2 • 2012

Veteen vauvasta alkaen
Koulukiusaaminen puheeksi

15
Kevättoimintaa

5
6
7
10

Tulossa syksyllä

19

Toiveista todellisuuteen

Pääkirjoitus

Kiusattuna koulussa
Jenni Lampisen koulutiellä ei ollut ystäviä.

Yhdistys-sivut
Muun muassa puheenjohtajan palsta, vuosikertomus 2011, Pikkuparlamentin kokouspöytäkirja, kesän leirien ohjaajat esittelyssä,
toimiston uutisia.

Ei ole realistista ajatella, että kaikki kykenevät opiskelemaan ja aikanaan työllistymään,
sanoo Anna-Maria Haatanen.

21
22
24
25
26

Reimakka
Reimalle maistuu kunnon kotiruoka.

Hintsalan salissa
Oulun perheet kokoontuivat suunnittelemaan alueellista ohjelmaa.
		Pienten erityislasten uinti
Uinti sopii erityislapselle.

Veden alle
Sukeltaessa pääsee irti painovoiman kahleista. Harrastuksena sukellus sopii myös näkövammaiselle.

Katson maailmaa erilaisin
silmin
Opas-Yde näyttää reitit 17-vuotiaalle Tiinaemännälleen.

30

6
28
29
30
33
34

Nuorisotoimen kesäkausi
on avattu

25
36

Lapsesta itsenäisesti liikkuvaksi
nuoreksi

38
39
40

Kymmenes Nallekerho Turun
seudulla

42
43

Kummituskekkerit

Ronja: Minusta tulee yrittäjä

Tervala opettaa
Jyväskylän näkövammaisten koulun kymppiluokkalaiset asuvat kerrostalokotia ja oppivat arjen askareita.

Kelasta vammaistukea
16 vuotta täyttäneelle
Hitaasti, mutta varmasti?
Selvitys saavutettavuuden edistymisestä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
2000-luvulla.

Valkoinen keppi voi olla hyvä kaveri, joka vapauttaa liikkumaan.

Kun talous on tiukoilla
Tutustu Sokeain ystävät ry:n avustuksiin.

Sokeain lasten tuki ry:n
ja Keskusliiton Lasten kuntoutuksen uutisia

Näe ja koe lastennäytelmä kuvailutulkattuna.

Palvelulomake

Näkövammaiset lapset ry Tulossa syksyllä 2012
Leikki-ikäisen ja läheisen viikonloppu

Pohjois-Suomen syysviikonloppu
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E

räs äiti soitti ja kertoi olevansa huolissaan ekaluokkalaisensa yksinäisyydestä koulussa. Kavereita ei ole, eikä välitunnilla kukaan tule juttelemaan. Äiti kaipasi kipeästi neuvoa koulun aikuisille, miten he voisivat tukea ja edesauttaa lasten välisten kaveruussuhteiden syntymistä.
Olisi ihanaa, jos tällaiseen kysymykseen olisi antaa vastaus. Vuosien varrella sama ongelma on noussut esiin monissa vanhempain
keskusteluissa: näkövammainen lapsi jää vauhdikkaiden pihaleikkien
ulkopuolelle tai pahimmassa tapauksessa joutuu kiusatuksi erilaisuutensa vuoksi.
Jos sinulla on neuvo siihen, miten se vähän hitaampi, hiljaisempi tai ujompi pikkukoululainen pääsee osalliseksi ryhmän jäsenyydestä, kerro meille.
Tässä Silmäterän numerossa näkövammainen nuori nainen, Jenni Lampinen,
kertoo omasta koulutiestään, jota varjosti jatkuva kiusaaminen ja ulkopuoliseksi
jättäminen. Jenni on selvinnyt voittajana kokemuksistaan. Hänellä on ollut tukenaan viisaat vanhemmat, lämmin lähipiiri ja omat harrastuksensa.
Viime vuosina koulukiusaamiseen on yritetty puuttua, asiasta on puhuttu julkisuudessa ja menossa on hankkeita, joiden avulla kiusaaminen saataisiin kitkettyä
ihan jokaisesta koulusta. Tässä ei ilmeisesti ole onnistuttu kovinkaan hyvin, koska järkyttäviä tarinoita tulee esille koko ajan.
Kiusaamisen reunalla on harmaa vyöhyke, jossa ei ole nimittelyä tai kajoamista,
vaan jossa joku jätetään ulkopuolelle. Yhdenkään pienen tytön tai pojan
ei pitäisi joutua lähtemään koulutielle ilman kavereita. Ihmiselämään kuuluvat ihmissuhteet ja jokainen kaipaa ystävää. Päiväkodissa ja koulussa lapsi oppii vuorovaikutustaitoja, joita hän
tarvitsee myöhemmin työelämässä ja rakentaessaan oman elämänsä ihmissuhteita. Mikäli kavereita ei ole, ei myöskään ole
mahdollista harjoitella näitä taitoja. Opettajien, avustajien
ja hoitajien tulee pitää huolta siitä, että jokainen ryhmän lapsi on täysivaltainen ryhmänsä jäsen.
Vähin mitä aikuinen voi tehdä, on opettaa omat
ja vastuullaan olevat lapset esimerkillään antamaan arvoa jokaiselle kanssaihmiselle. Suvaitsevaisuutta ja hyvää tässä maailmassa ei koskaan ole liikaa.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

anne latva-nikkola

Julkaisija

Kiusattuna kou
Teksti Leena Honkanen

Jenni Lampinen (23) kesti 12
vuotta lähes päivittäistä kiusaamista. Piina loppui viisi vuotta sitten, mutta muisto tulee mieleen melkein joka päivä.

J

ennillä on synnynnäinen
kaihi, joten hän erottui koulussa joukosta heikon näkönsä vuoksi. Erilaisuus antoi
luokkatovereille aiheen kiusaamiseen ja koska opettajat
eivät siihen puuttuneet, kiusaaminen jatkui koko peruskoulun ajan.
Numerot matelivat viitosen ja kahdeksikon välillä, osittain siksi, että tyttö ei uskaltanut käyttää tunnilla apuvälineitä.
Molempien silmien kaihin lisäksi Jennillä on ollut syntymästään saakka myös
muita terveysongelmia: kuulon aleneminen, sydämen eteisten välissä reikä ja
suulakihalkio. Sairaalat ja leikkaushoidot ovat olleet osa elämää.
– Kaihileikkauksen jälkeen oikeaan silmääni muodostui silmänpainetauti, jota
hoidetaan edelleen sekä leikkauksilla että silmänpainetipoilla vaihtelevalla menestyksellä. Lääkitys on aika kova, ja silti paine on korkea. Käytännössä minulla ei juurikaan ole näkökykyä oikeassa
silmässä ja vasemmassa silmässä näköä
haittaa silmän keskellä oleva kaihi. Liikun ilman suurempia apuvälineitä, esimerkiksi ilman valkoista keppiä. Aurinn
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Jenni 7-vuotiaana.
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lussa
”Pohjalta voi päästä pois”, sanoo Jenni Lampinen,

kuvat jenni lampisen kotialbumi

jonka lapsuutta ja nuoruutta varjosti koulukiusaaminen.

Neljätoistavuotiaalla Jennillä oli jo selkeä päämäärä: Mikkeliin, ammattikorkeakouluun ja Askon luokse.

n

sa että koulun ulkopuolella. Ammattikoulussa kavereita ei ollut, koska luokallani oli vain kiusaajia tai sivustakatsojia.
– Peruskoulussa ja ammattikoulussa
olin aina se hiljainen, joka ei koskaan sanonut mitään. Tämä varmasti johtui siitä, että ilmapiiri oli aina jotenkin painostava ja negatiivinen. Omia sanoja sai varoa paljonkin, koska niistä revittiin herkästi uusi vitsi.

Pitkä matka Mikkeliin
kolasit ja kiikari minulla ovat kuitenkin
aina mukana. Liikkuessa suurin ongelma
on korkeuserojen hahmottaminen ja bussien numeroita on ihan mahdoton nähdä, Jenni kuvailee.

Hiljainen ja syrjässä
– Jonkin asteista kiusaamista kohdalleni on osunut ihan alusta lähtien. Vasta
ammattikorkeakoulussa kiusaamista ei
enää esiintynyt, Jenni Lampinen kertoo.
– Kiusaaminen on aina ollut henkistä,
ei koskaan mitään fyysistä. Se oli porukan ulkopuolelle jättämistä, tekemisteni
mitätöintiä, vihjaavia katseita ja nauruja,
omituisia kommentteja sekä minulle että
muille kiusaajille.
– Kavereita minulla oli peruskoulussa
muutama. Heidän kanssaan pystyin viettämään silloin tällöin aikaa sekä koulus-
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Jennin ammattikouluvuodet Varkaudessa olivat kiusaamisen tähden niin ahdistavia, että hän oli vähällä lopettaa koulun kesken.
– Ikävää, että luokalleni sattui aivan
erityyppisiä ihmisiä kuin mitä itse olen.
Muut viettivät välitunnit tupakkapaikalla
ja viikonloput juhlien. Minä taas en polttanut enkä juhlinut, eikä minua todellakaan kiinnostanut mennä viettämään välitunteja tupakkapaikalle.
– Tilanne kehittyi sellaiseksi, että muut
loivat yhteishenkeä tupakkapaikalla minun istuessani yksin sisällä. Tietenkin joukossa tyhmyys tiivistyi ja minusta alettiin
puhua ties mitä pahaa.
Jenniä ajoi eteenpäin kuitenkin halu
päästä Mikkeliin ammattikorkeakouluun
restonomiopintoihin. Koulutuspaikkaakin suurempi vetovoima oli mikkeliläisellä Askolla, joka oli tullut Jennin elämään

netin kautta tytön ollessa 14-vuotias.
– Askon avulla jaksoin kaikki nuo vuodet. Hän oli juuri täyttänyt 18, kun tutustuimme. Vuoden verran tuttavuus pysyi
chattailuna, mutta sitten oli aika tavata.
Olin kertonut Askolle heti alkuun näkövammastani, koska ajattelin, että jos joskus oikeasti tapaamme, se ei saa tulla hänelle yllätyksenä. Asko ei pitänyt vammaa mitenkään suurena juttuna, Jenni
muistelee.
Asko tuli ensivierailulle Varkauteen
Jennin perheen luokse ja pari viikkoa sen
jälkeen linja-autossa Varkaudesta Mikkeliin matkusti Jenni Askonsa luo.
– Näiden ensitapaamisten jälkeen
näimme lähes joka viikonloppu sekä lomilla. Askon kotikaupunkiin Mikkeliin
muutin vuonna 2007, koska pääsin Mikkelin ammattikorkeakouluun.

Asenne ja Asko antoivat voimia
– Kiusaamisesta olen aina selvinnyt asenteella sekä perheeni ja Askon korvaamattomalla tuella. Ajattelin aina, että kiusaamisesta pääsee kyllä eroon, jahka kiusaajat aikuistuvat. Ajoittain henkinen paine oli kuitenkin todella kovaa. Näin jälkeenpäin ajatellen olin ainakin ammattikouluaikaan vähän alavireinen. Odotin
aina viikonloppua, että näkisin taas Askon ja jaksaisin olla koulussa taas seuraavan viikon.
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– Kiusaamisen syyksi peruskoulussa varmasti riitti se, että olin erilainen ja tarvitsin apuvälineitä. Hiljainen olemukseni ja syrjäänvetäytyväisyyteni vaikuttivat
myös asiaan.
– Ammattikoulussa minua kiusattiin samoista syistä
kuin peruskoulussakin, mutta lisänä huomasin selkeästi kateuden. Innostuin ruoka-alasta todella, ja arvosanani olivat luokan parhaimmiston joukossa. Minulle oltiin
kateellisia, koska asiat minulla olivat hyvin, oli vakituinen poikaystävä ja menestyin opinnoissani.

Pohjalta voi päästä pois
Jenni Lampinen korostaa, että muutos on mahdollinen
ja siihen voi itse vaikuttaa.
– Ammattikorkeakoulussa kiusaamista ei enää esiintynyt, koska muutin itse omaa käytöstäni. Uudella paikkakunnalla ja uuden koulun alkaessa aloitin puhtaalta

n
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pöydältä. Menin juttelemaan uusille luokkakavereilleni ja
kerroin näkövammastani ja itsestäni. Itseluottamukseni
kasvoi huimasti: syrjäänvetäytyvästä ja hiljaisesta tytöstä tuli pian entistäkin reippaampi, omat asiansa hienosti
hoitava, avoin ja iloinen nainen.
Jenni sanookin katsovansa elämää mieluummin positiivisin kuin negatiivisin lasein.
– Positiivisuudella ja ”jalat maassa” asenteella pääsee
todella pitkälle. Perusluonteeni on iloinen ja rauhallinen. Varmasti iloisuuteeni vaikutti myös se, että olin juuri muuttanut Mikkeliin, yhteen Askon kanssa. Ammattikorkeakoulu menikin loistavasti, minua ei kiusattu ja minulla oli laaja kaverijoukko.

Vaimoksi ja äidiksi
Jennille ongelmat eivät ole muodostuneet hyvän elämän
esteeksi. Vuoden 2010 elokuussa Asko ja Jenni sanoivat

Asko ja Jenni Lampinen ovat pitäneet yhtä jo melkein kymmenen vuotta. Onnea täydentää vajaan vuoden ikänen Stiina-tytär.
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toisilleen ’tahdon’ ja saman vuoden joulukuussa
Jenni valmistui restonomiksi ja sai heti emännän
sijaisuuden palvelutalosta.
– Nyt asumme Mikkelin keskustassa kerrostalokolmiossa. Tyttäremme, Stiina, syntyi syyskuussa 2011. Minun päiväni menevät Stiinaa
hoidellessa ainakin seuraavan vuoden, jonka jälkeen haluaisin päästä suurtalouskokin töihin. Asko on insinööri ja tekee töitä IT-asiantuntijana.
– Tammikuussa aloitin myös Mikkelin viihdelaulajien kuorossa, koska kotiäitinä tarvitsen välillä jonkinlaista kontaktia kodin ulkopuolelle. Jos
aikaa Stiinan kanssa olemiselta jää, soitan pianoa,
lenkkeilen mielelläni ja luen paljon kirjoja. Harrastan myös leipomista ja päässäni on usein uusia leivonta- ja ruokaideoita, joita kehitän ja testaan kotioloissa.

