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Mukavasti
marginaalissa

M

oni on näinä aikoina työelämän ulkopuolella, mutta ei silti syrjäytynyt tai tarpeeton. Omaa hyödyllisyyttään ei kannata mitata rahassa eikä asemassa.
Useimmat meistä haluavat tuntea olevansa tarpeellisia tavalla
tai toisella. Kun joku tarvitsee meitä, elämämme saa ikään kuin
vähän isomman oikeutuksen ja merkityksen. Pienten lasten äideille ja isille tarpeellisena oleminen lankeaa luonnostaan; joskus jopa jaksamisen äärirajoille asti. Mielekäs työ, vaativa luottamustehtävä tai hyvä parisuhde voivat nekin antaa tunteen omasta tarpeellisuudesta.
Lastemme kohdalla toivomme tietenkin, että he opiskelevat, hankkivat ammatin ja työn. Monelle, niin näkövammaiselle kuin näkevällekään nuorelle, tällainen
normiputki ei avaudu tai siinä on vähintäänkin tukoksia.
Se tosiasia, että yli 80 % näkövammaisista lapsista ja nuorista on tavalla tai toisella monivammaisia, antaa osviittaa siitä, että kaikkien resurssit eivät riitä pitkälle opintielle ja sitä kautta työelämään. Sosiaalisten suhteiden solmiminen voi sekin
olla hankalaa. Silti nämä nuoret eivät väistämättä ole syrjäytyneitä ja tarpeettomia.
Jokaiselle voi löytyä oma paikka elämässä, ja elämälle mielekäs sisältö.
Työ on hyvä kivijalka, joka antaa päiviin rytmin ja tuo mukanaan myös vapaaajan. Työtä tehdessään ihminen voi tuntea olevansa tarpeellinen ja hyödyksi. Mutta työn ei tarvitse olla kahdeksantunnin päivittäistä palkkatyötä. Se voi olla yhtälailla osa-aikaista, tuettua tai vaikka vapaaehtoistyötä. Niin paljon ja pitkälle kuin
itse kunkin resurssit kantavat.
Työn lailla merkitystä elämään tuo, kun tuntee itsensä tarpeelliseksi omassa sosiaalisessa kontekstissaan, kun auttaa ystävää tai toimii järjestössä. Joskus riittää, että
on kuuntelijana jollekulle toiselle, antaa hymyn tai vie roskat ulos. Syrjäytyminen
on oikeastaan sitä, että ei saa olla hyödyksi kenellekään tai millekään.
Näkövammaisten Keskusliiton tämän vuoden teema on Oikeus
opiskella, jossa kiinnitetään huomiota opiskelun esteettömyyteen ja niihin nuoriin, jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen ja
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tärkeä teema. Ja hienoa, että
meillä näkövammaispiireissä on jo niin monia nuoria ja aikuisia, jotka ovat esimerkillään näyttäneet, että vammaisena voi päästä pitkälle, kun halua ja paloa riittää. Muistetaan silti, että myös niillä nuorilla, joille opiskelu
tai työ ei voi olla realistinen tavoite, on oikeus olla arvostettuja ja tarpeellisia. Annetaan heille tilaisuus näyttää mihin he pystyvät kukin omalla
erityisellä tavallaan.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja
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Teksti Leena Honkanen

”Älkää surko sitä, mikä meni pois, vaan iloitkaa siitä, mitä teillä oli.” Minusta se on vallan
kauniisti sanottu ja surun keskellä niitä iloisiakin asioita toki oli, sanoo Sanna Aaltonen.

K
KUVAT LEENA HONKANEN & AALTOSTEN KOTIALBUMI

un tyttäreni Terhi kuoli 15-vuotiaana vuonna
2005, jotkut lohduttivat,
että surun kanssa oppii
elämään. Silloin ajattelin,
että se on sekopäiden puhetta. Nyt, yhdeksän vuotta myöhemmin, surun kanssa on oppinut
elämään, mutta tuska hyökyy päälle vieläkin aika ajoin.
– Terhi oli kymmenvuotias, kun opettaja koulussa huomasi, että hänen näössään oli tapahtunut muutos. Hän lähetti
Terhin kouluterveydenhoitajalle ja tämä
taas kiireellisenä eteenpäin sairaalan lääkärille, Sanna Aaltonen muistelee. Diagnoosi oli yksi pahimmista mahdollisista,
aggressiivinen spinocerebellaariataksia,
jonka etenemisen myötä Terhin näkö ja
liikuntakyky heikkenisivät. Lääkäri totesi, että ”lellikää lastanne.” Silloin tiesin,
että ennuste ei ole hyvä.
– Vaikka monet sanovat, että ihminen
kärsii siitä, minkä tietää, minulla oli valtava tarve saada selville, mitä Terhille todella oli tapahtumassa ja miten tauti etenisi. MS-liiton sivuilta löysin hakemani. Se oli tietenkin shokki. Miksi se sat-
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tui juuri meille tänne Mäntytielle, metsän keskelle?

Se vaikein hetki
– Terhin sairaus eteni nopeasti, kukonaskelin. Kun olisi tarvittu valkoista keppiä, tarve meni nopeasti ohi liikuntakyvyn heiketessä. Tavallinen koulu vaihtui
internaattiin. Terhi oli viikosta neljä päivää Lammin Ronnilla, kehitysvammais-

n

Terhi rippikuvassaan vuonna 2004.
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ten hoitoyksikössä, jossa oli koulu ja muita palveluita.
– Vaikka meillä oli tiedossa, että Terhin elämä ei olisi kovin pitkä, kuolema tuli kuitenkin yllätyksenä. Vielä sunnuntaiiltana hän jutteli tuossa meidän sohvalla
– sairaus ei vaikuttanut mitenkään hänen
henkiseen suorituskykyynsä. Maanantaiaamuna lähetin hänet Ronnille ja tiistaiaamuna sieltä soitettiin. Kun soitto tuli,
niin ajattelin, että mitähän ne sieltä soittavat – Terhi oli kuollut. Huusin tuskasta.
– Meitä pyydettiin hankkimaan arkku ja noutamaan Terhi. Toimin kuin sumussa, en edes ymmärtänyt, miksi olemme ostamassa arkkua. Koululla puimme
Terhin isän kanssa hänet hautaan. Laitoin hänen lempikorunsa hänen kaulalleen ja arkkuun mukaan hänen tädiltään
saamansa mustan pantterin. Annoin lapseni poskelle viimeisen suudelman ja sitten hänet tuotiin kirkolle vainajien huoneeseen.

– Mieheni Kari nosti pihallamme lipun puolitankoon. Näin pienellä kylällä
sana Terhin kuolemasta levisi nopeasti
ja kotiimme alkoi tulvia kukkia, adresseja ja kortteja. Kaikki osoittivat myötätuntoa, sellaisetkin ihmiset, joita tuskin
oli tavannut. Se lohdutti siinä pohjattomassa surussa.

Kun voimat loppuvat
– Kun Terhi sairasti, oli jaksettava. Tuona aikana kävin pari kertaa psykiatrilla, muuta ulkopuolista tukea henkiseen
pärjäämiseeni en saanut. Jotkut sanoivat, että ”sinä olet niin vahva.” Olin, kun
oli pakko olla.
Vaikka psyyke pysyi koossa, ruumis
reistaili. Milloin selkä, milloin jokin muu
paikka petti ja käski pysähtymään.
– Vasta kun Terhi kuoli, annoin itselleni luvan romahtaa ja sairastuin keskivaikeaan masennukseen. Joskus ihmettelen, millaista se vaikea sitten voikaan

olla. Parin vuoden ajan söin lääkkeitä ja
olin henkisesti pohjalla.
– Olin sairauslomalla ja pysyttelin kotona. Valoa ei näkynyt missään, itketti ja
väsytti niin paljon, että jos näin roskan
lattialla, en jaksanut nostaa sitä ylös. En
halunnut puhua, enkä pystynyt nukkumaan. Onneksi ystävät ymmärsivät ja sanoivat, että sano vaan jollet jaksa puhua,
niin soitellaan toisen kerran.
– Terhin sisarukset reagoivat myös
omalla tavallaan. Terhin vanhempi sisar, silloin 17-vuotias Heidi, oli jo Terhin
sairastaessa mennyt murrosiän vaikeimman kautta; nuorempi veli, Ilkka, joka oli
kahdentoista vanha Terhin kuollessa, oli
vähän rauhallisempi luonne.

Aika kulkea eteenpäin
– Kotona, surun ja masennuksen keskellä, minulla kuitenkin oli hyvä parisuhde,
lapset ja työ. Nykyinen mieheni oli tullut elämäämme jo ennen Terhin sairastu-

”Terhin kuoleman jälkeen olen
tullut niin itkulle herkäksi, että
en pysty menemään kirkkoon
kuuntelemaan edes joululauluja. Kun oli Ilkan viimeinen alaasteen kevätjuhla, siellä laulettiin tietysti kaikkia kauniita
lasten ja nuorten virsiä. Itkin
ja nyyhkin niin vuolaasti, että
ihmiset kääntyivät katsomaan.
Varsinkin uskonnolliset kauniit
laulut laukaisevat kaipuun ja
itku tulee varmasti.”
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Elämän oli kuitenkin jatkuttava. Viisi vuotta Terhin kuolemaan jälkeen Sanna Aaltonen
lähti opiskelemaan, mikä antoi
elämään uutta sisältöä. Perhe
on tärkeä ja tyttärenpoika tuo
mummin luokse tullessaan lapsuuden iloa ja eloa elämään.
Sannan työ perhepäivähoitajana takaa sen, että arkipäivisin kodissa on hilpeää vilskettä
riittämiin.

mista ja hän on jaksanut kulkea rinnallani kaikkien noiden vaikeiden vuosien yli.
Ystävien ja läheisten verkostoon olen voinut myös aina tukeutua, mutta yritin olla näyttämättä heille synkintä masennustani. Siksi myös ulkopuolisen ammattilaisen apu oli välttämätöntä. Kun menin
psykiatrin luo, aloin jo ovella itkeä. Kaikki tunteet piti käydä läpi: katkeruus, viha
ja syytökset – miksi minun viaton lapseni otettiin pois.
– Minusta tuli isoäiti kaksi vuotta Terhin kuoleman jälkeen, kun Heidin perheeseen syntyi poika, Jimi. Uusi elämä
tuo aina iloa tullessaan. Kun Terhin kuolemasta oli kulunut viisi vuotta, alettiin
työpaikallani puhua täydennyskoulutuksesta. Jotenkin tuntui, että nyt oli aika tehdä jotakin uutta ja lähdin opiskelemaan.
Se antoi elämään uusia voimia.
– Ikävä kyllä sairaus ei ole meitä vieläkään jättänyt rauhaan. Ilkka, joka on nyt
21-vuotias, testattiin viime vuonna ja hänelläkin todettiin spinocerebellaariataksia. Onneksi se ei ole niin aggressiivinen
kuin Terhillä, mutta tullee haittaamaan
elämää ja haittaa jo nyt, kun olisi aika pe-
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rustaa oma perhe. Sairauden puhkeamiseen menee onneksi vielä vuosia.

