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Värikylpy Turussa

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat

Tule tapaamaan pienten lasten perheitä Turkuun ja
nauti lapsesi kanssa moniaistisesta värikylpytyöpajasta.
Samalla kuulet millaista vertaistukitoimintaa Turun seudulla järjestetään.
n Perhetapaaminen pidetään keskiviikkona 2.3.2016 klo
17.45–19.45 Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n aluetoimintakeskuksessa, Läntinen Pitkäkatu 37 (2. krs), Turku.
n Mukana ovat Anne Latva-Nikkola Näkövammaiset lapset ry:stä, Jaana Engblom Näkövammaisten liitosta sekä
värikylpyohjaaja Assi Huhtanen.
Tietoa värikylpytyöpajasta:
Vauvojen värikylpy on moniaistisuutta korostava kuvataidetoiminnan muoto. Värien lisäksi siinä hyödynnetään
mm. tuntoaistia erituntuisten materiaalien avulla. Lapsen
ja vanhempien välinen vuorovaikutus ja läsnäolo ovat tärkeä osa työpajaa.
Värikylpytyöpajaa varten ota mukaan vaihtovaatteet
lapselle (myös sisaruksille) ja vanhemmille sekä pyyheliina. Koska väreinä käytetään elintarvikkeita, ilmoita etukäteen ruoka-aineallergiat Jaanalle.
Ilmoittautumiset 25.2.mennessä:
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, 050 591 8167.

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun
sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja
niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 31.3.2016 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
saatio@sokeainlastentuki.com

Liitto muutti nimensä
Näkövammaisten Keskuliitto ry vaihtoi nimensä. Uusi
nimi on Näkövammaisten liitto ry.

Sosiaaliset pikaviestit päiväkodissa
Kosketuksella toimintaa ja tunteita – sosiaalishaptista
kommunikaatiota leikki- ja ryhmätilanteisiin.
Sosiaaliset pikaviestit -opas koostuu viidestä tarinallisesta
videoklipistä. Niiden lisäksi kirjallisessa osuudessa opastetaan sosiaalisten pikaviestien käyttöön huomioiden haptiisien kieliopilliset seikat.
Sosiaalisia pikaviestejä voi hyödyntää päiväkotiympäristössä tukemaan näkövammaisen ja/tai kuulonäkövammaisen lapsen sosiaalista vuorovaikutusta ja aktiivista
osallistumista arjen sosiaalisissa tilanteissa. Oppaan pikaviestit ovat suunnattu lapsen ja hänen lähiympäristönsä
käyttöön päiväkodissa, koulussa ja kotona.
Opas on luettavissa osoitteessa:
http://www.kuurosokeat.fi/kommunikaatio/index.php
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Ollaan kaikki
yhdessä

K

ylmänä tammikuun iltana joukko aktiivisia yhdistysläisiä kokoontui toimistolle juomaan teetä ja tuumimaan tulevaisuutta. Mietittiin vertaistuen ja -toiminnan haasteita, kun laajassa Suomessamme näkövammaisia lapsia on yhtä–kahta useampia vain suurimmilla paikkakunnilla.
Nyt oltiin aikuisten kesken juttelemassa, mutta eräs eskarilainen
oli kotoa lähettänyt äitinsä mukana terveisiä yhdistykselle. Hänen
toiveensa oli: ”että oltais kaikki yhdessä.” Yhdyn tähän 6-vuotiaaseen. Pieni yhdistys
on kuin perhe, jossa kaikkien pitää mahtua porukkaan ja oppia toinen toisiltaan.
Ikään, näkövamman asteeseen tai diagnoosiin perustuvat ryhmät toimivat kuntoutuksessa. Ja toki jokaisella perheellä on halu tavata toisia saman diagnoosin perheitä. Diagnooseja on kuitenkin paljon erilaisia ja lapsia harvassa. Meille, meidän
leirillemme, tapahtumiin ja kerhoihin ovat tervetulleita kaikki näkö- ja näkö-monivammaisten lasten perheet.
Sosiaaliset taidot ovat hyvä avain kaverisuhteisiin, työhön ja vapaa-aikaan. Näkövammaisen lapsen ei ole mahdollista harjoitella näitä taitoja turhan usein. Koulussa moni lapsi jää luokkayhteisön reunalle tai pahimmassa tapauksessa kokonaan
ulkopuolelle. Useille vain vertaisryhmä on harjoituksen paikka.
Oo mun kaa! -kerhot ovat näkövammaisten lasten omia vertaisryhmiä, jossa kokoontuu yhteen ikähaarukaltaan ja vammoiltaan hyvin erilaisia lapsia. Joskus joku
vanhempi on kritisoinut sitä, kun kerhossa ei ole ”samanlaisia” lapsia; muiden
lasten haitta-asteet, kiinnostuksen kohteet tai suoriutumiskyky kun eivät
osu yhteen oman lapsen kanssa. No, lapsia emme voi kloonata, joten
ryhmissä on aina monenmoista vilkasta vilperttiä ja hiljaista hissukkaa. Mutta heitä itseään se ei tunnu haittaavan. Päinvastoin, jos joku tarvitsee apua, hän myös yleensä sitä saa. Ja jos joku pystyy toista auttamaan, tulee auttajalle itselleen hyvä mieli.
Lähde siis rohkeasti leireille ja tapahtumiin. Anna itsellesi ja lapsellesi mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Vain
olemalla kaikki yhdessä, saattaa löytää vertaisia, joiden
kanssa jakaa tätä matkaa. Kaveri löytyy, kun on liikkeellä avoimin ja suvaitsevaisin mielin.
Leena Honkanen
päätoimittaja
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Oman elämän

isännäksi
Kaksikymmenvuotias syntymäsokea Elias Ståhlberg on

Teksti Leena Honkanen

asunut toukokuusta lähtien ensimmäisessä omassa
kodissaan Lahden keskustan tuntumassa. ”Hiton hienoa
asua yksin”, sanoo Elias.

E

lias häärii hienon kiiltävän
kahvikoneensa ääressä baristan ottein. Espresso porisee kuppiin ja maito höyryää. Kolmenkymmenen neliön yksiön täyttää tuoreen
kahvin tuoksu. Näihin neliöihin mahtuu kaikki tärkeä: kahvi, koneet ja työpaikka, vain koira puuttuu. Se
haukkuu vielä toistaiseksi tulevaisuudenunelmissa.
Oma koti, itsenäinen elämä ja työpaikka ovat haaveita, joiden täyttymiseen vammaiset nuoret tai heidän vanhempansa eivät aina jaksa uskoa. Kaikkien kohdalla se ei ole mahdollistakaan,
mutta silti kannattaa pyrkiä niin pitkälle itsenäiseen elämään, kuin itse kunkin
rahkeet riittävät.
Elias Ståhlbergin itsenäistymishaaveet
muuttuivat todeksi nopeaa tahtia vuosi
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sitten, kun opinnot Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipisteessä olivat
päättymässä, ja paluu kotipaikkakunnalle, Lahteen, tuli ajankohtaiseksi.
– Laitoimme äitini kanssa asuntohakemuksen Aspa-säätiölle viime helmikuussa. Toivoin, että saisin oman kodin
Lahdesta kesällä, kun opinnot olisivat
päättyneet. Hakemus on voimassa aina
puoli vuotta kerrallaan, ja mitään takeita asunnon saamisesta ei tietenkään ole.
Aika uskomatonta olikin, kun jo toukokuun alussa pääsin muuttamaan uuteen
kotiin, iloitsee Elias.
– Samoihin aikoihin hain myös työtä
ja pääsin aloittamaan työkokeilussa kesäkuun alussa. Onnistuneen kokeilun jälkeen saan nyt jatkaa samassa työpaikassa.

Onni kävi asunnonhaussa
Eliaksen äiti, Anna-Maria Haatanen, sa-

noo pohtineensa Eliaksen aikuistumista, ja nimenomaan asumisratkaisua jo
pitkään.
– Mietin ja pelkäsinkin Eliaksen itsenäistymistä ja kotoa pois muuttoa vuosikausia, mutta kaikki on sujunut paljon
paremmin kuin ikinä uskalsin kuvitella.
– Kun olimme hakeneet Eliakselle
asuntoa helmikuussa, jo maaliskuussa
Aspalta tuli viesti, että Elias on hyväksytty
asunnonhakijaksi. Samalla myös kerrottiin, että yhtään vapaata asuntoa ei Lahdessa ole. Aspa antoi kuitenkin luvan etsiä asuntoa yksityisiltä markkinoilta. Toki
he asettivat tietyt reunaehdot esimerkiksi
neliömäärän ja hinnan suhteen. Katsoin
heti netistä asuntoja ja lähetin sopivista
linkit Aspalle hyväksyttäväksi.
– Asiat etenivät uskomattoman nopeasti: maanantaina tuli lupa alkaa etsiä asuntoa, keskiviikkona kävimme si-
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Kun Elias puhuu kodissaan
työstään ja elämästään, miehestä huokuu itseluottamus
ja oman elämän arvostus.
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n
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tä katsomassa ja torstaina myyjä ja Aspa tekivät kaupat. Aspa pyysi kartoittamaan myös asunnon mahdolliset muutostarpeet. Niitä ei juurikaan ollut, sillä
asunto oli peruskorjattu muutamaa vuotta aiemmin ja asunnossa oli asunut vanha rouva, joka oli pitänyt asuntoa hyvin.
Ainoastaan seinät maalautettiin, ja Aspa
maksoi kustannukset. Tämä on varmasti hyvin poikkeuksellista, ja lienee sattumaa, että Aspalle oli juuri silloin ajankohtaista sijoittaa asuntoon täällä Lahdessa.
– Elias on asunnossa vuokralla ja saa
normaaliin tapaan Kelan asumistuen.
Asunto on aivan ihana ja sijainti loistava lähellä Lahden keskustaa.

Koulunpenkiltä töihin
Nyt vasta huomaan, kuinka helpottunut olo on, kun asiat ovat näin hyvin. Voin olla
Eliakselle vain äiti, enkä asioiden hoitaja, sanoo Anna Maria Haatanen.
n

Työpaikan löytyminen on nykyisin vaikeaa kaikille nuorille ja näkövammaisten
nuorten työttömyysluvut ovat masentavan korkeat.
– Monet näkövammaiset kaverini ovat
työttöminä. Ajattelin, että työvalmentajasta voisi olla apua työpaikan löytämi-

LEENA HONKANEN

Elias Ståhlberg opiskeli Espoossa Arlainstituutissa kaikkiaan kolme vuotta.
– Ensin olin kaksi vuotta valmentavalla linjalla ja sitten tein vuoden verran osia
datanomin tutkinnosta. Vain osia siksi,
että alan taidot olivat minulla jo suurelta osin hallussa, koska olen harrastanut
tietokoneita pikkupojasta lähtien.
Olisi ollut turhaa istua koulunpenkillä kolmea vuotta kuuntelemassa jo osaamiaan asioita.
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seksi, mutta päätin kuitenkin itse ensin
yrittää. Soitin Annanpuraan, joka on Näkövammaisten liiton omistama yritys. Se
tekee muun muassa verkkopalvelujen esteettömyystestauksia virastoille, järjestöille ja yrityksille. He kutsuivat minut
juttelemaan osaamisestani, ja tarjosivat-

Näihin kolmeenkymmeneen neliöön
mahtuu kaikki tärkeä: kahvi, koneet ja
työpaikka – oma elämä.
n
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kin sitten puolen vuoden työkokeilua.
Nyt puolivuotta on kulunut, ja minulla
on alkamassa vakituinen työ. Työn teen
suurimmaksi osin kotoa käsin etätyönä,
mutta toki joudun käymään Helsingissäkin, jossa Annanpuran toimipaikka on.