Positiivinen elämänasenne ja läheisten tuki auttoivat Jenni Lampisen yli vaikeiden vuosien. Nyt 23-vuotiaana Jennillä on elämä tasapainossa.
n

Jennin raikas minttusuklaa-unelma
Tämä on yksinkertainen kakku, jonka tein Stiinan puolivuotisjuhliin. Kehittelin kakun kiireessä, kun kaikki meni pieleen. Silloin syntyy parhaat luomukset.
Pohja:
4 munaa
1 ½ dl sokeria
1 dl vehnäjauhoja
1 dl perunajauhoja
1 ½ tl leivinjauhetta
2 rkl kaakaojauhetta
Täyte:
2 prk valkosuklaa-limerahkaa
1 pussi (140g) pätkis-suklaata
Kuorrutus:
2 prk sitruunarahkaa
Strösseleitä
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Lämmitä uuni 200 asteeseen.
Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi, valkeaksi vaahdoksi. Sekoita kuivat aineet keskenään ja siivilöi ne
vaahdon joukkoon pienissä erissä, sekoita varoen.
Kaada taikina leivinpaperilla vuoratulle uunipellille.
Paista 200 asteessa uunin keskitasolla, 6-8min riippuen uunin tehosta.
Kumoa sokeroidun leivinpaperin päälle ja irrota leivinpaperi heti. Jos leivinpaperi ei lähde irti, kostuta sitä
hieman kylmällä vedellä.
Rouhi pätkis-suklaat pieneksi rouheeksi. Levitä valkosuklaa-limerahka kääretorttupohjan päälle ja ripottele rouhitut suklaat rahkan päälle. Kääri rullalle leivinpaperia apuna käyttäen. Puolita kääretorttu. Laita tarjoiluvadille puhdas leivinpaperinpala, jotta tarjoiluvati ei sotkeennu. Nosta kääretorttupuolikkaat tiiviisti vierekkäin tarjoiluvadille. Levitä nuolijalla sitruunarahka kääretorttupuolikkaiden päälle niin, että rahkaa
on joka puolella tasaisesti. Koristele kakku strösseleillä
ja leikkaa ylimääräinen leivinpaperi pois mahdollisimman läheltä kakun reunaa.
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Jo joutui armas aika
Ajelen junassa poikieni Lassin ja Leevin kanssa Kuopiosta kohti länsirannikkoa Vaasaa. Metsät ovat valkoisena, järvet jäässä,
jääkiekkokaukalot paikoillaan, ei kesän merkkejä havaittavissa,
vaikka on jo huhtikuun puoliväli. Mitä kokemuksia sinulle jäi
elämänhaaviin talven lumien aikana?

Olemme perheeni kanssa asuneet marraskuusta alkaen väliaikaisesti kerrostalossa kivenheiton päässä merestä. Asuminen keskustassa on tuonut mukanaan muutamia käytännön ongelmakohtia jokapäiväiseen elämäämme. Pojat olivat tottuneet aiemmassa kodissamme soittamaan musiikkia silloin, kun se heille sopi ja volyymi sai olla kovalla. Nyt uudessa paikassa tähän ongelmaan ratkaisuna olivat kuulokkeet.
Toinen ongelma, jota yritin ratkoa, oli auton pysäköiminen. Auto oli jätettävä kadun varteen. Käytännössä se
tarkoitti sitä, että auto oli lähes aina eri paikassa; säteellä viisi metriä ja puolisen kilometriä ulko-ovesta. Otin yh-
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teyttä kaupungin tekniseen virastoon ja tiedustelin, josko voisimme saada poikkeuksellisesti meille osoitetun
pysäköintipaikan ulko-oven välittömästä läheisyydestä kadulla. Selitin miksi. Kerroin, kuinka sokeat poikamme eivät voi itsenäisesti mennä autoon ja autosta sisälle,
ja kuinka meillä on kolme pienempää lasta ja pojat joutuvat odottelemaan toisten valmiiksi tulemista, ja kuinka
vakioautopaikka helpottaisi tuntuvasti meidän liikkumisia. ”Ei onnistu”, sanottiin virastosta ja annettiin vinkkejä,
kuinka voisimme asian ratkaista. No, vinkit eivät tuoneet
pulmaan helpotusta. Kysyin, miksi autopaikkaa ei voi järjestää ja kuka siitä päättää. Vastaus oli, että hän päättää,
mutta ei niin vain voi tehdä. Jätin asian siihen; muutamme loppukesästä uuteen kotiin.
Työ näkövammaisten hyväksi ei lopu, kun
yksi asia saadaan kohdilleen, tulee uusia asioita ratkaistavaksi ja uusia ihmisiä perehdytettäväksi asioiden kulkuun.
Tsemppiä toimistoomme Annen äitiysloman sijaiseksi tulevalle Kirsille ja kesätyöläisellemme Tiinalle!
Junamatkan edistyessä sulaa
maata näkyy yhä enemmän ja
jokunen muukin kevään merkki
pilkottaa. Siis kohti kesää ja uusia kokemuksia koettavaksi.

leena honkanen

M

inulla loppui neljän vuoden erittäin mielenkiintoinen luottamustehtävä Näkövammaisten
Keskusliiton hallituksessa. Tärkeiden asioiden
hoidon lomassa olen saanut tutustua aikuisiin
näkövammaisiin ihmisiin paremmin; hyvin, hyvin avartava kokemus. Olen saanut tehdä neljä vuotta työtä hienojen ihmisten kanssa. Kävellessäni maaliskuun viimeisenä päivänä Iiriksen käytäviä minulla tuli haikeuden tunne;
olen ollut paljon tuossa talossa, se merkitsee isosti minulle ja meidän perheelle. Arvostan suuresti sitä työtä, mitä
noiden seinien sisältä johdetaan. Toukokuu 2012 aloittaa
uuden kauden Näkövammaisten Keskusliiton historiassa: toimitusjohtaja Mauno Lehtinen jää eläkkeelle ja uusi johtaja tulee taloon. Kiitän omasta ja Näkövammaiset
lapset ry:n puolesta Maunoa tekemästään elämäntyöstä
näkövammaisten hyväksi ja toivotan onnea, intoa ja menestystä uudelle toimitusjohtajalle Jukka Tahvanaiselle.

Markku Alahäivälä
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Näkövammaiset lapset ry

Vuosikertomus 2011

N

äkövammaiset lapset ry:n perustivat
vuonna 1970 näkövammaisten lasten
vanhemmat. Perustavassa kokouksessa
Tuusulan Onnelassa 11.6.1970 oli mukana 18 vanhempaa.
Yhdistys on kasvanut vuosien mittaan
niin, että vuoden 2011 lopussa jäseninä
oli 546 (527) jäsenperhettä, yhteensä 837 (797) näkövammaisen lapsen vanhempaa. Vuonna 2011 yhdistykseen
liittyi 42 (32) uutta jäsenperhettä. Jäsenperheiden lapset ovat sokeita, heikkonäköisiä tai näkö-monivammaisia.
Jäsenmäärä oli vuoden 2011 aikana kasvussa, koska yhä
useammassa perheessä molemmat vanhemmat liittyvät
yhdistyksen jäseniksi.
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on taata näkövammaisille lapsille parhaat mahdolliset edellytykset koulutukseen, harrastamiseen, taitojen hankintaan, sosiaalisten

suhteiden rakentamiseen, kuntoutumiseen, hyvään elämään ja onnelliseen lapsuuteen sekä vanhemmille tietoa
ja vertaistukea. Tällä tavoin ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan aikuistuvien nuorten täysipainoista osallistumista
yhteiskuntaan.
Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää leirejä, kursseja, kerhoja ja perhetapaamisia, julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Silmäterä-lehteä ja ylläpitää wwwsivuja. Yhteistyö eri järjestöjen, oppilaitosten, koulujen,
kuntoutuksen, terveydenhuollon ja muiden näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elämään liittyvien
sidosryhmien kanssa on tärkeä osa yhdistyksen oikeuksienvalvonta- ja vaikuttamistyötä.
RAY:n rahoitusosuus yhdistyksen koko tuloksesta oli
noin 60%. Muu osa yhdistyksen tuloksesta muodostuu
leiri- ja kurssitoiminnan tuotoista, jäsenmaksuista sekä
yksityisistä lahjoituksista.

Vuoden 2011 tapahtumat
Leiri- ja kurssitoiminta
Yhdistyksen järjestämät leirit, kurssit ja viikonlopputapahtumat ovat pääsääntöisesti koko perheen tapahtumia; osallistua voivat näkövammaisen lapsen vanhemmat ja sisarukset ja joskus myös isovanhemmat tai muut
läheiset.
Liitteeseen 1 on listattu vuoden 2011 järjestetyt leirit ja
kurssit, jotka pääsääntöisesti ovat koko perheen tapahtumia. Oo mun kaa! -leiri on 8–14-vuotiaiden lasten leiri, johon lapset osallistuvat ilman vanhempia. Vanhempain viikonloppu sekä äitien ja isien viikonloput puolestaan on
tarkoitettu vertaistukitapaamisiksi vanhemmille.
Leiritoiminnassa työskentelee vuosittain 30 leiriohjaajaa. Heistä suuri osa on ollut mukana toiminnassa jo vuosien ajan. Pääosalla leiriohjaajista on sosiaali-, kasvatus-
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tai liikunta-alan tutkinto. Näkövammaisten leiriläisten turvallisuuden takaamiseksi ohjaajia leireillä on huomattavasti enemmän kuin näkevien lasten kesäleireillä. Leirit järjestetään yhdistyksen toimistosta käsin. Poikkeuksena oli Perhelomat ry:n kanssa järjestetty lomaviikko, johon yhdistys teki näkövammaisten lasten perheiden osalta esivalinnan.

Oo mun kaa! -kerhotoiminta

Tiedotus ja julkaisut
Silmäterä-lehti
Silmäterä-lehti on suunnattu yhdistyksen jäsenille sekä
tärkeimmille sidosryhmillemme mm. näkövammaiskoulujen opettajille sekä näkövammaisten lasten ja nuorten
kuntoutuksen parissa työskenteleville.
Silmäterässä kerrotaan näkövammaisen lapsen kehityksestä, kuntoutuksesta, koulunkäynnistä, opiskelusta, apuvälineistä, sosiaaliturvasta, harrastuksista ja alan tutki-

otia
ille

AA!
NK

-v
u

OO MU

Oo mun kaa! -kerhotoiminta on tarkoitettu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Kerhoja kokoontui kuudella
eri paikkakunnalla. Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten harvalukuisuus: vain suurissa kaupungeissa ikäluokkaan kuuluvia lapsia on tarpeeksi kerhon
perustamiseksi. Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä
Näkövammaisten Keskusliitto ry:n alueyhdistysten kanssa
esimerkiksi niin, että kerho on kokoontunut alueyhdistyksen tiloissa. Tiedot kerhojen kokoontumis- ja kävijämääristä ovat liitteessä 2.
Oo mun kaa! -kerhotoiminnan vapaaehtoiset kerho-oh-

Vertaistuen merkitys on kokemusten mukaan hyvin
suuri. Se edesauttaa perheiden selviytymistä ja sopeutumista. Viime vuosina vertaistukijoiden järjestämien tapaamisten määrä on valitettavasti ollut laskussa useilla paikkakunnilla. Haasteena on ollut etsiä sellaisia toimintatapoja ja -malleja, jotka takaavat vertaistuen mahdollisuuden siitä huolimatta, että vapaaehtoisuuteen sitoutuminen on entistä heikompaa.
Vuoden 2011 aikana on suunniteltu ja uudistettu alueja leiritoiminnan toimintamalleja.

kerh oja 8–
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jaajat ovat pääsääntöisesti sosiaali- tai terveysalan opiskelijoita, jotka sisällyttävät ohjaustehtävän osaksi opintojaan. Näin toteutuu myös tavoitteemme lisätä tietoutta näkövammaisista lapsista aloilla, joista lasten parissa
työskenteleviä valmistuu. Halukkaille ohjaajille yhdistys
järjesti näkövammaistyön koulutuksen. Ohjaajat saavat
yhdistyksestä myös kerhojärjestelyjä koskevan tuen.

Perhetapaamiset
Perhetapaamiset ovat pääosin vapaaehtoisten vertaistukijoiden järjestämiä. Liitteessä 3 näkyvät tapaamisten ajat
ja paikat.

The Girl
from a
Sheep
Farm

We are
Incredibly
Lucky
ste_2012.indd 1
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muksesta. Lehti tiedottaa kattavasti myös oman yhdistyksen ja yhteistyökumppanien tapahtumista, kursseista ja
palveluista. Tiedottaminen Silmäterässä on ollut sidosryhmille maksutonta.
Silmäterän avulla tavoitetaan ne ihmiset, jotka arjessa tai työssään tarvitsevat tietoa näkövammaisen lapsen,
nuoren ja hänen perheensä elämään liittyvissä asioissa.
Silmäterä on näkövammaisten henkilöiden luettavissa
sähköisesti Luetus-ohjelmalla.
Kaikki Silmäterässä julkaistut kirjoitukset ja valokuvat
on saatu toistaiseksi käyttöön korvauksetta, mikä pienentää kustannuksia huomattavasti verrattuna muihin vastaavan tasoisiin lehtiin. Lehti toimitetaan ja taitetaan yhdistyksen toimistossa. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.

www.silmatera.fi
Yhdistyksen nettisivuilla, www.silmatera.fi, on paljon pysyvää perustietoa mm. näkövammaisen lapsen kuntoutuksesta, päivähoidosta, koulunkäynnistä, apuvälineistä
sekä jatkuvasti päivittyvää tietoa yhdistyksen itsensä sekä
yhteistyökumppaneiden järjestämistä tilaisuuksista, leireistä ja kursseista. Jäsenet käyttävät nettiä esimerkiksi ilmoittautuessaan leireille, jäseneksi tai lähettämällä palautetta toimistoon.
nl_kalenteri12.indd 1

Facebook
Vuoden 2011 aikana yhdistys avasi oman facebook-seinänsä, jonka kautta myös tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

The Apple of My Eye
Yhdistykseen on liittynyt yhä enemmän maahanmuuttajaperheitä ja perheitä, joissa toinen vanhemmista ei ole
suomenkieltä taitava. Näiden perheiden tarpeisiin käännettiin englanniksi Silmäterän erikoisnumero, The Apple
of My Eye, vuodelle 2012.