Kaunis ikävä
– Terhin kuoleman muistopäivää vietettiin jälleen maaliskuussa. Vaikka aika kuluu, tuskan aaltoja tulee vieläkin. Yhtäkkiä muistaa jotain iloista tai surullista ja
alkaa ahdistaa. Se menee kyllä ohi itkulla tai joskus jopa ilman. Kerran kun Karin kanssa muistelimme Terhiin liittyviä
iloisia muistoja, niin veljeni käski meitä

lopettamaan. Kysyimme, että miksi ihmeessä? Hän vastasi, että meitä alkaa vain
itkettää. Siihen me sanoimme, että sitten pitää vaan itkeä, itku puhdistaa tunteita. Surun kanssa ei ole oikotietä ja surutyö on tehtävä, vaikka se on raskasta.
Ehkä se myös vahvistaa meitä ihmisinä,
niin kuin Heidi-tyttäreni uskoo.
– Kun menettää oman lapsen, ikuinen ikävä säilyy. Välillä toivon, että näkisin Terhistä unta, että saisin pitää häntä sylissäni ja silittää lämmintä poskea.
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Puheenjohtajalta:

Aika itsenäistyä

H

uomaan ajoittain pohtivani lasten tulevaisuutta.
Mitä heidän elämänsä tuo tullessaan? Miten peruskoulu hoituu? Mitä he mahtavat oppia peruskoulun jälkeen? Onnistuuko työllistyminen sitten, kun sen aika on? Mahtavatkohan he perustaa perheen ja miten asuminen hoituu?
Kysymyksiä joilla ei juuri nyt ole oikeastaan väliä. Sillä on, mitä voin tehdä nyt, jotta asiat menisivät sujuvammin myöhemmin? Itse olen päätynyt siihen, että itsenäistyminen on avainsana. Ne tunteet siitä, kun minä osaan,
pystyn, voin tehdä, ovat kullan arvoisia. Toki myös epäonnistumisilla, kokemuksilla riittämättömyydestä ja kykenemättömyydellä on ollut paikkansa kasvattamaan minusta
sellaisen kuin olen.
Yleensä olen ajatellut, että omalta kohdaltani kasvaminen itsenäiseksi – tai no niin itsenäiseksi kuin olen - olisi
ollut helppoa. Mitä enemmän asiaa pohdin, niin ei se nyt
ihan niin helppoa ollutkaan. Tekoja sen eteen ovat saaneet tehdä vanhempani ja veljeni huomattavia määriä jo
syntymästä saakka. Onnekseni pystyin ja sain harrastaa
paljon. Käydä leireillä ja harjoituksissa. Isäni on muistuttanutkin leikkisästi muutaman kerran, että ”muista sitten,
että sinua on sitten kuskattu”. Kiitos siitä, että olet muistuttanut! Ei tulisi mieleenkään tilanteen vaatiessa jättää
lapsia kuskaamatta tai järjestää kuljetuksen menoihinsa
ja kohti itsenäistymistä. Kohtuullinen määrä poissa vanhempien valvonnan alaisuudesta ovat omiaan kohti itsenäisempää elämää. Tietenkin liika on liika ja kohtuus on
suhteellinen käsite. Vauvalle on paljon nukkua yönsä yksin, yläasteikäinen saattaakin huidella omilla teillään päiviä – jopa viikkoja. Toivottavasti turvallisessa ympäristössä ja hyvässä seurassa.
Miten me voimme tarjota turvallisen ympäristön lapsillemme holhoamatta heitä liikaa? Yhdistyksen puitteissa yritämme järjestää mahdollisimman laadukkaita leirejä ja kursseja. Niin sanottu kysyntä ja tarjonta eivät aina tosin kohtaa. Välillä osa paikoista jää
täyttämättä tai tulijoita olisi enemmän kuin
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paikkoja. Resurssit eivät kohdennu juuri niin kuin pitäisi.
Toisaalta miten ne voisivatkaan? Joka vuosi tilanne on eri
ja ainakaan oma kristallipallo ei ole vielä suostunut kertomaan, miten ensi vuoden suunnitelmat tulevat toteutumaan.
Näiden takia toisille saattaa tulla onnellisia yllätyksiä ja
toisille karvaita pettymyksiä. Harmi ettei kaikki aina mene
kuin Strömsössä. Toisaalta nämä tuntemukset ovat omiaan tiellä kohti itsenäistymistä. Niitä tarvitaan. Niin lapset
kuin me aikuisetkin.
Milloin matka kohti itsenäistymistä tulee loppuunsa?
En usko, että sille loppua löytyy. En ole tutustunut tähän
mennessä vielä yhteenkään ihmiseen, joka olisi täysin itsenäinen. Vaikuttavia tekijöitä ja henkilöitä löytyy meiltä
kaikilta. Hyviä yrittäjiä on tosin tullut vastaan ja varsinkin
aikoinaan näkynyt ”Karpolla on asiaa” -ohjelmassa.

Pyrkikäämme siis kaikki niin itsenäisiksi kuin on
kohtuullista!
Lämmintä kesää ja muistattehan suojata
auringolta itsenne ja antaa lasten itsenäisesti
huolehtia niin paljon kuin on kohtuullista omasta
suojautumisesta!
Hanno Peuranen
puheenjohtaja
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Vuosikertomus 2013
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
kokemuksia ja ajaa yhdessä omien lasten asioita.
Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin Näkövammaisten Lasten Vanhemmat r.y.
Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä eteenpäin ja vuosien kuluessa siitä on kasvanut suuri, yli kahdeksansadan jäsenen yhteisö. Nykyisessä
Näkövammaiset lapset ry:ssä mukana on eri-ikäisten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten lasten perheitä joka puolelta Suomea. Vuoden
2013 aikana yhdistykseen liittyi 34 uutta perhettä
ja jäsenmäärä vuoden lopussa oli 588 jäsenperhettä, yhteensä 843 jäsentä.
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Vuosikertomus 2013
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on taata näkövammaisille lapsille parhaat mahdolliset edellytykset koulutukseen, harrastamiseen, taitojen hankintaan, sosiaalisten
suhteiden rakentamiseen, kuntoutumiseen, hyvään elämään ja onnelliseen lapsuuteen sekä vanhemmille tietoa
ja vertaistukea. Tällä tavoin ehkäistään lasten ja perheiden syrjäytymistä ja tuetaan vanhemmuutta sekä nuorten täysipainoista osallistumista yhteiskuntaan.

Perheleirit ja sopeutumisvalmennus
Kurssi- ja leiritoiminnan tavoitteena on auttaa perhettä
ja lasta selviytymään näkövamman mukanaan tuomasta
haasteesta. Tiedon ja vertaistuen kautta nostetaan esiin
perheen omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja, joiden
avulla perhe pystyy asettamaan sen omat vaikeudet ja
vahvuudet realistisiin mittasuhteisiin.
Vuonna 2013 yhdistys järjesti neljä perheviikonloppua,
yhden sopeutumisvalmennuskurssin (RAY) ja yhden kuntoutuskurssin (Kela) sekä tarjosi yhteistyökumppaninsa
Hyvinvointilomat ry:n kanssa yhden tuetun loman näkövammaisten lasten perheille. Lisäksi järjestettiin vanhempainviikonloppu sekä isien ja äitien viikonloput. Osanottajia näissä tapahtumissa oli kaikkiaan 125 perhettä, 379
henkeä.
Leireiltä ja kursseilta kerätyn palautteen mukaan perheet ovat olleet tyytyväisiä niiden antiin ja ohjelmaan.
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Vertaistoiminta
Vertaistuen merkitys vammaisen lapsen perheessä on
suuri. Vertaisverkosto tukee vanhemmuutta, sisaruutta ja
lapsen omaa identiteettiä.

Perhetapaamiset
Perhetapaamiset ja tapahtumapäivät ovat pääosin vapaaehtoisten vertaistukijoiden järjestämiä. Osassa tapaamisista on tehty yhteistyötä Näkövammaisten Keskusliitto
ry:n lasten aluesihteerien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin myös uusille jäsenperheille oma päivä yhteistyössä
Sokeain lasten tuki ry:n kanssa. Perheiden tapaamisiin on
osallistunut kaikkiaan 68 perhettä, 222 henkeä.

Lasten toiminta
Oo mun kaa! -kerhotoiminta on tarkoitettu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Vuonna 2013 kerhoja kokoontui neljällä eri paikkakunnalla, kerhopäiviä oli yhteensä 34 ja lapsia kerhoissa 22.
Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten
harvalukuisuus: vain suurissa kaupungeissa ikäluokkaan
kuuluvia lapsia on tarpeeksi kerhon perustamiseksi.
Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä Näkövammaisten Keskusliitto ry:n alueyhdistysten kanssa esimerkiksi
niin, että kerho on kokoontunut alueyhdistyksen tiloissa.
Oo mun kaa! -kerhotoiminnan kerho-ohjaajat ovat pääsääntöisesti sosiaali- tai terveysalan opiskelijoita. Ohjaajat
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Vuosikertomus 2013
www.silmatera.fi ja facebook
Silmatera.fi-nettisivusto on toimiva tietopankki, josta löytyy vastauksia moniin kysymyksiin. Siellä ja yhdistyksen
facebook-sivuilla tiedotetaan myös ajankohtaisista tapahtumista.