Avustaja saa arjen sujumaan
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Eliakselle kahvi on tärkeä juttu– siitä kertoo keittiön saareketta hallitseva ammattimaisen näköinen kahvikone. Myös
trendikkäät kahvibaarit niin
Lahdessa kuin Helsingissä tuntuvat olevan miehelle tuttuja.
n

LEENA HONKANEN

Vaikka Eliaksen asumis- ja työasiat ovat
kunnossa, on arjessa vielä paljon asioista, joissa hän tarvitsee tukea.
Henkilökohtainen avustaja, jonka palvelun Lahden kaupunki ostaa Cityworknimiseltä palveluntuottajalta, on tällä hetkellä arjen sujumisen tukipilari. Hän on
Eliaksen kanssa neljä tuntia joka arkipäivä, ja tänä aikana he hoitavat yhdessä
kaikki käytännön asiat, kuten kaupassa
käynnit, ruuanlaiton ja siivouksen.
Anna-Maria Haatanen on huojentunut,
kun voi vihdoin olla Eliakselle vain äiti,
eikä avustaja ja asioiden hoitaja.
– Jokainen vammaisen lapsen vanhempi tietää, kuinka paljon asioiden hoitamista ja suunnittelua lapsen vamma tuo
mukanaan. Nyt kun avustajan kanssa sujuu hyvin, ja hän huolehtii Eliaksen arjen sujumisesta, olen voinut keskittyä äidin rooliin. Käyn Eliaksen luona viikoittain, mutta vain viettämästä yhteistä aikaa. Toki vielä on kaikenlaista paperityötä ja pankkiasioita, joita hoidamme
yhdessä, mutta se on entiseen verrattuna aika pientä.
– Eliaksen avustaja on oikein hyvä,
vaikka hänellä ei ennestään ollutkaan kokemusta näkövammaisista. Hän on oivaltanut, että ei pidä tehdä asioita Eliaksen
puolesta, vaan yhdessä. Hän auttaa Eliasta selviytymään omaehtoisesti ja oppimaan normaalia arjen pyöritystä.
Henkilökohtaisen avustajan lisäksi Eliaksella on neljä vapaaehtoista avustajaa,
kaksi Lahdessa ja kaksi Helsingissä. Heidän harteillaan on toistaiseksi liikkumi-
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nen ja vapaa-aika. Eliaksen pikkuveli,
Julius, käy lukiota lähellä Eliaksen kotia
ja pojat käyvät usein koulun jälkeen yhdessä kaupungilla kahvilla tai syömässä.
Kaveripiirikin on laajentunut aikuistumisen myötä.
– Osa näkövammaisista kavereistani on edelleen yhteyksissä ja käy kylässäkin, mutta mukaan on tullut myös näkeviä ystäviä, kertoo Elias Ståhlberg. –
Lähinnä IT- ja koiraihmisiä sekä kahviharrastajia. Moniin heistä olen tutustunut netin keskusteluryhmissä. Aikuisilla, kanssani samoista asioista kiinnostuneilla ihmisillä, ei minun kokemukseni
mukaan ole ennakkoluuloja näkövammaisuutta kohtaan. Asia vain todetaan
ja hyväksytään.
– Vapaa-ajan taksimatkoja minulla
on 18 kuussa. Niitä käytän kotona, siis
lapsuuden kodissa, käymiseen. Onneksi
voin käyttää niitä paitsi Lahdessa, myös
Helsingissä, jossa työpaikalla käydessäni,
poikkean usein tapaamaan myös sikäläisiä kavereitani ja Tyyne-mummoa, jonka
luona asuin Arlassa viettämäni vuodet.

Pitkä matka, monta mutkaa
On hienoa nähdä, kuinka joskus näkövammaisen nuoren asiat sujuvat hyvin,
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kuten Eliaksella nyt. Mutta matka aikuisuuteen ei suinkaan ole ollut helppo. Elias syntyi 625-grammaisena pikkukeskosena ja taisteli elämästään pitkään. Kaksoisveli Joel menehtyi, ja Elias sokeutui.
Koulutielläkin oli kiviä. Elias aloitti
integroituna lähikoulussa, mutta toisena kouluvuotena hänellä puhkesi epilepsia, ja opiskelutahti alkoi tuntua liian
kovalta. Seurasi muutto Jyväskylän näkövammaisten kouluun kahdeksi vuodeksi.
– Äiti halusi minut takaisin Lahteen
kahden vuoden kuluttua, mutta ennen
pitkää kävi selväksi, että Jyväskylä on kyllä minun paikkani. Siellä vierähti kaikkiaan kuusi kouluvuotta.
Anna-Maria Haatanen myöntää, että äitinä on ollut todella vaikeaa altistaa
lapsi maailmalle.
– Kodin ulkopuolella lapset oppivat
asioita, joita he eivät vanhempien siipien suojassa aina opi. Nuorille on tärkeää
omaksua hyvät sosiaaliset taidot, ja niitä
oppii parhaiten, kun on tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa. Nämä taidot ovat ehdottoman tärkeitä, kun nuori alkaa hakeutua työelämään ja rakentaa omia aikuisverkostojaan.
– Irti päästäminen ei kuitenkaan tarkoita heitteille jättämistä, vaan vanhemmilla on vastuu, ja kaikki langat on hyvä
pitää omissa käsissä ainakin siihen asti
kun lapsi on täysi-ikäinen. Kukaan muu
ei tuota vastuuta ota. Kotona pitää pienestä pitäen opettaa käytöstapoja ja itsestä huolehtimista – kaikkia niitä perusasioita, joita ilman ei elämässä pärjää. Minulle on aina myös ollut selvää, että syrjäytyminen alkaa helposti siitä, jos päivärytmi katoaa.
– Jokaisen on kuljettava oma tiensä
itsenäiseen elämään. Siihen sisältyy se,
että vanhemmat antavat nuorelle tilaa ja
päästävät vähitellen irti. Se sattuu ja pelottaa, mutta kannattaa.

Aspa-säätiön tukiasunnot
Aspalla on yli 900 tukiasuntoa eri puolilla
Suomea, yli 50:llä paikkakunnalla.
Tukiasuntoja hankitaan tavallisesta asuntokannasta vapailta markkinoilta. Asunnon hankinnassa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet, toiveet ja vuokranmaksukyky.
Asuntoa voivat hakea 18–65-vuotiaat
vammaiset ihmiset, pitkäaikaissairaat
ja mielenterveyskuntoutujat. Asunnon
saamisen ehtona on, että hakija tarvitsee asumisen tukipalveluja. Ennen asunnon hakemista tulee olla tieto siitä, mistä
palveluja saadaan. Sen selvittämiseksi
voi ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalityöntekijään ja sopia hänen kanssaan
tarvittavista tukipalveluista.
Hakemukset voi lähettää sähköisesti suoraan verkossa tai täyttää pdf-hakulomakkeen, tulostaa ja lähettää se allekirjoitettuna Aspaan.
Täytä kentät huolellisesti. Tiedot auttavat
löytämään tarpeitasi vastaavan asunnon.
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Hakemus on voimassa 6 kk jättöpäivästä.
Tarvittavat liitteet Aspa pyytää siinä vaiheessa, kun tarjolla on toiveiden mukainen asunto. Luottotietosi tarkistetaan
ennen asunnon vuokrasopimuksen allekirjoittamista.
Tiedustelut
Marsa Valtonen, kiinteistöpäällikkö
040 517 2909
marsa.valtonen@aspa.fi
Aspa-säätiö
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
Mikäli sinä itse olet tai läheisesi on tukiasunnon tarpeessa, ota yhteyttä, niin selvitämme mahdollisuutemme auttaa tarpeidesi mukaisen asunnon hankinnassa.
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Puheenjohtajalta:

Kohti kevättä

T

ätä kirjoittessani taitaa olla talven kovimmat pakkaset. Ulkona paukahtelee n. -30
asteen voimalla. Ensimmäisillä pakkasilla
ilma oli niin pureva, että naamaan sattui,
jos vahingossa meni näyttäytymään pihalle. Nyt siihen onneksi on tottunut ja ulkona on kiva reippailla.
Katselin videopätkää sokeasta koirasta. Sille oli laitettu päälle valjaat, johon oli kiinnitetty pään eteen
ylettyvä kaari. Esteen tullessa vastaan, koira ei mennytkään pää edellä seinään, vaan kaari toimi sille valkoisenkepin korvikkeena ja esteet oli helppo välttää.
Kaarta pystyi käyttämään myös ohjurina seinien vieressä. Olin aika yllättynyt, että koira oli oppinut käyttämään moista apuvälinettä, vaikka fiksuja ovatkin.
Tosin koirilla näkö aistina ei ole niin ylikorostunut kuin
ihmisillä, ja oppivat vanhemmatkin koirat uusia temppuja, jos niin halutaan.
Mitähän ovat muinaiset ihmiset oikein ajatelleet,
kun ovat aikoinaan tänne pohjolaan saapuneet? Minkälaisiin elämän muutoksiin ovat joutuneet sopeutumaan? Varmaankin ainakin kylmyys on ollut jotain
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todella haasteellista. Ei tainnut olla sen ajan asutuksissa keskuslämmitystä mitä pystyi nappia kääntämällä laittamaan lämpimämmälle ulkolämpötilan laskiessa. Kaikkeen tottuu sanotaan. Kovempiin pakkasiin sopeutui muutamassa päivässä – toki kunnon vaatetuksen avulla.
Toivottavasti tätä lukiessasi lämpötilat ovat jo kohtuullisemmat ja olemme jälleen sopeutumassa lämpimämpään ja valoisampaan kauteen.

Hanno Peuranen
puheenjohtaja
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Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille

Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokoukseen 9.4.2016 klo 10.30
Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto vuodelta 2015
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle

Perhetapaamiset Majalla
Seuraavat tapaamiset ovat sunnuntaina 13.3. ja 24.4.
Jaatisen majalla osoitteessa:
Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki.
Tervetuloa mukaan kaikki perheet pääkaupunkiseudulta
ja kauempaa. Aikuisille keskusteluja ja lapsille leikkejä.
Huom! Ilmoittautumiset tapaamisiin Maija Somerkivelle
maija.somerkivi@gmail.com, 044 532 1085,
Seuraa ilmoittelua myös facebookissa ”Näkövammaiset
lapset ry”.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
heille varatilintarkastajat vuodelle 2017
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
- Edustajan ja varaedustajan valinta Näkövammaiten liitto
ry:n valtuustoon
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus

Silmäterän ilmestymisaikataulu 2016,
aineiston toimituspäivät
ja ilmoitusaineiston varauspäivät
/6
ilmestyy toukokuussa viikolla 20
aineisto 7. huhtikuuta
ilmoitusvaraus 1.4. mennessä
/6
ilmestyy elokuussa viikolla 33
aineisto 15. kesäkuuta
ilmoitusvaraus 8.6. mennessä
/6
ilmestyy joulukuussa viikolla 49
aineisto 24. lokakuuta
ilmoitusvaraus 17.10. mennessä
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Omaisten kurssilla
Näkövammaiset lapset ry:n ensimmäinen Ray:n tukema omaisten kurssi järjestettiiin Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa marraskuussa. Mukana oli 10 näkövammaisen läheistä, suurin osa mummeja ja ukkeja, ja tunnelma lämmin.
Mitä kurssi antoi teille?
n Hyviä ajatuksia, toteuttamisen arvoisia asioita tulevaisuudessa
n Tavattomasti uusia asioita ennen tuntemattomasta asiasta, kykyä tukea vanhempia ja lapsen kehitystä.
n Jaksamista ja uskoa onnistumisen mahdollisuuteen.
n Hyvän mielen. – Kyllä kanntti tulla!
Koottu kurssin palautevastauksista
n

Vinkkejä heikkonäköisen lapsen vanhemmalle

Tunnistettava äiti
Kauppareissuilla puin kirkkaan värisen takin ylleni, niin heikkonäköinen
lapseni löysi äidin helposti, vaikkei kulkenut ihan vieressä koko aikaa.

Täällä on maali!
Juoksukilpailuissa olin maalissa heiluttamassa punaista
pyyhettä niin, että lapsi tiesi, miten pitkään vielä piti juosta.

Äänimerkki auttaa
Kun leikittiin piilosta, ja heikkonäköinen oli etsijänä, muiden piti sanoa
”miuku mauku” piilostaan, jotta näkövammainenkin voisi löytää.

Valot vilkkumaan
Kun lapsi tuli partiosta iltapimeällä, hän ei nähnyt ja tunnistanut odottamassa olevien vanhempien omaa
autoa, mutta kun vilautti vilkkuja molempiin suuntiin, tiesi hymyilevä tyttö minne tulla.
Vinkit lähetti Lea Lundell
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Eroon

maneereista
Teksti Jaana engblom & Kirsti Hänninen

Miksi näkövammainen
vauva painaa kädellä
silmää? Onko siitä haittaa? Miten sen saa loppumaan? Mistä oikein
on kysymys?

S

okealla tai vaikeasti heikkonäköisellä lapsella saattaa olla maneereja eli toistuvia toimintatapoja. Tällaisista toiminnoista käytetään myös sanaa blindismi
tai stereotyyppinen käyttäytyminen. Näitä ovat silmien painaminen sormella tai koko kädellä, pään pyöritys, käsien viputus vartalon vieressä tai
silmien edessä, valoihin tuijottelu, heijaaminen, hyppiminen tai pyöriminen ympäri. Lapsi voi juuttua yhteen leluun tai
toimintaan, esimerkiksi ovien paukutteluun tai sanojen toistamiseen. Samalla lapsi näyttää vetäytyvän omaan maailmaansa pois vuorovaikutuksesta.
Maneereja ilmenee jossakin muodossa
lähes kaikilla syntymästään sokeilla, syvästi heikkonäköisillä ja näkömonivam-
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maisilla sekä kehitysvammaisilla lapsilla. Yleensä ne alkavat ensimmäisen ikävuoden aikana.

