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Celia etsii perheitä koskettelukirjojen
testiryhmään

L

ainaatko lapsellesi Celian koskettelukirjoja? Haluaisitko testata uutta koskettelukirjojen TouchTaleäänisovellusta?
TouchTalen kehittäjät tarvitsevat palautetta
sovelluksen toimivuudesta. Koskettelukirjassa, jossa on
esimerkiksi eläimiä, voi kuulla niiden ääniä. Jos kirjassa
on liikenteen tai vaikkapa sateen ääni, voi senkin kuulla
sovelluksen avulla.
Äänet tarinoineen ja kuvineen löytyvät Android-älypuhelimen sovelluksesta, joka ladataan maksutta verkkokaupasta. Testiryhmään osallistuminen ei vaikuta normaaliin koskettelukirjojen lainaukseen.
Testaukseen ilmoittautuneille lähtee kerralla 1–2 koskettelukirjaa sekä tarvittavat ohjeet. Laina-aika näillä kirjoilla on kaksi viikkoa. Testikirjoja on yhteensä kahdeksan
kappaletta.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostitse:
irmeli.holstein@celia.fi tai satu.jokinen@celia.fi
Huom! Lapsen on oltava jo asiakkaana Celiassa.

Keräyskampanja perinnöllisten
silmätautien tutkimukseen

V

altakunnallisella keräyksellä kartutetaan Retina
ry:n Tutkimusrahastoa, josta myönnetään tutkimus- ja matka-apurahoja perinnöllisten verkkokalvorappeumien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta edistäviin tarkoituksiin.
Joka vuosi kymmenet lapset ja nuoret saavat diagnoosin etenevästä näkövammasta. Tieto vaikuttaa koko elämään, ja taakkaa lisää taudin mahdollinen periytyminen
omille lapsille. Vaikka näkövammaisten arkea voidaan
helpottaa monin tavoin, parantava hoito on kaikkien toiveissa.
Helsingissä valmistaudutaan jo ensimmäisten geenihoitojen aloittamiseen. Kaikkia suomalaiseen tautiperintöön kuuluvia geenivirheitä ei kuitenkaan vielä tunneta.
Perusteilla on rekisteri, joka helpottaa kliinisiä tutkimuksia saattamalla yhteen tutkijat ja vapaaehtoisesti tietonsa
rekisteriin antaneet. Tampereella kehitetään kantasoluhoitoja verkkokalvosairauksiin. Näihin ja muihin hankkeisiin kannattaa juuri nyt panostaa.
Kiitos lahjoituksesta!
Retina ry Tutkimusrahasto
Keräystili: FI32 8000 2710 2248 08
Viitenumero: 142 05024
Lupanumero: POL-2015-9143
Voimassaoloaika: 19.9.2015-18.9.2017
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TATU ry:n ylläpitämä Palvelupolkumalli-sivusto tarjoaa
tietoa, vammaisten, tapaturmaisesti vammautuneiden ja
pitkäaikaissairaiden lasten perheille sekä heidän kanssaan
työskenteleville ammattihenkilöille. Käy tutustumassa sivuihin osoitteessa: www.palvelupolkumalli.fi
n
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Lapsen kanssa

S

uomen joka kolkka ei ole ihan samalla viivalla, kun puhutaan erityisryhmien harrastusmahdollisuuksista. Karu totuus on, että kaikilla paikkakunnilla ei ole mahdollista löytää omaa lasta kiinnostavaa
ohjattua toimintaa. Tärkeää kuitenkin on etsiä lapsen kiinnostuksen kohteet ja unelmat, ja tukea häntä niiden saavuttamiseksi kaikin tavoin. Koti on ensimmäinen vyöhyke, jossa on mahdollisuus
kokeilla rajojaan ja rohkeuksiaan ja oppia uusia asioita.
Täällä pääkaupunkiseudulla, jossa väkeäkin on paljon, on erityisryhmien lapsille tarjolla monen moisia harrastuksia. Meidän yhdistyksemme lapset ovat tänä syksynä touhunneet uudessa kokkikerhossa. Malmin Marttojen opastuksella on vatkattu ja vaivattu maistuvia herkkuja ja opittu samalla tärkeitä arkitaitoja.
Kerholaisten reseptit sekä ohjeet näkövammaisen lapsen kotikokkailuun on tallennettu muidenkin iloksi nettisivuillemme Toiminta-nopan alta löytyvään Lapsen kanssa -osioon. Samasta paikasta löytyy myös vinkkejä askarteluun, peleihin
ja muihin vapaa-ajan puuhiin, kuten esimerkiksi tässä numerossa esiteltyjen Dinot kotia etsimässä -pelin ja painopeiton ohjeisiin, sekä linkki näkeville tarkoitettuun Murra koodi -pistekirjoitusoppaan tulostettavaan versioon, josta saa vaikkapa sisaruksille tai jouluvieraille hauskaa ajanvietettä.
Lapsen kanssa -osio täydentyy netissä jatkuvasti, ja toivomme, että myös te lukijat lähettäisitte omia hauskoiksi ja hyödyllisiksi havaitsemianne ideoita kaikkien lasten iloksi. Käykää siis tutustumassa osoitteessa www.silmatera.fi -> toiminta -> lapsen kanssa. Sieltä löytyy myös Minun vinkkini -lomake, johon omat vihjeensä voi jättää.
Uudet ajatukset ja toimintamuodot yhdistystoiminnassa ovat aina tervetulleita. Sellaisten löytämiseksi pidämme tammikuussa yhdistyksen toimistolla teekutsut, joilla jutellaan siitä, millaista jäsenlähtöinen toiminta tulevaisuudessa voisi olla. Kutsun teelle löydät tämän lehden yhdistyssivuilta. Ei tänne tietenkään ihan
mahdottomasti ihmisiä mahdu, mutta voit osallistua ideointiin myös sähköpostilla tai facebookissa. Joukkoistetaan siis vähän tätä tulevaisuudensuunnittelua; kaikkien jäsenten, ja miksei myös ammattilaistenkin, kyvyt ja ajatukset kannattaa ottaa käyttöön.
Tässä on taas vuoden viimeinen Silmäterä ja toimintavuosikin lähestyy loppuaan. Tätä kirjoittaessani vuoden 2015 kurssikalenteri
on leireilty melkein läpi, enää on edessä omaisten kurssi, ja
sekin ehtii toteutua ennen kuin lehti ilmestyy. Mutta ajan
pyörä pyörii, ja vuoden 2016 leirikalenteri on jo pöydälläni odottamassa taittoa. Se tulee sinulle jäsenpostissa
vuoden alussa. Siellä löytyy paljon kivaa lapsen kanssa
tehtäväksi ja koettavaksi.
Leena Honkanen
päätoimittaja

ANNE LAT VA-NIKKOLA
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Vamma

ei vauhtia pysäytä
Teksti Leena Honkanen

Kasper Höök on 9-vuotias kolmasluokkalainen, jolla on sana hallussaan. Hänet on valittu koulunsa oppilaskuntaan ja
hän tietää, mistä kenkä puristaa koulussa ja iltapäiväkerhossa. Yhdistysaktiivisuus lienee perua äidiltä, Katri Höökiltä, jonka mielestä yhdistykset ovat hyvä kanava vaikuttamistyössä kaikissa yhteiskunnan asioissa.

M

eidän iltapäiväkerhossa on se ongelma, että
muut lapset ovat ekaluokkalaisia, eivätkä
tajua, että maailmassa on tyyppejä, jotka
ei osaa kävellä. Ne ei
ymmärrä mun puutteita. Jokaisen lapsen
pitäisi tutustua myös erityislapsiin, laukoo pyörätuolia käyttävä, vaikeasti heikkonäköinen Kasper.
Ja kehittämisehdotuksia tulee myös
kouluun. – Luokassa häiriköinti ja kiusaaminen pitää saada loppumaan.
Kasper käy koulua kymmenen oppilaan erityisluokalla Uomarinteen koulus-
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sa Vantaan Myyrmäessä. Se on tavallinen
hyvä lähikoulu, jonne on lyhyt matka sekä äidin että isän kodeista. Omalla luokallaan Kasperilla on kavereita ja oma avustaja, Marika, mutta on siellä häiriköitäkin, joilla on muurahaisia pöksyissään.
Iltapäiväkerho kismittää poikaa enemmän. – Ensi vuonna en aio ainakaan enää
mennä iltikseen. Parempi olisi, jos henkilökohtainen avustaja Heikki tulisi iltapäiväksi kotiin.

Kassun aktiivinen arki
Yhdeksänvuotiaat pojat ovat meneviä
pakkauksia, ja niin on Kasperkin. Ne
niin sanotut ”puutteet”, eivät estä Kas-

S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 5

S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 5

7

Kasper kuntoilee Näkövammaiset lapset
ry:n syysviikonlopussa Pajulahdessa.
n

tyimme jo melko varhaisessa vaiheessa.
Kun Kasper oli pieni, oli mukava käydä
Jaatisella perhetapaamisissa, ja nyt myöhemmin olemme olleet syys- ja pääsiäisleireillä. Näistä saa sitä välttämätöntä
vertaistukea ja Kassu on tutustunut toisiin näkövammaisiin lapsiin. Leirit ovat
kivoja, ja kun leirikalenteri ilmestyy, luemme sen tarkkaan.

Katrin kalenteri

peria harrastamasta monenmoista liikuntaa ja pihalla poika kelaa pyörätuolilla vinhaa vauhtia.
Nyt syksyllä on alkamassa pyörätuolitaekwondo ja pyörätuolimiekkailuakin
on tullut kokeiltua.
Katri Höök pitää erityisryhmien harrastusmahdollisuuksia ainakin täällä pää-
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kaupunkiseudulla hyvänä.
– Urheiluseuratkin järjestävät jo kursseja erityisryhmille tai huomioivat normiryhmissä soveltamistarpeet.
Viime vuonna Kasper oli ihan tavallisella koululaisten hiihtolomaleirillä oman
avustajan kanssa, ja se sujui mainiosti.
– Näkövammaiset lapset ry:hyn lii-

– Erosimme lasten isän kanssa neljä vuotta
sitten ja meillä on yhteishuoltajuus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Kasper ja
hänen 12-vuotias isosiskonsa, Kia, asuvat vuoroviikoin minun ja isänsä luona,
Katri Höök kertoo.
– Minulla on työ, jossa joudun jonkin verran matkustamaan ja kokouksiakin on ilta-aikoina, joten yhteishuoltajuus mahdollisti tässä työssä jatkamisen.
Muuten olisin luultavasti joutunut vaihtamaan työpaikkaa. Kaikkein mieluiten haluaisin kuitenkin olla lasteni kanssa joka
päivä, mutta kun neljä vuotta on kulunut
alkaa tässä jo huomata hyviäkin puolia.
– Jos vain on mahdollista, yritän järjestää niin, että työmatkat ja iltakokoukset osuvat sinkkuviikoilleni. Silloin on aikaa hoitaa myös Kasperin kuntoutus- ja
apuvälineasioita, joissa kyllä riittää työtä.
Perheen, kodin ja ansiotyön lisäksi
Katri Höök ehtii mukaan myös järjestötyöhön.
– Olen aina ollut järjestöihminen. Koska Kasperilla on CP-vamma ja näkövamma, kuulumme tietenkin Uudenmaan CPyhdistykseen ja Näkövammaisiin lapsiin,
mutta olen myös mukana Leijonaemoissa ja Jaatinen ry:ssä, jonka hallituksen
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puheenjohtajana aloitin viime keväänä.
– Järjestöjen työ on erittäin arvokasta.
Yhdistysten kautta me vanhemmat voimme ilmaista mielipiteitämme ja olla vaikuttamassa lastemme asioita koskevaan
päätöksentekoon.