Yhteistyö ja oikeuksienvalvonta
Toimintavuoden aikana on tehty yhteistyötä sekä oikeuksienvalvontaan että toimintaan liittyvissä asioissa opetus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa tehdään yhteistyötä mm. oikeuksien valvontaan liittyen. Alueellisia yhteistyökumppaneita ovat Näkövammaisten Keskusliitto ry:n
alueyhdistykset.
Näkövammaisten Keskusliitto ry:n hallituksessa yhdistyksellä on edustajana Jukka Jokiniemi ja liiton valtuustossa
Minna Survonen varajäsenenään Juho Kyntäjä.

4 • 2013

saavat yhdistyksestä kerhojärjestelyjä koskevan tuen.
Oo mun kaa! -leiri on 8–13-vuotiaiden lasten leiri, jolle
vuonna 2013 osallistui 13 lasta.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Silmäterä-lehti
Yhdistyksen oma jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuonna 1981 joulun alla ilmestyneestä ja talkootyönä toimitetusta ”Leirilehdestä”. Jo sekin jakoi leirikuulumisten lisäksi monenlaista tietoa näkövammaisten lasten ja nuorten
asioista. Nykyinen Silmäterä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se kertoo kasvatuksesta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, päiväkodista, koulusta ja perheiden elämästä. Silmäterän avulla tavoitetaan ne ihmiset, jotka arjessaan tai
työssään tarvitsevat tietoa näkövammaisen lapsen, nuoren ja hänen perheensä elämään liittyvissä asioissa. Silmäterä on näkövammaisten henkilöiden luettavissa sähköisesti Luetus-ohjelmalla sekä vapaasti kaikkien halukkaiden käytössä yhdistyksen nettisivuilla.
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Leirillä yli kolme vuosikymmentä

Eemi kaipaa kuntoutusta
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Vuosikertomus 2013
Hallinto, työntekijät ja talous

Talous

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
Yhdistyksen varsinainen kokous järjestettiin 16.3.2013
Hotelli Rantasipi Aulangolla, Hämeenlinnassa. Kokoukseen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä.

RAY on yhdistyksen päärahoittaja, jonka rahoitusosuus
yhdistyksen koko toiminnan kuluista oli noin 65%. Muu
osa toiminnan rahoituksesta muodostuu leiri- ja kurssitoiminnan tuotoista, jäsenmaksuista sekä yksityisistä lahjoituksista.
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut EklöfTalous Oy. Tilintarkastajina toimivat Markku Alho KHT ja Heikki Alavesa
ja varatilintarkastajina Erkki Rask KHT ja Risto Rask KHT.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Toimisto

Puheenjohtaja:
Markku Alahäivälä, Vaasa, 16.3. saakka
ja siitä lähtien Hanno Peuranen, Espoo
Varsinaiset jäsenet:
Nina Halme, Akaa 16.3.2013 saakka
ja siitä lähtien Sirpa Bamberg
Juho Kyntäjä, Vantaa
Matti Laamanen, Vantaa
Mervi Pyykkönen, Kerava
Minna Survonen, Piikkiö
Jorma Väisänen, Vantaa, varapuheenjohtaja
Varajäsenet:
Sirpa Bamberg, Lempäälä 16.3.2013 saakka
Minna-Maija Grönlund, Raisio 16.3.2013 saakka
Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Anne Kangas, Oulu
Riitta Maatiala, Helsinki
Anna Sarén, Lempäälä
Marjo Snellman, Otava 16.3.2013 lähtien
Maija Somerkivi, Espoo 16.3.2013 lähtien

Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Malminkaari 15 A,
00700 Helsinki.
puh. (09) 7522 540
sähköpostiosoite nlt@silmatera.fi
kotisivu: www.silmatera.fi

Työntekijät
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2013 toiminnanjohtaja FM Leena Honkanen, aluekoordinaattori
sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nikkola (äitiyslomalla 1.6.
saakka) sosionomi (AMK) Kirsi Tasala ajalla (1.–15.1.) .
Palkattuja leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana kaikkiaan 40 eripituisilla jaksoilla.
Vertaistukitoiminnassa ja Silmäterä-lehden avustajina toimii myös vapaaehtoistyöntekijöitä.
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Vielä ehtii
Toukokuun alussa oli vielä vapaita paikkoja seuraaville
sopeutumisvalmennuskursseille
Sopeutumisvalmennuskurssi
0–6-vuotiaille

Sopeutumisvalmennuskurssi
7–12-vuotiaille

24.–27.6.2014
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu 0–6-vuotiaiden näkövammaisten lasten perheille, jotka nykyisessä
elämäntilanteessaan tarvitsevat tietoa ja ohjausta vammaisen lapsen kehityksen tukemiseksi sekä voimavaroja
arjen asioiden hallintaan.
Kurssin ohjelmassa on tietoa ja keskusteluja aiheista:
n Lapsen kehitys
n Sosiaaliturva
n Päivähoito
n Arjen voimavarat
Kurssille valitaan hakemusten perusteella 5–6 perhettä.
Kurssin omavastuu on 100€/perhe.
Mikäli hakemuksen liitteenä on lääkärintodistus sopeutumisvalmennuksen tarpeesta, voi matkakorvausta hakea Kelalta.
Kysy vapaita paikkoja toimistosta
nlt@silmatera.fi
09 752 2540

17.–20.7.2014
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu 7–12-vuotiaiden näkövammaisten lasten perheille, jotka nykyisessä elämäntilanteessaan tarvitsevat tietoa ja ohjausta vammaisen lapsen kehityksen tukemiseksi sekä voimavaroja
arjen asioiden hallintaan.
Kurssin ohjelmassa on tietoa ja keskusteluja aiheista:
n Näkövamman vaikutus arjessa selviytymiseen
n Sosiaaliturva
n Koulunkäynnin haasteita
n Arjen voimavarat
Kurssille valitaan hakemusten perusteella 5–6 perhettä.
Kurssin omavastuu on 100€/perhe.
Mikäli hakemuksen liitteenä on lääkärintodistus sopeutumisvalmennuksen tarpeesta, voi matkakorvausta hakea Kelalta.
Kurssille haetaan Näkövammaiset lapset ry:n hakulomakkeella, www.silmatera.fi -> Toiminta.
Hakemukset 26.5.2014 mennessä.

Lähde ohjaajaksi Oo mun kaa! -kerhoon
Syksyn Oo mun kaa! -kerhoihin haetaan uusia ohjaajia
Helsinkiin ja Tampereelle. Kerhossa liikutaan, leikitään,
taiteillaan ja retkeillään lasten toiveita kuunnellen. Ohjaajat saavat hyödyntää omia erityistaitojaan ja kiinnostuksensa kohteita toiminnan ohjaamisessa. Kerho-ohjaajana opit itsekin näkövammaisuudesta ja lasten vertaistuen tukemisesta sekä saat arvokasta työkokemusta tulevaisuutta varten. Ohjaajille maksetaan korvaus 20€/kerhokerta.
Tiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola,
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080
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Reimakka

Pieni iso poika

E

i ole suloisempaa näkyä kuin sisarusten yhteiset hetket. Kaikenlaisen kovakouraisen
ropistelun rinnalle on tullut roppakaupalla
hellyyttä. Reima saa siskoltaan paljon halauksia ja pusuja. Välillä leluja viedään Reiman käsistä, mutta tasapuolisuuden nimissä
niitä sinne tuodaankin. Pienikin voi jo aistia kuka tarvitsee apua. Sisarusten siteestä on kehittynyt
hyvin vahva. Kun Reima oli hiihtolomallaan sairaana ja
poikkeuksellisesti itkeskeli, Saini oli aivan huolesta sekaisin. Pikkusiskon murheita Reima taas kuuntelee kulmat
kurtussa. Koulupäivien jälkeisistä jälleennäkemisistä molemmat ovat silminnähden iloisia. Vaikka kehitystasossa pikkusisko on mönkinyt ohi jo kuukausia sitten, Reima on kuitenkin turvallinen isoveli. Taannoin Saini kömpi säkkituoliin Reiman syliin ja nukahti siihen silmänräpäyksessä. Reimaa on helposti pitänyt ikuisena vauvana, etenkin silloin kun hän oli vielä ainokainen. Huolehtinut ihan suotta pärjääkö Reima poissa kotoa. Hössöttänyt. Lässyttänyt. Ravannut kuntoutusjaksoilla poikaa katsomassa monta kertaa viikossa. Antanut ehkä aliarvioiviakin rautalankaohjeita, vaikka usein ohjeiden saaja on hoitanut Reiman kaltaisia 20
vuotta. Usein on kuitenkin
unohtunut, että vaikka
Reima ei laske matikkaa tai harjoittele lukemista, hänellä on kuu-

si vuotta elämänkokemusta ja sinä aikana hankittu luottamus ihmisiin ja rutiineihin. Vanhustyössä olen pitänyt
ohjenuorana jonkun viisaan sanontaa ”Vanhus ei ole vain
vanhus, vaan hänessä on kaikki iät”. Jollakin tavalla tämä
pätee Reimaankin. Sulassa sovussa pojassa näkyy piirteitä
avuttomasta vastasyntyneestä näsäviisaaseen eskarilaiseen,
joka tietää halunsa ja inhokkinsa toimien niiden mukaan.
Kun Sainin syntymän jälkeisestä ”Reima parka”-kriisistä on päästy yli, koen löytäneeni uuden yhteyden. Olen
muistanut uudelleen monia asioita, leluja ja leikkejä, joista Reima pitää ja Sainin touhuja seuratessa ymmärtänyt,
mitä Reimakin haluaisi tehdä jos pystyisi.
Kuntoutusrintamalla nytkähdettiin askel eteenpäin,
kun Reima sai lupauksen puheterapiasta. Vaikka puhetta ei tule, arvion tehnyt puheterapeutti oli yhtä mieltä siitä, ettei säännöllistä terapiaa kannata jättää kokeilematta, kun pojalla on kuitenkin kova into kommunikoida. Ei
terapia mikään taikatemppu ole, mutta jos Reima ensimmäistä kertaa elämässään tapaa puheterapeuttia useammin kuin kahdesti vuodessa, ei siitä voi haittaakaan olla. Eskarivuosi on kohta loppumetreillä ja kaikki on sujunut niin mainiosti, että on hyvä mieli antaa poika samojen ihmisten hoteisiin ensi syksynäkin. Eskarilaiseksi päivät ovat olleet pitkät, mutta jos ei koko päivää ole
jaksanut, on ollut kätevä ottaa pienet torkut kesken päivän. Jotenkin hassusti ne torkut ovat useimmiten sattuneet askartelutuokioille ja perinneviikolla Kalevala-tunneille. Mitä sanoinkaan niistä inhokeista!
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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Minja
Kavereita ja

ystäviä

P
Minja Survonen on 15-vuotias syntymäsokea piikkiöläinen koululainen.