Miksi lapsi toistaa
maneereja?
Lapset säätelevät itse vireystilaansa: välillä rauhoittaen, välillä aktivoiden itseään. Näkövammaisella lapsella tämä säätely on vaikeampaa kuin näkevällä. Maneereja ilmenee usein silloin, kun lapsi on joko ali- tai ylivirittyneessä tilassa.
Erilaiset voimakkaat tunnetilat liittyvät maneerien esiintymiseen. Tällöin lapsi voi olla häkeltynyt, jännittynyt tai tilanne voi olla outo ja pelottava. Häneltä
vaaditaan liikaa tai hän ei tule ymmärretyksi. Stressitaso voi nousta yli lapsen
oman hallintakyvyn.
Maneereja voi esiintyä, kun lapsi on
väsynyt, toimeton tai vailla mielekästä
tekemistä. Maneereja esiintyy myös silloin, jos lapsi joutuu elämään vailla virikkeitä ja riittävää aikuisen lämpöä ja turvaa. Tällöin hän rauhoittaa ja viihdyttää
itseään esim. heijaamalla. Keskittyminen
vaikkapa musiikin tai sadun kuunteluun
saattaa aiheuttaa heijaamista.
Kun lapsi on oikein innoissaan ja ilahtunut, hän usein hyppii ja heiluttaa käsiään. Näkevät lapsetkin toki tekevät näin,

mutta he lopettavat sen nähdessään ympärillä olevien ihmisten ilmeet ja hymyt
ja jakavat ilon tunteen näin yhdessä toisten kanssa.

Mitä haittaa maneereista on?
Lapsen vetäytyessä omaan maailmaansa
hän ei ole vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kun vanhemmat kiinnittävät huomiota lapsen tunteiden jakamiseen ja läsnäolevaan vuorovaikutukseen, vetäytymistä voidaan estää.
Jos vauva painaa usein silmää nyrkillään, se aiheuttaa silmän ympärillä olevien
kudosten ja luiden painumista, josta voi
tulla terveydellinen ja esteettinen haitta.
Maneerit voivat antaa lapsen älyllisestä tasosta väärän kuvan, mikä saattaa olla
sosiaalinen haitta päiväkodissa, koulussa
tai kaveripiirissä. Se huolestuttaa perhettä, lähipiiriä, päiväkotia, koulua ja kuntoutuksesta vastaavia tahoja.

Tunteiden jakaminen ja
vuorovaikutus ehkäisevät
maneereja
Lapsi tarvitsee toista ihmistä tunteiden jakamiseen niin ilossa kuin surussa tai pettymyksessä. Näkevät jakavat
tunteen katseen kautta. Koska näkövammaisella lapsella tunteen jakami-
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Kehoviestin ”lopeta” avulla voi huomaamattomasti muistuttaa lasta maneerista.
n

nen katseella ei onnistu, tarvitaan siihen aikuisen kosketusta ja ääntä. Aikuisen tulee auttaa lasta tunnistamaan
tunnetilojaan sanoittamalla niitä. Aikuisilta tarvitaan ymmärtävää vuorovaikutusta ja oivallusta siitä, milloin
lapsi tarvitsee tukea tunteidensa jakamiseen ja vireystilan säätelyyn.
Maneereja voi estää tai vähentää monin
keinoin. Kaiken perusta on, että vauvan
ja vanhemman välille syntyy hyvä kiintymyssuhde ja psyykkinen kasvuympäristö on turvallinen. Sylihoito, sylissä ja
kantoliinassa pitäminen, luo lapselle turvaa. Samalla lapsi saa liikekokemuksia ja
stimulaatiota tasapainoaistille.

Vanhemmat tarvitsevat tukea
Maneereista pois oppiminen on vaikeaa,
mutta mahdollista. Se vie aikaa ja vaatii
kaikilta aikuisilta johdonmukaista toimimista. Puuttumisen tulee olla myönteistä ja aina vanhempien omat voimavarat
huomioon ottavaa. Kuntoutustyöntekijöiden on oltava vanhempien tukena kaikissa lapsen kehitysvaiheissa.
Toisten vanhempien antama vertaistuki on tärkeää ja arvokasta tässäkin asiassa, sillä toisinaan työ maneereiden vähentämiseksi vaatii paljon voimia vanhemmilta.
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Keinoja
maneereista pois oppimiseksi
Maneereja voi estää tai vähentää monin keinoin.
Suojalasit

S

Teksti Jaana engblom & Kirsti Hänninen

uojalasit kannattaa hankkia mahdollisimman pian,
kun silmän painaminen havaitaan. Suojalasit eivät
välttämättä estä painamista, mutta ne antavat vanhemmille aikaa reagoida ennen kuin lapsi on saanut
pujotettua sormen lasien alta. Yleensä suojalasit estävät koko nyrkillä painamisen. Käden voi ottaa lempeästi pois silmästä.

Kosketusviesti

K

osketusviestillä lapsen keholle voi kertoa, että
hänen täytyy lopettaa maneerimainen toiminta.
Tällainen kosketusviesti voi olla esimerkiksi kosketus olkapäähän. Se toimii sosiaalisena pikaviestinä. Sen viesti on: lopeta toiminta. Lapsi saa sanattoman
kehoviestin antaman informaation nopeasti, eikä se kiinnitä muiden ihmisten huomiota. Toistamalla ja yhteisesti sopien kosketusviestistä tulee kaikille lapsen kanssa toimiville hyvä tapa toimia.

Merkkisanan käyttö

I

sompien kanssa voi keskustella maneereista: ”Huomaatko Maija, että heijaat/painat silmää, kun kuuntelet musiikkia/äänikirjaa?” Usein lapsi tai nuori ei keskittyessään itse huomaa maneerejaan. Joillakin perheillä
on ollut käytössä yhteinen merkkisana tai äänimerkki, jonka kuullessaan lapsi havahtuu ja lopettaa esim. silmän painamisen. Mitä isompi lapsi on, sitä hienovaraisemmin aikuisen on toimittava, jotta lapsi ei tule nolatuksi muiden
silmissä. Ilmeiden, eleiden, sosiaalisten tapojen sekä monipuolisen itseilmaisun opettaminen saattaa vähentää maneereja. Sokea lapsi ei ilman opastusta voi ymmärtää, millaiset eleet ovat sosiaalisesti hyväksyttäviä ja mitkä eivät.
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Leikkiessuun kiinnitetään käsin tunnusteltavia pikkuesineitä. Ne voivat olla nappeja, nauhoja, kulkusia jne. Essuun
voi ommella myös pikalukkoja, jolloin niihin kiinnitettäviä
esineitä on helppo vaihdella. Huolehdi, että pienet esineet
on lujasti kiinnitetty, ettei lapsi saa niitä irroitettua.
n
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Maneereista pois oppiminen
on vaikeaa, mutta mahdollista.
Se vie aikaa ja vaatii kaikilta
aikuisilta johdonmukaista
toimimista. Puuttumisen
tulee olla myönteistä ja aina
vanhempien omat voimavarat
huomioon ottavaa.

Toimintaa käsille ja näköaistimuksia
aivoille

J

os lapsi itse ei ole aktiivinen, on hyvä antaa käsille jotain tekemistä. Hänelle voi tehdä kaulanauhoja, joissa on erilaisia helmiä ja pikkuesineitä, joita
voi tunnustella.
Lapselle voi tehdä hypistelymuhvin, johon kiinnitetään
käsien toimintaa aktivoivia esineitä. esim. nappeja, pallotupsuja ja virkattuja kuvioita. Eri tuntuiset materiaalit, värit ja muodot aktivoivat myös näönkäyttöä. Muhvi
antaa käsille mielekästä tekemistä esim. automatkoilla tai
rattaissa istuttaessa. Satuhetkiin voi antaa satuun liittyviä
esineitä tutkittavaksi.
Jos heikkonäköinen lapsi viputtaa kättään silmän
edessä, saattavat valoleikit ja-lelut sekä voimakaskontrastiset kuviot vähentää ei-toivottua käsien viputusta
antaessaan näköärsykkeitä aivoille.

Keholeikkejä ja liikuntaa

L

apset oppivat uusia taitoja leikkiessään ja liikkuessaan. Tällöin aivot saavat ”ravintoa” kehittyäkseen.
Vaikean näkövamman vuoksi liikkuminen ja toiminnalliset leikit jäävät näkövammaiselta näkevää
lasta vähemmälle. Näin aivot ja tasapainoaisti eivät saa
tarpeeksi tarvitsemiaan ravitsevia virikkeitä, mikä voi lisätä maneereja. Vauvan heijaamiset ja kieputtelut, peuhuleikit, keinuminen ja lapsen kasvaessa trampoliinilla hyppiminen, juokseminen sekä pelaaminen ovat riemukkaita liikuntaleikkejä. Saadessaan monipuolisia, vauhdikkaita liikekokemuksia, lapsen kehonhahmotus paranee, mikä myös vähentää maneerien esiintymistä.
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Lapselle voi valmistaa kaulanauhoja, joissa on helmiä ja
pikkuesineitä, joita voi tunnustella. Esineiden kiinnittämiseen on hyvä käytää pikalukkoja, jolloin esineitä voi välillä vaihdella.
n

Tilanteiden arviointi

J

oskus lapsi voi alkaa käyttää maneereita tietoisesti saadakseen vanhempien huomion. Tällöin vanhempien voimakas reagointi saattaakin muuttua ikään kuin palkinnoksi eli hän saa vanhemman
huomion. Joskus ei-toivottu käyttäytyminen on vähentynyt vanhemman jättäessä sen huomiotta ja kiittämällä
lasta tämän onnistuessa välttämään maneereja. On hyvä
miettiä missä tilanteissa maneereja ilmenee paljon ja missä tilanteissa vähemmän. Sen jälkeen voidaan pyrkiä lisäämään niitä tilanteita, joissa maneereja ilmenee vähän.
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Hypistelymuhvi
Hypistelymuhvi tarjoaa pienen lapsen sormille tunnusteltavaa. Sen voi pukea
lapsenkäsivarteen tai lapsi voi lämmitellä käsiään sen sisällä. Muhvi syntyy 		
kutoen, virkaten tai ommellen.
Teksti Leena Honkanen

M

aailmalla twiddle muff eli hypistelymuhvi on
jo tuttu tuote. Alun perin muistisairaille kehitelty muhvi taipuu moneksi ja sopii myös mainiosti näkövammaiselle tai kehitysvammaiselle
lapselle, joka tarvitsee elämyksiä sormilleen. Mielikuvituksekas muhvi on kuin pieni satukirja, jota on mukava sormeilla ja etsiä erilaisia pintoja, materiaaleja ja esineitä.
Tämän sivun muhvit ovat kempeleläisen Marja-Leena
Mattilan käsialaa. Hän tutustui hypistelymuhveihin
netin kautta, ja netistä löytyykin paljon ideoita muhvien
tekoon. Iloisia muhvikuvia löytyy myös Mattilan omasta
Lankapirtti-käsityöblogista.
– Muhveja on tähän mennessä valmistunut toista kymmentä, joista muutamia on jo luovutettu eteenpäin muistisairaille. Nyt minulla on aikomuksena kartoittaa oman
paikkakunnan ryhmät, jotka hyötyisivät muhveista.
– Vain mielikuvitus on rajana muhvin tekemisessä. Tällä
hetkellä mielessäni pyörii laukkumuhvi, jossa laukkuun,
läpän alle voi laittaa kaikenlaisia esineitä, Mattila kertoo.

Muhvin voi kutoa, virkata tai ommella ja siihen kiinnitetään esineitä, esim. nappeja, pallotupsuja ja virkattuja kuvioita jne. Esineitä voidaan kiinnittää sekä ulko- että sisäpuolelle. Muhvista voi tehdä myös hihaksi vedettävän version.
n

Muhvi voi olla:
n sellainen,

josta kuuluu ääntä:
kulkusia, rapisteltavaa
n värikäs, jossa on hyvät kontrastit heikkonäköiselle
n sellainen, jossa on jotain
myös sisällä
n taskullinen, vetoketjullinen
n yksityiskohdiltaan moninainen ja kosketeltava

Muista:
n kaikki,

mikä on kiinnitetty,
pitää olla todella hyvin kiinni
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Hypistelymuhvi sopii hyvin lapselle, jolla esiintyy maneereita. Muhvin erilaiset materiaalit, kuviot ja esineet kiinnostavat pikku sormia. Muhvi on kuin pieni koskettelukirja, ja siihen voikin sisältyä joku satu, tarina tai loru. Jos kädet työnnetään muhvin sisään, kannattaa sen sisäpuolellekin suunnitella tutkittavaa.
n
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Tapahtumat
2016

Meidän tarinamme
Toisen näkövammaisen
lapsen isä tai äiti on hyvä
matkatoveri vanhemmuuden
tiellä. Hän ei tiedä vastausta
kaikkiin kysymyksiin, mutta
hän tietää paljon. Hänen
kanssaan voi jakaa surun, ilon ja
selviytymisen.

