klikkauksen jälkeen, paina juuri nä-

kyvällä sivustolla olevaa linkkiä, joka on
muotoa ”Kuuntele mediasoittimellasi”
(tämäkin sivusto käännetään aina valtion
kielelle). Silloin lähetyksen pitäisi alkaa
kuulua Windows media playerin kautta.
Useilla sivuilla rakenne on samanlainen kuin Helsingin sivulla, mutta joillakin sivustoilla rakenne voi olla paljonkin
erilainen. Näillä ohjeilla pystyy kuitenkin kuuntelemaan ainakin kaikkien pohjoismaiden sekä Baltian maiden, Saksan,
Ranskan, Sveitsin, Itävallan ja Puolan radiokanavia Etelä-Euroopan maita unohtamatta. Siten sivuston kielimuutokset
eivät haittaa, sillä rakenteesta voi päätellä, missä päin sivua ollaan.

Huom!
Kaupunkikohtaisilta sivustoilta voit katsoa myös kaupungissa sillä hetkellä olevan ulkoilman lämpötilan ja tuulen nopeuden. Säätiedot päivittyvät suunnilleen parin tunnin välein. Säätiedot ovat
radiokanavien alapuolella, ja ne löytyvät
Helsingistä ja muista Suomen kaupungeista otsikon ”Sää, Vädret” alta.
Mielestäni tämä sivusto on todella hyvä sivusto kielistä ja radiosta kiinnostuneille, sillä täältä niitä eri kieliä voi kuunnella. tällä sivulla voi tehdä hyvin mielenkiintoisia radiomatkoja ympäri Eurooppaa: on esimerkiksi mielenkiintoista,
että Roomassa radiokanavia on melkeinpä 0,1 megahertsin välein – voisi luulla,
että ne kuuluvat kaikki päällekkäin.
Hyvää radiomatkaa!
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Teksti Heli Häkli

Kunnari-lukudiplomi
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Johanna Kainulainen.

L

ukudiplomien tarkoituksena on innostaa ja edistää koululaisten lukuharrastusta. Tavoitteena on
innostua lukemaan kaikenlaisia kirjoja ja kokea
elämyksellisiä lukuhetkiä. Nyt myös Celia-kirjasto
haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden suorittaa lukudiplomin. Celian lukudiplomi on muokattu Kunnari lukudiplomista, joka on Opetushallituksen Netlibris-hankkeessa kehitettyyn kirjatietokantaan perustuva lukudiplomi.
Idea Kunnari lukudiplomin kehittämiseen lähti alun perin siitä, että opettajat halusivat oppilaiden lukevan paljon kirjoja. Kunnarin kirjatarjottimet löytyvät verkosta ja
ovat kaikkien koulujen opettajien ja oppilaiden käytettävissä. Oppilaat valitsevat kirjatarjottimilta mieleisiään kirjoja, lukevat ne ja tekevät tehtävät. Kirjatarjottimia on eriikäisille oppilaille. 1.–2.-luokkalaisille Tapiiri, 3.–4.-luokkalaisille Kumi-Tarzan, 5.–6.-luokkalaisille Matilda ja yläluokkalaisille Sinuhe. Kirjatarjottimet on jaettu aihepiireittäin pienempiin kirjatarjottimiin, joilla on omat nimensä.
Kunnaria suorittavat oppilaat tekevät lukusuunnitelman,
lukevat tietyn määrän kirjoja ja tekevät sovitut tehtävät.
Opettaja tarkastaa tehtävät ja hyväksyy ne allekirjoituksellaan lukusuunnitelmaan. Valmiista Kunnarista oppilas
saa opettajalta kunniakirjan, jonka opettaja voi tulostaa
Kunnarin sivuilta.
Vuodesta 2012 alkaen Kunnari lukudiplomi on mahdollista suorittaa myös Celia-kirjaston kirjoilla. Celia-kirjasto
päätti muokata Kunnarista oman version oppilaille, jotka
eivät voi käyttää tavallista kirjaa. Celia-kirjaston lukudiplomi projektin pohjana ovat Kunnari lukudiplomin kirjatarjottimet. Kunnarin kirjalistoja verrattiin Celian kokoelmaan ja valmiina kokoelmassa olevat kirjat laitettiin Celian Kunnari listalle. Lisäksi tuotettiin listoilla olevia uutuuskirjoja, vanhoja klassikoita sekä muita toivottuja ja mielenkiintoisia vanhempia kirjoja. Ennestään Celiassa olevista kirjoista
tehtiin myös pistekirjoja jos oli jo äänikirja ja toisinpäin, jolloin aineisto on saatavilla monessa muodossa.
Jokaisesta kirjatarjottimesta löytyy vähintään kymmenkunta kirjaa, jotka löytyvät ääni- ja/tai pistekirjana. Esi-

n

Heli Häkli ja Kunnari-diplomit.