n

Kavereiden ja ystävien merkitystä ei voi väheksyä eikä korostaa liikaa. Silti ystävystyminen ei aina ole yksinkertaista. Kaverisuhteet
muuttuvat elämän aikana
erilaisten elämäntilanteiden
vuoksi.
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äiväkoti-ikäisenä kaverisuhteiden solmiminen oli
mutkatonta. Silloin riitti
kysymys: ”Ollaanko kavereita?” Oli silloin tietysti
myös erimielisyyksiä, mutta ne sovittiin. Pienenä tutustuin myös ensimmäisiin näkövammaisiin kurssien ja leirien kautta. Oli hauskaa tutustua muihinkin näkövammaisiin.
Siksi leireistä ja kursseista on jäänyt hyviä muistoja.
Alakoulussa kaveripiirini vaihtuivat
hiukan, mutta osa päiväkotikavereista
oli samassa koulussa ja samalla luokalla
kanssani. Kun Jyväskylän näkövammaisten koulun tukijaksot alkoivat, tutustuin
samanikäisiin näkövammaisiin. Koulussa
minulla oli näkeviä kavereita ja harrastuksissa harrastuskavereita. Ala-asteen parina viimeisenä vuotena asiat muuttuivat:
silloin olin joskus välitunneilla yksin ja
huomasin, että enää en ole automaattisesti mukana kuvioissa. Toki minulla oli
kavereita myös koulussa.
Yläkoulussa kaverit vaihtuivat. Enää en
ollut alakoulun aikaisten ystävieni kanssa, mutta solmin uusia ystävyyssuhteita.
Uudet kaverini ovat tosin rinnakkaisluokilla, mutta välitunnilla on hyvää aikaa vaihtaa kuulumiset. Opiskeluun ai-

nakin keskittyy, koska ei ole tarvetta puhua tunnilla jonkun kanssa.
Toisten näkövammaisten kanssa olen
ollut tekemisissä jo pienestä pitäen. He
asuvat kauempana ja ystävän luo matkustaminen ei ole joka päivä mahdollista, mutta silloin myös osaa arvostaa paremmin kauempana olevaa ystävää. Onneksi yhteydenpito on helppoa tekniikan ansiosta.
Sokeuden vuoksi kavereiden kanssa vapaa-ajalla oleminen on joskus hankalaa.
Esimerkiksi kymmenen minuutin varoitusajalla en voi olla kenenkään luona, jos
vanhempani eivät ole kotona. Liikkuminen paikasta toiseen on siis rajoitetumpaa
ja se on joskus hankalaa, mutta koulukaverini tietävät sen ja tulevat yleensä meille, jos heitä vapaa-ajalla näen.
Koulun ja näkövammaispiirien lisäksi uusia kavereita voi saada harrastusten
ja erilaisten tapahtumien kautta, jos vain
on aktiivinen ja tutustuu ennakkoluulottomasti uusiin ihmisiin. On helpompaa
tutustua, jos tietää muiden nimiä, joten
esittelytilanteet helpottavat kavereiden
saantia. Aina uusien ystävien löytäminen ei ole helppoa, vaikka olisikin aktiivinen. On myös tosi, että yrittämättä kavereita ei löydä eikä yrittämisestä koskaan
ole seurannut mitään pahaa.
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Marjatta Lehtinen on eläkkeellä oleva Jyväskylän näkövammaisten koulun opettaja, joka on kahteen kertaan käynyt kouluttamassa Gambian näkövammaisten koulun opettajia ja kohentamassa koulun oloja.

Opetusmatka

Gambiaan
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Teksti Marjatta Lehtinen

Kolme vuotta sitten Gambian matkallani tutustuin aivan sattumalta siellä toimivaan näkövammaisten kouluun. Rehtorin esitellessä
koulua ja oppilaita, ajattelin, että tänne täytyy päästä uudelleen. Palasin Gambiaan pitämään kurssia koulun opettajille vuonna 2012
ja toisen kerran vuoden 2014
alussa.

G

ambian ainoassa näkövammaisten erityiskoulussa opiskelee tällä hetkellä 60 3–15-vuotiasta oppilasta. Koulu ei ole
sisäoppilaitos, vaan kaikki
oppilaat kuljetetaan koulupäivän jälkeen koteihinsa. Mukana oleva opettaja saattaa joutua istumaan autossa kolmekin tuntia. Oppilaat tarvitsevat koulupuvun, jota kaikki vanhemmat eivät pysty hankkimaan. Läheskään
kaikki näkövammaiset oppilaat eivät ole
koulun tiedossa, sillä edelleen uskotaan
että vammainen lapsi on häpeä.
Koulu saa materiaalista tukea eri vammaisjärjestöiltä ympäri maailmaa sekä
Afrikan omilta vammaisjärjestöiltä. Siellä on paljon myös erilaisten avustusjärjestöjen lähettämää oppimateriaalia, tosin hautautuneena rehtorin takavarastoon, käyttämättöminä, koska tavaroiden
mukana ei ole tullut opettajia eikä henkilöitä, jotka olisivat tienneet, miten niitä käytetään. Syynkin huomasimme pian: rehtorilla ei ollut mitään opetukseen
liittyvää koulutusta, eikä varsinkaan nä-
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Pistekirjoituksen opettelua. Tämän vuoden alussa opettajille pitämällämme kurssilla oli
10 sokeaa ja 7 näkevää opettajaa.

n

kövammaopetus ollut hänen hallinnassaan. Tästä johtuen hän ei osannut hyödyntää saatua materiaalia, eivätkä opetustarvikkeet siksi päätyneet opettajien
käyttöön. Rehtorin varastoissa olevista
laatikoista huomasimme paljon sellaisia
teknisiä apuvälineitä, joita edes meidän
opetuksessamme ei ollut käytössä. Siellä
oli pieniä sähköisiä muistiinpanolaitteita ja upeita kehon hahmottamiseen käytettäviä, magneettialustoilla liikuteltavia hahmoja, geometrian taulukoita jne.
Koulupäivä alkoi aamuisin kello 9.00
ja kello 10.45–11.00 oli lyhyt ruokatauko, jolloin yleensä syötiin sämpylä. Iltapäivällä kello 14.00 oppilaat saivat lämpimän ruoan. Siihen kuului aina riisiä, kalaa tai joskus lihaa ja kasviksia, sekä maapähkinäkastiketta, joka tuotiin pesuvadissa ja syötiin sormin. Oppilaat viljelivät omalla kasvimaallaan hirssiä, sipulia
ja vihanneksia, joita käytettiin kouluruoan valmistuksessa. Koulu päättyi ruokai-

lun jälkeen. Opettajat söivät yleensä päivällä yhden täytetyn patongin, jonka he
joutuivat maksamaan itse. Meille opettaville opettajille talo tarjosi kupin teetä.

Opettajat opissa
Tämän vuoden alussa opettajille pitämällämme kurssilla oli 10 sokeaa ja 7 näkevää opettajaa, joista osa oli jo vuosi sitten
pitämällämme kurssilla. Edellisen kurssin vaikutus oli jäänyt aika pieneksi, sillä
antamamme opetusmateriaali esimerkiksi matematiikassa käytettävät abakukset
olivat melkein kaikki hävinneet. Syyksi he
ilmoittivat sen, ettei heillä ollut paikkoja, missä materiaaleja olisi voinut säilyttää. Asia olikin näin, sillä luokissa ei ollut kaappeja, vain muutama hylly ja puiset kaapit, jotka olivat mahdottomia säilytyspaikkoja termiittien vuoksi.
Myös etukäteen lähettämämme 183
pulpettia olivat joutuneet miltei syödyksi. Saimme pulpetit Viitasaarella lakkau-
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tetusta koulusta, sillä ehdolla, että kuljetimme ne itse sieltä pois. Ensin ne vietiin
säilytykseen ja sitten merikonttina Gambiaan. Gambiassa pulpetit ja muutkin tavarat olivat NMKY:n ylläpitämän koulun
tiloissa. Onneksi ihmiset siellä olivat olleet
valppaina ja nostaneet pulpettien kannet
metallijalkojen päälle.
Pulpettien ja tuolien lisäksi konttiin
saatiin mahtumaan suuri liitutaulu, noin
80 litraa maaleja, teloja, sermejä, opetusmateriaaleja ja yli 2000 pientä virkattua pipoa vastasyntyneille ja pienille oppilaille.
Opetuskielenä oli englanti, sillä Gambia on entinen Brittiläinen siirtomaa Pohjois- ja Etelä Senegalin välissä. Maassa
puhutaan virallisesti myös viittä erilaista omaa kieltä, joten aivan pienet lapset
eivät vielä ymmärrä englantia. Opetettavia asioita olivat matematiikan perusasiat ja oman maan materiaalin, kuten
simpukoiden, pähkinöiden ja erilaisten
puiden ja kasvien osien, hyödyntäminen opetuksessa.