Apuvälinepalapeli
Kasperin vammasta seuraa monenlaisia avun, apuvälineiden ja kuntoutuksen tarpeita. Liikkumisen apuvälineenä ovat pyörätuoli, dallari ja kepit. Apuvälineet tarvittaisiin moneen paikkaan:
kouluun, iltapäiväkerhoon sekä äidin ja
isän koteihin.
– Täällä minun luonani Kasper käyttää
sisällä dallaria ja ulkona pyörätuolia. Isän
kotona käytössä ovat kepit ja pyörätuoli.
Keppejä tai dallaria pitää suosia, koska
pyörätuolin käytön vaarana on, että siihen jämähtää ja liikuntakyky heikkenee.
– Kehon asennon ylläpitämiseksi Kasper tarvitsee seisomatelinettä. Nyt sen
käyttö järjestyy niin, että teline on koulussa, jossa sitä käytetään ainakin yhden
oppitunnin ajan päivässä.
Katri Höök tuskailee, että liikkumisen
apuvälineiden kohdalla asiat eivät toimi
kovin joustavasti. Sen jälkeen kun HUS
yhtiöitti apuvälinekeskuksensa, on tuntunut siltä, että palvelujen saanti kestää
kauemmin kuin ennen. Tarvitaan lähete, ennen kuin voi sopia edes apuvälineen
kuljetuksesta tai huoltoajasta. Ja jos toi-

mimattomat apuvälineet odottelevat byrokratian rattaiden hidasta raksuttamista,
Kasperin elämä vaikeutuu huomattavasti.
– Kasperin itsenäistä liikkumista helpottaa kotiin saatu sähkökäyttöinen ovi ja
rapusta taloyhtiön pihalle johtava hieno
luiska. Mutta kouluun hän ei voi kulkea
yksin taksikyydillä, koska ei saa jäykkiä
tukikenkiä puettua itse jalkaansa. Siispä

Katri Höök ajaa Kasperin aamuisin kouluun ennen töihin menoaan.

Digitaalisuuden helppous
– Näköpuolen apuvälineasioissa meillä ei
oikeastaan ole ollut ongelmia. Kasper sai
sujuvasti kouluun lukutelevision ja läppärinkin jo heti ensimmäiselle luokalle. Toki
apuvälineiden saanti vaatii vanhemmil-

Kasperilla on koulussa käytössä myös
iPad, joka helpottaa oppimista.
n
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ta jämäkkyyttä, kun niiden tarpeellisuutta yhdessä kuntouttavan tahon kanssa pohditaan. Läppärin myöntämisessä osasyynä oli sormien motoriikka, joka ei ihan taipunut kynän käyttöön. Ilman sitä hän tuskin osaisi vielä kirjoittaa, Katri Höök kuvailee. Nyt koulussa on käytössä myös iPad, joka entisestään helpottaa oppimista.
– Oppikirja-asiatkin toimivat oikein hyvin. Useat Kasperin luokalla käytössä olevat kirjat on saatavana digitaalisena ja loput voi skannata, niin että Kasper saa skaalattua ne itselleen sopivaan fonttikokoon.
– Sanoma Pro tuottaa nykyisin uusista, uuden opetussuunnitelman mukaisista perusopetuksen oppimateriaaleista digitaalisen vaihtoehdon, joka pitää sisällään kaiken tarvittavan niin opettajalle kuin oppilaallekin. Ääni,
kuva, teksti, interaktiiviset harjoitukset ja opetusaineistot löytyvät digitaalisesta paketista, josta jokainen koulu
ja opettaja voi valita itselleen sopivimmat.
– Kasper käyttää taitavasti iPadia, puhelinta ja pelikonsolia. Joskus tuntuu, että pelaamista pitäisi rajoittaa,
mutta toisaalta taas sujuva laitteiden käyttö antaa valmiuksia toimia myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Tulevaisuudessa digitaalisten palvelujen määrä varmasti kasvaa. Hyvä, että lapset pysyvät kehityksen etujoukossa näissä asioissa.

T

aekwondo on vauhdikas ja mukaansatempaava kamppailulaji, joka kehittää monipuolisesti mm. tasapainoa, nopeutta ja kehonhallintaa. Taekwondon perustana ovat
potkut ja lyönnit, joita kokeillaan mm. potkutyynyihin ja sanomalehtiin. Soveltavassa taekwondossa tekniikoita sovelletaan yksilöllisten tarpeiden mukaan vamma tai haitta huomioon ottaen.
Tekniikoita voi mm. tehdä eri alkuasennoista käsin, kuten esimerkiksi istuen tai maaten.
Soveltavan taekwondon ryhmä on tarkoitettu
niille lapsille ja nuorille, jotka ovat jonkin vamman
tai haitan vuoksi estyneitä osallistumaan muihin
tarjolla oleviin ryhmiin ja jotka tarvitsevat yksilölliset tarpeet huomioivaa ohjausta.
Malmin Taekwondon soveltavan taekwondon
ryhmä on suunnattu 9–12- ja 13–19-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Tiedustelut: info@malmintaekwondo.fi
p. 050 382 1069.
Vastuuohjaajana toimii fysioterapeutiksi vuoden
lopussa valmistuva Tea Runnakko.

Kasper harrastaa pyörätuolitaekwondoa malmilaisessa soveltavan Taekwondon ryhmässä.
n
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Puheenjohtajalta:

Anna
vertaisuudelle
mahdollisuus

K

un aikoinaan osallistuin yhdistyksemme tilaisuuteen ensimmäisen kerran, olin hyvin hämmentynyt. En ollut aiemmin nähnyt, saatikka kohdannut, omani lisäksi, yhtään heikkonäköistä tai sokkoa lasta. Muistan olleeni tilaisuudessa varautunut, mutta
silti avoimin mielin ja parhaani mukaan havainnoin, mitä
ympärillä tapahtuu. Tuskin koskaan unohdan näkyä ”siili
muodostelmasta”. Ryppäästä sokeita lapsia, jotka kulkivat ravintolassa ilman avustusta. Valkoisia keppejä sojotti joka suuntaan, kimpoilua esteistä oli huvittavaa seurata ja samalla hämmentävää. Niin ne lapset kuitenkin pärjäsivät omin avuin.
Vuosien varrella olen monet kerrat kohdannut ensimmäistä kertaa tilaisuuksissamme mukana olevia uusia
perheitä. Hämmennys on melkein poikkeuksetta käsin
kosketeltavaa. Suojamekanismit iskevät päälle, eikä
oikein haluttaisi kuulua joukkoon. Kuitenkin, kun malttaa
ja antaa tilaisuuden, niin alkaa löytää yhtäläisyyksiä vertaisryhmästä ja alkaa sekoittua porukkaan. Kaikki eivät
sitä kuitenkaan halua tehdä.
Mitä jos ei halua kuulua joukkoon? Eipä kai siinä
mitään, jokainen kulkee omia polkujaan. Onpahan kuitenkin tieto siitä, mistä vertaistukea ja kokemuksia
löytyy, vaikka kahta ihan samanlaista taustaa
omaavaa perhettä ei varmasti löydykään. Jos
omalla kohdallanne olette päätyneet kulkemaan omia polkujanne, niin silti suosittelen anta-
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maan yhdistystoiminnalle mahdollisuuden tai parikin.
Ehkä juuri nyt ei ole epäselvää, miten asiat etenevät lapsen kanssa, mutta vielä tulee tilanteita, joissa tekisi mieli
kysyä vertaisten neuvoa tai mielipiteitä. Kukapa niitä olisi
parempi antamaan kuin ne, jotka ovat jo samankaltaisen
tilanteen kokeneet.
Kirpakampia kelejä odotellessa,
Hanno Peuranen
puheenjohtaja
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Teetä ja tulevaisuudensuunnitelmia
Nyt jutellaan siitä, kuinka yhdistyksen toiminta elää ja muuttuu ajan mukana.
Millaisia uusia toiminnan muotoja voisimme kokeilla jäsenten voimin?
Tulevaisuus-tapaaminen
näkövammaisten lasten vanhemmille Näkövammaiset
lapset ry:n toimistolla tiistaina 19.1.2016.
klo 17.15 tarjoilu avautuu: teeleipiä, hilloa, kolmioleipiä,
teetä ja kahvia
klo 17.45 aletaan punoa suunnitelmia

Pohdinnassa mm. seuraavia kysymyksiä:
Mitä on matalan kynnyksen vertaistuki?
Voisiko se olla vaikka sitä, että kun olet aikeissa lähteä lapsesi kanssa Korkeasaareen, kysyisit Näkövammaiset lapset ry:n facebookissa, olisiko joku toinen perhe lähdössä
mukaan? Vai voisiko se olla isien tai äitien järjestämä saunailta?
n Mitä me yhdessä osaamme?
Yli 800 jäsentä tietää ja taitaa jos vaikka mitä. Näkövammaista lasta koskevissa asioissa arjen asiantuntemuksen
määrä on varmasti kattava, mutta kukaan ei yksin tiedä
kaikkea, ja jokainen on joskus joutunut kysymään, miten
toimin, mistä löydän ja kenen puoleen käännyn. Miten
voisimme saada kaiken tiedon ja kokemuksen esiin ja auttamaan myös muita?
n
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Mitä minä osaan?
Meillä on joukossamme varmasti melkein kaikkien
ammattialojen edustajia ja monen moisten taitojen taitajia. Onko sinulla kytenyt mielessä, että juuri sinun taidoistasi voisi olla hyötyä? Osaatko tehdä pajupillin, jonka
tekemisen voisit opettaa lapsille tai onko sinulla loistava idea näkövammaisen lapsen leluksi? Tai jotain aivan
muuta?
Avataan yhdessä tulevaisuuden ovia.
n

Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A 3.krs., 00700 Helsinki
Meille on helppo tulla. Olemme aivan Malmin aseman kyljessä ja
monien bussilinjojen varrella. K-Citymarketin pysäköintihallissa on
kolmen tunnin ilmaisia pysäköintipaikkoja.
Paikalla toiminnanjohtaja Leena Honkanen
ja aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola.
Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan sunnuntaihin
17.1.2016 mennessä nlt@silmatera.fi
Ilmoitathan myös allergiat ja erityisruokavaliot.
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Oo mun kaa!
8–13-vuotiaiden näkövammaisten
lasten kerhot keväällä 2016
8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten

Tampere

Oo mun kaa! -kerhot kokoontuvat ker-

n

ran kuukaudessa. Kerhoja ohjaavat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerhot ovat ilmaisia lapsille. Kerhojen ohjelmat päivitetään osoitteessa:
www.silmatera.fi -> Toiminta.
Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20,
Näkövammaiset lapset ry
(Malminkaari 15 A)
n Kerhokerrat 12.1., 2.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.

kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila
(Kuninkaankatu 8 A 4)
n 11.1. Hohtokeilaus, Tampere Areenan Kaatopaikka, Jäähallinraitti 3. Tapaaminen klo 17.40. Varaa mukaan 5€ taskurahaa pieneen purtavaan.
n 8.2. Ystävänpäivä
n Muut kerhokerrat 14.3., 11.4. ja 9.5.
n Kevään ohjelmassa lisäksi lastenkirjailijan vierailu ja
kevätretki.

n

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
n Kerhokerrat 14.1., 11.2.,10.3.,14.4., ja 12.5.
n Keväällä tapahtuu:
ystävänpäivä, leivontaa, kaverikoiran vierailu, massaaskartelua, keilaus, kirjastoretki ja retki Mäkimatin perhepuistoon.
n
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Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20,
Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku
n 13.1. ATK-taidot
n 10.2. Laskettelua ja pulkkamäki
n 9.3. Musiikkia ja levyraati
n 13.4. Uinti ja saunominen
n 11.5. Grillaus
n

Ilmoittautuminen www.silmatera.fi -> Toiminta
Tiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola,
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080
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Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.silmatera.fi –>Toiminta

Liikunnallinen pääsiäinen
25.3.–27.3.2016
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Oletko kokeillut maalipallon tai sokkopingiksen pelaamista? Pääsiäisviikonlopun aikana on mahdollisuus treenata näitä näkövammaislajeja yhdessä vertaisperheiden
kanssa. Ohjattua liikuntaa vanhemmille, lapsille ja perheen pienimmille.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja
ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät. Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
n Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50€
- aikuinen 170€
- lapsi 6-16v. 150€
- lapsi 0-5-v. ilmainen
n Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (2 vuorokautta) sekä täysihoidon.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.
Hakemukset 12.2. 2016 mennessä.

Vanhempien viikonloppu 9.4.–10.4.2016
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 9.4.2016
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten
vanhemmille, varaa hyvissä ajoin mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi.
Viikonloppu alkaa yhdistyksen vuosikokouksella klo
10.30. Tule kuulemaan, mitä yhdistyksessä on tapahtunut vuonna 2015 ja mitä suunnitelmia on vuodelle 2017.
Virallisen osuuden jälkeen vanhemmille on luvassa virkistävää ja rentoa yhdessäoloa ulkoillen, kylpien ja saunoen.
Valmiista noutopöydästä nautitaan rauhassa rupatellen.
n Hinta: 65€/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja
puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauantaina
tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen), sekä kylpylän allasosaston ja kuntosalin vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien.
n Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
n Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta, joka
edellyttää ilmoittautumista viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta on
kahden hengen huoneessa 127€/henkilö ja yhden hengen huoneessa 167€/henkilö.
Ilmoittautumiset 4.3. 2016 mennessä.