Leirikalenteri
Vuoden lopussa painatettiin ensimmäistä kertaa erillinen
leirikalenteri tulevan vuoden leireistä. Leirikalenteri jaetaan jäsenperheille jäsenkirjeessä ja lähetetään lapsiperheiden parissa työskenteleville yhteistyötaholle mm. kuntoutusohjaajille.
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Yhteistyö ja
oikeuksienvalvonta
Toimintavuoden aikana on tehty yhteistyötä sekä oikeuksienvalvontaan että toimintaan liittyvissä asioissa eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Oikeuksienvalvonnan keskeiset asiat näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä osalta ovat kuntoutus- ja kouluasiat.
Yhteistyö näkövammaisoppilaitosten, Jyväskylän näkövammaisten koulun, Svenska Skolan för Synskadaden ja
Keskuspuiston Ammattiopiston kanssa, on osa yhdistyksen perustoimintaa. Alkuvuodesta yhdistys hankki lahjoitusvaroin viisi kannettavaa tietokonetta Jyväskylän näkövammaisten koulun lainakäyttöön.
Näkövammaisten Keskusliitto ry on keskeinen yhteistyökumppani. Keskusliiton hallituksessa yhdistyksellä on
oma edustajansa, puheenjohtaja Markku Alahäivälä. Lastenkuntoutusosaston ja lasten aluesihteerien kanssa yh-
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teistyö on tiivistä. Lasten aluesihteerit ovat usein kumppaneina alueellisten tapahtumien järjestämisessä ja kuntoutuskursseilla käymme kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Myös Keskusliiton nuorisotoimen, oikeuksienvalvontayksikön ja työllisyysosaston kanssa yhteistyö on ollut kiinteää.
Alueellisia yhteistyökumppaneita ovat Näkövammaisten Keskusliitto ry:n alueyhdistykset.
Sokeain Lasten Tuki ry:n kanssa yhteistyössä järjestettiin yhdistykseen liittyneille uusille jäsenperheille oma tapahtuma Hämeenlinnassa.

Hallinto, taloudenhoito,
toimisto ja
vapaaehtoisorganisaatio
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Markku Alahäivälä, Vaasa, puheenjohtaja
Nina Halme, Akaa (Jaana Hallikainen-Tuomainen, Pieksämäki)
Anne Kangas, Oulu (Mervi Pyykkönen, Kerava)
Juho Kyntäjä, Vantaa (Juho Helmiharju, Ylöjärvi)
Matti Laamanen, Vantaa (Minna-Maija Grönlund, Raisio)
Minna Survonen, Piikkiö (Marjo Luomala, Kellokoski 1.1.–
20.3., ja Sirpa Bamberg, Lempäälä 21.3.–31.12.)
Jorma Väisänen, Vantaa, varapuheenjohtaja (Riitta Maatiala, Helsinki)
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilipalvelu Seija Virta. Tilintarkastajina toimivat Markku Alho KHT ja Heikki Alavesa ja varatilintarkastajina Erkki Rask KHT ja Risto
Rask KHT.
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2011 toiminnanjohtaja FM Leena Honkanen ja aluekoordinaattori sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nikkola (19.2.–31.12.) ja
hänen äitiyslomasijaisenaan ja osittaisen hoitovapaan aikana ajalla (1.1.–31.8) toimistosihteeri Krista Kortelainen
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ja ajalla (1.9.–31.12.) toimistosihteerinä päivän viikossa
Saara Honkanen. Palkattuja leiriohjaajia oli vuoden aikana kaikkiaan 31 eri pituisilla leirijaksoilla.
Yhdistyksen alueellinen toiminta ja Silmäterä-lehti työllistävät vapaaehtoistyöntekijöitä. Vertaistukijoita yhdistyksellä oli vuoden 2011 aikana yhteensä 8 ja kerho-ohjaajia 15 kevään kerhoissa ja 14 syksyn kerhoissa. Kerhoohjaajien koulutus pidettiin 20.8.2011 Helsingissä.
Yhdistyksen toimisto toimi osoitteessa Malminkaari 15
B 6.6.2011 saakka ja muutti sen jälkeen osoitteeseen Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.
puh. (09) 7522 540
sähköpostiosoite nlt@silmatera.fi
kotisivu: www.silmatera.fi

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

Vuosikertomuksen liitteet osoitteessa
www.silmatera.fi -> Yhdistys
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Kevättoimintaa
Vuosi on alkanut jälleen vilkkaana. Vuosikokous sekä Pikkuparlamentin kevätistunto
on pidetty ja vanhempain viikonloppua vietetty. Pääsiäisleiri (1) keräsi ennätyksellisen osallistujamäärän ja tytöt kävivät maaliskuussa Holmassa puuhailemassa tyttöjen juttuja (2). Oo mun kaa! -kerhotkin ovat kokoontuneet eri puolilla Suomea (3).
Pöytäkirja Pikkuparlamentti 7.4.2012

Kokouksen kulku:
1 Tehtiin esittelykierros
2 Toimihenkilöiden valinta
Äänestettiin kokouksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja sihteeristä. Puheenjohtajaksi valittiin Juho
Tuomainen, varapuheenjohtajaksi Matilda Sjöberg ja sihteeriksi Emil-Aleksi Kempas.
3 Esityslistan laadinta:
Apuvälineet
Äänikirjat / Celia
Leirit
Tasa-arvo
Opaskoirat
4 Esityslistassa mainittujen asioiden käsittely:
a) Apuvälineet
Puhetta mm. navigoinnin ja äänikirjakuuntelun apuvälineistä ja uusista tuulista.
b) Leirit
Keskusteltiin tulevan kesän leireistä Oo mun kaa!, Nuorisotoimen leiri, Perhekurssi ja Hevosleirit
c) Äänikirjat
Keskusteltiin miten saa omia suosikkejaan piste- tai äänikirjoiksi
d) Opaskoirat ”Jeeeee” . Tiina kertoi Ydestä, joka myös oli
mukana. Timo Vehviläinen kertoi opaskoiran hankintaprosessista.
5 Pikkuparlamentti ei halunnut tällä kertaa tehdä kannanottoja tai lähettää terveisiä hallitukselle
6 Puheenjohtaja päätti istunnon.

1

janne suomalainen

Läsnä:
Emil-Aleksi, Elisa, Juuli, Anniina, Eemi, Einari, Santtu, Juho, Matilda, Pinja, Roosa, Johanna, Satu, Tiina, Iina ja apuna: Timo ja Antti

2
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Leirikesä alkaa!
Odotusta on jo ilmassa ja ohjaajat valmiina. Tässä he ovat.

n

Janne ”Sumppi” Suomalainen, Oo mun kaa! -leirin johtaja & Perhekurssi

n Antti

n Heidi

Kotila, Perhekurssi

Rusi, Oo mun kaa! -leiri & Perhekurssin johtaja

Timo Vehviläinen, Oo mun kaa! -leiri
”Jihaa, saan viettää neljännen kesän putkeen kokonaan
leireillä. Ja mikäs sen mukavampi aloitus taas kuin Oo
mun kaa! -leiri. ”

n

Kirsi Tasala, Oo mun
kaa! -leiri & Perhekurssi

n
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n Reet

Rusi, Perhekurssi
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Hanna Anttila, Oo mun kaa! -leiri ”Leirillä saa uusia kavereita!”

Riina Pekkala, Perhekurssi
”Perhekurssille on mukava tulla ohjaajaksi kesä toisensa jälkeen kun tapaa tuttuja perheitä ja saa tutustua uusiin.”

n

"Vain sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä."
(Antoine de Saint-Exupéry; Pikku prinssi)

n Raisa

Kuusela, Oo mun kaa! -leiri
”Leireillä on aina mukavaa. Tärkein
asia, joka pitää reppuun pakata,
on hyvä ja aurinkoinen leirifiilis!”

n

Minna Sarola, Perhekurssi
”Leireissä ehdottomasti parasta on yhdessäolo, sekä uusien ja
vanhojen tuttujen tapaaminen! ”

n

Heidi Munne, Perhekurssi
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Kesän leirien suunnittelupäivässä huhtikuussa oli mukana 11 Perhekurssin ja Oo mun kaa! -leirin ohjaajaa eri puolilta Suomea.

n

kuvat leena ja anne

www.silmatera.fi

Toimistolla

n

Keskusliiton vauvakurssin vauvat Viivi ja Ella kävivät helmikuun

lopulla vanhempineen vierailulla yhdistyksemme toimistolla.

Aluekoordinaattorimme Anne Latva-Nikkola (vasemmalla) jää äitiyslomalle 17.
toukokuuta ja Annen tehtäviä tulee hoitamaan Sosionomi (AMK) -opiskelija Kirsi Tasala (alla vasemmalla). Kirsin puoleen voi kääntyä kaikissa leiri- ja kurssitoiminnan sekä Oo mun kaa! -kerhoja ja perhetapaamisia koskevissa asioissa. Kirsi on
mukana myös kesän leireillämme. Hänet tavoittaa toimiston puhelimesta 09-752
2540 tai kännykästä 050 403 9080 ja sähköpostitse kirsi.tasala@silmatera.fi.

n

Tiina Borgman tulee
toimistolle kesätöihin
kuukaudeksi 18.6. alkaen. Tiinan tehtäviin kuuluu kaikkea kukkien kastelusta Silmäterä-lehden
avustamiseen. Tiinan jutun Näen maailman erilaisin silmin voi lukea sivulta 26.

n
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Toiveista
todellisuuteen

– koulutie ei aina kulje suunniteltua polkua
Elias syntyi kesällä 1995 pienenä keskosena. Vauvan silmiä
tutkittiin ja hänellä havaittiin retinopatia, jonka tähden silmät operoitiin kolmen kuukauden ikäisenä. Jälkitarkastuk-

kuvat anna-maria haatasen kotialbumista

sessa lokakuussa paljastui, että Elias on sokea.

Teksti Leena Honkanen

K

un Elias oli pieni, hänen
äitinsä, Anna-Maria Haatanen, rakensi kuvaa Eliaksen elämästä ja koulutiestä ammattilaisilta ja
vertaisilta saadun tiedon
varaan.
– Silloin, Eliaksen tulevaisuutta ajatellessani, tärkeässä roolissa olivat Näkövammaisten Keskusliton lasten kuntoutuksen kurssit sekä muiden perheiden ja näkövammaisten lasten ja nuorten tapaamiset.
– Olin varma, että Elias menee tavalliseen lähikouluun. Se tuntui erityisen tärkeältä. En toki vielä silloin tiennyt kaikista mutkista, joita tulisi olemaan matkan
varrella, esimerkiksi Eliaksen oppimisvaikeuksista ja epilepsian puhkeamisesta.
– Nyt jälkeenpäin on helppo huomata, että integroitu koulutie tuotiin esiin

”Positiiviset asiat ja tietynlaisen toivon
antaminen ja saaminen on toki tärkeää,
mutta olisin toivonut, että myös ongelmista, hankaluuksista ja vaikeista asioista
olisi uskallettu rehellisemmin ja suoremmin puhua.”

n
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liiankin itsestään selvänä vaihtoehtona
kaikille. Se mikä sopii yhdelle, ei kuitenkaan välttämättä sovi toiselle. Näkövammaiset lapset ja nuoret ovat hyvin moninainen ryhmä liitännäissairauksineen
ja vammoineen. Ei ole realistista ajatella, että kaikki kykenevät opiskelemaan ja
aikanaan työllistymään. Tämä ei tee kenestäkään sen huonompaa kuin toisista.

Vaikeuksia ilmenee
– Olin hyvin ehdoton integroinnin kannattaja. Se oli ainut silloin oikealta tuntuva vaihtoehto; niinpä Elias aloitti lähikoulussa ja kävi siellä kaksi ensimmäistä
luokkaa, Anna-Maria Haatanen muistelee.
– Perusopetuksen tahti oli kuitenkin
Eliakselle aivan liian kova. Lisäksi tulivat oppimisvaikeudet ja epilepsian puhkeaminen. Kaikki tämä johti siihen, että Elias siirtyi Jyväskylän näkövammaisten kouluun.
– Päätös lähettää niin pieni lapsi asumaan kouluviikoiksi toiselle paikkakunnalle oli minulle todella raskas. Elias kertasi Jyväskylässä toista luokkaa ja kävi
koulua neljänä päivänä viikossa. Lyhennetty kouluviikko auttoi hieman molemminpuolista ikävää.
– Kolmannen luokan aikana päätimme
vielä kuitenkin kokeilla paikkakuntamme
erityiskoulua, jota meille alun alkaenkin
oli tarjottu lähikoulun sijasta. Siellä Elias
kävi seuraavat kaksi vuotta, jona aikana
jouduimme toteamaan sen olevan kaikkein huonoin vaihtoehto. Eliaksen opet-

taja oli sitä mieltä, että pojan oikea paikka olisi Jyväskylän koulussa. Hänen mielestään Elias ei erityiskoulussa saanut parasta mahdollista opetusta, sillä koulussa
ei ollut tarpeeksi kokemusta ja tietämystä näkövammaispedagogiikasta. Elias alkoi myös itse puhua, että haluaisi kuitenkin takaisin Jyväskylään.
– Kaikkea tätä seurasi uuvuttava taistelu sivistystoimen johtajan kanssa, jotta Elias pääsisi takaisin näkövammaisten
kouluun. Lopulta asia kuitenkin järjestyi.
Elias siirtyi kuudennelle luokalle takaisin
Jyväskylään ja käy nyt siellä peruskoulun
viimeistä luokkaa.

Tärkeintä on hyvä elämä
Anna-Maria Haatasen mukaan ammattilaisilta ja asiantuntijoilta saatu tuki on
ollut tärkeää, mutta hän sanoo jääneensä kaipaamaan laajempaa näkökulmaa
asioihin.

– Itsekin olisin voinut kriittisemmin
punnita erilaisia vaihtoehtoja. Nyt jälkikäteen oma ehdottomuuteni ja mielipiteideni kapea-alaisuus tuntuvat lähes
huvittavilta.
– Positiiviset asiat ja tietynlaisen toivon antaminen ja saaminen on toki tärkeää, mutta olisin toivonut, että myös
ongelmista, hankaluuksista ja vaikeista
asioista olisi uskallettu rehellisemmin ja
suoremmin puhua. Hieman harmittaa
myös tietynlainen lokerointi ”supernäkövammaisiin” ja vähemmän ”supereihin”. Onnelliseen ja tasapainoiseen elämään kun kuuluu niin paljon muutakin
kuin opiskelu ja työ, myös meillä näkevillä. Se mitä äitinä toivon on, että Elias
löytäisi mukavan elämänkumppanin ja
mielekästä työtä ja tekemistä. Mutta ennen kaikkea toivon, että Eliaksesta tulisi
onnellinen aikuinen.