merkiksi Tapiirin kirjatarjottimessa nimeltä Kaukoputki
on valittavissa 8 kirjaa, joista 6 äänikirjoina ja 6 pistekirjoina. Yksi kirjoista on yhdistelmäkirja, jossa on äänen lisäksi tekstitiedosto, jota voi seurata samalla tietokoneen
näytöltä. Sinuhen kirjatarjottimissa valinnanvaraa on vielä enemmän ja kirjoja jopa useita kymmeniä aina yhdessä
kirjatarjottimessa. Matildassa on 10 pientä kirjatarjotinta,
joiden aiheet liikkuvat huumorista jännitykseen, kasvutarinoista maailmankirjallisuuden klassikoihin. Kumi-Tarzanin Aarresaaresta löytyvät klassikot kuten Roald Dahlin Jali ja suklaatehdas ja Astrid Lindgrenin Ronja ryövärintytär. Kaikkien kirjatarjottimien kirjatarjonta on hyvä ja
valinnanvaraa riittää eritasoiset lukijat huomioiden. Kirjalistat tulevat Celian verkkosivujen Kunnari-osioon vuoden
2012 alussa.
Celian Kunnari-projektiin kuului myös kohokuvadiplomin suunnittelu. Jokaiselle neljälle kirjatarjottimelle on
oma kuvallinen diplominsa. Näkövammaisten Kunnarin
suorittajien on mahdollista saada kohokuvadiplomi suoritetusta Kunnarista. Nämä ovat opettajan tilattavissa Celiakirjastosta.
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Teksti Kaija Leppälä ja Leena Honkanen

Kaija, mitä sinun mielestäsi
vertaistuki on?

Parhaimmillaan vertaistuki
on syvää toinen toisensa
elämäntilanteen ymmärtämistä.

Keskustelua

vertaistuesta
Leena
Meidän yhdistyksessämme vertaistuki on
iso juttu. Silloin kun lapsi on vielä pieni,
vanhemmat tarvitsevat näkökulmia siihen, mitä vammaisuus perheessä merkitsee. Parhaan käsityksen voivat varmasti
antaa ne, jotka ovat samanlaisen tilanteen kokeneet. Useille ensikosketus toisiin perheisiin tuntuu avaavan aivan uuden polun asioiden suhteuttamiseen ja
usko omaan selviytymiseen alkaa kasvaa.

Kaija
Ilman vertaistukea tai -ryhmää jäävät perheet vertaavat tiedostamattaankin lapsiaan muihin samanikäisiin lapsiin. Sen sijaan toisten pidempään selvinneiden las-
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ten vanhemmat pystyvät selkeämmin vakuuttamaan, että kaikesta kyllä selvitään.

elämästä ja myös näkövammaisuuteen
liittyvistä asioista.

Leena

Positiivisuuden voima

Vertaistuen piirissä tulee esiin juuri tämä tavallisuus; meitähän on monta, ei
tämä niin poikkeavaa ole, kuin miltä
se arjessa joskus tuntuu, kun ympärillä
on vain tuttavaperheiden niitä ns. terveitä lapsia. Lapsissa vertaistuen voima näkyy intona lähteä leirille tai kerhoon, kun tietää, että siellä ovat ne vertaiskaverit, joita ei tavallisessa arjessa tapaa; joiden joukossa minä en ole erilainen. Kun lapset kasvavat, heillä on sitten nuoruudessaan jo valmiiksi joukko
tovereita, joiden kanssa voi keskustella

Kaija
Oli ihana taas kerran viimekesän sopeutumisvalmennuskurssillakin kuulla, kun
yhdistyksen toiminnassa mukana olleet
sanoivat, että ihan sääliksi käy tavallisten
lasten perheitä, jotka eivät ehkä koskaan
elämänsä aikana pääse kokemaan ja jakamaan tällaista yhteenkuuluvuuden aitoa tunnetta. Useille tällainen kohtaaminen luo vahvan ystävyyssuhteen, joka on
yksi voimaannuttavin asia itselle ja usein
koko perheelle. Tämä yhteisöllisyys sel-
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Kaija Leppälä on näkövammaisen, nyt jo aikuisen, lapsen äiti. Hän on tehnyt työuransa sosiaalialalla ja vapaaehtoistyötä Näkövammaiset lapset ry:ssä vertaistukijana.
Leena Honkanen on toiminut 15 vuotta Näkövammaiset lapset ry:n toiminnanjohtajana ja
Silmäterä-lehden päätoimittajana.

keyttää omaa tilannetta ja samalla avaa
uusia kanavia muihin välttämättömiin
verkostoihin.