Pääkaupunkiseudun
perhetapaamiset keväällä 2016
Näkövammaisten lasten perheiden sokkotreffit jatkuvat
Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki) keväällä 2016.
Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvikupposen äärellä, jakaa kokemuksia ja ajatuksia vanhemmuudesta.
Lapsille Jaatisella on leppoisat tilat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa.
Sokkotreffit kolmena sunnuntaina klo 16–18: 24.1., 13.3. ja 24.4.
n Ilmoittautumiset vertaistukija Hanna Mäkelälle, p. 040 7096410, hannasofia.makela@gmail.com.
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Reimakka

Näkemiin

O

n tullut aika kirjoittaa Reimakalle viimeinen piste. Vuodesta 2009 olen kertonut
elämästämme Reiman kanssa. Siinä ajassa pullukkaposkisesta nappulasta on kasvanut 8-vuotias koulupoika. Kahden hengen parivaljakko on paisunut nelihenkiseksi perheeksi. Olemme vaihtaneet asuntoa
monesti ja paikkakuntaakin kerran. Valvoneet, turhautuneet ja iloinneet. Kohdanneet kymmeniä Reiman hoitoon ja kuntoutukseen kytkeytyneitä ihmisiä, mahtavia
vertaisia, hienoja ammattilaisia. Ei ole mitään syytä, niin
toivon, miksi elämä ei jatkuisi juuri tällaisena. Kiitos lukijoille kommenteista ja ajatuksista. Tavataan!

Päivääkään en antaisi
vaan öitä monen monta.
Ei voinut kukaan kertoa
mikä piti valveessa
ja vaivas unetonta.
Kipeänä lohdutan
juotan, hellin, nostan
kiitoksen saan aamulla
kun kirkkaat silmäs kohtaan.
”Miksi sinä, miksi minä
miksi juuri meille?”
harvoin enää kysyn,
ehkä oikein jotain teimme.
Usein tunnut voitolta,
sä lapsi erilainen.
Koska nauru huulillasi
ei oo harvinainen.
Et kevene, et parane
et helpommaksi muutu
vaan ei koskaan rakkautta
polultasi puutu.
annariikka.sivonen@gmail.com

Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkömonivammaisen, vuonna 2007
syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluvat myös vuonna
2013 syntynyt Saini ja aviomies Juha.
n
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Lempijuttu-peitto
innostaa ja rauhoittaa
Ensimmäiset Lempijuttu-tuntopeitot valmistuivat kesäkuus-

Teksti Annina Ceron

sa 2015 Satakunnan alueen näkövammaisten lasten perhetapaamisessa järjestetyssä työpajassa. Lempijuttu on näkövammaisille lapsille, heidän perheilleen ja läheisilleen suunnattu moniaistinen projekti, joka sisältää leikkimistä, tunnustelua, tutkimista, sekä yhdessä tekemisen iloa.

L

empijuttu-peiton valmistamiseen ja materiaalien etsintään voi osallistua koko näkövammaisen lapsen lähipiiri, mummeista kummeihin, käsityötaidoista riippumatta. Kaikkien perheenjäsenten ja yhteisön havainnot näkövammaisen lapsen kiinnostuksen kohteista ovat tärkeitä, jotta peitosta saadaan tehtyä käyttäjälleen mahdollisimman mukava ja antoisa.
Jokainen lapsi on yksilö, joten jokainen peitto täytyy valmistaa lapsikohtaisesti. Tärkeintä esteettisyyden sijaan on
materiaalien moniaistisuus, erilaiset tunnut, äänet ja niistä elämysten saaminen.
Lempijuttu-peittoa voi kehittää näkövam-

maisen lapsen omien tarpeiden mukaan
ja vahvistaa sitä, minkä tutkiminen lasta kiinnostaisi. Jos lapsella on lempiväri,
-kontrasti tai -tuntu, voidaan sitä korostaa väri- ja materiaalivalinnoissa. Peitossa on taskuja, joissa voi säilyttää tutkittavaa materiaalia, ja joihin voi myöhemmin palata uudestaan.

Seinälle, rattaisiin,
apuvälineeseen, matkalle
Lempijuttu-tuntopeiton toinen puoli on
pehmeä, joten se toimii tarpeen tullen
tavallisena peittona. Sen alla ja päällä on
pehmeää ja turvallista oleilla. Tuntopeiton saa ripustettua seinälle, rattaisiin tai
apuvälineeseen peiton sivuihin ommeltujen lenkkien avulla. Lokerot voivat sisäl-

tää esimerkiksi itse valmistettuja kauratyynyjä, joita voi tarpeen tullen lämmittää mikrossa tai viilentää pakastimessa.
Lempijuttu-peitto kauratyynyillä täytettynä toimii myös itsetehtynä painopeittona. Painopeitto on monelle vammaiselle
lapselle hyvä keino rauhoittua.
Myös sisarukset voivat osallistua Lempijuttu-tuntopeiton valmistamiseen ja sillä
leikkimiseen. Jokaisella sisaruksella voi olla peitossa oma tasku jollekin omalle lempijutulleen. Leikkiminen peiton päällä on
hauska yhteinen hetki sisarusten välillä.

Muista turvallisuus
Materiaaleja valitessa pitää kiinnittää erityistä huomiota materiaalien turvallisuuteen. Niistä ei saa irrota pieniä osia, jotka
aiheuttavat tukehtumisvaaran eikä materiaaleista saa liueta haitallisia aineita suuhun joutuessa. Lempijuttu-tuntopeittoon
tarvittavat materiaalit löytyvät kotoa arjesta ja myös kierrätysmateriaalien käyttö on mahdollista.

Lempijuttu-projektin työpaja toteutettiin
yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus
- Satakunnan lastenkulttuuriverkoston ja
Näkövammaisten Keskusliiton kanssa. Jokainen tapaamiseen osallistunut perhe sai
oman tuntopeiton, johon valmistettiin yhdessä perheiden voimin moniaistista tutkittavaa materiaalia. Projekti jatkuu yhteisen työpajan jälkeen perheiden kotona.
n
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Ohje 90x75cm kokoiselle peitolle
Materiaalit:
vanua, puuvillakangasta, tarranauhaa, ompelulankaa, erilaisia nyörejä.
Tee näin:
n Leikkaa kankaasta kaksi 90x75cm kokoista palaa ja 4 taskupalaa,
koko 20x75cm. Jätä saumavaroja noin 1cm.
n Leikkaa nyörejä kulmiin lenkeiksi. (Voit myös leikata nyörejä ja lenkkejä peiton taskuihin kiinnitettäväksi, myös tarranauhaa voi ommella
peittoon kiinni tässä vaiheessa). Huolittele taskut, kiinnitä nyörilenkit
ja sommittele taskut kiinni toiseen 90x75cm kokoiseen palaan.
n Merkitse nuppineuloilla 3 ”linjaa” joista muodostuu lokerikkojen
tikkausmerkit. Ompele linjat.
n Yhdistä peiton palat nuppineuloilla, jätä alareunaan aukko niin kuin
pussilakanassa ja tikkaa reunat.
n Leikkaa muutaman sentin peittoa pienempi pala vanua. Laita vanu
peiton päälle, pidä kulmista kiinni ja käännä peitto oikein päin.
n Asettele ja käännä peitto paikoilleen, varmista ettei nuppineuloja
jää sisälle peittoon. Käännä alareunan aukkosauma nätisti piiloon ja
ompele kiinni käsin tai ompelukoneella.
n Tikkaa peitto kiinni vielä muutamasta kohtaa, esim. keskelle yksi
ommel, nurkkiin yhdet tikkaukset, jotta vanu kiinnittyy peittoon eikä
lähde liikkeelle peittoa esimerkiksi pestäessä. Viimeistele ja poista
langanpätkät.
n Tee tunnusteltavia ja tutkittavia materiaaleja lapsen kiinnostuksen
ja oman mielikuvituksen mukaan!
n Peitto voi olla myös isompi tai pienempi ja sen voi tehdä itse soveltaen.
Kaurapussin ohje:
n Leikkaa tuntopeiton lokeroihin sopivia paloja puuvillakankaasta.
2 palaa / pussi.
n Ompele reunat niin että saumaan jää pieni aukko. Käännä pussi
oikein päin. Täytä pussi noin puolilleen kaura/ohraryyneillä.
n Asettele pussin suu kiinni ja käännä sauma pussin sisään. Kiinnitä
nuppineuloilla ja huolittele käsin tai ompelukoneella.
Kuumennusohje:
n Laita kaurapussit kulhoon ja pirskottele niiden päälle vähän vettä.
n Laita mikroon vesilasi puolilleen vettä ja laita kulho mikroon. Kuumenna aina vähän kerrallaan (noin 30 sekuntia kerralla riippuen pussien määrästä, kokeile välillä lämpötilaa). Seuraa tilannetta niin etteivät ryynit tai pussit pääse kärähtämään. Muista turvallisuus!
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Koodinmurtajasta
pisteiden mestariksi
Pistekirjoitus on näkövammaisten oma aakkosto. Tähän aak-

Teksti Marjo Kauttonen

kostoon voi nyt tutustua Murra koodi -vihkon avulla. Vihko
tarjoaa tehtäviä ja haasteita, joita ratkomalla näkövammaisen lapsen lähipiiri, kuten vanhemmat ja koulukaverit, pääsee tutustumaan pisteaakkosten maailmaan.

P

istekirjoitus on ranskalaisen Louis Braillen vuonna 1825 kehittämä kohokirjoitusjärjestelmä, joka
perustuu kuudesta pisteestä muodostuvaan peruskuvioon. Kuuden pisteen
avulla voidaan muodostaa 64 erilaista
merkkiä. Näiden lisäksi käytetään kahden tai useamman pistemerkin yhdistelmiä vastaamaan yhtä tavallisen kirjoituksen merkkiä.
Pistekirjoitus on luku- ja kirjoitustaidon perusta. Kuten näkevien aakkosia,
käytetään pistekirjoitustakin kirjoittamiseen ja lukemiseen sekä oppimiseen. Pistekirjoitus on keino kommunikoida jokapäiväisessä elämässä. Pistekirjoitus on
erityisen tärkeää matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa, sekä oikeinkirjoituksen opettelussa.

Haasteita suomalaisen version
laatimisessa
Brittiläiset Marion Ripley ja Helen Wythers ideoivat Crack the Coden eli alkuperäisen Murra koodin. Vihkon suomennoksen ja lokalisoinnin toteutti Anne-
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li Salo. Hänen mukaansa lokalisointeja
vihkoon joutui tekemään aika lailla ja ne
toivat oman haasteensa työhön.
– Englannin aakkosissa on vähemmän kirjaimia ja niitä käytetään tasaisemmin kuin suomen kielessä. Suomen
kielessä käytetään kirjaimia b, c, f, q, w,
z ja x vain lainasanoissa, ja lisäksi meillä
on vielä ruotsalainen erikoisuus å.
– Englanninkielisessä versiossa muodostetaan esimerkkisanoja aakkosten seitsemästä ensimmäisestä kirjaimesta, joten suomenkieliseen versioon piti heti alkuun ottaa käyttöön kymmenen kirjainta. Alkuperäisessä versiossa on tehtävä,
jossa pitää etsiä kolme q-kirjaimella alkavaa sanaa. Ei onnistu suomeksi, luettelee Salo käännöksen eroja alkuperäiseen.
Alkuperäisen vihkon esimerkkilauseet olivat suomalaisille vieraista henkilöistä ja aiheista. Myös kirjainruudukko
piti laatia uusiksi.
– Onneksi meilläkin on lyhyitä juomien nimiä, vaikka limu ei taida olla aivan korrekti nimitys, Salo toteaa. Sanojen
muuntamisen lisäksi suomalaiseen versioon piti lisätä tavuviiva. Suomen kielen
sanat ovat niin pitkiä, että sitä tarvitaan

usein. – Ja sen käytölle on olemassa säännöt, jotka opetetaan koulussa, Salo jatkaa.