Ei ole realistista ajatella, että kaikki kykenevät opiskelemaan ja aikanaan työllistymään, sanoo Anna-Maria Haatanen.

n
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Kosketuksia

R

eima on joulukuisen hirmuviruksen jälkeen ollut terve kuin pukki ja se näkyy
ruokailussa. Poika petrasi talven aikana
syömistään ja juomistaan niin hyvin, ettei enää ole juuri huolta ravinnon suhteen. Vuodenvaihteessa suunnitelmissa
ollutta PEG:iä päätimme siksi yhteistuumin lastenkirurgin kanssa lykätä tuonnemmaksi. Reima
vaan on päättänyt itse mennä ravinnossa perusasioiden
äärelle. Ei jäätelöä, ei makeita jogurtteja ja viilejä, ei hedelmiä eikä mehuja. Kaikki ne saavat suun vetäytymään
irvistykseen. Ihan tavallisen kotiruoan lisäksi suomalainen miehenalku rakastaa makkaraa ketsupilla, neljän viljan puuroa isolla voisilmällä, ruisleipää ja – ei niin suomalaista – turkkilaista jogurttia ilman lisukkeita. Kannettavaa on nyt yli kilo enemmän kuin vuodenvaihteessa ja poskissa on taas suloista pyöreyttä. Reimasta on tullut iso poika, myös henkisesti, eikä hän enää tyydy mihin
tahansa. Kiukku on kuitenkin ilonaihe. Kaikessa rasittavuudessaan Reiman valtava seurankipeys ja omien ihmisten suosiminen ovat merkkejä siitä, että poika on kehittynyt erottamaan ketkä ovat omaa väkeä ja ketkä eivät ja
keksinyt keinot joilla voi sen osoittaa. Pojassa herää nykyisin myös pientä epäluuloisuutta kovia tai vieraita ääniä kohtaan. Imurin tai sähkövatkaimen äänet olivat ennen suurta hupia, nyt itsesuojeluvaistoa on ilmestynyt
sen verran, että kova meteli koetaan vähän uhkaavana
niin kauan kunnes se osoittautuu turvalliseksi. Reiman
läheisyyden tarve on tehnyt äidin arkipäiväisistä toimista hieman vaikeita. Ennen suihkussa käyminen oli helppoa, kun laittoi Reiman säkkituoliin kylpyhuoneen oviaukkoon ja höpötteli niitä näitä suihkun ajan. Nyt suihkun kulku on kutakuinkin seuraava: suihku päälle, Reima nyyhkyttää, Reima itkee, Reima huutaa suoraa huu-

Reimakka
toa. Suihku pois päältä, Reiman silittelyä, Reima nauraa
hekottaa. Suihku päälle, Reima itkee. Toisin sanoen poika ei siedä iltaisin pientä hetkeä ilman, että joku on kosketusetäisyydellä ja kun kutsuhuuto on huudettu ja syli ja silitykset saatu, ei ole mitään hätää ja voitonriemuinen nauru raikaa. Kosketuksesta on tullut Reimalle entistä tärkeämpää ja kuulon lisäksi tuntoaisti tuntuu vahvistuvan heikkoa näköä korvaamaan. Myös hajuaisti on
terässään. Lähikauppaan on parasta mennä hyvin syöneenä tai muuten grillissä paistuvien broilereiden tuoksu saa Reiman levottomaksi. Kuulo- ja hajuaisti yhdistettynä auttavat Reimaa huomaamaan, koska on tultu
saunan pukuhuoneeseen ja koska uimahalliin. Ketsuppipullon nuuhkaisusta poika menee hurmokseen ja päivähoitajan tuttu tuoksu tuntuu turvalliselta. Reima ottaa
usein sylissä ollessaan minua kädestä tai painaa päänsä
rintaa vasten. Lapsi, joka vielä pari vuotta sitten ei voinut sietää, että hänen päähänsä koskettiin, pitää nyt siitä kun hiuksia silitellään. Fiksu poika on keksinyt kosketuksesta myös tavan pyytää lisää ruokaa. Reima kopauttaa
syöttäjää kämmenellä olkapäähän, jos lusikallinen viipyy
liian kauan. Kun kulkee sylissä ja lepuuttaa päätä kantajan olkapäällä, joskus ei millään malta olla puraisematta.
Tästä rakkaudenosoituksesta pääsevät osalliseksi vain läheisimmät. Huomattavasti miellyttävämpi tapa osoittaa
hellyyttä on kyllä se, kun Reima sylissä ollessaan nappaa
suunsa kiinni äidin poskeen. Kyllä, se on varmasti pusu.
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.
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Teksti Leena Honkanen

Susanna ja Eino Hintsala kutsuivat Oulun seudun perheet kotiinsa
suunnittelemaan alueen perhetoimintaa.

Hintsalan
22
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O

n helmikuinen lauantaiaamu. Olen ensimmäinen vieras Susanna ja
Eino Hintsalan kodissa,
jonne odotetaan tänään
perheitä juttelemaan ”Näkövammaiset lapset ry:n
ajankohtaisista tapahtumista ja arjessa
jaksamisesta”, kuten kutsussa on kerrottu.
Koti vilisee vielä lasten ääniä ja elämää.
Syödään, jutellaan. Puolen päivän maissa
vieraat alkavat saapua ja lapset lähtevät
omille tahoilleen hoitajineen tai isompien mukana kuka mihinkin. Osa paikalle
tulevista perheistä on minulle ennestään
tuttuja, osa vielä tuntemattomia, mutta
aikaa on neljä tuntia, joten tutuksi ehditään tulla.
Oulussa on toiminut jo kaksi vuotta Oo
mun kaa! -liikuntakerho, jota vetää yksi
äideistä, Minna Tikka. Kerran viikossa
kokoontuva kerho on lapsille ja sisaruksille paikka, jossa tavataan vertaiskaverit.
Nyt vanhemmat haluaisivat tiivistää myös
omaa toimintaansa yhdessä lasten kanssa
ja miksei joskus vain vanhempien kesken,
kuten tänään. Pitkän pirttipöydän ääressä istuvat Hintsaloiden ja minun lisäkseni
Tikan Minna, Kankaan Anne sekä Mainiot ja Mattilat. Nyt alamme pohtia, mitä se yhteinen tekeminen olisi.

Kalenteri täyttyy
Ensimmäinen tapahtuma Oulun alueella
on tulossa jo heti maaliskuussa, kun Virpiniemen liikuntaopistossa järjestetään soveltavan liikunnan talvitapahtuma. Sinne
perheet päättävät mennä yhdessä. Minna lupaa ottaa etukäteen yhteyttä järjestäjiin ja varmistaa ja vannottaa, että näkövammaiset lapset on otettu huomioon
ohjelmassa. Lisäksi voidaan laskea mäkeä
ja paistella makkaroita.
Seuraavaksi on liikuntakerhon kevätjuhla toukokuussa ja sitten tarkastellaan
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kesän leirejä. Aika kaukana etelässä tuntuvat olevan, mutta muutama innokas lähtijä löytyy. Syksyllä on yhdistyksen järjestämä Pohjois-Suomen syysviikonloppu sekin Virpiniemessä ja ehkä vielä pikkujoulut. Koko vuoden tapahtumakalenteri täyttyy melkein huomaamatta, kaikki
kun tuntuivat olevan aivan yksimieleisiä.
Lisäksi tulevat vielä liikuntakerhon uimareissut, joissa vanhemmat ovat mukana
ja äidit patistelevat toisiaan kuntosalille.
Eihän missään muualla Suomessa taida
olla näin aktiivista väkeä.

Arki ei aina ole juhlaa
Suunnitelmista on vielä matkaa tapaamisten toteutumiseen. Arki uuvuttaa, eikä lähteminen ole aina helppoa. Kun lähdön kynnyksen saa ylitettyä, palatessa onkin jo virkistyneempi mieli.
Pohdimme sitäkin, miten tärkeää on
sitoutua tapaamisiin – ei aina saadakseen
itselleen jotakin, vaan myös antaakseen
muille. Jos tapaamisissa käy perheitä, uusienkin on helppo tulla mukaan ja joukko laajenee.
Arjen labyrinteissä on monenlaisia
mutkia: pienten lasten perheissä ei vanhemmalle jää paljoakaan omaa aikaa.
Vaikka lapsista saa voimaa, pitäisi äitien
ja isien silti saada välillä vetää henkeä
ja miettiä asioita ihan itsekseen tai aikuisten kesken. Eino Hintsala muistelee
poikamiesaikojaan, jolloin oli aikaa istua kavereiden kesken kahvilla huoltoaseman baarissa ja miettiä, että mitähän
sitä tekisi. Nyt kuuden lapsen isänä aika
ei käy pitkäksi. Onneksi näillä viidellä
perheellä tuntuvat verkostot olevan kunnossa, niin että heidän yhteensä 17 lastaan ovat tänään päässeet koko päiväksi
hoitoon mummojen, kummien tai muiden tuttujen luo.
Arjen haasteista nousee esille vielä jokaisen erityislapsen vanhemmalle niin tut-

tu hakemusten ja lomakkeiden täyttäminen. Tervanjuontia useimmille. Porukassa
syntyy loistava idea: pidetään kaavakeilta, jossa mietitään lauseita ja perusteluja ja autetaan toinen toisiaan löytämään
sopivia sanoja. Teekupin ääressä yhdessä
turisten voisi mennä sekin homma jouhevammin. Susanna tarjoutuu emännöimään ja auttamaan, hän kun on jopa hiukan innostunut aiheesta.

Tässä on meidän porukka
Päivä alkaa kääntyä iltaa kohti ja puhe
kiertyy taas seuraavan torstain liikuntakerhoon. Kerho tuntuu olevan kaikille tärkeä; sitä odotetaan joka perheessä. Hintsaloiden Matteus-poika alkaa kuulemma
puhua kerhoon menemisestä jo heti alkuviikosta; kerho jäsentää viikon kulkua
ja antaa jotain mitä odottaa ja mistä iloita. Minna on tehnyt suuren ponnistuksen
käynnistäessään ja pyörittäessään kerhotoimintaa, kiittelevät kaikki.
Minun on aika lähteä lentokentälle ja
takaisin Helsinkiin. Tuntuu mukavalta,
kun perheet jäävät juttelemaan pirttipöydän äären. Vaikka jokaisella on oma sukunsa ja ystäväpiirinsä, on turvallista, että
on myös tämä ryhmä, jossa erityislapsen
vanhemmuus on yhteinen asia, jossa voi
jakaa niin tunteita kuin arjen ajatuksia.
Maanantaina saan Susannalta meilin:
”Siinä kun istuimme, niin tuntui todella,
että siinä oli meidän porukka!”
Jos asut Oulun seudulla ja haluaisit
osallistua perhetoimintaan, ota yhteyttä
Susanna Hintsalaan, susanna.hintsala@
gmail.com, 050-549 7485. tai
Anne Kankaaseen, anne.kangas@ope.
ouka.fi, 0405172801

n

n Liikuntakerhosta

tietoa antaa
Minna Tikka, minna.tikka77@gmail.com,
045-6782951.
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Pienten erityislasten

uinti
E

rityisvauvat ja pienet erityislapset
uivat Suomessa pääsääntöisesti
omissa erityisryhmissään tai oman
fysioterapeutin kanssa (allasterapia), joskus myös vauva-ja perheuintiryhmissä. Erot paikkakuntien tarjoamien
uintipalveluiden välillä ovat suuret. Uintia
järjestettäessä on huomioitava, että paikka on rauhallinen ja kaikumaton, pukuja suihkutilat esteettömät ja altaassa lämmin vesi (32-34°C). Koulutetun ohjaajan

Miksi uintia?
Vesi elementtinä on hyvin terapeuttinen
ja se voi tarjota lapselle sellaisen ”riippu-

mattomuuden tunteen”, jota mikään muu
ympäristö ei voi tarjota. Veden hydromekaaniset ominaisuudet eivät ainoastaan auta lasta liikkumaan vedessä vapaammin vaan mahdollistavat myös sellaisia liikkeitä ja toimintoja, jotka kuivalla maalla voivat olla lapselle mahdottomia suorittaa. Monipuoliset asento- ja liikekokemukset vedessä ja veden ominaisuudet lisäävät kehon hahmotusta ja hallintaa, tietoisuus omasta kehosta ja liik-

Helmi harjoittelee selkäuintia.

Sari Tarvonen

n

lisäksi riittävä määrä avustajia takaa uinnin sujuvuuden. Pienillä lapsilla avustajana on yleensä oma vanhempi.
Lähtökohtana on aina uinnin turvallisuus, siksi uinnin aloittamiseen ja sukeltamiseen on hyvä pyytää hoitavan lääkärin lupa / mielipide.
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keistä lisääntyy. Lämmin vesi rentouttaa
ja vähentää spastisiteettia.

Ohjauksessa huomioitavaa
Uinnissa on tavoitteita, jotka suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla. Uinnissa tähdätään vesitaitoon ja
uimataitoon unohtamatta turvallisuutta,
iloa ja vedestä nauttimista.
Taitoja harjoitellaan laulujen ja leikkien
kautta, tavoitteena on aktivoida ja motivoida lapsia tekemään asioita itse. Tärkeää on antaa lapselle riittävästi aikaa yrittää ja tehdä asioita, ja avustaa vain tarvittaessa. Erityislapset harjoittelevat taitoja usein pidempään ja toistoja taitojen
oppimiseksi tarvitaan tavallista enemmän. Leikkien ja harjoitusten tavoitteena on myös tukea vuorovaikutusta niin
lapsen ja vanhemman välillä kuin kahden tai useamman lapsen välillä.
Yksilöllisessä ohjauksessa otetaan huomioon uintiasennot ja avustusotteet sekä lapsen toimintakyky vedessä. Jokaiselle lapselle pyritään löytämään juuri hänelle sopivat uintiasennot (pystyasento,
vatsa-asento, kylkiasento tai selkäasento).
Vanhempia ohjataan avustamaan ja aktivoimaan lapsiaan vedessä monipuolisten
asentojen ja otteiden avulla.
Uinnissa käytetään myös apuvälineitä
monipuolistamaan uimista ja mahdollistamaan erilaisten harjoitusten tekeminen.
Kelluttavat apuvälineet, kuten käsivarsikellukkeet, lasten vesivyöt, uintikypärä,
hydronuudeli ja lötköpötkö ovat välineitä, jotka antavat lapselle mahdollisuuden
itsenäiseen liikkumiseen vedessä.
Minna Nevalainen
Lasten kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti
Erityisuimaopettaja,
vauva- ja perheuinninohjaaja
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n erityisuinnin kouluttaja ja
erityisuinnin valiokunnan jäsen
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Veden alle
Teksti: Leena Honkanen

Sukeltaessa pääsee irti painovoiman kahleista. Harrastuksena sukellus sopii myös näkövammaiselle.