Näkövammaiset lapset ry:n

perustava kokous pidettiin Tuusulan Onnelassa
11. kesäkuuta 1970. Silloin mukana oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jotka olivat huomanneet,
kuinka tarpeellista on jakaa yhteistä kokemusta
ja ajaa yhdessä omien lasten asioita. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin Näkövammaisten
Lasten Vanhemmat r.y.

Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä
eteenpäin ja jäsenmäärä nousi vuosi vuodelta. Kun yhdistys oli toiminut 15 vuotta,
se oli kasvanut niin suureksi, että toimintaa
ei voitu enää ylläpitää vanhempien talkootyön
voimin. Vuonna 1986 yhdistys pääsi Rahaautomaattiyhdistyksen tuen piiriin, ja voitiin
palkata ensimmäinen, tuolloin vielä osa-aikainen, toiminnanjohtaja.
Nykyisessä Näkövammaiset lapset ry:ssä
jäseninä on viisi ja puolisataa eri-ikäisten
heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten
lasten perhettä joka puolelta Suomea.
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä näkövammaisen
lapsen vanhemmat tai muut huoltajat.
Kannatusjäseniksi tai yhteisöjäseniksi voivat liittyä
kaikki, jotka haluavat tukea ja seurata yhdistyksen
toimintaa.
Liittymiskaavake löytyy netistä www.silmatera.fi.

Perheille
Liikunnallinen pääsiäinen
25.3.–27.3.2016
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Haku päättyy: 12.2.2016
Hinnat:
n näkövammainen lapsi ilmainen
n saattaja 50€
n aikuinen 170€
n lapsi 6–16 v. 150€
n lapsi 0–5 v. ilmainen
Hinnat sisältävät 2 vuorokauden
hotellitason majoituksen sekä
täysihoidon.
n Mukaan mahtuu: 10 perhettä,
ensisijalla ovat ensi kertaa leirille
lähtijät.

Oletko kokeillut maalipallon
tai sokkopingiksen pelaamista?
Pääsiäisviikonlopun aikana
on mahdollisuus treenata
näkövammaislajeja yhdessä
vertaisperheiden kanssa.
Ohjattua liikuntaa vanhemmille, lapsille ja perheen
pienimmille.
Viikonloppu järjestetään
yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU
ry:n kanssa.

Pienten viikonloppu
4.6.–5.6.2015
Tuorlan majatalo, Kaarina
Haku päättyy: 29.4.2016
Hinnat:
n Päivä on osallistujille maksuton.
Yhdistys tarjoaa lounaan ja välipalan kaikille osallistujille.
n Jos yövyt, yöpymispaketin
hinta aterioineen on:
n 34€/aikuinen
n 20€/ 4–14-vuotias lapsi
n Etusijalla ovat perheet, jotka osallistuvat ensi kertaa Näkövammaiset lapset ry:n toimintaan.

Viikonloppu alle kouluikäisten näkövammaisten
lasten perheille.
Vanhempien jutustelua, lasten leikkiä,
rentoutumista.
Voit osallistua myös lauantaipäiväksi ilman
yöpymistä.

Yhteistyössä: Näkövammaiset lapset ry & Sokeain lasten tuki ry

Syysviikonloppu
15.10.–16.10.2016
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Haku päättyy: 9.9.2016
Hinnat:
n näkövammainen lapsi ilmainen
n saattaja 50€
Muut perheenjäsenet:
n aikuinen 108€
n 4–14-v. lapsi 40€
n alle 4-vuotias ilmainen
n Hinta sisältää majoittumisen,
ruokailut, kylpylän ja kuntosalien
vapaankäytön sekä järjestetyn
ohjelman.

Ulkoilua, liikuntaa,
kädentaitoja ja vertaiskavereita. Nauti kylpylästä
ja runsaasta noutopöydästä perheen kanssa.
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Lapsille ja nuorille
Oo mun kaa! -leiri
12.6.–16.6.2016
Nuorisokeskus Anjala, Anjala
Haku päättyy: 22.4.2016
Leiri on 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille.
n Mukaan mahtuu 18 leiriläistä.
n Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja ensisijalla
ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille tulevat.
Hinta:
n 130€ (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
n Leirillä majoitutaan 3–4 hengen huoneissa.

n Leirimatkoja

ei korvata, eikä
leirille ole järjestetty kuljetusta.
n Perhe voi tarvittaessa anoa
kunnan sosiaalitoimelta henkilökohtaista avustajaa lapselle leirin
ajaksi sekä avustusta lapsen leirimatkoihin. Huomioi, että avustajalle täytyy kustantaa majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.

Löydä uusia kavereita, vietä kesälomaa vertaisten ja hauskojen ohjaajien kanssa, ilman vanhempia. Ohjelmassa on jokaiselle
jotakin liikunnasta, musisointiin ja taiteiluun. Leiriltä kotiutuu
monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi.

Nuorten viikonloppu
11.11.–13.11.2016
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
Haku päättyy: 30.9.2016.
n Leiri on 13–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille, jotka hakevat rohkeutta osallistua Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan.
n Mukaan mahtuu 10 nuorta.
Hinta: 60€
(sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)

Oo mun kaa!
8–13-vuotiaiden näkövammaisten
lasten Oo mun kaa! -kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Helsingissä,
Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa.
Kerhot ovat osallistujille ilmaisia.
Toimintatiedot päivitetään osoitteessa:
www.silmatera.fi -> Toiminta.
Oo mun kaa! -kokkikerho kokoontuu
keväällä Helsingissä 4 kertaa. Se järjestetään yhteistyössä Malmin
Marttojen kanssa.

Käsillä tekemistä,
liikkumista
metsässä ja eväitä
itsenäiseen
elämään.
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Aikuisille
Vanhempien viikonloppu
9.4.–10.4.2016
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko,
Hämeenlinna
Haku päättyy: 4.3.2018
Hinta: 65€/henkilö (yhdistyksen
varsinaiset jäsenet ja puolisot).
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.
n Hinnat sisältävät yöpymisen ja
ateriat sekä kylpylän allasosaston
ja kuntosalin vapaan käytön.
n Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien.

Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille, varaa
hyvissä ajoin mummit, vaarit tai kummit lastenvahdiksi.
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, keilaten, kylpien ja saunoen. Valmiista
noutopöydästä nautitaan
rauhassa rupatellen.

Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous
9.4.2016.
Ilmoittaudu kokoukseen:
nlt@silmatera.fi

Isien viikonloppu

Äitien viikonloppu

20.8.–21.8.2016
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto,
Ylöjärvi
Haku päättyy: 22.7.2016
Hinta: 60€
(sisältää majoituksen ja ruokailut)

10.9.–11.9.2016
Inkalan Kartano, Hämeenlinna
Haku päättyy: 5.8.2016
Hinta: 80€
(sisältää majoituksen ja ruokailut)

Näkövammaisten lasten isien
oma viikonloppu.
Saunomista, kylpytynnyri
ja jutustelua järven rannalla.
Omaehtoista liikuntaa tai
rentoa oleskelua – ohjelma
on vapaamuotoinen.
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Näkövammaisten lasten äitien
virkistävä viikonloppu idyllisessä kartanomiljöössä. Luonnonrauhaa, omaa aikaa, äitien
juttuja ja vertaistukea. Vapaamuotoisessa ohjelmassa rentouttava sauna kylpytynnyrin
kera sekä maittavaa ruokaa.
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Sopeutumisvalmennus
Alle kouluikäisille
2.7.–6.7.2016
Hotelli Siikaranta, Espoo
Haku päättyy: 15.4.2016
Hinta:
n näkövammainen lapsi ilmainen
Muut perheenjäsenet:
n aikuinen 30€
n 4–14-vuotias 25€
n 0–3-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen täysihoidolla sekä kurssin ohjelman.
n Kurssille valitaan osallistujat
ilmoittautumisajan päätyttyä.
n Mukaan mahtuu 4–6 perhettä.

Suunnattu alle kouluikäisille näkövammaisille lapsille perheineen.
Kurssin aikana on ohjelmaa vanhemmille, näkövammaisille lapsille
ja sisaruksille. Vanhempien ryhmissä pohditaan lapsen kasvua ja
kehitystä, saadaan ideoita näkövammaisen lapsen arkeen ja voimavaroja vanhemmuuteen. Kurssilla herätellään pieniä tutkimusmatkailijoita liikkumaan, tarinoimaan ja touhumaan yhdessä lasten
ja aikuisten kanssa.

Kouluikäisille
6.7.–10.7.2016
Hotelli Siikaranta, Espoo
Haku päättyy: 15.4.2016
Hinta:
n näkövammainen lapsi ilmainen
Muut perheenjäsenet:
n aikuinen 30€
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4–14-vuotias 25€
0–3-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen täysihoidolla sekä kurssin ohjelman.
n Kurssille valitaan osallistujat
ilmoittautumisajan päätyttyä.
n Mukaan mahtuu 4–6 perhettä.
n
n

Suunnattu kouluikäisille näkövammaisille perheineen.
Kurssilla on ohjelmaa näkövammaisille koululaisille, sisaruksille ja vanhemmille yhdessä ja erikseen. Vanhempien ryhmässä pohditaan rajoja
ja rakkautta, koululaisen vastuunkantoa ja vanhemman ylisuojelun
rajapintaa. Kuinka tukea itsenäistyvää lasta ja antaa lapsen kokeilla
rajojaan?
Lasten ja nuorten ohjelmassa painottuvat omatoimisuustaidot ja
arjen pienet niksit: välipalan valmistaminen, kotitöiden harjoittelua sekä omista tavaroista huolehtimista. Ohjelmassa ei unohdeta
uusia kavereita ja hauskaa puuhastelua ryhmässä sosiaalisia taitoja harjoitellen. Kurssilta lapsi
saa onnistumisen kokemuksia, varmuutta ja iloisen mielen.
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Omaisten kurssi
Ray tukee
Nakövammaiset
lapset ry:n
sopeutumisvalmennustoimintaa.
Vuonna 2016
kursseja järjestetään
alle kouluikäisille,
koululaisille ja näkövammaisten lasten
omaisille.
Hae kurssille:
www.silmatera.fi
>toiminta

18.11.–20.11.2016
Hotelli Siikaranta, Espoo
Haku päättyy: 7.10.2016
Hinta: 80€
n Hinta sisältää kurssin
aikaisen majoituksen täysihoidolla ja ohjelman.

Näkövammaisten lasten perheiden läheisille
(isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.).
Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen erityispiirteistä, leikistä ja liikkumisesta.
Vertaisten kokemuksia, keskustelua, toimintaa,
luonnonrauhaa ja maukkaasta ruokaa.

Muut toimijat
JNCL

Suomen JNCLperheiden tukiyhdistys ry

Suomen albinismiyhdistys ry
järjestää tapaamisia perheille,
joissa jollakin perheenjäsenellä
on albinismi.
Lisätietoja tapahtumista:
albinismiyhdistys.omasivu.fi
sähköposti:
albinismiyhdistys@gmail.com
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Suomen JNCL-perheiden
tukiyhdistys ry tukee
NCL-tauteihin sairastuneiden
lasten ja nuorten perheitä.
Tietoa toiminnasta:
www.jncl.fi – info@jncl.fi

Sokeain lasten tuki ry
järjestää lomia
alle 12-vuotiaiden
näkövammaisten ja
näkö-monivammaisten
lasten perheille.
Vuoden 2016 lomien
teemana on
luonto ja vihreä hyvinvointi.
www.sokeainlastentuki.com
info@sokeainlastentuki.com
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Huomioi ilmoittautuessa:
Leireille ja kursseille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan päätyttyä,
ja kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse tai kirjeitse.
Ensisijalla ovat aina ensimmäistä kertaa mukaan lähtijät.
n Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi -> Toiminta.
n Täytä huolellisesti lasta koskevat taustatiedot. Tiedot ovat
luottamuksellisia, ne annetaan vain leiri- ja kurssiohjaajien käyttöön.
Tietojen oikeellisuus on tärkeää oman lapsen ja koko lapsiryhmän
turvallisuuden kannalta.
n Näkövammaiset lapset ry ei kustanna henkilökohtaisia avustajia eikä
leirimatkoja.
n

Peruutusehdot:

Osallistumisen voi peruuttaa sairastumisen vuoksi. Omavastuun takaisin
maksamiseksi tarvitaan lääkärintodistus.
n Jos peruutus tehdään muista syistä kuin sairastumisesta johtuen
viimeistään kahta (2) viikkoa ennen leirin alkamista, omavastuusta
maksetaan takaisin 50 %. Tämän jälkeen omavastuuta ei makseta
takaisin.
n Muistathan ilmoittaa, jos joku perheenjäsenistä ei pääse osallistumaan
leirille tai kurssille.
n Peruutus on tärkeää, etteivät arvokkaat leiripaikat jää täyttämättä.
n

Ilmoittautumislomakkeet ja
tapahtumien lisätiedot osoitteesta:
www.silmatera.fi -> Toiminta
Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A
00700 Helsinki
050 403 9080
nlt@silmatera.fi
www.silmatera.fi

KUVITUSKUVAT IILONA PARTANEN, KIRJASTA LEIVOTAAN IHMINEN

Miksi minulla on ruskeat ja sinulla siniset silmät?
No se johtuu tietenkin perimästä.