Oppimisesta osa tarinaa
Murra koodin visuaalisen ilmeen ja taiton
on suunnitellut Essi Olkkonen.
– Rakastin tekstin motivoivaa kieltä, joka antoi paljon inspiraatiota. Näen oppimisen leikkinä ja rohkeutena, uskalluksena astua kohti uutta. Aloin miettiä tapoja, joilla pääsisi seikkailulle aivan toiseen
merkkimaailmaan. Sen pitäisi olla jotain
jännittävää, jotain, joka vetäisi mukaansa, Olkkonen kertoo.
Olkkonen keksi idean viitasta, jonka
avulla voisi helposti hypätä oppimiseen,
seikkailuun. Itse kuvituksesta tuli mustavalkoinen.
– Mustavalkoinen kuvitus jättää tilaa
luovuudelle. Jokainen vihkon parissa opiskeleva voi hyödyntää itselleen parasta tapaa opiskella, ja kuvia voi värittää ja jatkaa itse. Oppimisesta voi tehdä tarinan.
– Plussaa on, jos vihkon visuaalinen
ulkoasu toimii myös aikuisille. Mustavalkoinen kuvitus ei vie liiaksi huomiota ja
jättää sopivasti ilmaa ajatuksille. Toivon,
että vihko itsessään kannustaa vuorovai-

S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 5

n Murra koodi

-vihkon
voi ladata ja tulostaa sivulta :
http://www.pistekirjoitus.fi/julkaisut/
n Murra koodi

Marion Ripley ja Hewlen Wythers:
Crack the Code.
Suomennos ja lokalisointi: Anneli Salo
Kuvitus ja taitto: Essi Olkkonen

DANA RAUTELIN

kutukseen, ja että sen hetkellä vietetty aika piirtyisi oppimiseen, hymyyn ja iloon.
Kuvitukseen haluttiin sisällyttää myös
kannustavia elementtejä, kuten mitaleja
ja onniplakaatteja.
– Murra koodin tekeminen oli mielenkiintoista. Olen itsekin työssäni oppimateriaalisuunnittelijana matkalla pisteiden mestariksi, joten pystyin samaistumaan vihkon potentiaaliseen käyttäjään.
Toivon sen näkyvän valmiissa versiossa.
Pisteiden maailma nähdään vihkossa
jännittävänä paikkana, jonne lennetään
hetkeksi viettämään aikaa. Ja kun siellä
ollaan, päästään lähemmäksi toisiamme.

Anneli Salo ja Essi Olkkonen tutkivat
Murra koodi -vihkon tehtäviä. :
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Pisteet tutuiksi pelaamalla

Dinot kotia etsimässä
Kun turkulaisella Leo Immosella oli menossa ensimmäinen

Teksti Leena Honkanen

eskarivuosi, tuli pistekirjoitusvalmiuksien harjoittelu ajankohtaiseksi. Leon äiti, Tiia Immonen, teki pelin, jossa kuusi
pistepaikkaa tulisivat Leolle tutuiksi. Pelatessa pystyy opettelemaan myös laskemista.

KUVAT TIIA IMMONEN

S

ain Iiriksen kurssilta ideoita, miten voisin alkaa tutustuttaa Leoa pisteisiin
pelin avulla. Pistekirjaimet
koostuvat kuudesta mahdollisesta pisteen paikasta, joissa pisteet muodostavat erilaisin yhdistelmin kaikki aakkosten kirjaimet. Tyhjä kuuden munan munakenno on oikein hyvä pelipohja, koska siinä on valmiiksi juuri pistekirjoitusta vastaavat paikat, jotka voi numeroida
pistekirjoitusaakkosten pistepaikkojen
mukaisesti. Pelin ideana on se, että lapsi
oivaltaisi ja oppisi ”pistepaikat” 1–6.
– Leo on dinofani, joten pelivälineiksi meiltä kotoa löytyi yllin kyllin
pieniä muovisia dinofiguureja. Pelille
annoimme nimen Dinot kotia etsimässä,
kertoo Tiia Immonen.

Leon Dinot kotia etsimässä -peli on värikäs ja nopan pisteet selkeästi erottuvat.
Pistevalmiudet ovat taitoja, jotka tukevat
tulevaa pistelukemista. Tuntoaistin harjoittaminen ja vaaliminen on pistekirjoitusta käyttävälle tärkeää.
n
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Pelin säännöt:
Pelaajia pelissä voi olla 2–3.
Pelimerkit (Leon dinopelissä siis dinot)
jaetaan värin, koon tai muun ominaisuuden mukaan kahteen joukkueeseen.
Pelimerkkeinä voi tietenkin käyttää kaikenlaisia munakennoihin mahtuvia pikkuesineitä.
n Arvotaan pelin aloittaja. Näkövammaista pelaajaa varten nopan voi tuunata esim. laittamalla pikaliimaa nopan
silmälukuihin sormilla tunnistamisen
helpottamiseksi.
n Jokainen pelaaja heittää omalla pelivuorollaan noppaa. Mikäli nopan silmäluvun osoittamassa ”pesässä” ei vielä
asusta dinoa, voi pelaaja laittaa oman
dinonsa vapaaseen pesään. Mikäli pesä
on jo varattu, siirtyy heittovuoro seuraavalle.
n Peli päättyy, kun kaikki pesäkolot on
täytetty.
n Lopuksi lasketaan kuinka paljon
omia dinojaan kukin pelaaja on onnistunut samaan pesiin. Lapsi voi tehdä
laskutoimitukset, sillä samalla hän
oppii laskemista, värien tunnistamista
ja muotoja.
n
n

Pelin ohjeet: Tiia Immonen
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Seikkailujen matto
Näkövammainen vauva ei intoudu liikkeelle tutkimaan ym-

Teksti Leena Honkanen

päristöään samalla lailla kuin näkevä. Iloisen väriset lelut eivät houkuttele, vaan liikkeelle lähtemisen motivaatiota pitää
etsiä muiden kuin näköaistin kautta. Kaiva esille vanha peitto tai viltti, erivärisiä kankaan paloja, nappeja, nauhoja ja leluja ja ompele vauvalle virikematto, joka houkuttelee hänet
löytöretkelle.

K

un alat ommella virikemattoa,
muista, että kaikkien materiaalien tulee olla turvallisia, myrkyttömiä ja mattoon kiinnitettävien osien tiukasti kiinni. Liian pitkät narut
ovat vaarallisia. Materiaalien tulee olla pesunkestäviä ja värien säilyviä, sillä matto
on toivottavasti ahkerassa käytössä.
Valitse kankaat mattoon niin, että niistä
saa monenlaisia tuntokokemuksia. Pinnat voivat olla karheita, sileitä, pehmeitä,
liukkaita tai vaikka tahmeita, mutta myös
kahisevia, suhisevia ja rapisevia. Ompele
mattoon ääniksi kelloja ja kulkusia, joita
on hauska kilistää ja kolistaa.
Värien vaihtelevuus on tärkeää vauvalle, joka pystyy havaitsemaan värejä ja
kontrasteja. Niiden erot korostuvat, jos
niihin yhdistää tuntoaistimuksen, esimerkiksi karkea tumma ja pehmeä vaalea vierekkäin.
Mielenkiintoisia löytöjä vauvalle ovat
myös napit ja helmet, jotka pitää kiinnittää lujasti sekä vetoketjut ja taskut, joiden
sisältä löytyy uusia aarteita.
Itse tehden mattoa voi päivittää ja objekteja lisätä tai vaihdella vauvan kasvaessa ja
oppiessa uusia taitoja. Hyvä kuitenkin on,
että matolla perusasiat pysyvät samana. Se
luo vauvalle turvallisen tunteen.
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Virikematon avulla myös sanavarasto
kasvaa. Juttele lapsen kanssa hänen tutkiessaan mattoa – nimeä ja kuvaile esineitä ja asioita: pieni, suuri, pitkä, lyhyt,
edessä, takana jne.
Jos matto on aina samassa suunnassa
tilassa, missä sitä pääasiallisesti käytetään, lapsi oppii luottamaan ympäristöönsä. Hän tietää esimerkiksi valonlähteen sijaitsevan hänen takanaan, tai ikkunan, josta kuuluu liikenteen hurina, ole-

van oikealla puolellaan. Tilanhahmotusta
tukee, jos kulmien muodot ja materiaalit
eroavat toisistaan.
Ympäröivästä maailmasta löytyy aina
yllätyksiäkin: joskus jotakin saattaa olla
kätkettynä maton alle tai matto olla rullattuna. Mitähän käärön sisältä löytyy?
Hauska virikematto kiinnostaa myös
näkevää vauvaa. Kauniin maton voi
ripustaa myöhemmin vaikka ryijyksi lastenhuoneen seinälle.
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Kirje kotiväelle
Teksti Kari Huuskonen

On sunnuntai 3.10.1915. Tarinamme
päähenkilö Anna on 16-vuotias tavallinen sokea maalaistyttö. Anna lähetettiin
8-vuotiaana Helsingin sokeainkouluun
oman kylän kirkkoherran suosituksesta.
Tarina on fiktiivinen, mutta sen taustalla
olevat historialliset tapahtumat ja ihmiset ovat todellisia.

E

letään autonomianajan loppua. Ensimmäinen maailmansota riehuu Euroopassa, mutta sen vaikutukset eivät vielä ulotu meille tavallisten ihmisten arkeen. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on ollut voimassa kahdeksan vuotta. Yhteydenpitoa kotiväkeen pidetään kirjeitse.
Puhelimia ei ole käytössä kuin harvoissa taloissa.
On siis tavallinen sunnuntai-iltapäivä sokeainkoululla, kun Anna päättää kirjoittaa kirjeen kotiväelle. Tai ehkei päivä olekaan ihan tyypillinen ja tavanomainen. Mutta annetaan Annan itsensä kertoa kuulumiset.

Vuonna 1900 perustetulle Sokeain miesten työkoululle valmistui Eläintarhantielle Sokeainkodin viereen jugendtalo Arla
vuonna 1906. Talossa toimi pitkään myös Sokeain kirjasto ja pistekirjapaino. Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
n
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Arkkitehti Theodor Granstedin suunnittelema Helsingin sokeainkoulun kolmikerroksinen punatiilirakennus valmistui Ensi
linjalle vuonna 1898. Talon vihkijäiset pidettiin vielä saman vuoden joulukuussa. Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
n

Rakas kotiväki

T

erveisiä täältä sokeainkoululta. Tätä kirjettä kirjoittaessani on kulunut vasta kaksi päivää koulumme
50-vuotis juhlista. Ne olivat ihanat juhlat. Elämme
vieläkin juhlien jälkeisissä tunnelmissa. En oikein
edes tiedä, mistä aloittaisin kertomisen. Tämä on ollut
niin riemastuttavaa aikaa meille kaikille.
Kovin synkkänä ja kolkkona tuo juhlapäivämme valkeni, mutta emme antaneet sen latistaa tunnelmaa. Keräännyimme heti aamuhartauden jälkeen koulun pihalle yhdeksi suureksi juhlakulkueeksi. Pienimmät oppilaat jäivät koululle, mutta me muut suuntasimme askeleemme
johtaja Sipilän opastuksella Hietaniemen vanhalle hautausmaalle kunnioittamaan koulumme ensimmäisen johtajattaren, neiti Mathilda Linsénin muistoa. Koulumme entisiä oppilaita olikin siellä jo meitä portilla vastassa lämmöllä meitä tervehtien.
Tämän jälkeen suuntasimme askeleemme yhdistetyin voimin hiljaiseen kalmistoon, vainajien leposijoille muisto-