Leena
Totta, perheet sanovat usein, että näin
ihania ystäviä emme olisi voineet mistään
muualta saada. Viime syysviikonlopussa
keskustelimme vanhempainryhmässä, mitä yhdistyksen toiminnassa mukana oleminen merkitsee ja hyvin monet korostivat sitä, että vertaisryhmässä on ”helppo hengittää”.

Kaija
Kyllä, samanhenkisyys avaa tietä eteenpäin. Vertaisryhmässä saa valittaa, mutta pitää myös muistaa, ettei valitukseen
saa juuttua, vaan on aina lähdettävä etsimään uusia näkökulmia ja ratkaisuja.
Vammaisen lapsen perheen elämässä on
toki monia asioita, jotka arjessa voivat
käydä raskaiksi, mutta vertaisryhmässä
pitää pitää huolta siitä, että keskustelu ei
käänny purnaukseksi: kuinka huonosti
meillä on asiat ja kuinka ei saatu sitä tai
tätä. Vertaistuen voima on siinä, että se
luo positiivista energiaa.

Leena
Monilla saattaa olla vähän vääränlainen
ennakkokäsitys vertaisryhmän toiminnasta. Joitakin varmasti pelottaa juuri
se, että ryhmissä käydään läpi kaikki elämän vaikeudet ja että pitää ringissä ava-
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ta sielunsa syöverit tuntemattomille. Ei
se tietenkään niin ole. Ainakin meidän
tapahtumissamme, joissa olen ollut mukana vanhempien keskusteluissa, on hyvin voimaanuttava tunnelma. Ihmiset
jakavat säästelemättä tietoa ja tukea toinen toisilleen.

Aktiivisuus kantaa eteenpäin
Kaija
Vaikka usein sanotaan, että vammaisuus syrjäyttää, ajattelen itse pikemminkin niin, että vammaisuus pakottaa aktiivisuuteen. Vanhempien aktiivisuudella on todellakin merkitystä. Kuitenkaan
ketään ei pidä syyllistää siitä, jos hän ei
pääse tai rohkene lähteä mukaan toimintaan. Kuitenkin vanhempien on hyvä ymmärtää asia myös lastensa kannalta, se että myös lapselle vertaiskaverit ovat suunnaton voimavara.

nauttivat siitä, että voivat tarjota tämän
lapsilleen ja saavat varmasti samalla voimia itselleen.

Kaija
Vertaisten kesken syntyy lämmin luottamus; tapaa ihmisiä, jotka todennäköisesti ymmärtävät mitä sanon, miten koen ja
mitä tunnen. Samoin itse tahtoo kuulla ja jakaa toisten kokemuksia, selviytymistarinoita tai arjen huolia.
Minulle itselleni vertaisuus avasi aikanaan uuden maailman: ymmärsin, että
meitähän on muitakin. Vertaisryhmässä
tunsin kuuluvani joukkoon, jossa olimmekin aivan tavallinen perhe. Puhuimme samaa kieltä, tutustuimme toisiimme
ja toimimme yhdessä kuin perhe. Imin
tietoa ja selviytymistarinoita. Edelleenkin kohdatessani vertaisvanhempia koen samaa avointa, toisistaan välittävää
yhteisöllisyyttä.

Leena
Kyllä, lapsille mukana olo antaa paljon
iloa. Meillä tapaamisissa käy paljon hyvin erilailla vammaisten, myös hyvin vaikeasti monivammaisten, lasten perheitä.
He haluavat tulla mukaan, vaikka ohjelma ei olisikaan sellaista, johon juuri heidän lapsensa voi osallistua. Silti porukassa mukana olo viihdyttää lasta. Sisaruksille on myös tärkeätä päästä sellaiseen
ryhmään, jossa kaikilla muillakin lapsilla on vammainen sisarus. Vanhemmat
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Puhuva purkki
Kun maitopurkki osaa kertoa viimeisen
käyttöpäivänsä ja T-paita värinsä,
näkövammaisen arki helpottuu. NFCetätunnistuksella tämä on mahdollista.