S

ukeltaminen on aina yhtä ihanaa. Painottomuuden tunne on erityinen kokemus, kuin
olisi avaruudessa, kuvailee Sea
Safety Skandinavia Ltd:n toimitusjohtaja Kalevi Flinck vedenalaisen maailman vetovoimaa. Flinckin mukaan sukellusharrastus sopii hyvin myös näkövammaisille ja muille erityisryhmille. Eikä sukellus ole vain aikuisten harrastus.
– Sukellusharrastuksen voi aloittaa
noin kymmenvuotiaana. Hyväksytysti
suoritetun kurssin jälkeen nuori sukeltaja saa avoimen kortin, joka oikeutta
sukeltamaan valvotusti.
Erityisryhmien sukellusharrastus
kasvattaa suosiotaan ja koulutusta sukelluskouluttajille ja avustajille on saatavilla eri puolilla maailmaa. Sukelluksen kouluttaja Heli Mathur on käynyt
vammaissukelluksen opettamiseen
tarvittavan lisäkoulutuksen Singaporessa ja tuntee erityisryhmien sukeltamiseen liittyvät tukitoimet.
– Liikuntavammaisen tai näkövammaisen sukeltajan avustaja joutuu ottamaan huomioon erilaisia asioita. Esimerkiksi alaraajahalvaantuneella tasapainon hallitseminen on tärkeää, koska sukeltaja ei pysty sitä jaloillaan säätelemään. Näkövammainen sukeltaja
taas tarvitsee apua navigoinnissa.

– Sukelluksen harrastaja, jolla on
voimassa oleva sukelluskortti, voi suorittaa vammaisen sukeltajan avustamiseen oikeuttavan dive leader -koulutuksen. Näin avustajana voi hyvin
toimia esimerkiksi sukellustaitoinen
omainen, sukulainen tai ystävä.
– Sukeltaessa kommunikoidaan
merkkikielen avulla. Näkövammaissukelluksessa merkit viitotaan kämmeneen. Ne voidaan sopia yhdessä
oman avustajan kanssa, mutta hyvä
olisi opetella yleiset kansainväliset käsiviittomat, ettei joskus vieraamman
avustajan kanssa sukeltaessa tule tulkintaongelmia, Mathur sanoo.
– Helposti ajatellaan että vedenalaisen maailman kiehtovuuteen liittyy
nimenomaan näköaisti. Harjoiteltuani näkövammaisen kanssa sukeltamista, olen itse alkanut tarkkailla vedenalaista äänimaisemaa, ja huomannut
paljon mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi pienten kalojen syödessä kuuluu pientä naksutusta ja isommat kalat
rouskuttavat korallia äänekkäästi. Ensisijainen elämys sukelluksessa on kuitenkin painottomuuden tunne.
Lisää tietoa vammaissukelluksesta:
International Association for Handicapped Divers www.iahd.org
Sea Safety www.seasafety.net
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Katson maailmaa
erilaisin silmin

O

len kahden ystäväni kanssa kiertelemässä kauppoja. Käymme kirjakaupassa, Tiimarissa ja koruliikkeessä. Lopulta päätämme mennä myös syömään
hampurilaiset. Toisen ystäväni äiti soittaa, että hänen pitää mennä kotiin. Jäämme toisen ystäväni kanssa vielä juttelemaan, kunnes hänenkin
tulee aika lähteä. Hän näyttää minulle
mistä suunnasta olemme tulleet, vilkuttaa minulle ja hyppää bussiinsa. Jään yksin seisomaan paikalleni ja se hyvä fiilis,
joka minulla on ollut, katoaa kuin tuhka tuuleen.
Vilkutan ystävälleni ja tiedän, että minunkin pitää lähteä kotiin. En kuitenkaan
tiedä minne minun pitäisi mennä. Katselen ympärille ja tuijotan vieraita ihmisiä.
Se että pystyn lukemaan kauppojen nimet,
ei nyt auta minua yhtään. Tunnen itseni
tyhmäksi. Yritän muistella reittiä, jonka
kuljimme yhdessä ja löydänkin koruliikkeen aika helposti, sillä se on aivan hampurilaispaikan vieressä. Mutta miten tästä
eteenpäin? Katson vaeltavaa ihmisvirtaa
ja haluaisin vain lähteä kävelemään virran mukana, välittämättä minne päätyisin, mutta sekin tuntuu pelottavalta. Voisin eksyä vielä pahemmin, vaikka tiedän
olevani jo nyt hukassa.
Kaivan kännykän taskustani ja soitan
veljelleni kysyäkseni neuvoa.
Veljeni on seinäkiipeilemässä oman
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kaverinsa kanssa. Hän kuitenkin yrittää
auttaa parhaansa mukaan, mutta alkaa
hermostua, kun en tiedä kunnolla missä olen. Hän käskee soittaa äidille ja katkaisee puhelun. Mieleeni nousee välittömästi kohtauksia elokuvista ja kirjoista, ihmisistä, jotka eksyvät omaan scifimaailmaansa ja yritän nähdä tämänkin
eksymisen valoisan puolen siinä kuitenkaan onnistumatta. Soitan äidille, joka ei
yhtään pidä siitä, että olen lähtenyt ystävieni kanssa sopimatta etukäteen kuka
minut hakee. Äiti huomaa hätäni ja rauhoittelee minua ja lupaa neuvoa puhelimessa, vaikka onkin töissä. Saadut ohjeet
tuntuvat sekavilta, koska minun on vaikea selittää, missä itse olen. Äidinkin on
vaikea muistaa niitä minulle tuttuja maa-

kuvat sari borgman

Teksti Tiina Borgman
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merkkejä, joiden avulla sijaintini saataisiin paikannettua. Sitkeällä sinnikkyydellä, äidin neuvojen varassa, löydän koululleni. Tähän lopetan puhelun äidin kanssa
ja kerron yrittäväni itse eteenpäin. Koulu ei ole kovin kaukana kotoa, joten aikani harhailtuani löydän kotioven. En voi
ymmärtää, miksi en voi oppia ja onnistua näin yksinkertaisessa asiassa. Tunnen
itseni pieneksi ja avuttomaksi.
Tällaista elämäni oli ala-asteella muutama vuosi sitten. Reittien kulkeminen oli
minulle vaikeaa, koska matka vaikkapa

kirjastoon oli ihan erilainen kuin sieltä
pois. Minulle jokainen kulkemani reitti
oli kuin kulkisin sen ensimmäisen kerran. Valkoinen keppikään ei auttanut asiaa, sillä se ei osannut opastaa.
Syksyllä 2010 elämäni muuttui. Silloin meille muutti eläkkeelle jäänyt opaskoira Yde. Ydestä on kehkeytynyt minun
paras ystäväni ja reittioppaani. Yde vie
käskyn saatuaan minut kotiin mistä tahansa. Nyt minäkin voin kävellä ystävieni kanssa koulupäivän jälkeen ilman äitiä tai veljeä varmistamassa hakemistani.
Miten vapauttavaa on kävellä eteenpäin
ja luottaa koiraan, kun ei tarvitse mielessään vatvoa, pääseekö perille vai ei. Saan
nauraa ja jutella ystävien kanssa. Voin jopa höpötellä kävellessäni puhelimessa tai
kuunnella musiikkia.
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Yden kanssa on kiva kävellä ja siitä on
myös paljon muuta apua. Yde osoittaa minulle kaikki vaaranpaikat: autotiet ja suojatien ylitykset ja se kiertää esteet, joihin
muuten törmäisin. Vaikka Yde ei olekaan
virallinen opaskoira, eikä sitä päästetä samoihin paikkoihin, mihin viralliset koirat
pääsevät, niin samat temput ja niksit se
ainakin osaa. Ja Yden tarkkaavaisuus on
pelastanut minut monelta ikävältä eksymiseltä kaukana kotoakin. Nyt voin kävellä missä vain!
Yde on oppinut suuren määrän minulle tärkeitä reittejä. Osaamme yhdessä kirjastoon, taksiasemalle, mummolaan ja siihen viheliäiseen kauppakeskukseen, jossa vuosi sitten oli lähes painajainen joutua kulkemaan. Meillä on uskomattoman kivoja ja hienoja maastoreittejä yhdessä lenkkeilyyn. En osaa kuvailla miltä minusta tuntuu samoilla vailla huolen
häivää jossain, missä en edes tiedä missä
olen. Jälkeenpäin minun on vaikea kertoa, missä olemme olleet. Uskolliseen ystävääni voin aina luottaa, Ydelle ei ole tärkeää onko hän virallinen vai ei.
Minulla on taipumus hukkailla esineitä ja tavaroita. Kummallisesti ne vain katoavat johonkin minulle näkymättömään
paikkaan. Yde on taitava huomaamaan ja
tuomaan pudonneet tavarat. Samoin siitä on apua kun kännykkä, avaimet ja eriparihanskat ovat piiloutuneet johonkin.
Yden kautta olen saanut tutustua myös
aivan ihaniin opaskoiran käyttäjiin. Minut on otettu Yden kanssa mukaan moniin heidän tapahtumiinsa. Olen solminut ystävyyssuhteen kahteen hienoon
opasneitiin, Opas-Ubaan ja Opas-Eeviin. Molemmat koirat ovat olleet minulla hoidossakin. Uba on oikea tättähäärä, mutta niin se vaan osaa ne oikeat
asiat minun kanssani. Koirat eivät minun

talutuksessani kisko eivätkä nuuski ympäriinsä. Äitini talutuksessa kaikki kolme käyttäytyvät kuin mikä tahansa koira. Olen sitä mieltä, että Yde, Uba ja Eevi
tietävät minun tarvitsevan avukseni niiden hienoa koulutusta.
Minun aamuni alkavat suuren mustan nenän tuhinaan ja pehmeään tökkäykseen kellon soidessa. Tunnen itseni niin tärkeäksi ja iloiseksi, kun ikioma
Ydeni seuraa touhujani aina yhtä tarkasti
ja mielellään ja kun musta, paksu häntä
paukuttaa äänekkäästi kaikelle mitä juttelemme. Ydelle sopii aina, kun kysyn
”lähdetäänkö”? Ydellä on silloin heti valjaat ja remmi haettuna ja se seisoo vieressäni kuin tarkistaen, että emäntä nyt
varmasti pukee ylleen kaiken mitä pitää. Iltani päättyvät ihanaan tuhinaan ja
mahdottomaan kuorsaukseen Yden nukahdettua isoon petiinsä. Miten voinkin
rakastaa paljon…
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Nuorisotoimen kesäkausi avattu!

N

uorisotoimen kesä on startannut
toukokuussa Mökkiviikonlopulla, jossa rohkeimmat ovat luopuneet talviturkeistaan Iso-Roineella Hauholla. Kolme mökkiä samassa pihapiirissä takasi sekä mökkitunnelman että oman yöpymisrauhan. Mökillä on kalastettu, hakattu puita, saunottu,
paistettu mm. ohrarieskat nuotiolla sekä
oteltu hurja mölkkyturnaus. Meininki oli
rentoa ja letkeää yhdessäoloa.

T

anskassa heinäkuussa järjestettävälle pohjoismaiselle nuorten leirille ilmoittautuminen on myös
päättynyt ja porukka saatu kokoon.
Suomi lähettää leirille viisi osallistujaa ja
yhden avustajan. Tanskassa leirin teemana on luonto ja eläimet ja siellä on ohjelmassa esimerkiksi vierailu sisäsademetsään ja huvipuistoon. Kotosuomessa kesän päätapahtumana tietysti nuorisotoimen kesäleiri!
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T

änä kesänä Saimaan rannalla Mikonsaaressa:
Kesäleiri. Oletko valmis?
HUI!-kesäleiri järjestetään Lappeenrannan Marjolassa 26.6.-1.7.2012. Tule kokemaan jännitystä
eri muodoissaan: Sodi värikuulilla, metsästä kummituksia, laula Lappeenrannan torilla. Unohtamatta perinteistä uimista, saunomista ja pajatoimintaa. Ohjelmassa halukkaille kauhukuunnelman tekoa ja makoisaa kotikaljaa! Kevyempää ja karmivampaa jännitystä valittavissa
jokaiselle kiinnostuksen mukaan.
Mukana myös huippujännittävät:
Amazing Race – lentääkö kumikalkkuna?
Pelkokerroin – rohkeus palkitaan!
Murhapeli – jäätkö sinä henkiin?
Oletko sinä kummituksen uusi salarakas? Romahtaako
kaivos? Pelottaako saunatonttu? Koputtiko joku oveesi?
Voitatko juhla-arvonnan?
Uskallatko ilmoittautua?
Leiri huipentuu viimeisen illan teemabileisiin.
Leirin hinta on 165 € ja se sisältää täysihoidon, ohjelman
ja matkat julkisilla liikennevälineillä. Ilmoittautumiset
16.5. mennessä nuorisotoimen nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Lisätiedot Virpi Oinoselta virpi.oinonen@nkl.fi tai puh. (09) 3960 4653 tai 050 596 5022).
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Minusta tulee