S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 5

jen kätköön. Johtaja Sipilä kuvaili meille edessämme avartunutta rauhan paikkaa. Saimme myös tunnustella muistokiviä. Voi kuinka vaatimattomalta niiden monien rinnalla neiti Linsénin pieni harmaa, lappeallaan makaava
hautakivi tuntuikaan. Tuskinpa siihen useimmat kalmistossa kävijät edes huomiotaan kiinnittäneet. Mutta meistä siihen kummun äärelle seisahtaneista tuntui siltä, että paikka on pyhä.
Kun sitten meistä nykyisistä ja entisistä oppilaista kokoonpantu kuoro oli laulanut pari värssyä virrestä ”Taivaassa, ratki taivaassa”, puhui johtaja Sipilä neiti Linsénin
kutsumuksesta, laskien samalla seppeleen haudalle. Puhe oli sieluja kosketteleva.
Haudalta palatessamme kävimme viemässä vielä kukkatervehdyksen koulumme entiselle johtajattarelle Hanna
Ingmanille, jonka uutterissa käsissä koulumme sittemmin
kasvoi neiti Linsénin kylvön jäljiltä sellaiseksi opinahjoksi ja tiedonportiksi kuin me sen tänään tunnemme. Kel-
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lo 12 alkoivat viimein juhlat koululla. Ohjelmaa olimme
harjoitelleet koko alkusyksyn. Aloitimme virrellä, jonka jälkeen koulumme entinen ja nykyään musiikkiopiston oppilas Laina Nieminen soitti uruilla Bachin C-molli
preludion. Johtaja Sipilän luotua lyhyen katsauksen koulumme vaiheisiin, lauloi oppilaiden sekakuoro E.A Grellin
motetin ”Sanctus”. Sen jälkeen saimme kuulla koulumme
ensimmäisen sisäoppilaan neiti Kristine Hyvösen koulumuistoja 1860-luvulta.
Voi kuinka paljon onkaan kehitystä tapahtunut näinä viitenäkymmenenä vuotena. Neiti Hyvösen puhetta kuunnellessani mieleeni nousi, kuinka onnellisessa asemassa
me sokeat olemme tänään. Me saamme kylpeä valon virroissa niin monin eri tavoin. Sokeain valoksi on kohonnut
laitos toisensa jälkeen, ja ympäri Suomea on jo sadoittain
ja taas sadoittain sokeita, jotka ovat saaneet tietoja ja kykyjä kestää vaikeassa taistelussa olemassaolon puolesta.
Neiti Hyvösen puheen jälkeen seurasi vielä musiikkiesityksiä ja toinen toistaan valloittavampia puheenvuoroja.
Työ, totuus ja elämä kaikuvat tunnussanoina yhä korvissamme. Emme säikähdä sitä, että vielä on paljon työtä
ennen kuin saavutamme täydellisen ihmisoikeutemme ja
hyödyllisen toiminnan kautta elämän onnen. Se päämäärä kysyy meidänkin työtämme, ja sitä työtä olemme vasta alkamassa. Sitä tavoittaessamme emme enää ole niin
yksinäisiä, niin perin onnettomia, sillä jo saavutetut tulokset luovat lujaa luottamusta tulevaisuutemme viimein
kirkastuvaan ihmisonneen.
Voi, nyt olen jo aivan riittämiin rasittanut teitä näillä ilon
ja onnen kyyneleillä. Miten siellä kotona jaksellaan? Onko isän keuhkotauti yhtään helpottanut? Olen ollut niin
huolissani siitä, miten olette selviytyneet syystöistä. Pienimmät sisarukset kun ovat vielä niin kovin heiveröisiä
kuokan varteen. Kumpa voisin jotenkin olla avuksi. Meillä
tämä elämänrytmi koululla kuitenkin palanee taas arkisiin uomiinsa. Sunnuntaita lukuun ottamatta lukujärjestys on tiivis. Meillä koulun isoimmilla tytöillä päivät venyvät käsityötuntien merkeissä nykyisin myöhään iltaan.
Huomenna minulla ja Siirillä alkaa myös tiskiviikko. On-
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neksi emme sentään joudu kantamaan halkoja uunikellariin. Pojat huolehtivat siitä omilla vuoroillaan. Muutoinhan tämä elämä koululla sujuu omalla painollaan. Kotiin
pääsemme lomalle vasta jouluksi.
Odotankin jo kovasti ilmojen kylmenemistä ja lumen tuloa. Töölönlahdelle avataan silloin kaupunkilaisille oma
luistelukenttä. Mekin pääsemme sinne luistelemaan sunnuntaisin heti kirkonmenojen jälkeen. Sokeain Ystävät
ovat luvanneet järjestää meille oppaita mukaan.
Mutta hyvänen aika. Enhän ole ehtinyt vielä mainita mitään oman rakkaan pistekirjastomme uusista kokoelmista. Kuulin viime viikolla kirjastonhoitajaltamme rouva Ignatiukselta, että saamme pian luettavaksemme suomenkielellä Johanna Spyrin Pikku Heidin ja Jules Werneä.
Olen aloittanut myös esperanton opiskelun. Koulumme
entinen oppilas ja nykyisin kirjastossamme työskentelevä neiti Friman on jo pitkään patistanut minua tutustumaan tähän maailmankieleen ja sen myötä Esperanto
Ligilo -nimisen pistelehden välityksellä sokeiden asioihin maailmalla. Neiti Friman on yrittänyt innostaa minua mukaan myös sokeiden yhdistystoimintaan. Täällä
ollaan kuulema puuhailemassa jonkinlaista omaa paikallisosastoa Suomen sokeainliiton yhteyteen. Ensi vuoden
puolella pitäisi olla järjestäytymiskokous.
Mutta nyt en rasita teitä enempää kirjeelläni. Voikaa hyvin ja terveisiä teille kaikille. Kirjoittelen taas pian kuulumisistani, kun siihen jää ylimääräistä aikaa.
P.S Neiti Federley lupasi kääntää kirjeen pistekirjoitukselta näkevien kirjoitukselle. Hän on aina niin ihastuttava ja avulias meitä oppilaita kohtaan.

Tervehdyksin ja toivotuksin,
Anna
Kirjoittaja, FT Kari Huuskonen, on Näkövammaismuseon museoamanuenssi.
n Sokeain opetuksen 150-vuotisjuhlaa vietettiin 1.10.2015.
n
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Sokeain opetuksen alkuvaiheet Suomessa
1865 Blindanstaltten i Helsingfors eli Helsingin sokeainkoulu perustetaan.
1871 Kuopion sokeainkoulu perustetaan.
1887 De Blindas Vänner rf. - Sokeain Ystävät -yhdistys perustetaan.
1890 Kirjoja sokeille -yhdistys perustetaan
1892 Sokeain ammattikoulutus käynnistyy.
1898 Helsingin sokeainkoulu saa uudet ja pysyvät tilat Kallion kaupunginosasta, Ensi linjalta.
1900 Ensimmäinen sokeainyhdistys, Hand i Hand syntyy.
1906 Sokeain ammattikoulu ja sokeain kirjasto saavat pysyvät tilat Kallion kaupunginosasta, Eläintarhantieltä
1907 Suomen sokeainliitto perustetaan.
1890-1907 Eläintarhan sokeainyhteisö muodostuu Helsingin Kallion kaupunginosaan,
Eläintarhan huvila-alueelle.

Sokeain kirjastossa oli vielä 1900-luvun alkupuolella eri lainausajat tytöille ja pojille. Kuvassa sokea koulutyttö lukee
1950-luvulla kirjaston lukusalissa paksua pistekirjaa. Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
n
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Kiva päivä
päiväkodissa
Teksti ja kuvat Jaana Engblom

Pöytyän uusi päiväkoti on kuin auringonpaiste. Niin on myös
pian kolme vuotta täyttävä Joni Musku, joka on herännyt
aamuun hyväntuulisena ja uteliaana tutustumaan uusiin
asioihin. Joni on sokea, joten avustaja Minna Tuomisto on
miettinyt päivän askareet moniaistisiksi.

P

äiväkodissa tämän viikon
teemana on sadonkorjuu.
Aamupiirissä lapset tutustuvat syksyn satoon. Tarjottimella on retiisiä, naurista ja luumua, josta jokainen saa palan maisteltavaksi ja tuoksuteltavaksi. Jonille on oma
kokonainen nauris, jonka hän saa tutkittavakseen käsillään. Nauriin pinta tuntuu sileälle ja pehmeälle ja sen pyöreää
muotoa on mukava tunnustella. Se tuoksuu hieman makealle, mutta raikkaalle.
Teema jatkuu askarteluissa. Joni maalaa
sormiväreillä pellon, johon myöhemmin
lisätään huovasta askarrellut porkkanat,

silkkipaperista tehty taivas ja pumpulista tehdyt pilvet.

Oma polkukeppi
tuntosarvena
Joni hakee maalausvälineet varastosta
Minna-avustajan kanssa. Tuntosarvena
on oma pieni valkoinen polkukeppi.
– Tein Jonille kepin taivuttamalla vaijerin avulla kevyttä sähköputkea. Kädensijaan käytin teippiä ja putken päihin löysin pienet nupit, kertoo Minna Tuomisto.
– Vinkin polkukepin tekemiseen sain
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan kehittämästä polkukepistä. Se toimii
hyvin maastossa ja lumella liikuttaessa.

Jonin ensimmäinen valkoinen keppi on
Minna-avustajan tekemä.
n
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Polkukepillä Joni tunnustelee oviaukot
ja tekee ääniä, joista hän saa kaiun tilasta, varsinkin kun ollaan ruokasalissa, jonka katto on korkealla.

Pikkumökki on lasten
suosikkipaikka
Kun Joni on saanut maalauksensa valmiiksi, hän menee leikkimään pikkumökkiinsä. Päiväkodissa se on nimetty tilanhahmotuslaatikoksi. Se on Jonin ja monien muidenkin lasten suosikkipaikka.
Mökissä voi tunnustella erilaisia pintoja, kuunnella ääniä ja kokea pienen tilan
turvalliset rajat.

– Minulla ideat kuplivat ja sormet syyhysivät mökin tekoon. Otin mökiksi ison
pahvilaatikon ja paljon kierrätysmateriaalia, joita kiinnitin laatikon lattiaan, kattoon sekä sisä- ja ulkosieniin. Löysin pieniä mosaiikkilaattoja, pulloharjan, sifonkia, hiekkapaperia, joulupallon ja -valot
sekä ilmatäytteistä pakkauspehmustetta.
Mökin yhteen ulkoseinään ompelin kankaisen kuvan, jonka pienet yksityiskohdat tein napeista.
Joni on luonut itselleen mielikuvakartan mökistä. Kun pikkumökin paikkaa
siirretään niin, että pitkä ulkoseinä on
Jonin edessä, eikä oviaukko kuten yleen-

sä, löytää hän nopeasti reitin mökkiinsä
ja leikki jatkuu.

Sokea lapsi oppii käsin
tutkien
Monilla sokeilla lapsilla on aluksi vaikea
sietää käsillä tutkimista. Niin oli Jonillakin. Varsinkin se, että aikuinen olisi ohjannut häntä ’käsi käden päällä’ -menetelmää käyttäen, tuntui hänestä hankalalta.
– Olemme suunnitelmallisesti harjoitelleet Jonin kanssa käsillä tutkimista.
Lisäämme vähitellen tutkimisen määrää
ja erilaisia materiaaleja. Nyt se on hänelle jo mieluisaa, Minna Tuomisto kertoo.
– Tarranauhan, nepparin, napin ja vetoketjun avaamista ja sulkemista Joni harjoittelee peiton avulla, johon ne on kiinnitetty. Peitossa on myös yllätystaskuja.
Niihin laitamme päiväkodin kulloisenkin teeman mukaan esineitä, kuten esimerkiksi käpyjä luontoviikolla. Peitosta
löytyy myös paljon erituntuisia ja muotoisia materiaaleja, joita on kiva tutkia.
– Seuraavaksi aion tehdä Jonille päiväjärjestyksen taktogrammina, jossa on
tunnusteltavia esineinä päivän kulusta.
Pikkuauto tarkoittaa leikkihetkeä, kenkä
ulos menoa ja lusikka ruokailua.

Kaikki lapset pitävät
aistiradasta
Päiväkodin lapset saavat leikkiä Jonin
kanssa aistileikkejä ja ilo on yhteinen.
– Viime kesänä rakensin ulos aistiradan, jota pitkin kuljettiin paljain jaloin ja
tunnusteltiin eri lämpötiloja eri materiaa-

Pikkumökki eli tilanhahmotuslaatikko on
Jonin ja monien muidenkin lasten suosikkipaikka. Mökissä voi tunnustella erilaisia
pintoja, kuunnella ääniä ja kokea pienen
tilan turvalliset rajat.
n
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Taktiileilla neliön, kolmion ja ympyrän
muotoisilla muotopaloilla etsitään ’samanlainen – erilainen’ -pareja ja tunnustelaan erilaisia pintoja, kuten pehmeää
lampaankarvaa, karheaa hiekkapaperia sekä rosoista pintaa.
n

leissa. Radan rakensin kotoani tarpeettomiksi jääneistä ilmastointiputken hatuista. Materiaaleina käytin karkeaa soraa,
lämmintä märkää pehmeää vaahtomuovia, muovisia kovia kylmäkalleja sekä karheaa ruohomattoa. Aistirataa on toivottu uudestaankin leikittäväksi.
Kun kysyn Minnalta, missä on hänen
inspiraationsa lähde, vastaa hän empimättä: ”Omassa lapsuudessa”. – Lapsena
sain itse keksiä ja luoda omat leikkivälineeni. Nykyisin teen vapaa-ajalla paljon käsitöitä. Silloin rentoudun ja kaikki muu unohtuu.