V

TT on kehittänyt NFC-etätunnistusteknologiaan
perustuvia uusia sovelluksia, jotka helpottavat
näkövammaisten elämää. Joukko koehenkilöitä
kokeili kotonaan tavaroiden merkitsemistä ja tunnistamista ääniviestien avulla sekä puhuvaa tuoteselostetta lääke- ja elintarvikepakkauksissa.
Ratkaisut, jotka linkittävät
tuotteet digitaaliseen tuotetietoon, yleistyvät. Ne tarjoavat
monenlaisia mahdollisuuksia
sekä näkeville että näkövammaisille. Esimerkiksi elintarvikkeista saa tietoa niiden ekologisuudesta, alkuperästä ja allergisoivista aineista sen mukaan, mikä yksittäiselle ihmiselle on arvokasta tietoa.
n Puhuva lääkepaketti -demo.
Tunnistus tapahtuu niin, etKännykällä kosketetaan paketistä kännykällä kosketetaan pasa olevaa tarraa, jolloin lääketiedot
ketissa olevaa tunnistetarraa,
kuuluvat puhelimen kaiuttimesta.
jolloin sille talletettu tuotetieto, esimerkiksi lääkkeen nimi ja
annosteluohje, voidaan esittää
käyttäjälle joko tietokoneen tai matkapuhelimen kaiuttimen kautta äänenä.

Ruokapakkausten merkintä
suosituin sovellus
Suosituimmaksi käyttäjäkokeissa osoittautui kännykässä
toimiva, Top Tunnisteen toteuttama Touch n’ tag -demo,
jolla käyttäjä pystyi liittämään omia ääniviestejä kotona
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oleviin arkipäivän esineisiin ja elintarvikkeisiin. Sovellus
toimii matkapuhelimella, jossa on NFC-lukija. Käyttäjä voi
koskettaa puhelimella NFC-tarraa ja äänittää sille kännykän kautta haluamansa ääniviestin ja jatkossa kuunnella
viestejä koskettamalla tarraa kännykällä.
Kokeilussa havaittiin, että selvästi useimmin merkattu
tuote olivat erilaiset ruokapakkaukset. Suurin osa käyttäjistä totesi, että laite oli hyödyllinen asioiden tunnistamiseen ja tuotetietojen saamiseen. Hyvää oli myös, että sai
itse laatia ja liittää tavaroihin haluamansa viestin.
Vuoden vaihteessa päättyneessä HearMeFeelMe-hankkeessa kehitettiin myös puhuva lääkepaketti -demo, jossa
koskettamalla pakettia lääkkeen annosteluohje ja muut
perustiedot saa kuulumaan äänimuodossa. Lääkkeen tiedot tallennettiin NFC-tarralle jo apteekissa. Kotona käyttäjä pystyi tunnistamaan lääkepaketit ja kuuntelemaan
lääkkeen annostelu- ym. tietoja äänimuodossa. Demo toimii toistaiseksi PC:ssä, mutta sopii myös kännykkään, mikäli NFC-lukija, ruudunlukija ja ohjelmoitava älypuhelin
olisivat samoissa kuorissa.

NFC-sovelluksia
tukevaa kännykkää odotetaan
Tiedon muuttaminen äänimuotoon on VTT:n mukaan
teknisesti helppo toteuttaa, ja äänimuodossa olevasta tiedosta olisi paljon hyötyä näkövammaisille. Nykyinen laitekanta ei kuitenkaan ole vielä kehittynyt uusimpien NFCsovellusten edellyttämällä tavalla. Kännykät eivät tue näitä ratkaisuja, sillä matkapuhelinalustoja, joille ratkaisut on
tarkoitettu, ei toistaiseksi ole.
Arkipäivän ICT-tuetuissa palveluissa mobiililaitteet ovat
usein lyömättömässä roolissa, koska ne kulkevat joustavasti mukana kaikkialla. Ratkaisut, jotka käyttävät hyväksi
sellaisia laitteita, joita ihmiset käyttävät muutenkin, yleistyvät muita nopeammin.
Tuotetietoa sisältävät tagit voivat olla ommeltavia, liimattavia, silityksen ja pesun kestäviä. Muistikapasiteetista
riippuen niiden hinta voi olla jopa alle 10 sentin. NCF-lukijalla varustettu puhelinkaan ei ole normaalia kalliimpi.
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Teksti Sari Kokko

Pääsykokeet edessä

– mitä sitten?

Yhteishaut kolkuttelevat ovella. Tälläkin kertaa moni näkövammainen opiskelupaikasta haaveileva ryhtyy tuumasta toimeen ja täyttää hakulomakkeen.
Seuraava etappi voi olla pääsykoe, jolle
on syytä luoda muutama ajatus jo hakulomaketta täyttäessä.
Mitä erityisjärjestelyjä voin saada?
Näkövammainen hakija osallistuu pääsykokeisiin kuten muutkin hakijat. Näkövamman vuoksi on kuitenkin
mahdollista saada joitain erityisjärjestelyjä. Haettavia erityisjärjestelyjä ovat mm. apuvälineiden (esim. tietokone) käyttö, kysymysten saaminen sähköisessä muodossa,
suurennettuna tekstinä tai pistekirjoituksella, lisäaika, erillinen tila sekä sovelletut tai korvaavat tehtävät sellaisten
tehtävien tilalle, joita ei näkövamman vuoksi voi tehdä.
Erityisjärjestelyjen hakeminen on mahdollista sekä perinteisissä pääsykokeissa että psykologisissa testeissä.