Maantiedettä ja matematiikkaa
Matematiikassa opiskelimme 9-helmen ja
5-helmen abakusten käyttöä. Abakuksen
opetuksessa pääpaino oli saada opettajille perustaidot ja sen jälkeen oikeat opetustavat oppilaille, jotka aloittavat abakuksen opiskelun.
Koordinaatiston perusharjoituksena
teimme lämpötilojen vertailua Gambian ja Suomen välillä. Kurssin lopussa neljä opettajaa opetti abakusta oppilaalleen,
muiden kuunnellessa ja arvioidessa tilannetta. Tämä oli heille aivan uutta ja mielenkiintoista. Opettajat eivät olleet aikaisemmin saaneet tällaista ohjausta. Meille
tutut asiat: sormijärjestys, rytmi, työasento jne. olivat keskeisessä asemassa.
Jyväskylän koulusta sain paljon kart-
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tamateriaalia ennen kuin koulu lopetti
materiaalin tuottamisen. Gambiassa sille oli todella käyttöä. Karttaopetuksessa
lähdettiin liikkeelle karttakäsitteestä ja
oman koulun alueesta. Toiseksi aiheeksi otettiin Afrikan kartta. Opettajat saivat muovista leikatut omat kartat, joihin
merkittiin Gambia, päiväntasaaja, Sahara, Niili, Kalahari, Viktoria-järvi ja Kapkaupunki. Meillä oli vahanyöriä, kohokalvoja ja kohokarttoja oman kartan lisäksi. Näitä materiaaleja löytyi myös koulun varastoista, niitä vain ei osattu ennen
käyttää. Karttatunneilla oli hienoa havaita, kuinka opettajien omat tiedot kasvoivat ja kuinka innostuneita he itse olivat
opiskelusta.
Pistekirjoituksessakin lähdettiin liikkeelle aistiharjoituksista ja päädyttiin joidenkin opettajien kanssa hyvään ja nopeaan pistelukutekniikkaan. Meillä oli
paljon rivinseuraamis- ja etsimisharjoituksia, erilaisia 6-pistepelejä, kirjainlautoja ja kaikkea muutakin pistemateriaalia eri tasolla opiskeleville. Tärkeää kahden käden käyttöä opiskelimme kaikkien eri aineiden yhteydessä.
Kuvalukemisen avulla opeteltiin tunnistamaan erilaisia eläimiä ja kasveja, ensin oikeista esineistä ja oikeista kasveista ja sitten kohokuvista. Sanaton viestintä ja kehon kieli olivat ohjelmassa koko
jakson ajan ja huomasimme sen tärkeyden heti ensimmäisestä tunnista lähtien.
Pienille oppilaille olimme valmistaneet nukkeja ja erilaisia vaatteita erilaisilla kiinnitystavoilla: napit, nepparit, vetoketjut jne. sekä esiliinoja, joissa oli pieniä taskuja. Taskuissa oli erilaisia pikkuesineitä. Tarkoitus oli selvittää opettajille, mitä katsominen näkövammaisen oppilaan kohdalla merkitsee. Mitä
oppilaat voivat ”katsella” esim. tunnin
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alussa, kotona tai välitunnilla. Esiliinojen taskuihin voi vaihdella pikkutavaroita, jolloin myös tuntoaisti kehittyy. Opetimme myös erilaisia afrikkalaisille tuttuja pelejä, joita he voivat pelata yhdessä muiden kanssa. Puhuimme paljon alkuopetuksen merkityksestä.

Liikuntaa ja kädentaitoja
Kädentaidolle oli omistettu yksi päivä.
Valmistimme kudontaa varten kehikon ja
loimet. Opettajat ja myöhemmin toivottavasti myös oppilaat jatkavat sen punomista. Materiaalina on kaikkea mahdollista ja eri tuntuista, myös sellaista, josta
syntyi ääntä. Teimme mehiläisvahatöitä,
kohopiirroksia, maalauksia sekä paperin
punomista. Olin saanut 100 pahvikehystä
ja oppilaat saivat kehystää omat työnsä.
Jalkapallon ja maalipallon pelaaminen oli oppilaille mieluista. He tiesivät
hyvin Suomen menestyksen maalipallossa Lontoon Paralympialaisissa. Jalkapalloa koululla pelattiin betonialustalla ja se tuntui meistä liian kovalta alustalta, joten ehdotimme rehtorille paremman kentän rakentamista, koska koulualue oli todella laaja. Oppilaat ja rehtori
olivat hyvin iloisia niistä kahdesta jalka-
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pallosta, maalipallosta ja pumpusta, jotka sinne veimme. Olivat varmaankin ensimmäiset jalkapallot, joista kuului ääni.

Askel askeleelta parempaan
kouluun
Koululle tuodut uudet pulpetit ja tuolit
koottiin, hiottiin ja maalattiin erivärisiksi. Pulpettien kannet muodostivat myös
suuremman kontrastin heikkonäköisille.
Koulun seinistä kaksi suurinta maalattiin
valkoiseksi, jolloin opetusministeriöstä
paikalle tullut virkamies totesi, että tämä
luokka on Gambian paras koululuokka.
Heikkonäköisten asiat ovat todella heikosti. Rehtori aikoi luovuttaa tuomamme
liitutaulun toiseen kouluun, muka tarpeettomana. Estimme sen pulttaamalla
taulun tukevasti betoniseinään. Taulun
ollessa paikoillaan ja liitu käytettävissä,
osa oppilaista alkoi heti piirrellä taululle.
Olimme myös tilaisuudessa, jossa
imaamit ylistivät tätä opetustyötä. Siinä
oli sopiva hetki pyytää luokkiin kunnollista valaistusta ja oppilaille omia abakuksia, joita ilman oli turha opettaa abakuslaskuja opettajille. Imaamit määräävät pääosin koulun asioista ja siksi kysymykset esitettiin heille.
Edellisellä kerralla olin nähnyt vain
yhden oppilaan käyttävän valkoista keppiä. Hienoa oli huomata, että nyt koululla
oli opettaja Englannista opettamassa pelkästään liikkumistaitoa. Oppilaat kulkivat toistensa kanssa ja yleensä parina oli
se, joka enemmän näki.
Yksi suurimmista asioista opetuksessa oli nimikirjoituksen opetteleminen.
Rehtorista lähtien kaikki olivat sitä mieltä, että peukalon painaminen riittää. Me
emme olleet samaa mieltä. Asian ymmärsivät vihdoin opettajatkin. Heidän
omanarvontuntonsa kasvoi sitä mukaa,
kun oman nimikirjoituksen tekeminen
ja merkitys selvisi. Olimme ottaneet jo-
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kaisen tunnin alussa merkinnän paikallaolosta ja viimeisen kahden viikon aikana siihen käytettiin omaa nimikirjoitusta.

Vielä jäi tehtävää
Vanhempia emme koululla nähneet, vaikka olimme etukäteen sellaisen toivomuksen rehtorille esittäneet. Olisi ollut tärkeää tavata vanhempia ja kertoa, kuinka lasta voi koulunkäynnissä kotona tukea. Siihen tuntuu vielä olevan pitkä matka, siksi
nuket ja muu esikoulumateriaali, erilaiset pelit ja aistiharjoitusmateriaalit jäivät
pienten oppilaiden opettajille.
Koulun rehtorin mielestä näkövammaisia oppilaita integroidaan perusopetukseen, mutta minun mielestäni sitä ei
tapahdu käytännössä, en vain tiedä miten ja missä ne lapset ovat, jotka eivät ole
missään luetteloissa. Kuinka he selviytyvät maassa, joka on köyhä ja jossa vammaisia syrjitään.
Opetusmatka Gambiaan tuntui kuin
olisin palannut siihen, mistä 40 vuotta
sitten nuorena opettajana olin aloittanut.
Opetuksessa oli se pieni ero, että nyt ei
tarvinnut kaikkea itse ensin opetella ja
opettaminen oli yhtä mielenkiintoista
kuin ennenkin. Kenties tämäkään kerta
ei ollut viimeinen.

Vasemmalla ylhäällä: Koulun oppilaiden
valmistama kudontatyö.

n

Alhaalla: Oman nimikirjoituksen harjoittelua.

n

Oikealla ylhäällä: Vierailun aikana koottiin ja maalattiin lahjoituksena saadut
pulpetit.

n

Alhaalla: Koulun rehtori ja oppilaita pihalla.

n
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Asiakas

ja ympäristö mukaan
kuntoutussuunnitteluun
Teksti Pirkko Lampi-Pyötsiä

Miltä tuntuvat kuntoutushaastattelut arjen asioista eri kuntoutuspaikoissa? Saadaanko kysymyksillä esiin ajantasaista tietoa selviytymisestä arjessa? Huomioidaanko asiakkaan kaikki ympäristöt ja
niiden mahdollisuudet resursseina? Miten löytyvät
arjen makuiset kuntoutustavoitteet riittävän pieniksi paloiteltuina? Ovatko asiakkaan arkitoiveet ja motivaatio huomioitu riittävästi kuntoutuksen suunnittelussa päämääränä asiakkaan omatoiminen ja laadukas elämä?
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N

äkövammaisen lapsen
kuntoutus on Suomessa
pitkäkestoista rajapintoja ylittävää yhteistyötä, jolla lapsen lähipiiriä,
terapeutteja ja päivähoidon henkilöstöä tuetaan.
Kuntoutusohjausta antavat keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat, jotka neuvovat
ja ohjaavat perhettä lapsen kuntoutukseen, hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Monitoimijuuteen perustuva kuntoutumisprosessi asiakas- ja tarvelähtöisenä tukee näkövammaisen lapsen
kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta.
Perheen tukeminen alkaa ensitiedon käsittelystä ja jatkuu sopeutumis- ja kuntoutusprosessin vaiheiden mukaisesti yksilölliseen tahtiin. Näkövammaisen lapsen
avokuntoutus alkaa usein fysioterapialla motorisen kehityksen viiveen vuoksi.
Lapsella voi olla myös muita kehityksellisiä pulmia tai riskejä, jolloin tueksi tulevat muut avoterapiat. Kuntoutussuunnitelmat rakentuvat yhteistyössä perheen
ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Hyvän kuntoutumisen
lähtökohtia
Hyvään kuntoutussuunnitteluun ja palveluohjaukseen kuuluvat yksilöllisten asiakastarpeiden ja näkemysten huomiointi,
palvelujen koordinointi yhteistyössä toteutuviksi. Asiantuntijaverkostossa lapsen ongelmien ja vahvuuksien tunnistaminen, mahdollisten tukimuotojen selvittely ja suunnittelu, asioista sopiminen
ja seuranta tukevat lapsen kuntoutumista. Yksilön kuntoutumiselle on merkityk-
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sellistä kuntoutujan oma osallistuminen
ja vaikutusmahdollisuudet kuntoutuksen
suunnittelussa ja tietoisuus organisoituneesta työnjaosta. Kuntoutumisen prosessi on vähittäisiä ja vaiheittaisia muutoksia yksilössä ja ympäristössä, jonka
myötä on mahdollisuus nähdä itsensä ja
lapsensa uudella tavalla. Onnistuneessa
kuntoutumisprosessissa toteutuvat tasaarvoisuus, luottamus ja kumppanuus.