Varhaiskasvatus vanhempien
kasvatuskumppanina
Kyrön varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Pirjo-Riitta Tilkanen on aktiivisesti mukana Jonin päiväkodin arjessa.
– Jonilla on erityisen tuen suunnitelma. Syyslukukauden alussa mietimme Jonin loppuvuoden kuntoutustavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Viikoittain keskustelen Minnan ja muun henkilökunnan kanssa siitä, miten toimitaan
Jonin kuntoutustavoitteiden saavuttami-

seksi, mitä Jonille kuuluu ja onko edetty
suunnitelman mukaisesti, kertoo PirjoRiitta Tilkkanen.
– Vuoropuhelu perheen kanssa on kaiken toimintamme kulmakivi. Jos päiväkodissa huomataan jotain erityistä, asia
otetaan heti puheeksi vanhempien kanssa. Vanhemmat ovat asiantuntijoita oman
lapsensa asioissa.

Leikkijä tarvitsee myös lepoa
Ulkona on ihana syyssää, aurinko paistaa
ja yöpakkanen on tehnyt ilman mukavan
kirpeäksi. Lähdemme yhdessä ulkoleikkeihin. Tällä hetkellä Jonin suosikkileikkiväline on liukumäki. Hän nauttii, kun
saa itse kiivetä portaat ylös ja tulla liukuen alas. Ja erityisen mieluisaa on päättää
itse, liukuuko alas tunnelia pitkin vai ta-

vallisesta liukumäestä. Tähän ei avustajaa tarvita. Ei, vaikka leikkivälinettä lähestytään välillä eri suunnista. Jonilla on
selkeä mielikuva, missä liukumäen portaat sijaitsevat.
Ulkoilun jälkeen on ruokailu ja sitten päiväunet. Ennen nukkumaanmenoa
Minna rasvaa Jonin koko kehon. Tuntuu
ihanalle, kun Minna samalla hieroo kaikki sormetkin yksitellen. Kaiken kruunaa
pieni rapsutus selkään. Se on merkki, että hierontahetki on loppu ja nyt saa käydä nukkumaan.

Minna on askarrellut Jonille oman koskettelukirjan. Yhdessä Joni ja Minna tutkivat ja
silittävät kissaa, joka on pehmeää karvaa. Silmänä ja kuonona ovat helmet ja viiksikarvoina siimaa. Kissan häntä on pitkä ja tätä kissaa saa vetää hännästä. ”Joni, mitenkäs se
kissa maukuu?”
n

Aistileikkien suunnittelussa Minna Tuomisto on oman luovuutensa lisäksi käyttänyt
Maaret Söderenan kirjaa: Tunne, aisti, toimi. Tuntoaistia tukevia harjoituksia arkeen.
n
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Pikku
siket ja sukulat
– näkövammaiset lapset kokkaavat kerhossa
”Kaks kertaa kymmenen pistettä ja

Teksti ja kuvat Leena Honkanen

100 % ja plussat päälle”, sanoo 11-vuotias Valtteri Peuranen kokkikerhon ensimmäisestä tuotoksesta ja kaapii kauhalla
kulhon pohjalta viimeiset pisarat mustikkarahkaa lautaselleen.

30
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Kuvat oikealla:
n Aloitusringissä Kokki-Karhu kiertää sylistä syliin ja samalla lapset opettelevat muistamaan toistensa nimet.
n

Maisa tekee taikinaa.
Solina ja Anni alkavat kermavaahdon tekoon.

E
n

nsimmäisen kerhokerran alussa vain harva
lapsista tuntee toisensa. Osalla on mukana
isä tai äiti, osalla avustaja. Pääsääntöisesti
toimitaan niin, että vanhemmat saavat jutella omassa tilassaan keittiön vieressä keskenään ja Malmin Martat, Erja-Maria Jalastie-Kettunen ja Anni Kaleva sekä kerhoavustajiksi tulleet toimintaterapeuttiopiskelijat Laura Harle, Charlotta Heinonen ja Sirpa-Susanna Kaarakainen, ja tarpeen mukaan mukana olevat lasten henkilökohtaiset avustajat ovat kokkauspuuhissa.
Aloitusringissä Kokki-Karhu kiertää sylistä syliin ja
samalla lapset opettelevat muistamaan toistensa nimet.
Anni ja Erja-Maria kyselevät lasten aiempia kokkikokemuksia ja kyllä aika moni onkin paistellut pullia ja muffinsseja. Ihan nollasta ei siis lähdetä.
Mukana olevia pikkukokkien äitejä jännittää. Lähimmäksi keittiön ovea ovat istahtaneet Jeren ja Maisan äidit, eikä ihme, ovathan lapset kerhon nuorimpia, Jere viisivuotias ja Maisa kuuden vanha. Kokkaus alkaa ja kaikki keskittyvät tarkkaavaisina omien kulhojensa ääressä.
Jere, Maisa ja 7-vuotias Nicholas tekevät työtä yhdessä
Ajatus näkövammaisten lasten kokkikerhosta oli kytenyt
Näkövammaiset lapset ry:ssä jo jonkin aikaa, mutta todeksi se alkoi muuttua viime keväänä, kun Erja-Maria JalastieKettunen (kuvassa keskellä) Malmin Martoista mainitsi, että Marttojen toimintaan sopisi oikein hyvin vaikka koululaisten kokkikerho. Siitä se lähti, ja syksyllä 2015 kokkikerho
kokoontui neljänä tiistai-iltana Leikkipuisto Traktorin kotoisassa keittiössä.
n

Vasemmalla: Erja-Marian kanssa mustikkarahkaa laittamassa Maisa ja Jere.
n

S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 5

31

n

Valtteri oli illan kahvinkeittäjä.

ja hiukan ujo Maisakin alkaa jutella poikien kanssa. Äiti
on iloinen kun saa tyttäreltään sädehtivän hymyn onnistumisen merkiksi. – Ihme, että Maisasta tämä rahka on
herkkua, vaikka kotona eivät oikein tämän tapaiset ruuat maistu, äiti Marjo Vainikka iloitsee.

Lasten taidot yllättivät Martat
Martat tuntevat kokkaamisen niksit, mutta näkövammaisten, ja vielä näkövammaisten lasten, kerhon vetäminen on uutta.
– Vähän meitäkin jännitti, kun emme etukäteen osanneet arvioida lasten toimintakykyä, vaikka ennakkotiedoissa vanhemmat olivat tarkasti sitä kuvanneet. Päätimme ensimmäiseksi kerraksi valita helpon reseptin; mustikkarahka on hyvä välipala ja viikonloppuherkku. Kokkaustaitoina siinä voi opetella ainesten mittaamista ja kerman vatkaamista. Yllätyimme kuinka luontevasti ja taitavasti lapset, ihan pienimmätkin, tarttuivat kokin hommiin, kertoo Anni Kaleva.
– Lähdin kerhosta iloisin mielin, ilta oli onnistunut.
Lapset olivat kerrassaan ihastuttavia ja toimivat ryhmänä hienosti, kuin aina olisivat yhdessä kokkailleet. He olivat avoimia ja keskustelevia ja ottivat toisensa kauniisti
huomioon, sanoo Erja-Maria Jalastie-Kettunen. – He ovat
myös hyvin taitavia ja ensimmäisen kerhokerran jälkeen
ymmärsimme, että voimme tehdä paljon enemmänkin.
”Mokkapaloja, pizzaa, tuulihattuja, kalapuikkoja, kauralastuja, kakkuja, hedelmäsalaattia!” huutelevat lapset,
kun Martat illan lopuksi kysyvät, mitä ensi kerralla laitettaisiin. Ja vanhemmat ilmoittavat haluavansa kahvia
ja maistiaisia.

Tehtävänä sarvet
Toisella kerhokerralla leivotaan juusto- ja kinkkusarvia
ja tehdään hedelmäsalaattia. Lapset ovat innokkaita leipojia ja yhteispeli sujuu hyvin.
– Kuka haluaa olla järjestäjä? kysyy Anni.

Leivonta vaatii keskittymistä. Pöydän äärellä Aino, Aliisa,
Oskar ja Jere. Anni Kaleva auttaa jauhojen mittamisessa.
n
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Viisivuotiaan Jeren käsi nousee epäröimättä ilmaan.
– Järjestäjä tarkoittaa, että sitten kun on leivottu, järjestäjä siistii pöydät ja tiskaa astiat, Anni täsmentää.
Jere on edelleen halukas järjestäjäksi.
– Tarvittaisiin vielä toinen, voisitko sinä Valtteri olla?
– Joo kyllä mä voin olla, mä oon yleensä aika avulias,
vastaa Valtteri, ja niin ovat järjestäjät valittu.
Valtteri myös lupautuu keittelemään viereisessä huoneessa rupatteleville vanhemmille kahvit, ja illan päätteeksi vanhemmatkin saavat lämpimäisiä.
– Tällä kertaa tuli aika kiire, mutta saatiin kuitenkin
kaikki valmiiksi, iloitsevat Martat. Lapsia ei kiire hetkauta, kokkaaminen vaan on niin hauskaa.

Syksyn aikana kerhossa on kokatut reseptit
löytyvät Näkövammaiset lapset ry:n kotisivuilta
www.silmatera.fi > Toiminta > Lapsen kanssa

Marjarahka
2-2 ½ desilitraa kermaa
1 purkki (250 g) maitorahkaa
4 ruokalusikallista sokeria
1-2 teelusikallista vaniljasokeria
3-4 desilitraa marjoja
n vatkaa kerma vaahdoksi
n lisää rahka vaahtoon varovasti sekoittaen
n lisää joukkoon tuoreet tai sulaneet pakastemarjat

Yllä: Anni kaulii sarvitaikinaa.
Vasemmalla: Erja-Maria seuraa Valtterin ja Oskarin työskentelyä.
n
n
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Onnelin ja Annelin

ihana talvi
Lokakuussa ensi-iltansa saanut Onnelin
ja Annelin talvi on ensimmäinen elokuvateattereissa esitettävä kuvailutulkattu
lastenelokuva.

O

nneli ja Anneli ovat kaksi tavallista pikkutyttöä ja parhaat ystävykset. He ovat ehkä
vähän onnellisempia kuin useimmat muut,
koska heillä on satumainen mahdollisuus
asua kahdestaan omassa talossaan. Eräänä joulukuisena iltana heidän ikioman talonsa pihaan ajaa pieni, tuskin kenkälaatikon kokoinen auto, josta nousee ulos pikkuruinen Vaaksanheimon perhe. Vaaksanheimot ovat joutuneet kodittomiksi koska maantiejyrä on hajottanut heidän kotitalonsa.
Näin alkaa Onnelin ja Annelin talven jännittävä tarina.