yrittäjä

Teksti Ronja Oja

K

un lukio-opiskelu välillä tökki pahasti,
harkitsin lopettavani sen leikin ja ryhtyväni yksityisyrittäjäksi. Rämmin kuitenkin opintoni ja erityisesti englannin kurssit loppuun saakka, mutta ajatus yrityksen perustamisesta ei niin vain kadonnutkaan; olisihan se kiva, jos voisi työllistää itse itsensä eikä tarvitsisi pohtia, haluaako kukaan
tällaista vammaista töihin. Samalla voisi saada työllistettyä pari muutakin vaikeasti työllistyvää.
Tätä kirjoittaessani ajatus on muotoutunut jo teoiksi:
olen innostanut mukaan ystäviäni, liiketoimintasuunnitelma on tehty, nettisivut vireillä ja starttirahahakemus lähettämistä ja liitteitä vaille valmis. Starttirahapäätöksen
jälkeen voikin sitten aktiivisesti alkaa hankkia rahoitusta ja toimitiloja sekä käydä yrittäjäkurssilla. Minusta toivottavasti tulee päätoiminen yrittäjä syksyyn mennessä.
Yrityksen perustaminen tosin tarkoittaa sitä, etten
aloita yliopisto-opintojani vielä tänä syksynä, vaikka nyt
sinne haenkin. Hyvin uudelleen alkanut yleisurhelu-urani saattaa tyssätä harjoitusajan loppumiseen kalenteristani ja musiikkiopinnotkin taitavat jäädä vähän vähemmälle huomiolle. Kavereiden näkemiseen ei ehkä ole aikaa, eikä extempore-matkoille voi lähteä.
Mitä se Ronja oikein meinaa yrittää, mietitte varmaan.
Perustamme Helsinkiin
pysyvästi pimeän kahvilan,
ensimmäisen laatuaan. Maailmalla pimeitä ravintoloita
on useampia, mutta kahvilaa
ei yhtään, ja lähin ravintolakin on Saksassa. Yhtiökumppaneikseni saan kaksi muuta
näkövammaista nuorta.
Yrittäjäksi ryhtyminen on
innostavaa ja hieman pelotta-
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vaa. Olemme vieneet tätä projektia eteenpäin vähän kerrallaan jo viime syksystä asti ja olen monta kertaa ehtinyt
miettiä, onko tässä oikeasti järkeä. Onko minun oikeasti järkevää liittää vähäiset rahavarantoni yrityksen talouteen? Kannattaako tosissaan jättää opiskeluiden aloittaminen myöhemmälle ja tehdä työtä, jonka onnistumisesta ei ole takeita? Ei ehkä järkevintä, mutta tällä hetkellä,
tässä elämänvaiheessa se tuntuu hyvältä ratkaisulta. Toisaalta yliopistolle meno, opiskelijaelämä ja kunnollinen
vapaa-aika olisivat varmasti aivan yhtä hyviä. Silti valitsen yrittämisen.
Kahvila-elämysyrittäjänä – elämyksiä pilkkopimeä kahvila väistämättä tarjoaa – pääsen työskentelemään mukavien ihmisten kanssa, saan tehdä työtä, josta pidän, minulla on runsaasti haasteita ja uusia asioita opittavana.
Tapaan uusia ihmisiä, saan järjestää erilaisia tapahtumia
ja voin vaikuttaa työympäristööni. Miinuspuolena on tietysti vähäinen vapaa-aika ja epävarma tulonsaanti, mutta kaikissa töissä on huonot puolensa.
Olen jo vuosia miettinyt, että jonkun pitäisi perustaa
pimeä kahvila pysyvästi. Ennen ajattelin, että minä en sitä tee, en halua kahvilayrittäjäksi. Toisaalta ajattelin, että
ehkä sitten, kun olen hankkinut ammatin, voin yrityksenkin jo perustaa. Näin tässä kuitenkin kävi: ryhdyn kahvilayrittäjäksi ennen mitään koulutusta peruskoulun ja
lukion lisäksi. Pimeä kahvila on vaan niin mahtava juttu, ettei edes kaduta yhtään – ainakaan tässä vaiheessa.
Odotan innolla sitä, että meillä on toimitilat, saamme
kahvilan avattua ja pääsemme oikeasti toteuttamaan kaikkia niitä hullujakin ideoita, joita meille on syntynyt. Miltä kuulostaisi sokkotreffit oikeasti pimeässä? Entä stand
up -komiikka tai lautapeli-ilta? Liikeimprovisaatio ja pimeät konsertit?
Jos minusta on kiinni, meidän yrityksemme tulee
vielä kukoistamaan ja saavuttamaan vakiintuneen aseman Helsingin kahvilakulttuurissa. Se vaatii työtä, mutta siinä tilanteessa tahdon Pimé Cafén vielä jonakin päivänä nähdä.
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Tervala opettaa
Teksti kymppiluokan oppilaat Kaisamaria Alanen ja Miki Heikkilä

Y

Tervaista taloudenhoitoa ja
luvallista liikkumista
Suurin osa meistä seitsemästä oli käynyt
jo aikaisemmin tutustumassa Tervalaan,
jossa tulisi mahdollisen kymppiluokkan-
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kuvat tervalan ohjaajat

hdentenätoista elokuuta
Tervalankatu 6 A:ssa olivat
muuttopuuhat käynnissä,
tosin tavanomaista pienimuotoisemmat ja - onneksi - vähemmän työtä vaativat sellaiset. Jyväskylän
näkövammaisten koulun (Jnk) uudet
kymppiluokkalaiset laittelivat tavaroitaan
paikoilleen uusiin asuntoihinsa ja yrittivät valmistautua seuraavana päivänä alkaviin opintoihinsa. Tällä kertaa luokka
koostui seitsemästä oppilaasta - viidestä
pojasta ja kahdesta tytöstä.

Kuvat vasemmalta:
Vili lähtee kauppaan Tervalankadulta.
n Kaisamaria siivoaa huonettaan.
n Miki ottaa uunista tuoksuvat banaanimuffinssit.
n
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sa ajan asumaan. Monet olivat myös saaneet täällä jo olleilta kavereiltaan tietoja siitä, millaiseen paikkaan olisi itseään
vajaaksi vuodeksi järjestämässä. Tästä
lähtien saakin olla se kertoja eikä kyselijä tässä asiassa.
Kaikki kymppiluokkalaiset (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta) asuvat Jnk:n lähellä olevassa Keljossa kerrostaloasunnoissa. Käytössämme on neljä
toisessa kerroksessa sijaitsevaa asuntoa
- yksi neljä-, kaksi kolme-, ja yksi kaksihuoneinen. Asunnoista pienin ei ole niinkään asumiskäytössä - lähinnä vietämme
siellä vapaa-aikaa.
Kun asuu omassa asunnossa, liittyy
siihen paljon kivoja ja vähemmän kivoja asioita, tämän olemme saaneet reilun
puolen vuoden aikana huomata. Kun ros-

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 2

kien vienti, tiskikoneen täyttö ja tyhjääminen, jääkaapin sisällön täydentäminen
ynnä muut joka viikko hoidettavat asiat
alkoivat jakaantua hieman epätasaisesti
ahkerien ja ei niin ahkerien asukkaiden
kesken, otettiin käyttöön kämppäkohtaiset keittiövuorot. Ja onhan niitäkin asioita, joista kukin saa huolehtia itse - oma
vaate- ja unihuolto esimerkiksi.
Mikäli haluaa viettää aikaansa jossain
muualla kuin kotikerrostalonsa seinien sisäpuolella, siihen tarvitsee joko ohjaajan
mukaan tai kirjallisen luvan. Heikkonäköisen oppilaan hankittua liikkumisluvan
tietylle reitille (esim. Kelion kauppoihin)
hän voi hankkia sokean kaverinsa kanssa ns. kaveriluvan, jolloin he pääsevät yhdessä liikkumaan kyseistä reittiä heikkonäköisen opastaessa sokeaa. Nämä luvat

hankitaan aina yhteistyössä liikkumistaidonohjaajan kanssa.

Vapaa-ajan viettoa milloin
missäkin
Vaikka lähdemme kouluun varttia yli kahdeksalta ja palaamme yleensä aikaisintaan kahdeksan tuntia myöhemmin, jää
yleensä joka päivälle aikaa, jolloin voi tehdä mitä milloinkin sattuu huvittamaan.
Joskus lähdemme kaupungille ostoksille, elokuviin, syömään tai muuten vain
kiertelemään. Koulun jälkeen voi myös
mennä erilaisiin kerhoihin - tarjontaa on
kädentaidoista musiikkiin ja liikuntaan.
Olemme myös käyneet joissain konserteissa, katsomassa stand up -esitystä, karting-ajelulla - kukin saa osallistua oman
halukkuutensa mukaan.
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Vietämme myös paljon aikaa oleilemassa Tervalassa toistemme
kämpissä. Onkin tervetullutta vaihtelua, että kaverin luo pääsee vain
menemällä ovesta ulos ja kävelemällä rappukäytävää pitkin oikealle
ovelle. Ja kun luokan oppilasmäärä on niinkin pieni kuin seitsemän
henkeä, tutustuukin ehkä paremmin kuin isommissa, yli kahdenkymmenen hengen luokissa, jos aikaa on vajaa vuosi. Toisinaan porukka jakaantuu pienempiin kokonaisuuksiin esimerkiksi kaupungille tai harrastuksiin mentäessä - itsekseenkin voi olla, mikä on sekin ihan tervetullutta joskus. Niin, ja pitäisihän jotain kouluhommiakin tehdä harrastusten, kavereiden kanssa olemisen ja ties mihin rientoihin osallistumisen lisäksi.
n

Vili on ostamassa ruokatarvikkeita IET- tunneille.

Takarivissä vasemmalta: Kaisamaria Alanen, Klaus Frick, Vili Laukkanen, Anni Hämäläinen ja Joni Ylönen. Eturivissä vasemmalta: Miki
Heikkilä ja Kimi Teräväinen.

n
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J

yväskylän näkövammaisten koulun lisäopetuksen asumisyksikkö muutti elokuussa 2010 koulun yhteydestä kerrostaloon Keljon ostoskeskuksen viereen.
Tervalassa asuminen on luonnostaan aiempaa
kodinomaisempaa, sillä käytössämme on neljä tavallista saunallista kerrostalohuoneistoa.
Näistä yksi toimii oppilaiden vapaa-ajantilana
sekä ohjaajien toimistona. Kolme muuta huoneistoa on oppilaiden asumiskäytössä, jossa jokaisella oppilaalla on oma huone.
Tänä vuonna Tervalassa asuu seitsemän
kymppiluokkalaista oppilasta, joista kolme on
sokeaa ja neljä heikkonäköistä. Ohjaajia on seitsemän (neljä naista ja kolme miestä), joista yksi itsenäisen elämän- ja liikkumistaidonohjaaja.
Yksi ohjaaja toimii yövalvojana. Jokaisella oppilaalla on omaohjaaja, joka perehtyy enemmän
tämän oppilaan asioihin. Omaohjaaja on mukana suunnittelemassa oppilaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tavoitteita.
Lukuvuoden aikana oppilaat harjoittelevat arjen taitoja itsenäistä elämää varten. Niiden vahvistaminen on tärkein osa toimintaamme. Vuorovaikutustaitojen ja itsetunnon kannalta vertaisryhmässä oleminen on oppilaille tärkeää. Kannustamme oppilaita harrastuksiin myös koulun vapaa-ajan toiminnan ulkopuolelle; konsertit, elokuvat ja tutustumiset erilaisiin paikkoihin kuuluvat olennaisesti toimintaamme.
Lisäopetuksen oppimissuunnitelmaan kuuluu henkilökohtaisten tavoitteiden mukaiset
IET-tunnit (itsenäisen elämän taitojen) oppilaiden omissa asunnoissa. Ohjaajien opastuksella
harjoitellaan mm. siivousta, ruuanlaittoa, itsenäistä liikkumista ja omien asioiden hoitamista.
Myös koulun kotitaloustunnit pidetään oppilaiden omissa asunnoissa.
Yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajien ja oppilashuollon kanssa olemme tukemassa nuoren jatkokoulutuspaikan ja tulevaisuuden suunnitelmien selviämistä.
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Teksti Sari Kokko & Minna Ågren

Kelasta vammaistukea

16 vuotta täyttäneelle
Nuoren täyttäessä 16 vuotta muuttuvat monet sosiaaliturvaan liittyvät asiat. Kelan myöntämä alle 16-vuotiaan
vammaistuki päättyy syntymäpäiväkuu-

pään vammaistukeen. Korotettua ja ylintä vammaistukea
voi saada myös erityiskustannusten perusteella, mutta
niiden on oltava kuukausittain vähintään kyseisen vammaistuen suuruiset.

kauden lopussa ja tilalle on haettava 16

Mitä sanat tarkoittavat?

vuotta täyttäneen vammaistukea, joka

Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä tarvittavien toimintojen vaikeutumista vamman tai sairauden vuoksi. Toimintakyky on heikentynyt,
kun vamma tai sairaus heikentää kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä, asioinnista kodin ulkopuolella tai työstä ja opiskelusta.
Myöntämisessä arvioidaan myös vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa haittaa, joka tarkoittaa vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa yleistä haittaa tavanomaisessa elämässä. Haitan arviointi tehdään pääasiassa lääketieteellisin perustein.
Hakulomakkeessa kysytään esim. avuntarvetta pukeutumisessa. Näkövammaisen kannattaa miettiä, tarvitseeko esim. apua värien tunnistamisessa, vaatteiden puhtauden ja kunnon tarkistamisessa tai vaatteiden löytämisessä muiden vaatteiden joukosta. Kotitaloustöissä avuntarvetta voi olla mm. ikkunoiden pesussa, kodin siivouksessa, siivousjäljen tarkistamisessa, ruoanlaitossa, ruoka-aineiden tuoreuden tarkistamisessa ja kotitalouskoneiden
käytössä.

on samalla tavoin kolmiportainen taloudellinen tukimuoto.
Kuka voi saada?
Vammaistuki ja eläke ovat vaihtoehtoisia. Vammaistukea ei siis makseta, jos yli 16-vuotias saa Kelalta täyttä
työkyvyttömyyseläkettä, takuueläkettä tai kuntoutustukea (määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä). Vammaistuki voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta.
Myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on vamma tai sairaus, jonka vuoksi hänen toimintakykynsä on
heikentynyt. Lisäksi vammasta tai sairaudesta on aiheuduttava haittaa, avuntarvetta, ohjauksen ja valvonnan
tarvetta ja/tai erityiskustannuksia. Toimintakyvyn on oltava heikentynyt yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan.

Tuen kolme porrasta
Perustukea voi saada, jos vammasta tai sairaudesta aiheutuu olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustannuksia. Korotettu vammaistuki edellyttää, että sairaudesta tai
vammasta aiheutuu huomattavaa haittaa ja säännöllistä
avuntarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä tai asioinnissa. Ylintä vammaistukea maksetaan vaikeavammaiselle, joka tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan joka päivä paljon toisen ihmisen apua,
ohjausta tai valvontaa. Sokeat ovat aina oikeutettuja ylim-
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Mistä apua?
Kun vammaistuen hakeminen on ajankohtaista, ota yhteyttä Näkövammaisten Keskusliiton aikuisten aluesihteeriin. Oman alueesi aluesihteerin yhteystiedot löydät sivulta www.nkl.fi. Aluesihteeri auttaa lomakkeen täyttämisessä ja kaikkien hakemiseen liittyvien kiemuroiden muistamisessa.
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Hitaasti,

mutta varmasti?
Selvitys saavutettavuuden edistymisestä
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla
Opiskelun esteettömyyttä on edistetty
1970-luvulta alkaen, mutta viime vuosina toiminta on muuttunut määrätietoisemmaksi ja näkyvämmäksi. Helmikuun
alussa julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs:ltä tilaama selvitys, jossa tarkasteltiin saavutettavuuden edistymistä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla. Pohjaa opiskelun esteettömyydelle on luotu mm. vuosina 2007-2010 toteutetussa opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamassa Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa -hankkeessa sekä vuonna 2005
julkaistussa Esteetön opiskelu yliopistossa -selvityksessä. Otuksen tekemä selvitys ja sen toimenpidesuositukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
www.otus.fi.

Mitä on saavutettavuus?
Yleisemmin käytetyn esteettömyys-käsitteen tilalla Otus halusi käyttää saavutettavuuden-käsitettä. Saavutettavuus on
esteettömyyttä lähellä oleva, mutta laajempi käsite. Sillä tarkoitetaan opiskeluja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki
voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Saavutettavuus
sisältää ajatuksen, että ympäristön ja palvelujen on sovelluttava mahdollisimman
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erilaisten ihmisten käyttöön. Esteettömyys on yksi saavutettavuuden osa-alue,
sillä hyvä saavutettavuus on myös esteettömyyttä.