Mikä ihmeen ICF ja GAS?
WHO:n International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF)viitekehysmallissa asiakkaan toimintaa ja
rajoituksia tarkastellaan yksilön terveydentilan ja erilaisten elämänpiirien tilannetekijöiden dynaamisena vuorovaikutuksena. ICF-mallissa ympäristöön kuuluu
luonnollinen ja ihmisen rakentama fyysinen ympäristö, ympäristön asenteet, sosiaalinen tuki ja erilaiset palvelut. Goal Attainment Scaling (GAS) on moniammatillisen kuntoutuksen suunnittelua tukeva
menetelmä kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden tunnistamiseen. Menetelmää
käytetään avoterapioissa, laitoskuntoutuksessa ja keskussairaaloissa, varsinkin
lastenneurologiassa.

Perheiden yksilöllisyys
kuntoutumisen lähtökohtana
Perheiden tarpeet ovat erilaisia. Perhelähtöinen tavoiteasettelu ja kuntoutuksen etenemisen vaiheittaisuus sekä monitasoinen tavoiteasettelu yhteistyössä
ovat tarpeellisia kuntoutuksen perustuessa erilaisten toimijoiden työnjakoon.
Kuntoutussuunnitelman tavoitteet ovat

usein yleisellä tasolla ja tarpeena onkin
kehittää asiakkaan kuntoutusosallisuutta tarvelähtöisesti, jolloin kuntoutusmotivaatio voidaan yksilöllisesti huomioida.
Lapsen kuntoutusympäristö, vanhempien jaksaminen ja tukeminen sekä lapsen
vahvuudet ja vaikeudet tulisi olla kaikkien
kuntoutusta toteuttavien ammattilaisten
yhteisen huomion kohteena. Moniammatillisuus saatetaan mieltää ammattilaisten
keskeisenä toimintana asiakkaan tai perheen jäädessä ulkopuoliseksi häntä koskevissa asioissa. Ammattilaisten työryhmässä asiakas voi olla mukana päätösten
kuulijana. Kuntoutusasiakas tulee nähdä
tasavertaisena asiantuntijana ja toimijana. Kuntoutumisprosessissa asiakkaan
kokemusmaailman mukaanotto tuo esiin
asiakkaan tarpeet ja ympäristöön liittyvän orientaation, jolloin asiakkaan voimavarat huomioidaan asiakasta yksilöllisesti ymmärtäen.

Lapsen / kuntoutujan arjen
kartta® asiakkaan kuulemiseen
Kehittämistyön tuloksena syntynyt Lapsen arjen kartta® -työväline/menetelmä
asiakkaan kuntoutumisprosessin tueksi
on työväline käytännön asiakastyöhön.
Työmenetelmän käyttö perustuu ICFviitekehyksen tausta-ajatteluun (ruumiin / kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet, suoritukset ja osallistuminen,
ympäristötekijät, yksilötekijät) ja lääketieteellisen terveydentilan huomiointiin.
Työvälineen avulla kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä näkemykset ja ääni tulevat esille käsiteltäessä arjessa suoriutumista juuri sillä hetkellä. Työmenetel-
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mää voidaan käyttää eri asiakasryhmillä ja eri organisaatioissa kuntoutustyöntekijöiden moniammatillisena työkaluna. Kuntoutujaa tuetaan tarkastelemaan
omaa tilannetta kokonaisvaltaisesti: mikä arjessa onnistuu, mitkä ovat toimintarajoitteet ja minkälaisia kompensaatiokeinoja on käytössä arjen haasteista selviytymisessä, mitkä asiat tukevat
ja mitkä tekijät estävät / hankaloittavat
kuntoutujaa ympäristössä sekä minkälaista on kuntoutujan käytännön osallisuus arjen toiminnoissa. Kartan avulla kokonaistilanteen kartoituksen kautta voidaan huomio kiinnittää arjen vaikeuksiin ja kysyä, minkälaista muutosta kuntoutuja haluaa arjessaan tapahtuvaksi. Tämän kysymyksen kautta kuntoutujan GAS-tavoitteet voivat yksilöi-
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tyä ja konkretisoitua asiakasta ja lähipiiriä motivoivalla tavalla. Kuntoutujan arjen kartta voi syntyä haastattelun avulla,
asiakkaan itsensä piirtämänä tai kirjoittamana tai kuntoutustyöntekijän kirjaamana tuotoksena, jonka asiakas tarkistaa.

Työmenetelmän hyödyt ja
käytettävyys kuntoutuksessa
Kuntoutumisprosessi lähtee asiakkaan
arvostamisesta ja asiakkaalle tärkeiden
asioiden huomioimisesta elämäntilanteen mukaan, asiakkaan subjektiivisia
kokemuksia ja ajatuksia kartoittamalla. Kaikki lapsen kuntoutusympäristöt
ovat tärkeitä kuntoutumisprosessin näkökulmasta. ICF tuo asiakkaan elinpiirin ja ympäristön näkyväksi kuntoutussuunnitteluun. Onko ympäristössä hen-

kilöitä, toimintoja, arkikeinoja, joita ei
vielä ole osattu hyödyntää kuntoutumisprosessissa? Kuinka paljon uinuvia
resursseja voikaan olla? Se selviää asiakasta ja lähipiiriä jututtamalla kiireisessä
työssä aikaa varaten. GAS-tavoitetyöskentelyn myötä asiakas on aktiivinen ja
tuo omat ajatukset kuntoutuksen suunnitteluun ja tulosten arviointiin. Kuntoutuksen kohdentuminen oikea-aikaisesti
on kuntoutuksen päämääränä ja sen arviointiin voi nyt asiakas osallistua keskeisesti. Oikea-aikaisuus voi määrittyä
asiakkaan arjen, elinpiirin, tavoitteiden
ja motivaation mukaan uudella tavalla
poiketen lääkärijohtoisesta kuntoutussuunnittelusta. Edellytyksenä on, että
asiakas itse aktivoituu toimijaksi kuntoutumisverkostossaan.
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Käytä karttaa
Lapsen / kuntoutujan arjen kartan® käyttö on mahdollista ja suotavaa laajalla kuntoutuskentällä, ilman erillisiä kustannuksia. Käytön ehtona on käyttökokemusten välittäminen työmenetelmän
kehittämiseksi edelleen. Kiinnostuneet
käyttäjät, ottakaa yhteyttä Pirkko LampiPyötsiään lisätiedon ja käyttösopimuksen saamiseksi. Työväline soveltuu kuntoutustyöhön eri kohderyhmillä, ammattinäkökulmilla, niin sosiaali- ja terveysalalla kuin opetuksenkin toimialalla erityistarpeisten henkilöiden kanssa. Arjen kartta tuo esiin asiakkaan / perheen
yksilöllisyyden, jolloin kuntoutusasioiden käsittelyn yksilöllinen rytmitys on
myös mahdollista. Arjen kartan käyttö istuu kuntoutuskentän nykytyöhön ilman
suuria muutoksia. Vaatimuksena on kun-

taessa häntä tuetaan tilanteessa. Arjen
kartta välittää tietoa ja mahdollistaa vertailun kuntoutumisprosessissa, jolloin
kuntoutumisen edistyminen voi konkretisoitua tietoisesti asiakkaalle, hoitavan
tahon työryhmälle ja rahoittajalle.

toutustyöntekijän/ käyttäjän perehtyneisyys ICF-ajatteluun. Työskentelyssä tarkastelun painopisteenä on kuntoutujan
osallisuus ja todellinen toiminta arjessa. Jo nyt saadun käyttökokemuksen mukaan kartan avulla kuntoutujan vahvuudet pääsevät esille entistä helpommin.
Toisaalta arjen kartan avulla onnistumiset ja vahvuudet antavat kuntoutumisessa niitä voimavaroja ja positiivista maaperää, jolta voidaan ponnistaa kohti arjen vaikeuksien ja hankaluuksien voittamista. Arjen kartan avulla voidaan myös
asiakkaan tavoitteet luoda mielekkäällä
ja motivoivalla tavalla. Pienen lapsen ajatuksia omasta suoriutumisestaan sanoittavat vanhemmat ja lähiverkosto. Koululainen, nuori tai aikuinen voi kertoa asioistaan ja näkemyksistään itse. Tarvit-

Artikkeli perustuu, Pirkko Lampi-Pyötsiän, toimintaterapeutti yamk, opinnäytetyönä tehtyyn kehittämistyöhön (Metropolia Ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ylempi amkopinnot 2012- 2013) ja kehittämisraporttiin.
Raportti on saatavissa Ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannasta, linkki: <https://.
www.theseus.fi/handle/10024/66756> .
Pirkko Lampi-Pyötsiä on tehnyt monialaista
kuntoutus- ja verkostotyötä monivammaisten lasten parissa reilut 13 vuotta.

Lapsen / kuntoutujan arjen kartta® puolivalmiina piirrospohjana
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Kohti itsenäistä

elämää
Teksti Jutta Kivimäki & Riitta Laakso

Nuorten kuntoutuskurssien ohjelmassa
on eväitä itsenäiseen elämään, vanhempia valmennetaan tukemaan nuorta hänen itsenäistyessään ja nuoria kannustetaan aloittamaan itsenäinen elämä.
Mutta mitä itsenäinen elämä pitää sisällään tai mitä sen pitäisi pitää sisällään?