järjestelyt eivät yleensä toteudu. Oppilaitosta varten on
hankittava lääkärintodistus ja erityisjärjestelyt on haettava kirjallisesti.
Tärkein muistisääntö on kuitenkin olla liikkeellä ajoissa.
Viime tingassa oppilaitokselle esitetyt erityisjärjestelytarpeet eivät tuota tulosta. Joitain kompromisseja on mahdollista tehdä viime tipan kyselijöillekin, mutta siihen ajatukseen ei pidä tuudittautua.

Mistä neuvoja?
Ylioppilastutkintolautakunnalla on tarkka ohjeistus vammaisten kokelaiden erityisjärjestelyistä ja niiden hakemisesta. Korkeakouluille on joitain vuosia sitten valmistunut suositus esteettömistä pääsykokeista. Molempia voi
käyttää pohjana, jos tarvitsee lisätietoja erityisjärjestelyistä omia tulevia pääsykokeita varten. Ohjeet sopivat sekä ammatillisiin opintoihin että korkeakouluihin. Lisätietoja saa myös oppilaitoksista ja Näkövammaisten Keskusliitosta.

ESOKin laatimat suositukset esteettömistä

Miten haen erityisjärjestelyjä?

valintakokeista löytyvät sivulta www.esok.fi ja

Erityisjärjestelyjen tarpeesta on otettava yhteyttä oppilaitokseen hyvissä ajoin. Käytännöt vaihtelevat, mutta kaukokatseisinta on ottaa yhteyttä oppilaitokseen heti hakulomakkeen täytetyään.
Tärkeintä pääsykokeiden erityisjärjestelyjen saannissa
on oma aktiivisuus. Ihan pelkällä puhelinsoitolla erityis-

ylioppilastutkintoa koskevat ohjeet sivulta
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www.ylioppilastutkinto.fi
kohdasta määräykset ja ohjeet.
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Eila
Tarkiainen

– pitkä ura lasten kuntoutuksessa
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Teksti Ella Ahlberg

E

ila Tarkiainen on Näkövammaisten Keskusliiton Lasten kuntoutuksen näönkäytönohjaaja. Hänen työnsä Lasten kuntoutuksessa
alkoi keväällä 1986, kun kursseille tarvittiin
ohjaajia. Hän tuli silloin tuolloisesta työpaikastaan, Helsingin Mäkelänkadulla sijaitsevaa Keskusliitoa lähellä sijaitsevasta Helsingin Ensikodista, ensimmäiselle vauvakurssilleen. Vauvakurssi poiki sijaisuuksia, puolipäivätoimen ja lopulta,
vuonna 1987, myös vakituisen toimen.
Tarkiainen on koulutukseltaan lastenhoitaja, nuorisotyöntekijä ja lähikasvattaja. Myöhemmin luetteloon lisättiin myös näkövammaisten kuntoutusohjaajan koulutus,
erityisalana näönkäytön ohjaus.
Alkuvaiheessa Tarkiaisen toimenkuvaan kuului kurssien ja vanhempainryhmien ohjaaminen. Sittemmin hän
on arvioinut lasten toiminnallista näönkäyttöä ja kokeillut lasten kanssa heidän tilanteisiinsa sopivia apuvälineitä.
Tarkiainen kuvailee työtään mielenkiintoiseksi ja haastavaksi ja työyhteisöään toimivaksi.
– Olen kohdannut paljon erilaisia perheitä, ja työstä
saatu palaute on ehdottomasti kantava voima tällä osastolla. On tietysti vaativaa kohdata jatkuvasti erilaisia elämänkohtaloita, mutta on myös hienoa nähdä perheiden
selviytymistarinoita ja lasten kasvua aikuisiksi.
Myös muutoksia on mahtunut näihin vuosiin. Ennen
näköä tai näönkäyttöä ei Tarkiaisen mukaan arvioitu yhtä paljon kuin nykyään. Muutokseen on ehkä vaikuttanut näkövammaisen lapsen varhaiskuntoutuksen LAKU-materiaalin kanssa samoihin aikoihin valmistunut
toiminnallisen näönkäytön kuntoutusohjelma Vap-Cap.
– Uskoni näönkuntoutukseen on kasvanut työn kautta, kehitystä on todella tapahtunut, sanoo Tarkiainen.
Eila Tarkiainen jää eläkkeelle kesän alussa. Hän sanoo
jättävänsä Lasten kuntoutuksen hyvillä mielin tietäen, että Lasten kuntoutuksen tulevaisuus on taattu ja että kaikki jatkuu ja kehittyy niin kuin pitääkin.
– Myös vanhemmat jaksavat nähdä vaivaa lastensa
eteen. Alkuvaiheessa ollaan aina vereslihalla kaiken sen
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vieraan ja oudon edessä, kun perheeseen syntyykin erilainen lapsi, mutta sitten noustaan ”jaloilleen” ja elämä
alkaa voittaa. Se on hienoa.
– Olisi tärkeää, että perheellä olisi ympärillään tukiverkosto ja auttavia ihmisiä, niin ettei kenenkään tarvitsisi jäädä yksin. Apua pitää saada tarvittaessa, sillä vanhemmat ovat perheen kivijalka, ja kivijalan pitää olla kunnossa, jotta lastenkin on hyvä elää.