Elokuva näkövammaiselle lapselle
Nyt näkövammaisilla lapsilla on mahdollisuus kokea elokuvaelämys kuvailutulkattuna.
Kuvailutulkkauksessa tulkki kertoo sanoin sen, mitä näkövammainen ei voi nähdä. Sen lisäksi katsomiskokemuksessa on tietenkin elokuvan koko äänimaailma
musiikkeineen, tehosteineen ja puheineen. Ja osa kokemusta on tietenkin se, että istuu oikeassa elokuvateatterissa muun yleisön joukossa, jonka kanssa yhdessä nauraa ja jännittää.
Saara Cantellin ohjaama Onnelin ja Annelin talvi -elokuva perustuu Marjatta Kurenniemen samannimiseen kirjaan,
joka on järjestyksessä toinen neljästä Onneli ja Anneli -kirjasta. Elokuvan käsikirjoituksen on kirjoittanut Sami Keski-Vähälä.
n

Elokuvan pääosissa nähdään Aava Merikanto (Onneli) ja
Lilja Lehto (Anneli).
n

Onnelin ja Annelin talvi -kuvailutulkkauksen ovat tehneet
Anu Aaltonen, Carita Lehtniemi ja Heikki Ekola. Lukijana
toimii Anu Aaltonen. Elokuvan tuottajat ovat Teea Hyytiä ja
Sari Lempiäinen Zodiak Finlandilta.
n
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Näin otat
kuvailutulkkauksen
käyttöön

Lastenkirjojen klassikoita

Kuvailutulkkauksen saa käyttöönsä älypuhelimeen ilmaiseksi ladattavan MovieReading -sovelluksen kautta.
MovieReading latausohjeet
Kuvailutulkkausta varten tarvitset mukaasi tilaisuuteen
iPadin tai älypuhelimen kuulokkeineen. Muista ladata jo
ennakkoon kuvailutulkkaussovellus laitteellesi netistä
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Mene päätelaitteellasi Moviereading -sivustolle: www.
moviereading.com
Valitse oikealta ylhäältä englanninkielinen versio (ellet
puhu italiaa)
2. Lataa Moviereading -sovellus eli klikkaa käyttämäsi laitteen mukaista downloading -kuvaketta:
App Store (iPhone, iPad)
Android (Adroid -perusteiset älypuhelimet)
Samsung Apps (Samsung -älypuhelimet, tabletti)
Sovelluksen lataamisen onnistumisen voi testata tietokoneen kanssa MovieReading -sivustolla klikkaamalla
ylhäällä kuvaketta How it works ja seuraamalla ohjeita.
Päätelaitteen applikaatiosta valitaan Settings/Compatibility test, jonka jälkeen testin voi suorittaa.
Muuta huomioon otettavaa latauksen aikana:
Elokuva löytyy applikaation sivun alalaidasta kohdasta
Market. Kohdemaaksi valitaan Finland Settings-valikosta.
Elokuvien listasta valitaan Onneli ja Anneli. Siitä ladataan
elokuvan Audiodescription And Spoken Subtitles- tai
Audiodescription- tai Spoken Subtitles -sovellus. Lataus
kestää parisen minuuttia yhteydestä riippuen. Sen jälkeen kun applikaatio on ladattu, nettiyhteyttä ei elokuvateatterissa tarvita.
Elokuvan ladattu applikaatio näkyy My Movies -osiossa.
Elokuvateatterissa avataan applikaatiosta My movies ja
valitaan Onnelin ja Annelin talvi ja haluttu sovellus. Elokuvan alussa kuitataan OK ja kuvailutulkkaus sekä tekstitys
alkaa toimia laitteellasi.
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L

astenkirjailija Marjatta Kurenniemi (1918–2004)
kirjoitti vuosien kuluessa kattavan valikoiman kirjoja: satujen, nuortenromaanien ja runojen lisäksi
myös näytelmiä. Kaiken kukkuraksi hän suomensi
lukemattomat määrät lastenkirjoja.
Kurenniemen esikoisteos Pukke Punamuurahaisen
seikkailut ilmestyi vuonna 1946. Hänen tunnetuin tuotantonsa on kuitenkin Onneli ja Anneli -sarja, jossa toistuvat Kurenniemen rakkaimmat aiheet: lapsen onni ja unelmat sekä huolenpitoa tarvitseva luonto.
Onneli ja Anneli -kirjat on saatavina myös
ääni- ja e-kirjoina. Kustantaja: WSOY
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Tietotekniikkaa
näkömonivammaisen lapsen avuksi
Teksti & kuvat Pia Jättömäki

K

osketusnäyttöjen vanavedessä ohjelmointi on tulossa alakouluihin. Välineet
muuttuvat yhä visuaalisemmiksi ja koodaus vaikkapa eläinhahmojen siirtelyksi tabletin ruudulla. Ohjelmoinnissa olennaista onkin oivaltaa, miten tietotekniikkaa voi itse käskyttää eri tehtävien suorittamiseen. (Lisää aiheesta 26.10.2015, Helsingin Sanomat:
Opettajat opettelevat nyt koodaamaan).
Tähän samaan tietotekniikan käskyttämiseen törmäsin
osallistuessani syyskuussa Kehitysvammaliiton kurssille
Tietoteknisiä ratkaisuja ja opetusohjelmia monivammaisille
oppijoille.
Marina Green-Järvisen johdolla kävimme läpi muun
muassa Windowsin apuohjelmien hyödyntämistä ja
PowerPointilla vuorovaikutteisten sivujen tekemistä. Pienet animaatiot tekevät sivuista lasten kannalta mielenkiintoisempia seurata. PowerPointilla animoinnista voisi
järjestää ihan oman koulutuksensakin, koska sillä saa hel-

posti tehtyä toiminnallisia sivuja monenlaisille oppijoille.
Omalta osaltani lähestyn tietotekniikan hyödyntämistä
sekä ammatillisesti tietoteknisenä tukihenkilönä että
näkömonivammaisen lapsen äitinä.

Myös koti on oppimisympäristö
Keskusteluissa unohtuu välillä se, että vammaisen lapsen arjessa oppimisympäristöihin pitäisi lukea myös koti
ja vanhemmat, jotka etsivät käyttökelpoisia ohjelmia lapsiensa iloksi ja hyödyksi. Jotkut kuntouttavat tahot ovat
toistelleet ajatusta, että vanhempien tehtävä on olla vanhempia eikä terapeutteja, mutta tosiasiassa tietotekniikka
on meidän kaikkien arjessa joka tapauksessa tavalla tai
toisella.
Monivammaisen lapsen kanssa arjen apuvälineiden
pitäisi olla koko ajan lapsen tai nuoren ulottuvilla, mutta
näin ei aina ole. Katseohjattava tietokonekin saattaa olla
koulussa kassissa pyörätuolin takana, vaikka sen pitäisi
olla katseohjauksella kommunikoivan henkilön oman
valinnan mukaan otettavissa käyttöön.
Kurssilla tutustuimme myös Tikoteekin apuvälinenäyttelyyn – erilaisten painikkeiden, kameran ja hiirien hyödyntämistä oman toiminnan ja ilmaisun apuvälineinä.
Katseohjauksen lisäksi näyttelyssä oli mm. mahdollisuus
testata otsahiiren toimivuutta.

Vasemmalla. Tikoteekin harjoittelija, puheterapeuttiopiskelija Sanna Kosonen testaa otsahiiren käyttöä Marina
Green-Järvisen opastuksella.
n

n
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Oikealla. Painikkeilla ohjattava keilauspeli.
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Ilahduin, kun kuulin, että myös iPadiin on mahdollista
saada painike. iPad-ohjelmista kävimme läpi erilaisia houkutusohjelmia, joiden avulla lapsi tai nuori voi tutustua
kosketusnäytön mahdollisuuksiin ja kokea onnistumisen
iloa omasta toiminnastaan.

Ääni houkuttaa ja koukuttaa
Monelle heikkonäköiselle lapselle eivät visuaaliset elementit riitä mielenkiinnon herättämiseen, vaan näönkäytön motivointiin tarvitaan myös ääntä. Esimerkiksi piirtäminen iPadilla onnistuu yhdellä sormella tai vaikka kynän
päällä, jos kynä pysyy kädessä tai vaikka suussa. Jos lapsella on aivoperäinen näkövamma tai pään hallinnan
haasteita, katsomiseen houkuttaa ja koukuttaa sopivasti
kosketuksen kanssa oikean aikaisesti saatava äänipalaute.
Silmäterässä 2/2015 kävin läpi pari Juho-poikani lempiohjelmaa ja valittelin, etten ole löytänyt piirtämiseen
ohjelmaa, josta tulisi kynän ääntä. Sitä edelleen odottelen, mutta Finger Paint with Sounds -sovelluksessa tulee
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sentään ääniä kun piirtää. Ei kuitenkaan kynän kaltaisia
raaputusääniä, mutta hauskoja ääniä kuitenkin.
Tekniikassakin olennaisinta on syy-seuraus -suhteiden oivaltaminen. Tätähän haetaan myös apuvälineiden käytöllä. iPad voi olla apuväline ilmaisulle siinä missä
mikä tahansa muukin tekninen vempain. Syy-seuraus
-idea aukeaa vähitellen iPadia kokeilemalla. Koska meillä
monilla on myös Windows-tietokone kotona ja koulussa,
kannattaa tutustua myös Windowsin helppokäyttöisyystoimintoihin.
Papunetista löydät paljon hyviä vinkkejä:
http://papunet.net/materiaalia/powerpoint-ohjelmassatoimivia-harjoituksia
Tietokoneavusteinen kuntoutus tähtää hyvään arkeen:
http://verneri.net/yleis/tietokoneavusteinen-kuntoutus
JaatisWikin iPad-vinkit:
http://valineet.jaatiswiki.wikispaces.net/iPad-vinkkejä
Katso myös: koodiaapinen.fi > Kirjasto
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Aluesihteeri
auttaa sosiaaliturva-asioissa
Lasten ja aikuisten aluesihteeritoiminta yhdistyy siten, että jatkossa sama työntekijä hoitaa sekä näkövammaisten lasten ja perheiden että aikuisten asioita. Aluesihteereiden määrä myös vähenee vaiheittain
vuosien 2015–2017 aikana.

A

luesihteerien työssä painottuu asiakastyö. Etusijalla ovat vastavammautuneiden näkövammaisten, heidän perheidensä ja omaistensa neuvonta ja ohjaus haettaessa palveluja. Myös valitusten
tekemiseen liittyvät asiat ovat tärkeysjärjestyksessä korkealla, kertoo sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa Näkövammaisten Keskusliitosta.
– Meille on tärkeää, että lapsiperheet saavat riittävästi
neuvontaa, tukea ja rohkaisua erityisesti niin sanotuissa
nivelvaiheissa. Esimerkiksi esikouluvaiheessa kouluvalinnan kypsyttely ja eri näkökulmien huomioiminen sekä
neuvonpidot eri tahojen kanssa vaikkapa avustajan saamiseksi kouluun tai vapaa-ajalle, ovat aluesihteereiden
tehtäväkenttää. Aluesihteeriltä voi kysyä neuvoa myös
muihin palveluihin liittyen, kuten lapsen ja nuoren mahdollisuudesta saada kunnan vammaispalveluita. Tärkeää
on myös vanhempien tietojen ja taitojen vahvistaminen
lasta koskevissa asioissa.
– Näissä asioissa teemme tiivistä yhteistyötä keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien, kuntien vammaispalvelujen, koulujen, päiväkotien ja muiden tahojen kanssa. Alueet ovat erilaisia ja työnjaoissakin on jonkun verran vaihtelua. Perussääntö on että kuntoutusohjaaja hoitaa lääkinnällisen kuntoutuspuolen, ja aluesihteerille kuuluu ns.
sosiaalinen vahvistaminen eli sosiaaliset suhteet, muu
palvelujärjestelmä sekä neuvonta ja ohjaus harrastustoiminnassa. Aluesihteeri tiedottaa myös liiton palveluista
sekä liiton ja yhdistysten järjestämistä tilaisuuksista ja toiminnasta, kuten sosiaaliturvailloista ja infoista. Yksittäistä
asiakasta koskevat verkostotapaamiset ja asiakastyö ovat
maksuttomia.
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– Aluesihteerin ydinosaamisaluetta ovat sosiaaliturvaan liittyvät asiat. Aluesihteeri voi vierailla yhdistyksen
järjestämässä vertaistapaamisessa sosiaaliturva-asiantuntijan roolissa, mutta aluesihteerit eivät itse järjestä vertaistoimintaa. Yhteistyössä yhdistysten kanssa teemme paikallista vaikuttamistyötä sekä tiedotamme näkövammaisuudesta ja järjestötoiminnasta eri tilaisuuksissa. Jatkossa
kehitämme ja lisäämme kirjallisia, verkkosivuilla olevia
sekä kuunneltavia ohjeistuksia esimerkiksi siitä, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun täyttää hoito- tai
vammaistukihakemusta. Jo nyt on olemassa vinkkilistoja
siihen, miten näkövammaisen ihmisen avun tarvetta kannattaa avata, kun kirjoittaa perusteluja palvelun saamiseksi.
Työnkuva muotoutuu ajan myötä lapsiperheiden tarpeet
huomioiden. Otamme palautetta vastaan.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä aluesihteeriin.
Aluesihteereiden yhteystiedot:
www.nkl.fi > etusivu > alueelliset työntekijät