I

tsenäistä selviämistä ja riippumattomuutta pidetään keskeisenä aikuisen aseman tunnusmerkkinä. YK:n ihmisoikeussopimuksessa korostetaan
oikeutta itsenäiseen ja ihmisarvoiseen elämään
sekä itsenäistä elämistä ja osallisuutta yhteisössä. Itsenäinen elämä edellyttää myös sitä, että ihminen saa tarvitsemansa palvelut ja tukipalvelut.
Sanomattakin on selvää, että itsenäiseen elämään kuuluvat liikkumistaito ja henkilökohtainen apu. Ilman apuvälineitä ja nykyaikaista teknologiaa ei monikaan näkövammainen selviydy esteettömässäkään ympäristössä. Jotta
voi olla osallinen, on oltava mahdollisuus ilmaista omia
mielipiteitään itselle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
Ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta sille, mitä itsenäinen elämä merkitsee. Välillä on kuitenkin hyvä
miettiä mitä itsenäinen eläminen edellyttää. Pääsääntöisesti se edellyttää, että nuorella on kyky asettaa itselleen
tavoitteita, hahmottaa omat vastuunsa ja toimia elämässään vastuidensa ohjaamana. Suoraan kaavaa tähän ei ole,
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vaan jokainen nuori toimii omien edellytystensä vaatimalla tasolla niin sisällöllisesti kuin ajallisesti.

Koti kunnossa
Kyselimme näkövammaisilta nuorilta, mitä itsenäinen elämä heidän mielestään tarkoittaa tai mitä asioita olisi hyvä
hallita. Monet nuoret korostivat taitoa siivota. Paljain jaloin
imuroidessa usein tuntee, mihin pölyä jää. Imurin kanssa pitää välillä kontata, jotta sen saa menemään joka paikkaan. On hyvä tietää, mitä paikkoja pitää useammin siivota
ja mihin riittää pienempi panostus. Esim. keittiössä on hyvä muistaa että kaappien oviin ja kaakeleihin tarttuu likaa
helposti vaikkei sitä näekään. Siivousvälineiden tulee olla
kunnollisia ja ne pitää muistaa aika ajoin vaihtaa uusiin.
Näkövammaiselle siisteys tarkoittaa usein myös sitä, että tulee opetella laittamaan tavarat niiden omille paikoilleen, jotta ne löytää myös jatkossa. Mahdolliselle asuinkumppanille tämä asia tulee myös osata sanoa ja toisaalta sitä häneltä vaatia.
Vinkkinä annettiin, että omaan kotiin muuttaessa alkusiivous kannattaa tehdä mahdollisimman itsenäisesti,
jotta kämpän jokainen kolo tulee tutuksi. Toisaalta tyhjässä asunnossa on myös mahdollista harjoitella kaikkia
siivoustapoja helpolla ilman törmäysvaaraa. Tavarat kannattaa myös itse järjestellä eikä antaa kenenkään auttaa
siinä ellei ole ihan pakko. Tämä edistää sitä, että itse tietää, missä mikäkin on. Itsekseen muuttaessa pitää myös
olla kärsivällinen. Monen asian opetteluun menee usein
enemmän aikaa kun näkevillä.
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Ruuanlaitossa nuoret kokivat, että hellan ja uunin
käyttö olisi hyvä hallita, eikä ainakaan pelätä niiden
käyttöä. Samoin kaupassakäyntiä kannattaa harjoitella
jo etukäteen. Myyjästä saa usein apua ja varsinkin jos
on etukäteen käynyt kaupassa kysymässä miten, milloin ja mistä siellä saa apua. Jos kaupassakäyntiä harjoittelee jo vanhempien luona asuessa, oppii myös vähän mitä ruoka maksaa.
Muutama nuori kertoi jännittäneensä etukäteen, tunnistaako kotona, mikä mikäkin tuote on ja miten pakkaukset avataan. Käytännössä jälkikäteen he olivatkin huomanneet, ettei tällä asialla ole ollut niin suurta väliä ja jännitys on ollut turhaa.

Kysy ja harjoittele
Raha- ja sosiaaliasioiden hoitaminen tulee jossain vaiheessa oppia, joten näitä on hyvä harjoitella etukäteen.
Esimerkkinä on oma puhelinlasku, jonka voi hoitaa itse, vaikka asuisikin vanhempien luona. Samalla oppisi pikkuhiljaa, miten laskujen maksu toimii. Rahat tulee
myös saada riittämään koko kuukaudeksi. Alkuun kannattaa tehdä itselleen budjettia, jotta oppii näkemään,
mihin rahaa kuluu.
Näkövammaisena joutuu tekemisiin erilaisten viranomaistahojen kuten kunnan sosiaalitoimen ja Kelan kanssa oikeastaan koko elämänsä ajan. Tästä johtuen on hyvä tietää, mitä ja miten näiden viranomaisten kanssa toimitaan. Itselle kannattaa rakentaa myös verkosto läheisistä ystävistä, perheestä ja viranomaisista ja käyttää tätä
oman elämän tukena.
Omillaan asuessaan nuoret ovat myös huomanneet, että tietoisuus apuvälineiden olemassaolosta ja monipuolisuudesta on tärkeää. Moni asia helpottuu, kun ottaa käyttöön sopivat apuvälineet, esimerkiksi valkoisen kepin hämärässä. Nuorten mukaan itsenäinen liikkuminen on tärkeää. Jos on mahdollista saada liikkumistaidonohjausta
useammille reiteille jo vanhempien luona asuessa, niin
se varmasti helpottaa itsenäistymistä. Liikkumisen myötä kasvaa myös itseluottamus.
Nuorten vastauksissa käy ilmi, että oma järki ja usko
omiin kykyihin on tärkein asia, mitä itsenäistyessä tarvitaan. Niitä ovat myös rohkeus kysyä tarvittaessa apua ja
halu harjoitella, kokea ja oppia asioita. Aina saa ja pitääkin kysyä neuvoa, mutta itse tekemällä oppii parhaiten.
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Jutta

jatkaa matkaa
Näkövammaisten Keskusliiton nuorisosihteeri Jutta Kivimäki siirtyy toisiin tehtäviin.
”Monen vuoden työrupeaman jälkeen siirryn toiseen tehtävään. Aikaani nuorisosihteerinä kuuluu monia ihania hetkiä. Parhaiten mieleen ovat jääneet onnistuneet tapahtumat kuten pelifoorumi, Ahvenanmaan tandem-vaellus ja
kansainvälinen musiikkileiri Let’t get musical. Nuorten tekemät videot Askel ja nyt uudet EKO-salkkuun liittyvät videoklipit saavat aihetta ylpeyteen joka katselukerralla. Viime vuonna nuorten itsensä tekemät projektit K18, teatteriviikonloppu ja edelle mainittu EKO-salkku ovat viimeisin
osoitus siitä, kuinka upeiden ja osaavien nuorten kanssa
olen saanut tehdä töitä. Olen kokenut olevani etuoikeutettu saadessani seurata monen nuoren kasvutarinaa ensirakkauksineen, kolhuineen ja onnistumisineen. ”
Kiitos, Jutta

Vapaita paikkoja nuorisotoimen kesäleireille voi käydä
tarkistamassa osoitteesta www.nkl.fi/nuoret.
Perinteinen kesäleiri järjestetään Rautavaaralla Metsäkartanossa 6.–11.7. ja seikkailupainotteinen viikonloppu 24.–27.7. Karjalohjalla.
Nuorisotoimeen voi olla yhteydessä sähköpostitse
nuoriso@nkl.fi ja puhelimella 09 3960 4653
tai 050 596 5022
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Celia-kirjastosta

saa monipuolisia pistekirjoja
Teksti Johanna Koskela

Celia-kirjasto on viime vuosina panostanut erityisesti lasten ja nuorten pistekirjoituksen lukutaitoa kehittävään kirjatarjontaan. Vastikään päivitetyssä Celian kokoelmapolitiikassa kerrotaan, että pistekirjojen hankinnassa painotetaan lasten
ja nuorten kirjallisuutta. Kirjoja valittaessa myös varmistetaan, että pistelukutaitoa
opetteleville lapsille löytyy
sopivia kirjoja.

C

elian valikoimissa on yli 1200 lasten- ja nuortenkirjaa pistekirjoina. Lasten- ja nuortenkirjojen lainaaminen on maksutonta. Lainattuja kirjoja ei tarvitse palauttaa, vaan
lukemisen jälkeen kirjat hävitetään kierrätykseen. Osa lasten pistekirjoista tehdään harvennetulla rivi- ja merkkivälillä,
mikä helpottaa lukemaan opettelua. Pistelukemista opetteleville kirjat myös painetaan yksipuoleisesti ja sidotaan kierresidonnalla, mikä helpottaa kirjan käsittelyä.
Celia ottaa mielellään vastaan toiveita uusiksi lasten ja nuorten pistekirjoiksi. Ainakin tällä hetkellä pistekirjatoiveet
voidaan toteuttaa lähes aina. Celia edistää pistelukemista myös muilla tavoilla:
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Celian pistekirjoja lukemalla voi suorittaa myös Kunnari-lukudiplomin ja Celian lastenkirjastonhoitaja käy tekemässä
kirjavinkkausta näkövammaisten kouluissa.

Kirjakerhoista saa helposti
uutta luettavaa
Jotta uusien pistekirjojen saaminen olisi mahdollisimman helppoa, pisteitä lukeva lapsi tai nuori voi liittyä Celian pistekirjakerhoihin. Niistä saa uuden kerhokirjan joka toinen kuukausi. Pistekirjakerhoja on kolme:
Yy-Kaa-Koo-kerho on suunnattu
7–9-vuotiaille koululaisille. Yy-Kaa-Kookerhon kirjat sisältävät lyhyitä ja hauskoja tarinoita. Kerhokirjojen pistetiheyden
voi valita joko harvaa harvalla tai tiheää
harvalla -kirjoituksena.
Fanse tarjoaa fantasiatarinoita ja seikkailuja 10–14-vuotiaille. Kirjat ovat jännittäviä ja hauskoja. Fanse-kerhon pistekirjat ovat tiheää tiheällä -kirjoitusta.
15+ tarjoaa kertomuksia nuorten elämästä. Kirjojen aiheet vaihtelevat ystävyydestä rakkauteen, elämästä kuolemaan, väkivallasta huumeisiin, harrastuksista opiskeluun jne. Näiden kirjojen
päähenkilöt ovat iältään yli 14-vuotiaita. 15+-kerhon pistekirjat ovat tiheää tiheällä.
Kirjoja voi toki lainata myös muuten
kuin kerhojen kautta. Celianet-verkkopalvelusta voi etsiä ja lainata itsenäisesti
haluamiaan kirjoja, ja Celian asiakaspal-

velu auttaa tarvittaessa sopivien kirjojen
valinnassa.