Eila Tarkiaisen pitkä ura Lasten kuntoutuksessa alkoi kevään 1986 vauvakurssista.
n
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Sokeain Ystävät ry
Avustusta vaikkapa opiskeluun.
Sokeain Ystävät ry on päivittänyt kotisivujensa www.syry.fi avustus-osiota. Käy
katsomassa mihin kaikkeen avustuksia on mahdollista hakea.
Syry on liittynyt myös Facebookiin. Voit seurata ajankohtaisia asioita käymällä
tykkäämässä heistä.

Sokeain Lasten Tukisäätiö

Sokeain lasten tuki ry:n perustehtävä on lomien järjestäminen näkövammaisten lasten perheille. Tavoitteenamme on mahdollistaa pieni irtiotto arjesta ja ilon tuottaminen koko perheelle. Loma voi toteutua lähellä kotia tai
toisella puolella Suomea, aivan perheiden toiveiden mukaan.
Jos olette jo lomajonossamme, kannattaa kevään aikana olla yhteydessä Rilla Aura-Korpeen ja kertoa perheenne kuluvan vuoden lomatoiveista. Uusien perheiden kannattaa myös lähettää yhteystietonsa ja viestin lomatoiveista, teidän lomannekin voi toteutua jo kuluvana vuonna tai ensi vuonna.
Vuosittain lomillemme pääsee reilut 40 perhettä, yleensä kaksi perhettä yhdessä. Omatoimilomat ovat oman
perheen mökkilomia, vuosittain yhdistys tarjoaa näitä lomia Ylläksellä keväällä ja Konnevedellä kesällä.
Maaliskuussa avautuvat yhdistyksemme uudet kotisivut, jotka tulevat palvelemaan teitä entistä paremmin.
Lomatunnelmia Sokeain lasten tuki ry:n lomilta kohteista, jotka toteutuvat myös 2012.
Jos ette vielä ole olleet lomillamme, niin kannattaa lähettää viestiä sähköpostilla tai kirjeellä.
Lomaterveisin Rilla Aura-Korpi
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Rilla aura-Korpi

Sokeain lasten tuki ry

Apurahahakemukset maaliskuun loppuun mennessä.
Apurahoja voidaan myöntää mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin, tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena ovat näkövammaisten lasten ja
heidän perheittensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 31.3.2012 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut
Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 Helsinki
09 321 4132,
sok.laptuki@kolumbus.fi
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timo kuoppala

Teksti Sari Tarvonen

Työmatkalla

Palestiinassa
Lasten kuntoutukseen tuli alkuvuodesta 2011 mielenkiintoinen pyyntö: löytyisikö meiltä kahta halukasta lähteä jakamaan kokemusta suomalaisesta näkövammaisen lapsen
kuntoutuksesta Palestiinaan.

L

asten aluesihteeri Annika
Tyynysniemi ja kuntoutusohjaaja Sari Tarvonen ottivat haasteen vastaan ja syksyllä 2011 alkoi hurja suunnittelutyö ja materiaalin valmistus.
Näkövammaisten Keskusliitossa kokemusta yhteistyöstä Palestiinalaisten
kanssa oli kertynyt jo muutaman vuo-
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den ajalta, kun kansainvälinen osasto oli
tukenut siellä tapahtuvaa aikuisten kuntoutusta ja ATK-apuvälineiden hankintaa. Nyt olivat vuorossa lapset ja varhainen vuorovaikutus.
Palestiina on meille outo maa, varsinkin kun onko sitä olemassakaan! Samaan
aikaan, kun valmistelimme luentojamme,
pohti Suomi muiden YK:n maiden mukana,
tunnustaako se Palestiinan omaksi valtioksi.