Puhutaan

Teksti Leena Honkanen

perimästä

P

erimästä kannattaa puhua jo pientenkin
lasten kanssa. Erityisen tärkeää se on silloin, kun perheessä sisaruksella on perinnöllinen sairaus. Jos sairaudesta ei puhuta ja perinnöllisyydestä kerrota, voi lapsen mielikuvitus luoda todellisuutta hurjempia skenaarioita. Oikea tieto rauhoittaa.
Periytyvyysneuvoja Ulla Parisaari ja vertaistoiminnan
koordinaattori Sanna Kalmari työskentelevät harvinaista
perinnöllistä sairautta sairastaville ja heidän perheilleen
palveluja tuottavassa Norio-keskuksessa. He neuvovat,
keskustelevat ja vastaavat niin vanhempien kuin lastenkin kysymyksiin, silloin kun perinnöllisyys askarruttaa.
– Tavallisimpia syitä perinnöllisyysneuvontaan hakeutumiselle on perinnöllinen tai sellaiseksi epäilty sairaus itsellä, lapsella tai lähisuvussa. Perinnöllisyysneuvonnassa asiakasperhe saa tietoa sairaudesta, sen mahdollisesta periytymisestä ja uusiutumisriskistä. Tarvittaessa keskustellaan myös sikiötutkimusten mahdollisuu-
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desta, Parisaari kertoo.
– Huoli periytyvästä sairaudesta voi painaa esimerkiksi perhettä perustavaa paria. Tai vanhemmat haluavat keskustella asiasta, kun lapsen diagnoosi on saatu ja sairaus todettu periytyväksi. Lääketieteellisen tiedon lisäksi ihmiset kaipaavat isompaa kuvaa siitä, mitä sairaus merkitsee jokapäiväisessä elämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Sisaruksen tunteet
Sanna Kalmari järjestää työssään muun muassa sisarusten vertaistapaamisia, joissa lasten ja nuorten on mahdollisuus tavata muita harvinaista sairautta sairastavien lasten sisaruksia. Tapaamisissa jutellaan ohjatussa vertaisryhmässä sisaruksen sairauden herättämistä ajatuksista.
– Sisaruussuhteissa syntyy aina monenlaisia tunteita. Kun sisar on sairas tai vammainen voi se herättää terveessä sisaruudessa syyllisyyttä, kateutta tai pelkoa. Syyllisyys kumpuaa usein siitä, että lapsi kuvittelee itse jolla-
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kin tavoin aiheuttaneensa sisaren tilan.
Tai hän voi olla mustasukkainen sisarensa saamasta huomiosta: hänen sairaalaja terapiakäynneilleenhän vanhemmilla
näyttää olevan aina aikaa. Lapsi voi myös
pelätä, että hänelle itselleen saattaa tulla sama sairaus milloin vain, Sanna Kalmari sanoo.
– Vanhemmat helposti ajattelevat että terve pärjää ja panostetaan sairaaseen
lapseen. Tervekin sisarus kaipaa huomiota ja tietoa sisaren sairaudesta. Lapselle pitää selittää, että sairaus ei ole kenenkään oma valinta, vaan sattumaa, eikä
missään tapauksessa sinun syysi. Eikä
sinun kannata pelätä – sinulla tätä perimän muutosta ei ole.

Kerro lapselle sairaudesta
– Lapsilla on vilkas mielikuvitus, ja jos
heille ei kerrota sairaudesta avoimesti,
he rakentelevat omia teorioitaan. Vähän isompana he kuulevat sairauden nimen tai näkevät jonkun paperin ja menevät googlettamaan, mistä tässä on kysymys. Netissä kaikki ei kuitenkaan ole totta ja siellä on myös paljon väärää tietoa.
Parempi vaihtoehto on, että vanhemmat
kertovat asiasta itse, Ulla Parisaari sanoo.
Mutta milloin ja miten?
– Sitä helpompaa, mitä pienempänä
aloitetaan, sanoo Parisaari. – Puheeksi ottaminen voi olla vaikeaa, mutta myöhäistä se ei ole koskaan. Viimeistään ennen
murrosikää lapselle olisi hyvä antaa faktatietoa. Faktat auttavat lasta myös tunteiden käsittelyssä.
– Yleensä lapsi tietää enemmän kuin

vanhemmat uskovat ja hän aistii tilanteita ihan pienestä saakka. Diagnoosista riippuen mietitään mitä tietoa lapselle annetaan missäkin ikävaiheessa. Etenevissä sairauksissa on hyvä sanoittaa vähän eteenpäin sitä, mitä on tulossa. Lapsi
tarvitsee myös sanoja, joita hän voi käyttää, kun kaverit kysyvät sisaren sairaudesta tai vammasta.

Irti syyllisyydestä
Periytyvyys voi aiheuttaa myös syyllisyyttä. Kun sairaus on todettu perinnölliseksi, aletaan kysellä, keneltä tämä periytyy.
– Harvinaiset sairaudet voivat olla peittyvästi periytyviä, eli molemmat vanhemmat kantavat samaa sairasta geeniä, jotka
sitten yhdessä voivat aiheuttaa perheessä
yhden tai useamman lapsen sairastumisen. Me kaikki kannamme joitakin resessiivisesti käyttäytyviä geenejä, mutta todennäköisyys että, lapsi saa jonkin
peittyvästi periytyvän sairauden on pieni, Parisaari sanoo.
– Tuntuu siltä, että syyllisyys on ihmisyyden perustunteita. Äiditkin monesti
miettivät, mitä he tekivät raskauden aikana, että näin kävi. Ja pienet lapset ajattelevat, että sisaren vamma varmaan tuli
siitä, ”kun mä löin sitä”.
– Syyllisyys kuluttaa turhaan voimavaroja, tässä asiassa ei ole syyllisiä. Perimään
emme voi vaikuttaa, mutta onneksi siitä
on nykyisin paljon tietoa. Vielä parikymmentä vuotta sitten saattoivat isovanhemmat soittaa ja pohtia, onko tämä jokin korkeammalta tuleva kosto pahoista teoista.
Näitä soittoja ei enää aikoihin ole tullut.

Norio-keskuksessa työskennellään harvinaisten sairauksien parissa, joista jotkut ovat
niin harvinaisia, että vastaavia saattaa löytyä vain muutamia maailmassa. Kuvassa vertaistoiminnan koordinaattori Sanna Kalmari ja periytyvyysneuvoja Ulla Parisaari.
n
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Norio-keskuksen
sisarus- ja
perinnöllisyysneuvonta
Sisarusneuvonta
Sisarusneuvonnassa ammattilainen juttelee lapsen ja
nuoren kanssa hänen ikätasolleen sopivalla kielellä sisaruksen sairaudesta ja sairauden syistä, tilanteesta riippuen esimerkiksi perintötekijöistä. Oikean tiedon avulla
kumotaan mahdollisia vääriä olettamuksia sekä niiden
mahdollisesti herättämiä syyllisyyden ja ihmetyksen tunteita ja annetaan lapselle keinoja käsitellä asiaa. Samalla
voidaan jutella arjen haasteista ja esimerkiksi siitä, kuinka
kavereille voisi kertoa sisaruksen erilaisuudesta.
Sisarusneuvonnasta hyötyvät yli 5-vuotiaat lapset
ja nuoret, joiden sisaruksella on harvinainen sairaus.
Kokemuksen mukaan lapsen/nuoren keskustelut yksin
ammattilaisen kanssa toimivat parhaiten, mutta halutessaan vanhemmat voivat olla myös mukana. Keskustelut
ovat luottamuksellisia, mutta ne toteutetaan mielellään
aina vahvassa yhteistyössä vanhempien kanssa. Vanhemmilta toivotaan esimerkiksi taustatietoja sisaruksen harvinaisesta sairaudesta.
Myös aikuisilla sisaruksilla on mahdollisuus hakeutua keskustelemaan erityisestä sisaruudesta.
Sisarusneuvonnat toteutetaan Norio-keskuksen tiloissa
Helsingissä.

Sisarusten ihan omat tapaamiset
Sisarusten ihan omat tapaamiset ovat harvinaista sairautta sairastavien lasten/nuorten sisarusten ikiomia vertaistapaamisia, joissa on mahdollisuus tavata muita harvinaista sairautta sairastavien lasten sisaruksia, jutella ohjatussa vertaisryhmässä sisaruksen sairauden herättämistä
ajatuksista, pitää hauskaa ja olla tapaamisen ajan pääroolissa! Tapaamiset ovat kestoltaan 1–2 vuorokauden mittaisia ja niitä järjestetään Norio-keskuksen tiloissa Helsingissä.
Tapaamisia järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa ja
niihin on jatkuva haku. Ryhmät muodostetaan suunnilleen saman ikäisistä, 8-vuotiaista ja sitä vanhemmista
lapsista.
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Perinnöllisyysneuvonta
Lääkärin antamaa perinnöllisyysneuvontaa saa yliopistosairaaloiden poliklinikoilta ja Folkhälsanilta. RinnekotiSäätiön Norio-keskuksessa toimii matalan kynnyksen
neuvontapalvelu, jossa kuka tahansa voi maksuttomasti
kysyä periytyvyysneuvojalta perinnöllisiin tai harvinaisiin
sairauksiin liittyviä kysymyksiä. Voit esittää kysymyksesi
myös verkossa.
Norio-keskuksen palvelut liittyvät harvinaisiin, usein
perinnöllisiin ja kehitysvammaisuutta aiheuttaviin sairauksiin, vammoihin ja oireyhtymiin. Keskuksen perustehtävänä on tukea harvinaista sairautta sairastavien sekä heidän perheidensä hyvinvointia.
Perinnöllisyysneuvonnassa pyritään löytämään tarkka
etiologinen eli syyn selittävä diagnoosi. Saatujen tietojen
perusteella voidaan arvioida esimerkiksi sairauden uusiutumisriski perheen seuraaville lapsille. Lisäksi selvitellään
hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia
Yhteystiedot
Perinnöllisyysneuvonta
med.genet@rinnekoti.fi
puh. 044 576 5439
Perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari
ulla.parisaari@rinnekoti.fi
puh. 09 8551 130
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Leivotaan ihminen

S

anna Kalmari ja Ulla Parisaari ovat yhdessä tehneet kirjan, jonka äärellä perimän ihmettä voi selvitellä aivan pientenkin lasten kanssa.
– Leivotaan ihminen -kirja tuli erityisesti sisarusten tiedon tarpeeseen. Sen avulla perimä tulee vähitellen tutuksi lapsille. Ensin perimään liittyvät sanat ovat
outoja eivätkä ehkä jää lapsen mieleen. Ymmärryksen
kasvaessa, kirja kannattaa kaivaa esiin aika ajoin uudestaan. Vanhemman kanssa pohditaan, mitä kaikkea perimästä seuraa: vaikka hiusten tai silmien väri, kertoo
Sanna Kalmari.
– Resepti on hyvä vertauskuva ihmisenkin syntyyn: eri
resepteillä tulee erilaisia leivonnaisia ja erilaisia ihmisiä.
Kaikkien lähtökohta on sama, mutta suolaa tai sokeria voi
lipsahtaa vähän eri määriä.
– Kirjan isoveli on lyhytkasvuinen, mutta sitä ei kirjassa ole
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mitenkään alleviivattu, vaan perimästä puhutaan yleisellä
tasolla. Samalla opitaan suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden
hyväksymistä. Tämä on ensimmäinen kirja sarjassa, joka kasvaa toivottavasti vielä. Seuraavaksi olemme ajatelleet leipoa
tyttöjä ja poikia, Parisaari ja Kalmari suunnittelevat.
– Kirjan tekstillä ja kuvilla ei ole alaikärajaa, jokaisella
ikätasolla lapsi käsittää sen verran kuin käsittää, mutta
missään tapauksessa se ei vahingoita pientäkään lukijaa.
Ja tarkoitus on, että kirjaa luetaan yhdessä vanhemman
kanssa samalla keskustellen. Keskustelu on sinänsä arvokasta, ja kirja auttaa vanhempia ottamaan vaikean asian
puheeksi.
Leivotaan ihminen
Tarina: Sanna Kalmari, Ulla Parisaari
Kuvitus ja taitto: Ilona Partanen
Julkaisija: Rinnekoti säätiö, Norio-keskus 2015
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Minna Sarola tutki sosionomi (AMK) opinnäytetyössään, miten JNCL-diagnoosi vaikuttaa
perheen terveisiin sisaruksiin. JNCL on etenevä sairaus, joka kuuluu suomalaisen tautiperinnön harvinaisiin sairauksiin.