Lisätietoja:
Virpi Peltomaa
sosiaaliturvapäällikkö
Näkövammaisten Keskusliitto ry
PL 30, 00030 IIRIS
09 3960 4660, 050 585 0374
virpi.peltomaa@nkl.fi
www.nkl.fi
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Näkövammaisten

määrä vähenee
Teksti Ville Ukkola

T

erveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler kirjoittaa THL:n blogissa näkövammaisten määrän vähenemisestä. Hänen arvionsa perustuu TERVEYS 2000 ja TERVEYS 2011
-terveystarkastustutkimuksiin.
Aiemmin Suomessa on arvioitu olevan noin 80 000
näkövammaista, mutta uusien tietojen valossa oikea
arvio olisi noin 50 000–60 000. Jos tilastovirheen mahdollisuus unohdetaan, voidaan näkövammaisten määrän laskun taustalta löytää useita mahdollisia tekijöitä.
Ikäihmisten hoidon taso on parantunut ja ikään liittyviä silmäsairauksia päästään hoitamaan aiempaa useammin ennen kuin ne aiheuttavat näkövamman. Vaaralliset,
usein suorittavan tason fyysiset työt, ovat Suomessa koko
ajan vähentyneet ja tulevat luultavasti vähenemään tulevina vuosikymmeninä entisestään. Lisäksi näitä töitä tehtäessä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota työturvallisuuteen. Näkövammoja aiheuttavien työtapaturmien
määrän siis voidaan arvioida vähenevän myös tulevaisuudessa.
Lasten turvallisuuteen ja hyvinvointiin kiinnitetään
tänä päivänä huomiota enemmän kuin koskaan historiassa. Tämä heijastuu luonnollisesti lasten tapaturmiin.
Autot, junat ja lentokoneet ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan turvallisemmiksi ja lainsäädäntö suojelee
ihmisiä esimerkiksi velvoittamalla heidät käyttämään turvavarusteita, kuten kypärää tai turvavöitä. Ihmisille yksinkertaisesti sattuu vähemmän vakavia tapaturmia kuin
aiemmin ja onnettomuuden sattuessa ensihoito on luultavasti paikalla nopeammin, sillä on paremmat valmiudet antaa hoitoa ja saattaa edelleen potilas sairaalaan,
jossa potilaan eteen voidaan tehdä huomattavasti paljon
enemmän kuin aiemmin.
Lääketieteen edistysaskeleet näkyvät tietenkin muuallakin kuin onnettomuuksien hoidossa. Esimerkiksi keskosena syntyneiden hoidon kehittyminen on vähentänyt
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ennenaikaisena syntyneiden näkövammautumisriskiä.
Tulevaisuutta on hankala ennustaa. Todennäköisesti
edistysaskeleet lääketieteen saralla tulevat entisestään
vähentämään näkövammaisten määrää. Toisaalta väestön ikääntyminen tulee luultavasti lisäämään sitä. Tulevaisuudessa ikäihmiset tulevat luultavasti muodostamaan
entistä suuremman osan näkövammaisista. Työikäisten
näkövammaisten määrä tulee vähenemään. Haasteena
tulee olemaan työelämän ja yhteiskunnan kyky huomioida koko ajan harvinaisemmiksi käyvät työikäiset näkövammaiset. Vaikeaa tästä tekee työelämän muuttuminen,
jonka ilmiön ennustamista leimaavat uhkakuvat. Työelämän pelätään polarisoituvan hyvin palkattuihin asiantuntijatehtäviin ja surkeasti palkattuihin hanttihommiin tai
muuttuvan vain itsensä työllistäville supermoniosaajayrittäjille soveltuvaksi. (En ole kuullut vielä kenenkään sanovan, että tulevaisuudessa töissä olisi kivempaa tai, että
tulevaisuudessa kaikille on itselle sopivassa määrin mukavia töitä.) Näkövammaisille ylimääräisen haasteen heittävät lisäksi koko ajan visuaalisemmiksi muuttuvat käyttöliittymät ja tietotekniset järjestelmät. On syytä pitää mielessä, että työikäisten näkövammaisten määrän väheneminen ei tarkoita sitä, että tukea tarvittaisiin vähemmän.
ville.ukkola@nkl.fi
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Minja
Lukiolaiselämän

alku
n

Minja Survonen on piikkiöläinen syntymäsokea nuori.

K

esäkuussa julkaistiin yhteishaun tulokset,
ja nimeni löytyi Puolalanmäen lukion musiikkilinjalle päässeiden joukosta. Siitä alkoikin yksi kesän kantavista aktiviteeteista, nimittäin lukion alkaminen toi tullessaan täytettäviä lomakkeita ja muuta raivostuttavaa. Siinä tuli kaupungin sosiaa-

litoimi tutuksi.
Avustajan työsopimus kirjoitettiin ja viimeisellä lomaviikollani kävin liikkumistaidon ohjaajan kanssa tutustumassa koulureitteihin kolmeen otteeseen. Lukion alkuun
mennessä en kuitenkaan osannut liikkua rakennuksissa
itsenäisesti. Lukiomiljöö on haastava, sillä lukio toimii
kolmessa rakennuksessa Turun keskustassa ja kaikki rakennukset sijaitsevat eri kaduilla. Miltei päivittäin joudun käyttämään lukion kolmea rakennusta saman päivän aikana. Nyt osaan liikkua kahdessa rakennuksessa,
mutta ulkoreitit menen opastettuna. Minulla on onneksi aikaa oppia reitit.
Reittien kanssa ei ole niin kiire - ainakaan oppikirjoihin verrattuna. Jotta saan itselleni sopivat oppikirjat ko-
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hokuvaliitteineen, tilaan ne Oppari-verkkokaupasta. Jos
kirjaa ei ole valikoimissa, se tehdään, jolloin toimitusaika
on enintään kolme kuukautta. Tarvitsin tilaamiani kirjoja koulun alussa, mutten ollut varma, saanko niitä siihen
mennessä. En olisi voinut tilata kirjoja aiemmin, koska
lukiopaikkakin selvisi vasta kesäkuun puolivälissä. Opin
heti, että oppikirjantarve pitää tietää ajoissa. Tällä hetkellä odottelen biologian kuvaliitettä.
Opettajien kanssa ensimmäinen jakso sujui hyvin.
Koostin pienen ja tiiviin infotekstin sokean opiskelutekniikoista ja toisella kouluviikolla opettajille järjestettiin
pieni infotilaisuus, jossa olin vastaamassa näkövammakysymyksiin. Infotilaisuus oli varmasti opettajille hyödyllinen kysymysten määrästä päätellen. Silti kouluarjessa
vastaan tulevia asioita ei välttämättä muista infotilaisuudessa ottaa esille, joten siksi mielestäni käytännön arjessa tulee tarpeellisin info. Myös toisessa jaksossa opettajien kanssa on alkanut sujua hyvin.
Kesällä suurinta jännitystä aiheuttivat uudet ihmiset.
Lukion aloitti noin 150 ihmistä, ja ennen lukion alkua
mietin, miten sosialisoituminen lähtee käyntiin. Joskus
se onkin hankalaa, sillä tutut kaverit hajaantuvat kolmeen
rakennukseen ja jokaisen lukujärjestys on yksilöllinen.
Onneksi olen musiikkilinjalla, sillä siellä on paljon sosiaalisia ja samanhenkisiä ihmisiä. Lisäksi erilaisilla musiikin kursseilla tutustuu helpommin. Avustajan poissaolon aikaan huomaa, että muiden on helpompi tulla juttelemaan. Niillä tunneilla, kun se on mahdollista, avustajani jää taka-alalle.
Olen optimistinen tulevienkin lukiojaksojen suhteen.
Ensimmäisen jakson suurin hankaluus oli avustajan poissaolot, mutta sekin toimii motivaattorina reittien paremman osaamisen puolesta.
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Sokeain lasten tuki ry
Vuoden 2016 teema on Luonto ja vihreä hyvinvointi

S

okeain lasten tuki ry järjestää lomia näkövammaisten ja näkö-monivammaisten lasten perheille. Lomat on tarkoitettu perheille, joiden näkövammainen lapsi on alle 12-vuotias.
Lomia on ympäri vuoden, eri puolilla Suomea, Pohjoismaissa ja Baltian maissa.
Jos kaipaat perheellesi tuettua lomaa, täytä hakemus Sokeain lasten tuki
ry:n sivuilla. Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia Rilla Aura-Korvelle.

Helmikuu
13.2. VAU:n yhteistyötapahtuma. Lumilauantai Ruokolahti
21.–26.2. Hiihtoloma Kaakanan mökillä, Ylläs, vk 8
27.2.–5.3. Hiihtoloma, Vuokatti vk 8

Maaliskuu

5.–9.4. Talviloma, Ylläs
viikko 15 Talviloma, Saariselkä

TUIJA LAURONEN

Huhtikuu

www.sokeainlastentuki.com

5.3. Suksille tapahtuma, Pajulahti, hiihtopäivä perheille
6.3. Suksille-tapahtuma, Ellivuori, laskettelu- sekä kisapäivä perheille
28.2–4.3. Hiihtoloma, Vuokatti viikko 9
24.-27.3. Kevättalven taikaa, Möhkö, pääsiäinen

Toukokuu
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

5.–7.5. Ratsastusloma, Huittinen
16.–18.5. Tukholman loma, Ruotsi

Kesäkuu
4.–5.6. Näkövammaiset lapset ry:n kanssa yhteistyössä
Pienten lasten perhepäivät, Tuorlan majatalo
10.–12.6. Seikkisrock, Turku
12.–16.6. Laineiden liplatusta ja kavioiden kopsetta, Ilomantsi
28.6.–2.7. Ahvenanmaan loma & Smart Park, Eckerö, (uusi kohde)

Heinäkuu
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MIKKO BISTER

4.–11.7. Kesälomaviikko Mehtola, Konnevesi
Backaro, Nötö, Saaristomeri
Storfinnhova, metsäkylä ja merelle, Kemiö
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Lumilauantait ja -sunnuntait 2016
– laskettelua erityisryhmille
Lumilauantait ja Lumisunnuntait ovat koko perheen liikuntatapahtumia, joissa perheet voivat lasketella ja
tavata muita perheitä. Ne tarjoavat mahdollisuudet
kelkka- ja pystylasketteluun sekä muuhun talviliikuntaan.
Etukäteen ilmoittautuneilla vammaislaskijoilla on mahdollisuus kelkka- ja pystylaskettelun opetukseen. Paikkoja
on rajoitetusti ja opetuksen hinta on 10 € / laskija sisältäen välineet. Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.

n Jaatinen

ry:n nettisivuilla on iloinen uusi ilme ja paljon
tapahtumia vammaisperheille. Käy tutustumassa osoitteessa: www.jaatinen.info.

Lumisunnuntait 2016
Sunnuntai 17.1. klo 10.00–15.00 Ruskotunturi, Oulu
Hanna Orell, hanna.orell.lamsa@gmail.com,
puh. 044 090 4011
Sunnuntai 24.1. klo 10.00–15.00 Vuokatti, Sotkamo
hiihtokoulu@vuokatinrinteet, puh. 044 4148 880
Sunnuntai 31.1. klo 10.00–15.00 Himos, Jämsä
hiihtokoulu@himos.fi (otsikoi viestisi: lumisunnuntai),
puh. 040 554 2972
Lumilauantait 2016
Lauantai 6.2. klo 10.00–15.00 Mielakka, Kouvola
Mia Kalpa / KVY ry, mia.kalpa@kvyry.fi,
puh. 040 7449 439
Lauantai 13.2. klo 10.00–15.00 FreeSki, Ruokolahti
Riitta Pellinen / Imatran kaupunki,
riittahelena.pellinen@imatra.fi, puh. 020 617 7202

Aspa-säätiön asumisen tarinoita ja unelmia keränneen
kirjoituskilpailun Minun unelmani -sarjan voitti näkövammainen Matti Hokkanen kirjoituksellaan "Riekkoa leivinuunista käsin raakojen marjojen kera".
Lue Matin tarina:
www.aspasaatio.fi/kirjoituskilpailu/minun-unelmani
Kuvassa Minun tarinani -sarjan voittaja Elina Hämäläinen, päätuomari, Aspa-säätiön puheenjohtajana vuosina
1995−1998 toiminut sosiaalineuvos Helena Hiila-O’Brien
sekä Matti Hokkanen.
n
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Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava laskijan ja
avustajan nimi, osallistuvien perheenjäsenten lukumäärä,
yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), pystylaskijan pituus/paino ja monon nro tai kelkkalaskijan pyörätuolin istuimen leveys, kuvaus vammasta/avustuksen
tarve, aikaisempi laskettelukokemus, lupaus valo-/videokuvaamiseen/haastatteluun sekä muut sellaiset seikat,
jotka ohjaajien on hyvä tietää.
Lisätiedot Lumilauantaista ja -sunnuntaista:
www.vammaisurheilu.fi ja VAU, nuorisotoiminnan
suunnittelija Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152,
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
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Tervetuloa vertaistuen maailmaan!
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

www.silmatera.fi