Miten perheet siellä elävät, miten lapsiansa kasvattavat ja mikä siellä on lapsen asema, jos sattuu syntymään näkövammaisena tai muuten vaan erilaisena?
Näitä pohdimme Annikan kanssa samalla kun mietimme, miten sanotaan
”näönvarainen tarkkaavaisuus” englanniksi, onko Palestiinassa silkkipaperia,
ja mikähän siellä on yleisin näkövammaisuuden syy.
Loka–marraskuun vaihteessa matkustimme Israelin kautta Palestiinaan, siis
valtioon, jota Israelin mukaan ei ole olemassa. Jännitys tuntui vatsassa, päässä
ja matkalaukuissa. Onkohan meillä mitään annettavaa? Onko meillä oikeat materiaalit mukana? Mukanamme matkus-
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timo kuoppala

ti liiton kansainväliseltä osastolta kokenut Palestiinan matkustaja, kansainvälisten asioiden päällikkö Timo Kuoppala ja
koordinaattori Sonja Ronkainen. Jokainen meistä sai osansa Israelin tullivirkailijoiden epäluuloista, mutta onneksi läpäisimme suhteellisen pienillä nöyryytyksillä tullimuodollisuudet.
Palestiinassa oli syksy niin kuin meilläkin. Matkamme viimeisenä päivänä alkanut sade sai paikalliset kaivamaan toppatakit esiin ja lapsille pipot päähän. Talvi alkoi siellä siis marraskuun alussa. Me pärjäsimme viikon matkamme vähän ohuemmilla vaatteilla.
Koulutussessiomme kesti neljä päivää ja siihen osallistui 15 näkövammaisen lapsen kanssa työskentelevää ammattilaista, mm. opettajia, lastentarhanopettajia ja sosiaalityöntekijöitä.
Englanninkielemme käännettiin simultaanitulkkauksella arabiankielelle,
joka oli kaikkien osallistujien äidinkieli.
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Vaikka alkuun oli pelottanut, löydämmekö yhteisen kielen, niin jo ensimmäisen
päivän aikana oli vahva tunne siitä, että
puhumme yhteisistä asioista. Näkövammainen lapsi tarvitsee rohkaisua, kannustusta ja kokemuksia niin Suomessa kuin
Palestiinassakin! Osallistujilla oli paljon
käytännön kokemusta, jonka perusteella syntyi runsaasti keskusteluja päivien
aikana. Tiedonjano oli valtava ja ajatuksia herättivät konkreettiset harjoitukset
ilman näköaistia laput silmillä tai heikkonäköisenä haittalasien avulla. Monelle
kuulijalle oli uutta erilaisten tekniikoiden
käyttö erilaisissa näkövammoissa. Palestiinassa moni heikkonäköinen opettelee
vain pistekirjoituksen. Sokeainkouluissa, joita Palestiinassa on yllättävän paljon, on lahjoituksena saatuja apuvälineitä. Ongelmana on, kuka osaa opettaa välineiden oikean käytön?
Koulutuspäivämme sisälsivät siis runsaasti konkreettisia harjoituksia. Sen li-

Sari Tarvonen koulutti syksyllä Palestiinanssa näkövammaisten lasten kanssa
työskenteleviä ammattilaisia.
n

säksi osallistujat saivat askarrella mm. näön harjaannuttamiseen liittyvää materiaalia kouluihin ja päiväkoteihin vietäväksi. Osallistujat olivat aktiivisia ja saimme
monta kutsua päiväkoteihin ja kouluihin.
Valitettavasti aikamme ei tällä matkalla
riittänyt vierailemaan kuin yhdessä sokeain koulussa sekä päiväkodissa jossa oli
ensimmäinen, tavalliseen ryhmään integroitu heikkonäköinen lapsi.
Matkustaminen Palestiinassa on erittäin vaikeaa lukuisten Check Pointtien ja
muurien takia, joita Israel on rakentanut
oman turvallisuutensa nimissä. Oli silmiä
avaava kokemus olla hetken aikaa muurien sisäpuolella ja kuvitella, miltä tuntuisi, jos ei saisi lupaa poistua.
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Eläimet vailla nimeä

I

iriksen kuntoutuspiha on saanut Leijonien tuella uutta välineistöä. Puusta tehdyt eläimet tuovat mukavia toimintapisteitä ulkoleikkeihin.
Voimme tutkia turvallisesti koirankoppia ja silittää sen asukkaita, neljää schäferiä. Ponin selkään saa kiivetä ja ratsastaa minne mielikuvitus vie. Moottoripyörä odottaa kunnon asennusta, mutta keväällä se polkaistaan käyntiin. Hiekkalaatikkoa vartioi sillan alla makaava leijona.