Terve sisarus

tarvitsee tukea ja tietoa
Teksti Minna Sarola, sitaatit lainauksia opinnäytetyön haastateltavilta

S

yy siihen, että lähdin tutkimaan JNCL-tautia sairastaneiden lasten sisaruksia,
löytyy omasta taustastani,
sillä olen itsekin JNCL-sairaan sisarus. Olin muutaman vuoden ikäinen, kun
Jutta-sisko sai JNCL-diagnoosin, ja 2005
oli aika jättää siskolle jäähyväiset minun
ollessani tuolloin 12-vuotias varhaisteini.
Jutan sairauden tähden perheemme
osallistui kaikille mahdollisille näkövam-

maisten lasten kursseille ja leireille. Koin
nämä säännölliset leirikäynnit ja siellä
vertaisten kohtaamiset erittäin positiivisena kokemuksena. En tietenkään silloin
8-vuotiaana osannut ajatella, mikä merkitys sillä itselleni oli. Myöhemmin olen
ymmärtänyt tapaamisten vertaistuen merkityksen ja tärkeyden. Koen, että vertaistuki oli avainasemassa sisaren sairauden
kanssa sovussa elämiseen, joten halusin
tutkia, onko muilla sisaruksilla vastaavia kokemuksia ja tuoda opinnäytetyöni

kautta terveiden sisarusten äänen esille.
Päätös tehdä opinnäytetyö juuri tästä aiheesta kypsyi, kun olin useana kesänä Näkövammaiset lapset ry:n leireillä ohjaajana. Näkövammaiset lapset ry
on myös opinnäytetyöni toimeksiantaja.

Sisaruksien kokemuksia
Tutkimukseni on laadullinen, ja kävin
sitä varten haastattelemassa kuutta JNCLsisarusta ympäri Suomea. Haastateltavat
löytyivät tuolloin Näkövammaisten Kes-

”Kun asiasta pysty
puhumaan ja siitä kerrottiin
niin tuntu että kuuluu
joukkoon. Sisarukset
kuuluvat perheeseen ja heitä
ei saisi kohdella perheen
ulkopuolisina ja siksi heillä
on oikeus tietää”

”Minulle Jutta oli maailman paras isosisko, jolta opin valtavan paljon. Koen, että sairaus oli osa Juttaa, piirre siinä missä
muutkin piirteet, kuten silmien väri, pituus
ja vahva omapäisyys. Ilman sairautta Jutta
ei olisi ollut Jutta.” (Minna Sarola)
n
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”Vanhemmat tietää, että se
sairaus on niille kova pala
purtavaks niin ne voi siitä
vähän miettii, et on se kyllä
terveelle sisarukselle ihan
samalla lailla rankkaa”
kusliitossa toimineen NCL-eritystyöntekijä Maisa Punkarin kautta. Haastateltavista puolet olivat miehiä ja puolet naisia. Ikäjakauma oli 25–45 vuotta. Jokaisella haastateltavalla JNCL-sisarus oli jo
menehtynyt. Tämä oli rajauksena siksi,
että asian kokonaisvaltainen tarkastelu
olisi mahdollista.
Haastatteluissa oli kaksi pääteemaa:
kuinka JNCL vaikuttaa terveen sisaruksen elämään ja millaista tukea sisarus tarvitsee.
Haastattelutilanteet olivat minulle ainutlaatuisia kokemuksia. Olin etuoikeutettu päästessäni kuulemaan niin rehellisiä, avoimia ja aitoja tarinoita ihmisten elämästä. Haastateltavien rohkeus
puhua kipeistäkin asioista yllätti minut
positiivisesti.
Tuloksissa käy ilmi, että JNCL vaikuttaa terveen sisaruksen elämään hyvin monella tavalla, ja asia tarvitsee käsittelemistä. Keskeisimmiksi tuloksiksi nousivat tarve vertaistukeen ja riittävään tiedon saantiin sairaudesta.

Vertaistuki auttaa ymmärtämään
omaa tilannetta
Kun omat kaverit eivät voineet ymmärtää, vertaisten kohtaaminen antoi sisaruksille mahdollisuuden kokea itsensä
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kerrankin joukkoon kuuluvaksi. Haastateltavat kokivat todella helpottavaksi
kohdata ihmisiä, jotka ovat samassa elämäntilanteessa. Jo pidemmälle edenneiden JNCL-sairaiden näkeminen oli heidän mukaan myös pelottavaa, mutta todella tärkeää taudin ymmärtämisen ja sen
etenemiseen valmistautumisen kannalta.
Jokainen haastateltavista oli vahvasti sitä
mieltä, että terveellä sisaruksella on oikeus tietää diagnoosista. Tieto auttaa sopeutumaan tilanteeseen ja se auttaa ymmärtämään esimerkiksi sisaruksen oireita, perinnöllisyyteen liittyviä kysymyksiä
ja sitä, että vanhemmilla kuluu paljon aikaa sisaruksen hoitamiseen.
Haastateltavat painottivat, että elämä
JNCL-perheessä oli sairauden tuomista
piirteistä huolimatta usein ihan tavallista
arkea. Sisarukset nahistelivat keskenään
aivan kuten ketkä tahansa normaalit sisarukset. Sairaus oli osa perhettä, mutta
paljon iloa ja onnea mahtui surun ja luopumisen rinnalle.

”Jos ois tavannu muita JNCLperheitä niin ois ollu niinkun
oikeesti ihmisiä jotka ois
ymmärtäny eikä ois ollu
vaan semmosta voi voi ja
päähän taputtelua”
Minulle Jutta oli maailman paras isosisko, jolta opin valtavan paljon. Koen, että sairaus oli osa Juttaa, piirre siinä missä muutkin piirteet, kuten silmien väri,
pituus ja vahva omapäisyys. Ilman sairautta Jutta ei olisi ollut Jutta.
Tässä olen myös siskoni vaikutuksesta.
En tiedä olisiko sosiaaliala, kehitysvammaiset asiakasryhmänä tai etenkään kyseisestä aiheesta opinnäytetyöntekemi-

nen ollut minua varten ilman niin erityistä, ainutlaatuista, maailman rakkainta isosiskoa. Matka ei aina ollut kaikista
tasaisin tai helpoin, mutta se oli silti minun itse kuljettava. Vanhemmat eivät sitä voi kulkea terveen sisaruksen puolesta. Se matka teki minusta vahvan, se matka teki minusta minut.

”Kyllä mä muistan et aluks
oli varmasti pelottavakin
nähä näitä pidemmälle
edenneitä JNCL-lapsia mut
toisaalta se oli tosi tärkeetä
nähdä koska oman sisaren
sairaus etenee että sit sä
olit jo vähän nähny ja osasit
varautua”
Opinnäytetyöni löytyy helmikuun loppuun mennessä osoitteesta www.theseus.fi nimellä Etenevän sairauden vaikutus terveeseen sisarukseen – Terve sisarus tarvitsee tukea ja tietoa.
Jos aiheeseen heräsi kysymyksiä, minuun
saa yhteyden Näkövammaiset lapset ry:n
kautta: nlt@silmatera.fi

NCL-taudit eli neuronaaliset
seroidilipofuskinoosit ovat:
• peittyvästi periytyviä
• eteneviä
• keskushermostoa rappeuttavia
JNCL ja LINCL-sairaudet kuuluvat suomalaisen tautiperinnön
harvinaisiin sairauksiin. Tällä hetkellä NCL-tautia sairastavia lapsia/nuoria on noin 50 koko Suomessa.
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Laura Kalola on taideteollinen esinemuotoilija ja ohjaustoiminnan
artenomi, joka suunnitteli lautapelin näkövammaisille lapsille.

Tiesitkö, että myyrät
ovat heikkonäköisiä?
Teksti Laura Kalola

Aloin suunnitella näkövammaisille soveltuvaa lautapeliä viisi vuotta sitten opiskellessani esinemuotoilua Lahden Muotoiluinstituutissa. Nyt tuotekehitysprojekti on loppuvaiheessa. Näkövammaisille lapsille ja nuorille suunnattu ”Myyrät”peli on lähes valmis kaupallisille markkinoille.

P

erinteisten lautapelien pelaaminen on mielestäni erinomainen syy yhdessäoloon perheen
ja ystävien kanssa. Myyrät-peliä suunnitellessani huomasin, että lähes
kaikki yleisimmät lautapelit perustuvat
näköaistin kautta saatavaan informaatioon. Sokeita ja heikkonäköisiä ihmisiä ei
juuri oteta huomioon lautapelejä suunniteltaessa.
Tavoitteenani oli kehittää vähintään
neljän hengen lautapeli, jota näkövammaiset ja normaalinäköiset voisivat
pelata yhdessä. Tutkiessani asiaa, sain
selville, että suurin osa näkövammaisille
lapsille suunnatuista peleistä on tarkoitettu esikoulu-ikäisille. Näkövammaisille
kouluikäisille ja nuorille suunnattuja kaupallisia lautapelejä ei löydy ollenkaan,
joten halusin suunnitella pelin tälle kohderyhmälle.

Game4All
Sain suuntaviivat suunnittelutyöl-
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leni näkövammaisten lasten ohjaajilta
ja opettajilta vieraillessani Jyväskylän
Näkövammaisten koululla vuonna 2010.
Kun suunnittelutyöni oli edennyt pelin
ensimmäiseen prototyyppiin, testasimme sitä alustavasti koulun 3–9-luokkalaisten oppilaiden kanssa.
Tämän jälkeen yksinkertaistin pelilaudan mallia teollista tuotantoa varten. Pelin nimeksi tuli ”Game4All”. Lähetin pelin prototyypin vuonna 2011 Expomarkin järjestämään Apuvälineiden
ideakilpailuun, jossa etsittiin arkeen ylellisyyttä tuovia apuvälineitä. Pelini idea
voitti Apuväline-kilpailun, sillä seurapelin pelaaminen tukee yhdessäoloa ja
tuo arjen ylellisyyttä perheisiin, joissa on
näkövammainen lapsi tai aikuinen.
Jatkoin edelleen tuotekehitysprojektia, koska halusin parantaa pelilaudan
tuntumaa ja lisätä pelilautaan kolmiulotteisuutta. Sain käsiini pelin parannellut,
kokopuiset prototyypit loppuvuonna
2014 ja aloin testata niitä opinnäytetyöni

merkeissä keväällä 2015. Testaajina toimivat 8–22-vuotiaat näkövammaiset lapset ja nuoret. Tutkimukseni yhteistyökumppaneina toimivat Tampereen Näkövammaiset ry, Näkövammaiset lapset ry
sekä Onerva Mäen koulu.