Selvityksen toteuttaminen
Selvitystä varten Otus keräsi tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
asiantuntijoille ja opiskelijoille toteutetuilla kyselyillä. Asiantuntijakyselyyn vastasivat kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaiset korkeakoulut (16
yliopistoa ja 25 ammattikorkeakoulua).
Opiskelijakyselyyn vastasi 1375 opiskelijaa. Selvä enemmistö, 78 prosenttia,
vastaajista oli yliopisto-opiskelijoita. Vastaajista naisia oli n. 80 % ja miehiä n. 20
%. Vastaajien keski-ikä oli 26,7 vuotta, ja
nykyisessä korkeakoulussa he olivat opiskelleet keskimäärin 3,3 vuotta.
Koska kysely oli avoin kaikille korkeakouluopiskelijoille, pääosa vastaajista (63
%) oli valtavirtaan kuuluvia opiskelijoita. Vammaisia opiskelijoita vastaajista oli
3 %, mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevia 11 % ja erilaisia oppijoita 6 %. Vastaajia oli 12:sta yliopistosta ja
22:sta ammattikorkeakoulusta.

Entä tulokset?
Selvitys osoittaa, että korkeakoulut ovat
tehneet tavoitteellista työtä saavutetta-

vuuden edistämiseksi. Tämä on nähtävissä etenkin siinä, että ne ovat pyrkineet
yhtenäistämään saavutettavuuteen liittyviä käytäntöjä. Työstä puuttuu kuitenkin edelleen systemaattisuutta ja resursseja. Lisäksi koko korkeakouluyhteisön
tasolla saavutettavuuden edistämisellä
on yhä jotenkin marginaalinen leima.

Sosiaalisen ympäristön
saavutettavuus
Sosiaalisen ympäristön saavutettavuuden alle koottiin tulokset, joissa käsiteltiin korkeakouluyhteisön jäsenten tietoja, taitoja ja asenteita sekä niihin vaikuttavia asioita. Saavutettavuuden sisällyttäminen korkeakoulun strategian tasolle on tärkeää, sillä strategia edustaa korkeakoulun virallista kantaa, suuntaa resursointia sekä erilaisten toimenpiteiden
suunnittelua ja käytännön toteuttamista. Nykytilanne kaipaa parantamista, sillä toistaiseksi saavutettavuus on mainittu vain neljän yliopiston ja yhdeksän ammattikorkeakoulun strategiassa.

Fyysisen ympäristön
saavutettavuus
Fyysisen ympäristön saavutettavuuteen
kuuluivat rakennuksiin, oppimateriaaleihin, opetusmenetelmiin ja -välineisiin sekä viestintään ja tiedottamiseen liitty-
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vät asiat. Etenkin rakennettu ympäristö
on ollut pitkään eniten kehitetty saavutettavuuden osa-alue. Nyt tämä kehitys
on osittain pysähtynyt mm. vanhojen tai
suojeltujen rakennusten esteettömyydelle aiheuttamiin haasteisiin. Suurimmiksi liikkumisen esteiksi korkeakouluissa mainittiin sisätilojen portaat, kynnykset ja sokkeloisuus, ovien esteellisyys sekä hissien puuttuminen, ahtaus tai pitkät
reitit niille pääsemiseksi.
Valintakokeiden ja tenttien erityisjärjestelyt alkavat olla kunnossa lähes kaikissa korkeakouluissa. Yleisimmin käytettyjä tukitoimia olivat lisäaika, mahdollisuus oman apuvälineen käyttöön sekä
tietokone kirjoitusvälineenä. Lähes kaikki korkeakoulut edellyttivät erityisjärjestelyjä hakevalta opiskelijalta lääkärintodistusta tai muuta asiantuntijan lausuntoa vammasta, sairaudesta tai oppimisvaikeudesta.
Muut kuin valintakokeisiin tai tentteihin liittyvät asiat opetus- ja opiskelujärjestelyissä vaihtelivat suuresti. Esim. harjoittelun ja opiskelijavaihdon saavutettavuuteen vaikutti merkittävästi se, mitä
kautta opiskelija oli niihin hakeutumassa.
Tietoa ja tukea ei suoraan rajattu keneltäkään pois, mutta etenkin itsenäisesti
harjoitteluun ja vaihtoon hakeutuvat saivat olla niiden etsimisessä oma-aloitteisia. Tähän sisältyy riski, että osa opiskelijoista rajautuu syystä tai toisesta tiedon
ja tuen ulkopuolelle.
Opettaja- ja opintojaksokohtaiset erot
olivat suuria esim. vaihtoehtoisten suorittamistapojen tarjoamisessa tai saavutettavien luentomateriaalien toimittamisessa etukäteen. Vaihtoehtoisilla suorittamistavoilla oli esim. mahdollista joustavoittaa opiskelua opiskelijan poikkeavassa elämäntilanteessa tai silloin, kun
opiskelija ei syystä tai toisesta voinut
suorittaa opintoja ennalta määrätyllä ta-
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valla. Runsaasti puutteita oli luentomateriaalien esteettömyydessä. Monet materiaaleista eivät täyttäneet saavutettavuuskriteerejä, vaan olivat esim. pelkkiä
kopioituja monisteita. Lisäksi osa opettajista kieltäytyi toimittamasta materiaalia etukäteen tai sähköisessä muodossa vedoten mm. sen mahdolliseen päätymiseen ulkopuolisille. Etenkin näkövammaiselle opiskelijalle luentomateriaalien
saaminen ennakkoon ja saavutettavassa
muodossa on ensiarvoisen tärkeää.
Näkövammaisten opiskelijoiden kannalta merkittävä kehittämiskohta on korkeakoulujen sähköinen viestintä, jossa
esteettömyys toteutuu hyvin vaihtelevasti. Osa korkeakouluista on ottanut hyvin huomioon tieto- ja viestintätekniikan sekä sähköisten palvelujen esteettömyyden, kun taas joissain korkeakouluissa näkövammainen opiskelija ei ruudunlukuohjelman kanssa pysty käyttämään
edes omaa lukujärjestystään ilman avustajaa. Yksi kompastuskivi voi olla verkko-oppimisympäristö, joka tulee tutuksi jokaiselle opiskelijalle. Korkeakoulujen
edustajien mukaan verkko-oppimisympäristöjen testaus voi olla niiden hankintavaiheessa riittämätöntä tai jäädä kokonaan tekemättä, minkä lisäksi ympäristöjen saavutettavuus heikentyy niiden kehittyessä visuaalisuutta ja liikkuvaa kuvaa suosivaan suuntaan.

Psyykkisen ympäristön
saavutettavuus
Psyykkisen ympäristön saavutettavuudella tarkoitettiin monenlaisuuden arvostamista voimavarana koko korkeakoulun tasolla. Siihen sisältyivät vammaisten koulutukseen pääsemiseksi korkeakouluissa toteutetut kohtuulliset toimet sekä opiskelijoiden kokemukset
opiskelijatoiminnasta, korkeakouluyhteisön vapaamuotoisesta sosiaalisesta vuo-

rovaikutuksesta, yhdenvertaisuudesta ja
osallisuudesta. Yleisimpiä vammaisten
koulutukseen pääsemiseksi toteutettuja
kohtuullisia toimia olivat valintakokeiden
erityisjärjestelyt ja niihin liittyvien ohjeiden tekeminen hakijoille ja/tai henkilöstölle. Selvityksen johtopäätösten mukaan koulutukseen pääsyn tukeminen
tulee nähdä kaikkina sellaisina korkeakoulutuksen saavutettavuutta parantavina toimenpiteinä, joilla edistetään vammaisen opiskelijan mahdollisuuksia selviytyä opinnoistaan. Tällaisia ovat esim.
erilaiset rakennetun ympäristön esteiden
poistamiset korkeakouluista, valintakokeita vastaavien tukitoimien järjestäminen tenteissä ja opiskelua tukevan tietoja viestintätekniikan saavutettavuudesta huolehtiminen. Näiden ohella on välttämätöntä muistaa mm. korkeakoulujen
asenneilmaston kehittäminen monenlaisuutta arvostavaksi.
Selvityksen mukaan vammaisilla, mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevilla ja ikääntyvillä opiskelijoilla oli
korkeakouluyhteisössään keskimääräistä
enemmän erilaisia ulkopuolisuuden kokemuksia. Ulkopuolisuuden tai syrjityksi tulemisen tunteet syntyivät niin vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden
kuin henkilöstön edustajienkin kanssa.
Määräävimpiä niissä olivat erilaiset muiden ihmisten itseen kohdistamat ennakkoluulot ja hankaluudet kohdata erilaisuutta, toisinaan myös opiskelijan omat
vierauden tunteet. Muiden opiskelijoiden saattoi mm. olla vaikea suhtautua
luontevasti tulkin tai avustajan kanssa
liikkuvaan vammaiseen opiskelijaan, eikä henkilöstö aina kohdellut tukitoimia
pyytävää opiskelijaa asiallisesti.
Sari Kokko
koulutuspoliittinen suunnittelija, KM
Näkövammaisten Keskusliitto ry
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Lapsesta
itsenäisesti liikkuvaksi nuoreksi
Kun lapsi lähtee liikkeelle, pitää miettiä, miten ympäris-

Teksti Ella Ahlberg

tö otetaan haltuun. ”Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi
huomaa, että maailma on tarkoitettu kaikille, sitä pienempi
on riski, että hän jää nuorena kotiin istumaan”, sanoo kuntoutusohjaaja Arja Marila Näkövammaisten Keskusliitosta.

L

apsen liikkumistaidonohjaus on liikkumiseen tarvittavien taitojen opettelua,
jonka tavoitteena on mahdollistaa vähitellen laajeneva itsenäinen liikkuminen
myöhemmin lapsuudessa
ja nuoruudessa.
– Keskusliiton lasten kuntoutuksen kursseilla liikkumistaidonohjaus alkaa leikkiiässä. Ensimmäistä harjoituskeppiä voi kokeilla noin kolmevuotiaana, ja 5–6-vuotiaana voi tarttua jo yhdellä kädellä pidettävään,
ihan oikeaan valkoiseen keppiin. Samoihin
aikoihin kannattaisi aloittaa myös ohjaustuokiot liikkumistaidonohjaajan kanssa, sanoo Arja Marila, joka ohjaa lasten liikkumistaitoa Näkövammaisten Keskusliiton
lasten kuntoutuksen kursseilla.
– Liikkumistaidonohjauksen tavoitteena on antaa näkövammaiselle lapselle valmiudet liikkua itsenäisesti suunnilleen samassa ikävaiheessa kuin näkevätkin
lapset. Toki paljon riippuu lapsen omasta
halusta ja rohkeudesta liikkua sekä kuljettavien reittien vaativuudesta.
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– Noin kymmenvuotias lapsi voi jo
ryhtyä kokeilemaan bussimatkaa tutulta pysäkiltä tutulle pysäkille, kun liikkumistaidonohjaajan kanssa reitti on käyty tarpeeksi monta kertaa läpi. Se edellyttää, että lapsi osaa käyttää keppiä, kuunnella, kysyä neuvoa ja soittaa tarvittaessa vaikka taksin paikalle.

Ohjaajista on pula
Liikkumistaidonohjauksen aloittaminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää tulevan nuoruuden ja koko elämän kannalta. Lapsi tarvitsee ohjattua harjoittelua tiheissä jaksoissa mielellään vuosittain, sillä lapsen ja nuoren elämä muuttuu koko ajan ja uusien reittien hallintaa
tarvitaan jatkuvasti.
– Ohjauksen pitäisi olla mahdollista
kaikkialla Suomessa kaikille näkövammaisille, niin sokeille kuin heikkonäköisillekin, mutta valitettavasti todellisuus
on joskus toinen. Pääkaupunkiseudulla
ja suurten kaupunkien ympärillä tilanne on helpoin. Suomi on kuitenkin harvaanasuttu maa, ja valitettavasti meitä

liikkumistaidonohjaajia on liian vähän,
toteaa Arja Marila.
– Mikäli liikkumistaidon ohjaus aloitetaan vasta nuoruusiässä, innostava ohjaaja on tarpeen ja omaa rohkeutta tarvitaan. Apuna voivat olla myös toiset näkövammaiset nuoret, nuorten leirit ja nuorten kanssa jaetut kokemukset siitä, että
itsenäinen liikkuminen kyllä onnistuu.

Entä, jos sattuu?
Marilan mukaan vanhempien tulisi varoa ylisuojelemasta lastaan.
– Jos ympäristöään tutkivaa kaksivuotiasta varoitetaan jokaisesta esteestä, hän
oppii, että joku on aina varoittamassa kaikesta. Lapselle pitää antaa mahdollisuus
”turvalliseen törmäämiseen”. Jos lapsi on
kävelemässä pöytää päin, voi käden laittaa pöydän kulmaan pehmentämään törmäystä. Näin lapsi oppii, että joskus voi
joutua varomaan. Lapsi, joka on saanut
turvallisesti törmäillä, osaa myöhemmin
kuunnella, havainnoida ympäristöään ja
reagoida saamiinsa viesteihin.
– Kun näkevän aikuisen silmät peite-
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tään, liikkuminen voi tuntua pelottavalta, mutta kun sokea lapsi on saanut syntymästään asti turvallisesti tutustua ympäristöönsä askel askeleelta, hän ei pelkää. Jos liikkumistaidonohjaaja uskoo lapsen kykenevän suoriutumaan itsenäisesti
jostakin, olisi tärkeää päästää lapsi kokei-

lemaan. Vanhemmat voivat tulla vaikka
mukaan katsomaan, kun reitti käydään
vielä viimeisen kerran läpi liikkumistaidonohjaajan varmistaessa perässä. Loppujen lopuksi kuitenkin vain itse eksymällä ja löytämällä, kysymällä ja kokeilemalla, erehtymällä ja onnistumalla oppii.