Nyt julistamme nimikilpailun eläimille, joita ovat koiraemo ja koiraisä, sekä
kaksi pentua ja poni. Leijona tulee olemaan oikeutetusti Leo, lahjoittajiensa
mukaan.
Lähettäkää nimiehdotuksia kortilla tai
sähköpostilla lastenosastolle Iirikseen.
Julkaisemme sitten seuraavassa Silmäterässä valitut nimet. Ja tervetuloa hoitamaan ja taputtelemaan uusia lemmikkejämme.

Vertti, Havin, Ville ja Mirco pääsivät tutustumaan kuntoutuspihan eläimiin.
n

Nimiehdotukset 30. maaliskuuta mennessä osoitteeseen
arja.marila@nkl.fi tai
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Arja Marila
PL 41, 00030 IIRIS

Uusi työntekijä lasten kuntoutuksessa

O

len Susan Laine ja aloitin työt
lasten kuntoutusohjaajana Näkövammaisten keskusliitossa lokakuun 2011 alusta. Olen koulutukseltani erikoistoimintaterapeutti. Olen tehnyt pitkän työuran lasten ja
nuorten toimintaterapeuttina yksityisellä sektorilla. Terapia-asiakkainani on ollut
lapsia, joilla on monenlaisia erityistarpeita mm. näkövammaan, liikuntavammaan
tai kehitysvammaan liittyen. Verkostoituminen ja yhteistyö asiakastyössä eri ammattilaisten kanssa on minulle työssäni tärkeää.
Viimeiset kaksi ja puoli vuotta tein
vauvaperhetyötä Helsingin ensikodissa. Leikki ja jokaisen lapsen oikeus sekä
mahdollisuus leikkiin on aina ollut työs-
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säni erityisen huomion kohteena.
Työssäni innostun lapsen aitoudesta ja
ainutlaatuisuudesta. Erilaisten perheiden

kohtaaminen ja kannustava moniammatillinen työyhteisö tekevät työstäni antoisaa ja mieluisaa.
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Näkövammaisten peruskoululaisten
liikunnallinen perhekurssi
Kunnonpaikka, Siilinjärvi, Kurssille hakeudutaan
Vuorela 30.7.–4.8.2012
näin
KELA kurssinumero 43048
l Kurssilla

liikutaan monipuolisesti. Ohjelmassa on uintia,
melontaa, kuntosaliharjoittelua, yleisurheilua, liikkumistaidon ohjausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. Tietenkin kurssilla vietetään myös sauna- ja nuotioiltoja.
l Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille perheenjäsenille maksuton.
l Kurssille voivat osallistua 8–15 -vuotiaat näkövammaiset lapset, joilla ei ole muita vaikeasti liikuntaa haittaavia
liitännäisvammoja sekä heidän perheenjäsenensä.
l Kurssille otetaan 15 kuntoutujaa perheineen.
Kurssilla on myös Kelan harkinnanvaraisia kuntoutuspaikkoja.
l Kurssille on mahdollista päästä useammin kuin kerran
peruskouluiän aikana, eri kasvun vaiheissa. Näin ollen
kurssille kannattaa hakeutua ensimmäisen kerran jo koulutien alkuvaiheissa, mikäli se on tarpeellista.

Tiedustelut:

1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä
kaavake KU102 (Kuntoutushakemus). Kurssin numero on
43048. 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 korkeintaan vuoden vanhasta
kuntoutussuunnitelmasta. Kuntoutussuunnitelmassa täytyy olla maininta suosituksesta ko. kurssille.
Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset mahdollisista muista
kuntoutusta puoltavista lausunnoista.
4 Hakemus liitteineen lähetetään maaliskuun 31. päivään mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon,
Malminkaari 15, 00700 Helsinki.
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan huhtikuun 10.
päivään mennessä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy
Kelalle.

Näkövammaiset lapset ry
puh. (09) 752 2540
nlt@silmatera.fi.

Tärkeää!
Kuntoutusta haettaessa edellytetään korkeintaan vuoden
vanha kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto, jossa
on maininta ko. kurssista sekä tiedot lapsen vammasta.
Jos kuntoutussuunnitelma ei ole voimassa tai on kokonaan
tekemättä, ota yhteys alueesi kuntoutusohjaajaan. Kuntoutussuunnitelman tai lausunnon saannissa on joissakin sairaanhoitopiireissä saattanut kulua melkoisesti aikaa, joten ole
ajoissa liikkeellä.
42
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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 J ÄS ENEKS I
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

LIITYN K ANNATUSJÄS ENEKS I
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

TIL A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

We are
Incredibly
Lucky
ste_2012.indd 1

The Girl
from a
Sheep
Farm
21.12.2011 12:56:20

nl_kalenteri12.indd 1

Näkövammaiset lapset ry:n julkaisut ja esitteet osoitteessa

www.silmatera.fi

22.11.2011 12:56:58