Myyrät peli
Opinnäytetyöni tuloksena syntyi näkövammaisille, kouluikäisille lapsille ja nuorille soveltuva, neljän hengen ”Myyrät”peli, jonka alaikäraja on noin kahdeksan
vuotta. Pelaajien on tarkoitus kerätä pui-
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Tampereen Oo mun kaa! -kerholaiset tetasivat Myyrät-pelia pikkujouluissaan.
n

selta pelilaudalta myyriä. Se pelaaja, joka
on kerännyt tarvittavan määrän myyriä ja
päässyt maaliin ensimmäisenä, on voittaja. ”Myyrät”-peliä pelaamalla voi kehittää hienomotorisia taitoja, joten sitä on
mahdollista käyttää opetus- ja kuntoutustarkoituksiin.
Olen projektini varrella oppinut paljon
näkövammaisuudesta ja saanut kokemusta etenkin näkövammaisten lasten ja
nuorten ohjaamisesta. Näkövammaisten
tarpeet huomioivia lautapelejä on mahdollista valmistaa, kun peliin käytetään
oikeanlaisia materiaaleja, rakenteita ja
väriyhdistelmiä. Pelisääntöjen on oltava
yksinkertaiset. Lisäksi tarvitaan innostava
ohjaaja, joka tutustuttaa pelaajat pelilautaan, selostaa pelin tapahtumia, ylläpitää
kannustavaa ilmapiiriä ja näin edesauttaa pelikokemuksen onnistumista.
Tällä hetkellä ”Myyrät”-peli on valmis
tuotantoon. Lautapelini on kansainvälinen tuote, sillä pelisäännöt on helppo
kääntää sekä englanninkielelle että pistekirjoitukselle. Etsinkin pelille parhaillaan valmistajia ja kartoitan rahoitusmahdollisuuksia.
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Laura Kalola toimii ohjaajana Tampereen Oo mun kaa! -kerhossa.

Oo mun kaa! on hieno kerho
Tampereen Oo mun kaa! -kerhon pienryhmässä on mielestäni hyvä ryhmähenki, ja
jokaisen lapsen rooli on tärkeä. Ryhmässä harjoitellaankin paljon kuuntelemista, keskustelemista ja toisten mielipiteiden kunnioittamista. On hienoa, että Oo mun kaa!
-kerhon avulla näkövammaiset lapset voivat luoda kaverisuhteita, kokea iloa yhdessä
tekemisestä ja saada uusia kokemuksia turvallisessa ilmapiirissä. Ohjaajia on paikalla
joskus jopa enemmän kuin ohjattavia!
Näkövammaisten lasten ohjaaminen Oo mun kaa! -kerhossa on ollut hyvin erilaista
verrattuna aikaisempiin ohjauskokemuksiini, ja olen sen myötä saanut valtavan hyvää
työkokemusta. Näkövammaisia lapsia ohjatessa on oltava koko ajan läsnä ja kyettävä eläytyvään vuorovaikutukseen. Alussa näkövammaisten lasten ohjaaminen tuntui jännittävältä, mutta kokemuksen karttuessa myös itsevarmuuteni ohjaajana on
lisääntynyt. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata, sillä ohjaajat saavat tukea myös toisiltaan. Tärkeintä on avoin mieli ja kiinnostus kerholaisia kohtaan.
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Vammaisen
pysäköintilupa
Vammaisen pysäköintiluvan hakupaikka muuttui vuoden vaihteessa. Pysäköintilupa
haetaan 1.1.2016 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palvelutuottajan Ajovarma Oy:n palvelupisteistä. Poliisin ennen 1.1.2016 myöntämät luvat ovat kuitenkin voimassa lupaan merkityn voimassaoloajan mukaisesti.

V

ammaisen pysäköintiluvan saantiperusteisiin ei
tule muutoksia. Tieliikennelain mukaan lupa voidaan myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle
tai vaikeavammaisen henkilön kuljettamista varten. Lupa on henkilökohtainen ja sitä voi hakea myös autoton ja ajokortiton henkilö. Luvan voi saada myös vaikeavammaisen lapsen kuljettamista varten.
Näkövammaiselle lupa voidaan myöntää jos näön tarkkuus paremmassa silmässä on enintään 01 tai näkökyky
kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen (haittaaste vähintään 85 %). Pysäköintilupa on voimassa enintään 10 vuotta.
Pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymisen
arvioi edelleen lääkäri. Luvan myöntämistä varten on
otettu käyttöön erillinen lääkärinlausuntolomake. Vuoden 2016 alusta myönnettävien pysäköintilupien kääntöpuolella ei enää ole luvanhaltijan valokuvaa eikä allekirjoitusta. Pysäköintilupa postitetaan asiakkaalle kotiin.
Kun pysyvän vamman perusteella myönnetty pysäköintilupa on päättymässä, uusi lupa myönnetään aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Tällöin aikaisempi lupa
pitää esittää hakemuksen jättämisen yhteydessä. Muussa
tapauksessa vaaditaan uusi lääkärinlausunto. Trafi alkaa
pitää valtakunnallista rekisteriä uusista vammaisen pysäköintiluvista 1.1.2016 alkaen. Tätä aiemmin myönnettyjä
lupia ei kuitenkaan siirretä rekisteriin, vaan näitä tietoja
säilytetään jatkossakin poliisilaitosten omissa arkistoissa.
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Vammaisen pysäköintiluvan sähköinen
hakeminen
Voit hakea vammaisen pysäköintilupaa myös Trafin sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta (1.2.2016 lähtien).
Sähköisen palvelun kautta voit hakea uutta vammaisen
pysäköintilupaa ja aikaisemman pysäköintiluvan uudistamista.
n Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla.
n Täytä hakemus ja lisää mahdolliset liitteet (voit toimittaa liitteet myös postitse Ajovarman Helsingin Herttoniemen palvelupisteeseeen).
n Maksa vammaisen pysäköintilupa verkkopankkitunnuksilla.
n Pysäköintiluvan kaksoiskappaletta voit kuitenkin hakea
vain Ajovarman palvelupisteestä.
Vuoden 2016 alusta alkaen neuvontaa ja ohjeita vammaisen pysäköintiluvan hakemisesta ja luvan käyttöoikeuksista saa tarvittaessa Ajovarma Oy:n palvelupisteistä eri
puolella maata www.ajovarma.fi/lupapalvelut sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista,
puhelin 029 534 5125, www.trafi.fi/ajoneuvovero

Mihin lupa oikeuttaa pysäköimään
Lupa oikeuttaa pysäköimään yleisillä alueilla
1) vammaisille henkilöille tarkoitetuille pysäköintipaikoille
2) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta,
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3) alueelle, missä on pysäköinti kielletty liikennemerkki
tai pysäköintikieltoalue liikennemerkki,
4) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi.
Pysäköitäessä lupa on asetettava näkyvälle paikalle
autossa tuulilasin sisäpuolelle. Aivan mihin tahansa pysäköintiin lupa ei oikeuta. Yleisiä virheitä ovat esimerkiksi
jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköiminen sekä pysäyttäminen kielletty -liikennemerkin laiminlyönti, varatuille
paikoille pysäköinti ja virheellinen pysäköinti yksityis
alueella.
Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään
yksityisalueelle. Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman
omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Yksityisillä alueilla
pysäköintiä koskevat määräykset on kuitenkin ilmaistava
selvästi havaittavalla tavalla (tieliikennelaki 28 § 3 mom.).
Julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastot, Kela, poliisi, verotoimisto, terveyskeskus, koulu, kirjasto ymv.) yksityisillä pysäköintipaikoilla tulee kuitenkin
huolehtia siitä, että vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinti mahdollistuu (maankäyttö- ja rakennusasetus 53 §).
Yksityisiä alueita, kiinteistöjä ja pysäköintipaikkoja ovat
yleensä sairaaloiden, ostoskeskusten, parkkitalojen, oppilaitosten, lentokenttien, asuintalojen jne. pysäköintialueet. Yksityisillä pysäköintialueilla ja kiinteistöissä luvalla
pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia,
joten on aina syytä varmistaa mihin ja miten lupa oikeuttaa pysäköimään. Esimerkiksi monet kauppakeskukset,
tavaratalot ja oppilaitokset myöntävät joko pysyvän tai
kertaluonteisen pysäköintiluvan. Luvan saa yleensä neuvonnasta tai palvelupisteestä vammaisen pysäköintilupaa
näyttämällä.
Yksityisillä pysäköintialueilla on syytä noudattaa yksityisen alueen tai kiinteistönomistajan määräämiä pysäköinnin ehtoja, määräyksiä ja liikennemerkkejä. Jos yksityisellä alueella on määräys pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta, kiekkoa on pysäköintiluvan lisäksi käytettävä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä on
muutama lyhytaikainen pysäköintipaikka merkittynä lii-
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kuntavammaisen tunnuksella ja pysäköintikiekon vaatimuksella, joten oikeuteen pysäköidä kyseessä olevaan
paikkaan vaaditaan sekä vammaisen pysäköintilupa että
pysäköintikiekko osoittamaan pysäköinnin määräaikaa.
Samoin jos yksityisellä alueella on esimerkiksi määritelty,
että vieraspaikalla saa pysäköidä vain 4 tuntia, parkkikiekkoa tulee myös silloin käyttää.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta
Voit hakea vammaisen pysäköintilupahakemuksen yhteydessä vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Ilmoita
siinä tapauksessa hakemuksessa verovelvollisen henkilötunnus sekä sen ajoneuvon rekisteritunnus, jolle haet
vapautusta.
Vapautusta voi hakea uuden pysäköintiluvan ja aikaisemman pysäköintiluvan uudistamisen yhteydessä,
mutta ei kaksoiskappalehakemuksen yhteydessä.
Jos olet uudistamassa aikaisempaa pysäköintilupaa ja
sinulla on voimassa oleva vapautus ajoneuvoveron perusverosta (vammaisen pysäköintiluvan perusteella), vapautusta on haettava samassa yhteydessä uudestaan, koska
vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintiluvan voimassaoloaikaan.
Jos et ole hakenut verovapautusta pysäköintiluvan
yhteydessä, voit hakea vapautusta postittamalla verovapautushakemuksen erikseen Trafiin tai hakemalla vapautusta sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta. Ajovarmasta
ei voi hakea pelkkää verovapautusta.
Vapautusta ajoneuvoveron perusverosta voidaan
hakea takautuvasti enintään 3 viimeiseltä verokaudelta.
Vuoden 2016 aikana tulee mahdolliseksi hakea vapautusta ajoneuvoverosta myös Trafin Oma asiointi -palvelun
kautta. Palvelun käyttöönoton tarkemmasta aikataulusta
tiedotetaan myöhemmin.
Lähteet:
www.ajovarma.fi/lupapalvelut
www.trafi.fi/ajoneuvovero
Tieliikennelaki ja -asetus
Maankäyttö- ja rakennusasetus
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Minja
Lähtölupa
kiitos!
n

Minja Survonen on piikkiöläinen syntymäsokea nuori.

Y

ksi vakiolauseistani on: ”en ainakaan ole
passiivinen”. Sen on lähipiirini saanut huomata kerran ja toisenkin. Olen löytänyt itseni monta kertaa mitä erilaisimmista tilaisuuksista syntetisaattorin kokoamisen ja
tieteiskirjakeskustelun väliltä. Se ei olisi ollut mahdollista, jos vanhempani olisivat
toppuutelleet ja estäneet minua lähtemästä.
En saanut osakseni kiitosta, kun halusin 14-vuotiaana
lähteä erään internetissä toimivan keskustelufoorumin
jäsenten tapaamiseen itsekseni. Sitä en saanut tehdä,
vaan vanhempani suostuivat lähtemiseeni, jos ottaisin
avustajan mukaani. Yksi kerta avustajan kanssa riitti, ja
seuraavaan tapaamiseen sain mennä itsekseni.
Olen oppinut, että vanhemmilta heruu lähtölupa eri
menoihin helpommin, jos otan avustajan mukaan. Se on
ollut monta kertaa kompromissiratkaisu. Uskon silti, että
avustajan kanssa jonnekin lähteminen opettaa itsenäisemmäksi verrattuna vanhempien kanssa lähtemiseen,
koska avustajat toisinaan jättäytyvät helpommin takaalalle eivätkä puutu tekemisiini.
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Ymmärrän, miksei minun annettu lähteä 14-vuotiaana yksin jokaiseen löytämääni tapahtumaan, ja myönnän vanhempien olleen oikeassakin. Siitä huolimatta pääsin moneen paikkaan, ja olen tyytyväinen, ettei minua
yleensä ylisuojella. Ajattelen, että sopiva liikkumavapaus
ja itsenäisyys kulkevat käsi kädessä.
Kyllähän joku voisi sanoa, ettei ole järkevää päästää
ikäistäni yli sadan kilometrin päähän kylään puolitutun
luo. Voisihan joku todeta: ”mitäs minä sanoin”, kun seisoin
lukkojen takana kansanmusiikkikurssin majoitusrakennuksessa, ja avustaja haki infotiskiltä toista avainta. Kumpikin kuvaamistani reissuista sujui hyvin, ja olin tyytyväinen saadessani lähtöluvat.
Vanhempien ja jälkikasvun mielestä sopiva liikkumisvapaus voi tarkoittaa hieman eri mittaluokan asiaa. Ainoa
ratkaisu on keksiä näkemyseroille välimuoto. Jos jälkikasvu myöntää vanhempien estelyssä jonkin järkisyyn, ja
vanhemmat hellittävät hiukan suojeluviettiään, kompromissi voi jo häämöttää. On jo askel, kun vanhemmat eivät
tule joka paikkaan mukaan, vaan soittelemalla perään
varmistavat, että kaikki on hyvin.
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Kesätöihin taas
Teksti Ville Ukkola/Työllisyyspalvelut/NKL