Uusi pidempi keppi käyttöön. Juho tutustuu uuteen apuvälineeseen yhdessä
kouluavustajan ja vertaisohjaaja Päivi Helmisen kanssa.

rilla aura-korpi

n
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Keppi
vapauttaa
Minä sain ensimmäisen valkoisen keppini seitsenvuotiaana. En
tosin suostunut käyttämään sitä
kuin liikkumistaidonohjaajan valvovan silmän alla, enkä ymmärtänyt, mihin koko ohjausta ylipäätään tarvittiin. Nykyään näen kuitenkin, miten se kaikki tutkiminen, erilaisissa koloissa ryömiminen, keppitekniikoiden opetteleminen ja aikuisen ja pienen lapsen välinen tahtojen taisto kantaa lopulta hedelmää.
Kepin käyttö sitten, miksi se on
niin vastenmielistä? Tietysti siihen liittyy ehkä ympäristön luulo, että valkoista keppiä käyttävä
nuori on automaattisesti täysin
sokea. Olisikin tärkeää saada levitettyä tietoa, että keppi voi olla
myös heikkonäköisen apuväline.
Minä olen tosin vaikeasti heikkonäköinen, mutta aloin käyttää
keppiä vasta huomattuani, miten paljon enemmän pystyn näkemään ympärilläni olevia asioita, kun ei tarvitse tuijottaa jalkoihin. Lisäksi enää minun ei tarvitse pelätä, että auringonpaiste tai syyshämärä yllättää ja tekee minusta avuttoman – osaan
liikkua myös pelkän kepin varassa, vaikken mitään näkisikään.
Olen myös huomannut, että keppi vapauttaa: kaikki tietävät, miksi kysyn bussiaikataulua tai junavaunun numeroa. Minun ei tarvitse selitellä tai pyydellä anteeksi, vaikken tiedä jotakin, mikä lukee vieressäni kissankokoisin kirjaimin.
Ella Ahlberg
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Kymmenes Nallekerho Turun seudulla
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rilla aura-korpi

I

loinen joukko lapsia kokoontui kevään aikana Turussa ja Salossa lasten liikkumistaidon Nallekerhoon.
Kerhoissa oli mukana yhteensä kahdeksan lasta, poikia seitsemän ja yksi
tyttö. Yhtä lasta lukuun ottamatta kaikki
kerholaiset olivat ensikertalaisia, nuorin
oli tällä kertaa kolmevuotias.
Nallekerhossa lapset oppivat liikkumistaidon perustekniikoita ja liikkumisen apuvälineiden käyttöä sekä karttataitoja. Motoriset taidot kehittyvät ja oppiminen on hauskaa vertaisryhmässä.
Jokaiselle lapselle laadittiin kerhon
alkaessa yksilölliset tavoitteet. Lapset
edistyivät taidoissaan ja vertaistuessa
on voimaa. Kerhon päättyessä lapset olivat saaneet uusia ystäviä ja apuvälineet,
kuten valkoinen keppi, kiikari ja sanelin,
olivat tulleet tutummiksi. Toivottavasti
Nallekerho jatkuu jälleen ensi vuonna ja
uudet lapset pääsevät kerhoon mukaan.
Nallekerho toteutui Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin aloitteesta yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton kanssa. Kerhon veturina oli ensimmäistä kertaa kuntoutusohjaaja Rimma Joenperä ja ohjaajina uusia ja vanhoja nallekerho-ohjaajia: liikunnan, liikkumistaidon ja
kuntoutuksen ammattilaisia. On upeaa
huomata miten suuri sitoutuminen, innostus ja ilo kerhossa aina vallitsee.
Turun kerho kokoontui kuusi kertaa ja
Salon kerho viisi kertaa. Näiden lisäksi oli
koko perheen Nallekerho ennen ja jälkeen kerhokertojen. Turun ja Salon kaupunkien liikuntapalvelut tarjosivat erinomaiset liikuntatilat kerhojen käyttöön.
Rilla Aura-Korpi ja Jaana Engblom

Leo ja Jaana Engblom tutustuvat yhdessä uuteen apuvälineeseen. Ohjaaja jännittää, ovatko kiikaroitavat kohteet sellaisia, että lapsi saa onnistumisen kokemuksen. Hyvin tämä päättyi, mutta kiikarointi vaatii paljon keskittymistä pieneltä ihmiseltä.

n
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Itsenäistymisen kynnyksellä olevan nuoren kannattaa tutustua Sokeain Ystäviin,
125-vuotiaaseen yhdistysvanhukseen.

Kun
talous on
tiukoilla

O

maan kotiin muuttaminen tai opiskelu voi tehdä loven kukkaroon. Näkövammaisen nuoren on
hyvä muistaa, että todellisen tarpeen kohdatessa
voisikin harkitsemattoman pikavipin sijaan anoa
avustusta Sokeain Ystävät ry:ltä.
Periaatteessa avustusta voi anoa aivan mihin tarkoitukseen tahansa. Hakemuksen yhteydessä pitää selvittää hakijan kokonaistilanne ja taloudellinen tilanne. Poissuljettuja avustuskohteita ovat esimerkiksi etelänmatkat, taulutelevisiot tai kännykät, jotka nekin ovat sinänsä tarpeellisia, mutta voivat odottaa tuonnemmaksi. Sen sijaan opiskeluista voi aiheutua odottamattomia erityiskustannuksia, jolloin hakemus kannattaa jättää.
Joskus talousasiat ajautuvat siihen tilanteeseen, että
toimeentulotukikaan ei riitä ongelmia ratkaisemaan. Silloin on hyvä kääntyä Sokeain Ystävien puoleen. Mutta
muista, että jos ahdinkosi on seurausta liian huolettoman
elämäntyylin aiheuttamasta ylivelkaantumisesta, pitää
asia selvittää viranomaisten ja velkajärjestelyjen avulla.
Toinen puoli Sokeain Ystävät ry:n avustustoiminnasta näyttäytyy silloin kun elämässä kaikki on mennyt hyvin. Jos valmistut ylioppilaaksi tai suoritat ammatillisen
tai korkeakoulututkinnon, yhdistys palkitsee aherruksen kannustusapurahalla. Ja jos opiskeluelämän huumassa olet ehtinyt rakastua ja aiot astua avioliiton satamaan,
saat Ystäviltä kodinperustamislahjan. Toki sinkkujenkin
kodinhankintoja tuetaan.
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Kannustusapurahat opinnoista valmistuneille
Kannustusapurahaa voivat hakea loppututkinnon integroidusti suorittaneet (eivät erityisoppilaitoksesta valmistuneet).
Kannustusapurahojen maksimisuuruudet ovat seuraavat:
n ylioppilas, ammatti- ja erikoisammattitutkinto 500 €
n ammatillinen perustutkinto 800 €
n ammattikorkeakoulututkinto 1 000 €
n alempi korkeakoulututkinto 1 000 €
n ylempi korkeakoulututkinto 1 500 €
n lisensiaattitutkinto 2 000 €
n tohtorinväitös 2 500 €
n muut tutkinnot harkinnanvaraisesti 500 €
Käy katsomassa tarkemmat hakuohjeet ja täytä hakemus osoitteessa www.syry.fi.
Hakemuksen liitteenä on toimitettava tutkintotodistus ja näkövammaistodistus.

Sokeain Ystävät ry perustettiin vuonna 1887 Helsingin sokeainkoulun johtohenkilöiden aloitteesta ylläpitämään työkoteja koulunsa päättäneille sokeille
miehille ja naisille. 125-vuotias yhdistys jatkaa edelleen toimintaansa ja myöntää kuukausittain taloudellista tukea suoraan näkövammaisille Suomen kansalaisille. Merkittävimmät tuen muodot ovat lomat, lahjat kodinperustamiseen ja tuet opintoihin.
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Sokeain lasten tuki ry

Sokea lapsi

Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia näkövammaisten
lasten perheille. Loma voi toteutua lähellä kotia tai toisella puolella Suomea perheiden toiveiden mukaan.
Vuosittain lomille pääsee reilut 40 perhettä, yleensä kaksi perhettä yhdessä. Omatoimilomat ovat oman perheen
mökkilomia Ylläksellä keväällä ja Konnevedellä kesällä.
Jos ette vielä ole olleet lomillamme, niin kannattaa ottaa
yhteyttä.
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
Puhelin: 040 521 1693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Seminaari sokeiden lasten kanssa työskenteleville
Pohjois-Suomen alueen työntekijöille 4.¬5.10.2012
Paikka: Lomakeskus Seita, 95970 Äkäslompolo

Netissä

Sokeain lasten tuki ry on uudistanut kotisivunsa. Käy tutustumassa: www.sokeainlastentuki.com
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Torstai 4.10.2012
Sokeuden vaikutus lapsen psykososiaaliseen kehitykseen,
Elina Lehtinen, JNK
Vanhemman puheenvuoro, Kaija Leppälä/Näkövammaiset lapset ry
Sokean pienen lapsen ohjaaminen, Kirsti Hänninen/NKL
Kuvailu ja kehollinen viestintä, Riitta Lahtinen ja Russ Palmer/Suomen Kuurosokeat ry
Liikkumistaito, sokean lapsen ohjaaminen itsenäiseen
liikkumiseen, Arja Marila/NKL
Päivän aikana on näyttely sokean lapsen apuvälineistä, leluista ja virikevälineistä, kohomateriaalista sekä osallistujien mukanaan tuomasta materiaalista
Perjantai 5.10.2012
”Pikku-Hannelen oppivuodet” - varhaisen tuen merkitys
minun kasvulleni, Hannele Juutinen, Kolarin srk
Sokean lapsen kommunikoinnin kehityksen riskit ja tukeminen, Marja Liikanen, Puheenpesä
Sokean lapsen valmistautuminen koulumaailmaan, Marja
Lounaskorpi ja Riitta Mecklin, JNK
Käytännön kokemusten jakaminen
Koulutuksen hinta on 200 €, Sokeain Lasten Tukisäätiön
tuella kustannetaan osallistujien majoitus (kaksi yötä) sekä ruokailut.
Tervetulotilaisuus 3.10.2012 klo 20.30–21.30.
Varaa oma paikkasi toukokuun loppuun mennessä Eija
Selmgren, eija.selmgren@nkl.fi 050 596 5011.
Lisätietoja seminaarista voit kysyä myös alueesi kuntoutusohjaajalta
merja.maatta@pshp.fi 0400 292 531
sanna-maija.pohjanvesi@lshp.fi / 040 834 2810
helena.tervonen@lpshp.fi/ 040 573 4655
Koulutuksen järjestää Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien työntekijöistä koottu työryhmä Sokeain Lasten Tukisäätiön ja Sokeain Ystävät ry:n taloudellisella tuella.
Toteutuksessa ovat mukana myös Näkövammaisten Keskusliitto, Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Näkövammaiset lapset ry.
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Aluesihteerinä
Tampereella

minna nevalainen

M

Ellan eka uinti

E

lla osallistui vanhempineen vauvakurssin I-jaksolle helmikuussa ja ohjelmassa oli ohjattu vesileikki- ja uintihetki. Ellalle uintikerta oli ensimmäinen,
mutta sitä ei tomerasta pikkuneidistä huomannut. Altaaseen päästyään Ella polskutteli ja roiskutteli vettä innoissaan. Vanhemmat saivat ohjausta uintiasennoista (vatsa-, pysty- ja selkäuintiasennot) ja avustusotteista, joiden tarkoituksena on uittaa jatkossakin Ellaa monipuolisesti erilaisissa asennoissa ja aktivoida häntä liikkumaan vedessä. Uintiasentoja harjoiteltiin laululeikkien lomassa ja Ella nautti niin pötköllä ratsastamisestakin kuin
”sadevesiämpärillä” tehdystä suihkustakin. Vesi on selvästi
Ellan elementti, joten aika näyttää millainen vesipeto hänestä kehkeytyy.
Uinti kuuluu Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutuksen perhekurssien ohjelmaan. Uinnin ohjaus toteutuu sekä yksilö- että ryhmäohjauksena, vaihdellen ”kurssiryhmän” mukaan. Vauvakurssilla uinti on yleensä totuttelua veteen laululeikkien ja lorujen avulla. Lisäksi totuttelua vaatii uusi ympäristö, kaikuva allastila. Osa vauvoista käy kurssin aikana ensimmäistä kertaa uimassa ja tavoitteena onkin luoda mukava yhteinen vesileikkihetki
perheen kesken.
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inä olen Elina Helén eli Elli. Toimin lasten aluesihteeri Elina Kiviojan sijaisena TAYS:n alueella
tammikuun loppuun 2013. Aloitin työt maaliskuun lopussa. Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi. Viime vuodet olen työskennellyt nuorten parissa
kehittämishanketyössä Tampereella.
Minun tehtäviini kuuluu alueellisen toiminnan järjestämisen lisäksi ohjaus, neuvonta ja oikeuksienvalvonta. Pidän tärkeänä yhdessä tekemistä, vertaistukea ja aitoa
vuorovaikutusta.
Minulle voi soittaa, laittaa sähköpostia tai tulla tervehtimään Tampereen Kuninkaankadun toimistolle. Mietitään
yhdessä miten parhaiten voin tukea ja auttaa sinua.
Elina Helén
0500 595 431
elina.helen@nkl.fi
Kuninkaankatu 8 A 7
33210 Tampere
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Kummituskekkerit
kuvailutulkattuna

Lastennäytelmä
Kummituskekkerit
kuvailutulkattuna
Aika:
Lauantai 10.11.2012 klo 16.00.
Paikka:
Teatteri Hevosenkenkä
Juhannusmäki 2,
Mankkaa, Espoo
Lipun hinta: 10 euroa
Olemme varanneet
esitykseen 30 lippua.
Tee oma varauksesi netissä
www.silmatera.fi -> toiminta.

A

utiotalon kummitukset valmistautuvat synttärijuhliin: höperö
kreivi Kondrad Kullervo von Knackenhaus täyttää keskiyöllä 550
vuotta, ja pikkukummitus Hugo ystävineen touhuaa innokkaasti yllättääkseen
hänet. Tärveltyykö yllätys, kun kutsumaton vieras, kakkurosvo Sulo Sacher puut-

tuu peliin...
Kakku kateissa!
Ystävä kiipelissä!
Pupu pöksyissä?
Rohkeus ja rehellisyys - siinä tämän hauskan ja jännittävän näytelmän teemat.
Lapsille 3v ja ylöspäin
Kesto noin 45 min

Mitä kuvailutulkkaus on?
Kulttuuritapahtumien kuvailutulkkaus
välittää taideteoksesta näkövammaiselle sen, mitä kuulo-, tunto-, haju- ja makuaisti eivät kerro. Elokuvan ja teatteriesityksen kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilöiden ulkonäköä, sanatonta
toimintaa ja maisemaa tai lavastusta. Tai-
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denäyttelyssä kuvailutulkki sanallistaa
teoksen visuaalisuuden. Kuvailutulkkausta voidaan hyödyntää myös kaikissa arjen tilanteissa.
Kuvailutulkki pyrkii työssään objektiivisuuteen. Taiteen kuvailutulkkauksessa
on kuitenkin aina mukana myös kuvailu-

tulkin oma näkemys. Teoksen tunnelmaa
ja sävyjä ei voi tavoittaa vain perusasioita
kertomalla. Kuvailutulkkauksen valmistaminen vie aikaa ja sen toteuttaminen
edellyttää laajaa sanavarastoa ja tiivistämisen kykyä.
www.kulttuuripalvelu.fi
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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

Janne suomalainen