N

yt on se aika vuodesta, kun kesätöistä melskaaminen tulee jälleen ajankohtaiseksi. Lehtiin ilmestyy juttuja, joissa muistutetaan nuoria hakemaan kesätöitä ajoissa ja opettajat, vanhemmat
sekä muut vastaavat (allekirjoittanut mukaan lukien) patistelevat nuoria työnhakuun ja muistelevat omia kesätyökokemuksiaan silloin kun kaikki oli paljon paremmin.
Näkövammaisen työllistymisen kannalta työelämään
kiinnittyminen on olennaisen tärkeää. Vaikka koulutus olisi kuinka hyvä, työnantajat karsastavat ammattilaista rekrytoidessaan sellaisia hakijoita, joilla ei ole päivääkään työkokemusta. Opintojen aikaiset harjoittelut
tarjoavat mainion mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan työnantajalle ja niistä usein poikii aivan oikeitakin työpaikkoja, jos vaan yrityksen ja työntekijän intressit ja kemiat kohtaavat. Opintojen aikaisten harjoittelujen
varaan ei työllistymistä voi kuitenkaan laskea.
Laadukkaat harjoittelupaikat saattavat, varsinkin pienillä paikkakunnilla, olla kiven alla ja kilpailu niistä kovaa.
Valitettavan moni päätyykin tekemään työharjoittelunsa
sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla ei ole mahdollisuutta, tai edes halua, palkata nuorta valmistumisen jälkeen. Työharjoittelupaikka tulisi aina pyrkiä valitsemaan
opintojen jälkeinen työllistyminen mielessä. Opiskelijan
tulisi miettiä tarkasti, onko yrityksellä mahdollisuuksia
palkata hänet joskus tulevaisuudessa. Jos vastaus edelliseen on kyllä, siirtyy pallo opiskelijalle ja on hänen vuoronsa käyttää työharjoitteluaika niin, että harjoittelun jälkeen kaikki yrityksessä pitävät häntä aikaansaavana huipputyyppinä, jonka houkutteleminen palkkalistoille olisi
yritykselle todellinen voitto.
Työelämäkohtaamisia tulisi opintojen aikana olla mahdollisimman paljon. Työharjoittelujen lisäksi niitä voi järjestää itselleen menemällä töihin. Töitä voi tehdä viikonloppuisin, iltaisin, lomien aikana ja kesäisin. Töitä voi
tehdä oman jaksamisen puitteissa – toisille riittää pari
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iltaa kuukaudessa, toisten työhaluja joutuu jarruttelemaan. Kesätöiden ei tarvitse kestää koko kesää, muutama
viikko riittää mainiosti aluksi. Töiden määrää voi sitten
kasvattaa iän karttuessa.
Kesätyö, niin kuin kaikki työelämäkohtaamiset, on mahdollisuus tehdä vaikutus työnantajaan. Hyvän vaikutuksen tehneet kesätyöläiset saatetaan pyytää takaisin töihin
seuraavana kesänä. Jos kaikki menee hyvin, kesätyöläinen palkataan vakituiseksi valmistuttuaan. Edellä kuvattu
dynamiikka pätee tietenkin laajemminkin työhön ja työelämäkohtaamisiin. Työnantaja ottaa töihin sellaisia ihmisiä, joiden kykyyn tehdä vaaditut työt hän luottaa.
Tehokas työelämään siirtyminen tapahtuu parhaiten
pienin askelin opintojen aikana. Jos työelämään harjaantuu jo opintojen aikana, on paljon valmiimpi siirtymään
sinne täysipainoisesti opintojen päätyttyä. Vastavuoroisesti täysipainoiseen työelämään siirtyminen kertarysäyksellä opintojen päätyttyä on vaikeaa, jos työelämä on jäänyt opintojen aikana vieraaksi.
ville.ukkola@nkl.fi
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Sokeain lasten tuki ry

S

okeain lasten tukiyhdistyksessä eletään tällä hetkellä aktiivista aikaa lomien järjestelyissä. Toiminnanjohtaja Rilla Aura-Korpi on hoitanut etukäteisjärjestelyjä, varannut majoitusta ja tilannut
matkalippuja. Monelle perheelle on tullut sähköpostia ja
loman tarpeista on keskusteltu.
Toivomme, että kaikki perheet, joiden lapsi on alle
12-vuotias ja jotka tarvitsevat tuettua lomaa joko tänä
vuonna tai ensi vuonna, ovat nyt yhdistykseen yhteydessä.
Sokeain lasten tukiyhdistys järjestää vuosittain noin
22 lomaviikkoa, joiden rahoitus tulee Sokeain Lasten Tukisäätiöltä. Tuettuja lomia lapsiperheille järjestää myös
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto RAY:n rahoituksen
turvin (vuosittain noin 220 lomaviikkoa).
Viime vuosina yhdistyksemme hallituksessa on keskusteltu yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta näkövammaisten lasten perheiden jaksamiseen. Yhdistyksen erityistoiveena on, että juuri ne perheet, joiden elämäntilanne ei mahdollista itse kustantaen koko perheen
lomaa tai loman organisointiin ei juuri tällä hetkellä ole
voimia, olisitte yhteydessä Rilla Aura-Korpeen. Sähköposti tai soitto riittää. Näin pääsemme alkuun juuri teidän perheenne loman valmistelussa.
Tuettujen lomien tavoitteena on tukea perheitä jaksamaan ja antaa mahdollisuus koko perheen yhteisiin rentoihin hetkiin. Loman ei tarvitse toteutua satojen kilometrien päässä kotoa, kiireetön yhdessäolo on tärkeintä. Lomalla lapsi saattaa tutustua myös uuteen kaveriin tai saada intoa uuden harrastuksen aloittamiseen.
Lomien lisäksi Sokeain lasten tuki ry järjestää keväällä kaksi ulkoilutapahtumaa SUKSILLE Ellivuoressa sunnuntaina 6.3. ja SUKSILLE/LUISTELLEN Pajulahdessa
lauantaina 12.3.
ILO LIIKKUU – tanssiva perheloma tarjoaa kokemuksia koko perheelle. Lomat toteutuvat 19.–22.10. Ruissalon kylpylässä Turussa ja 3.–6.11. Kaisankodissa Espoossa. Näihin tapahtumiin valitsemme osallistujat hakemusten perusteella. Toinen loma kouluikäisten ja toinen alle
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kouluikäisten lasten perheille. Molemmille lomille pääsee 3–5 perhettä, kun tavallisesti lomillemme osallistuu
vain kaksi perhettä. Tällä lomalla kukin liikkuja saa nauttia tanssista omista lähtökohdistaan käsin yhdessä muun
porukan kanssa.

Hae lomalle:
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com
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Tapahtumat ja lomat, joilla on tilaa yhdelle tai useammalle perheelle
6.3. SUKSILLE Ellivuoreen
12.3. SUKSILLE/LUISTELLEN Pajulahteen
24.–27.3. Kevättalven taikaa, Möhkö, Ilomantsi
10.–2.6. Seikkisrock, Turku ja Naantali
12.–16.6. Laineiden liplatusta ja kavion kopsetta, Ilomantsi
11.–15.7. Täyshoitolaloma Backaro, Nötö, Nauvo
19.–23.7. Purjehdusta ja merellistä tunnelmaa, Kemiö
3.–8.8. Kullanhuuhdontaa ja kädentaitoja, Lemmenjoki
9.–11.8. Luontoloma, Luomajärven hevoskievari, Ikaalinen
7.–11.9. Luontoloma Jänissaaressa, Möhkö, Ilomantsi
9.–11.9. Luontoloma opaskoirakoita mukana, Örö, Kemiö
19.–22.10. ILO LIIKKUU, Ruissalo, Turku

KUVAT: RILLA AURA-KORPI

28.6.–2.7. Ahvenanmaa, Eckerö

3.–6.11. ILO LIIKKUU, Kaisankoti, Espoo
11.–13.11. Kylpyläloma, Peurunka, Laukaa
21.–24.11. Joulupukin maa, Rovaniemi
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Suksille ja luistimille
Suksille-tapahtuma Näkövammaisten
lasten ja nuorten perheille
n Ellivuori sunnuntaina 6. maaliskuuta 2016

klo 11.00–15.30.
n Kutsumme laskettelevia perheitä tai lajista kiinnostuneita perheitä uuteen tapahtumaan. Tule ulkoilemaan,
osallistumaan ja oppimaan uutta!
n Tiedossa on hiihdonopetusta suksilla, lumilaudalla tai
laskettelukelkalla.
n Ellivuoreen on Tampereelta 40 minuutin, Porista reilun
tunnin ja Turusta vajaan kahden tunnin ajomatka.
n Suksille on ilmainen tapahtuma, jossa tarjoamme etukäteen ilmoittautuneille, näkövammaisen lapsen lasketteluvälineet, hissiliput ja hiihdonopetusta pikkuryhmissä,
(lajeina laskettelu/lautailu, Special Olympics alppihiihto
tai soveltavan alppihiihdon ratalaskun harjoittelua klo
11–13 ja klo 14.30–15.30).
n Hiihtokoulutuntia varten meidän on tärkeää tietää laskettelukokemuksesta ja onko oppilas pysty- vai kelkkalaskija. Opetukseen osallistuminen edellyttää omaa laskettelevaa avustajaa.
n Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.
n Muille perheenjäsenille välineet ja hissiliput alennettuun hintaan, klo 10.30–15.30 hissilippu 18 € ja välinevuokra 18 €. Ruokailu on omakustanteinen. Alueella on
kahvila/ravintola sekä grillikota omille eväille.
Ilmoittautumiset sähköpostilla tai postitse
lauantaihin 20.2. mennessä:
Rilla Aura-Korpi, info@sokeainlastentuki.com,
tai Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
Tiedustella voi myös puhelimitse 040 5211 693.
n Ilmoittautumisen yhteydessä tärkeä kertoa:
n Näkövammaisen lapsen nimi, ikä ja onko lapsi pysty- vai
kelkkalaskija (pyörätuolin istuinkoko)
n Kaikkien välineitä vuokraavien (nimi, pituus, paino ja
monon koko)
n Kiinnostus ratalaskuun tai sen kokeiluun
n Opaslaskijan ja näkövammaisen lapsen laskettelukokemus (opaslaskijan hissillippu on 0€)
n Muut asiat, jotka järjestäjien olisi hyvä tietää
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n Kuinka

monta perheenjäsentä/läheistä on tulossa
mukaan?
n Yhteystiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
n Vahvistus ja opetuksen aikataulu lähetetään osallistujille
sähköpostitse 1.3. mennessä.
Lisätiedot myös:
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, 050 591 8167.
Soveltava Suomi Slalom -kilpailu
6.3. klo 13.00 alkaen.
Tule osallistumaan ja seuraamaan kisaa.
Lisätiedot: Ellivuori ski team/Jani Järvelin,
040 558 6604, jani.jarvelin@wippies.fi

Luistimille, suksille ja uimaan
n Perhetapahtuma

lauantaina 12.3. klo 11–16
Pajulahti Nastola,
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola.
n Tule ulkoilemaan, osallistumaan ja oppimaan uutta!
n Ohjelmassa klo 11 alkaen buffet lounas,
jonka jälkeen jäähallissa luistelua klo 12.30–14.00
n Lainattavissa Malikkeen apuvälineitä ja osaavaa ohjausta.
n Luistelun sijasta voi myös hiihtää ja saada ohjausta murtomaahiihdossa sekä ulkoilla.
n Omat luistimet ja sukset mukaan.
n Klo 13.30–15.00 uintia ja saunomista uimahallissa, jonka
jälkeen vapaata yhdessäoloa.
n Sokeain lasten tuki ry järjestää ohjelman sekä tarjoaa
lounaan.
n Perheet kustantavat itse matkat ja välipalat.
Ilmoittautumiset torstaihin 18.2.2016 mennessä:
info[at)sokeainlastentuki.com
Tiedustelut
Rilla Aura-Korpi 040 5211693
n Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa:
n Erityislapsen nimi, ikä ja haluaako hän luistella vai hiihtää
n Haluatteko osallistua hiihdonopetukseen
n Muut asiat, jotka järjestäjien olisi hyvä tietää
n Kuinka monta perheenjäsentä/läheistä on tulossa mukaan?
n Yhteystiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
n Liikuntakeskus
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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

RILLA AURA-KORPI

www.silmatera.fi