Myös oppikirjoja
pistekirjoina
Celia tuottaa tilauksesta koulukirjoista
pistekirjoja. Oppikirjat ovat maksullisia,
toisin kuin lainattava kauno- ja tietokirjallisuus. Peruskoulun oppikirja maksaa
40 euroa. Pisteoppikirjat tilataan Oppari-verkkokaupasta, ja peruskoululaisille
tilauksen hoitaa ja maksaa yleensä koulu. Oppikirjojen sisältöä muokataan niin,
että painetun kirjan visuaaliset tehtävät
sopivat myös näkövammaisille koululaisille. Esimerkiksi yhden matematiikan
alakoulun kirjan muuntaminen pistekirjaksi voi kestää useamman kuukauden.
Pisteoppikirjat lähetetäänkin sidoksissa,
ja jos kyseessä on täysin uusi kirja, sidoksia lähetetään sitä mukaan kun ne valmistuvat ja oppilas niitä tarvitsee.
Pisteoppikirjojen sivukoko on A4-kokoa suurempi. Ekaluokkalaisten oppikirjat on painettu harvaa harvalla -kirjoituksena, ja toisen luokan oppikirjat ovat
tiheää harvalla -kirjoituksena. Kolmannesta luokasta alkaen pisteteksti on tiheää tiheällä. Pisteoppikirjojen mukaan
sidotaan tarvittaessa kohokuvia: joko
muovikopioita, kuohupaperikuvia tai
ritmuff-kuvia. Kaikissa oppikirjoissa on
kerrottu sivua vastaavan painetun kirjan sivunumero ja painetun kirjan sivujen vaihtumiskohta merkitään myös pistekirjaan.
S i l m ä t e r ä
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Lasten kuntoutuksen

perhekurssit

Iiris-keskuksessa Helsingissä

Näkövammaisten alle kouluikäisten
lasten perhekurssit
Kohderyhmä
Vauva- ja taaperoikäiset näkövammaiset lapset perheineen
18.8.–22.8.2014. Kurssinumero 54691. Näkövamman
lisäksi lapsella voi olla myös muita liitännäisvammoja.
8.9.–12.9.2014. Kurssinumero 54692.
3.11.–7.11.2014. Kurssinumero 54694. Näkövamman
lisäksi lapsella voi olla myös muita liitännäisvammoja.
Kohderyhmä
Leikki-ikäiset lapset perheineen
6.10.–10.10.2014. Kurssinumero 54693.
24.11.–28.11.2014. Kurssinumero 54695. Näkövamman lisäksi lapsella voi olla myös muita liitännäisvammoja.

Näkövammaisten koulunsa aloittavien
lasten perhekurssit
Kohderyhmä
5–7 -vuotiaat näkövammaiset lapset perheilleen
22.9.–26.9.2014. Kurssinumero 54698.
20.10.- 24.10.2014. Kurssinumero 54699. Näkövamman lisäksi lapsella voi olla myös muita liitännäisvammoja.

Näkövammaisten alakoululaisten
perhekurssit
Kohderyhmä
1.–2. –luokkalaiset näkövammaiset lapset perheineen
2.6.–6.6.2014. Kurssinumerot 54700 ja 54701.
Kohderyhmä
6. –luokkalaiset näkövammaiset lapset perheineen
9.6.–13.6. 2014. Kurssinumerot 54702 ja 54703.
Kohderyhmä
1.–6. –luokkalaiset näkövammaiset lapset perheineen
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28.7.- 1.8.2014. Kurssinumerot 54704 ja 54705.
10.11.–14.11.2014. Kurssinumero 54706. Näkövamman lisäksi lapsella voi olla myös muita liitännäisvammoja.
8.12.–12.12.2014. Kurssinumero 54707. Näkövamman
lisäksi lapsella voi olla myös muita liitännäisvammoja.

Näkövammaisten nuorten osittaiset
perhekurssit
Kohderyhmä
Sokeat ja heikkonäköiset peruskoulun päättövaiheessa
olevat nuoret.
Nuoren mukana kurssilla voi olla yksi omainen kaksi vuorokautta.
4.8.–8.8.2013. Kurssinumero 54502.
Kohderyhmä
Peruskoulun päättäneet nuoret. Nuoren mukana kurssilla
voi olla yksi omainen kaksi vuorokautta.
20.10.–24.10.2014. Kurssinumero 54574.
Lisätietoja kurssitarjonnasta
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus
tai kurssisihteeri Riikka Mäyränen p. 09 3960 4531.

Hakemuslomakkeet kuntoutukseen
§9: Vaikeavammaisen yksilöllinen kuntoutus tai sopeutumisvalmennuskurssi
Hakemuslomake Kelan sivuilla Ku 104
n §12 Harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutus tai sopeutumisvalmennuskurssi
Hakemuslomake Kelan sivuilla Ku 132
n Lisätietoja:
http://www.kela.fi/lapsille-ja-nuorille
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus
n
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http://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/lastenkalenteri

Tutustu netissä lasten
kuntoutuskalenterin
kurssien esitteisiin

”TARJOLLA
ELÄMÄ”

TERVETULOA
NÄKÖVAMMAISTEN
NUORTEN KURSSILLE
IIRIS-KESKUKSEEN!

KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu jatko-opintovaiheessa oleville nuorille. Yhdellä vanhemmalla on
mahdollisuus osallistua kurssin alkuun.

TAVOITE

Sopeutumisvalmennuskurssi antaa tietoa
opiskelu- ja työllistymisvaihtoehdoista, eväitä oman elämän hallintaan ja tukea itsenäistymiseen

HAKEMINEN

AIKA

(vaikeavammaisten kuntoutus) tai lomakkeella

20.-24.10.2014 nuoren jakso 5 (8 paikkaa)
20.-21.10.2014 omaisen jakso
KELAn kurssinumero 54574

PAIKKA

Palvelu- ja toimintakeskus Iiris,
Marjaniementie 74, Helsinki

KURSSIN SISÄLTÖ

• Kaikki lähtee kotoa: eväitä oman elämän
rakentamiseen

• Mihin seuraavaksi: jatko-opintoihin vai töihin
• Työvälineet ja raha-asiat kuntoon: apuväli•
•

neet ja sosiaalietuudet
Mistä tietoa ja apua
Yhteistä tekemistä nuorten ryhmässä

vammainen nuori saa vähintään korotettua 16
vuotta täyttäneen vammaistukea. Liitteeksi Kelan hakemukseen tarvitaan voimassaoleva kuntoutussuunnitelma, jossa suositellaan nuorelle
kyseistä sopeutumisvalmennuskurssia. Ottakaa
yhteyttä keskussairaalan kuntoutusohjaajaan, mikäli teillä ei ole kuntoutussuunnitelmaa tai siitä
puuttuu kurssisuositus. Kelan lomakkeet:
/lomakkeet

LISÄTIETOJA

Kurssisihteeri Riikka Mäyränen,
p. 09 3960 4531

Kuntoutus-Iiris • puhelin (09) 396 041
PL 41, 00030 IIRIS • Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Näkövammaisten
nuorten kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuskurssit
Kyyhkylän
Kuntoutuskeskuksessa,
Mikkelissä
Näkövammaiset nuorten osittaiset
perhekurssit, kuntoutuskurssit
Kurssinro 54559
Kuntoutujan jaksot
10. – 14.11.2014
3. – 17.4.2015
28.9. – 2.10.2015
Kotikäynti
17.11. – 12.12.2014
Omaisten jaksot
10. – 12.11.2014
1. – 2.10.2015

Kurssinro 54560
Kuntoutujan jaksot
1. – 5.12.2014
1. – 5.6.2015
9. – 13.11.2015
Kotikäynti
8.12.14–2.1.15
Omaisten jaksot
1. – 3.12.2014
2. – 13.11.2015

Näkövammaisten nuorten
osittaiset perhekurssit,
sopeutumisvalmennuskurssit

TAVOITE

Kurssinumero 54566
Kuntoutujan jakso 28.7. – 1.8.2014
Omaisten jakso 28.7. – 29.7.2014
Kurssinumero 54567
Kuntoutujan jakso 3. – 7.11.2014
Omaisten jakso 3. – 4.11.2014

AIKA

Hakeminen kursseille

”VALINTOJA
EDESSÄ”

TERVETULOA
NÄKÖVAMMAISTEN
NUORTEN KURSSILLE
IIRIS-KESKUKSEEN!

KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu peruskoulun päättövaiheessa oleville nuorille. Yhdellä
vanhemmalla on mahdollisuus osallistua
kurssin alkuun.

Sopeutumisvalmennuskurssi antaa tietoa
opiskeluvalintoihin ja eväitä oman elämän
hallintaan ja tukea itsenäistymiseen.

4.-8.8.2014 nuorten jakso (8 paikkaa)
4.-5.8.2014 omaisen jakso
KELAn kurssinumero 54502

PAIKKA

Palvelu- ja toimintakeskus Iiris,
Marjaniementie 74, Helsinki

KURSSIN SISÄLTÖ

• Mihin seuraavaksi: opiskelun vaihtoehdot ja
ammatinvalinta

• Työvälineet ja raha-asiat kuntoon: apuvälineet
•
•
•

ja sosiaalietuudet
Kaikki kiinni minusta: eväitä itsenäiseen elämään
Mistä tietoa ja apua
Yhteistä tekemistä nuorten ryhmässä

HAKEMINEN

alle16-vuotiaan/ yli 16-vuoitaan vammaistukea.
Liitteeksi Kelan hakemukseen tarvitaan voimassaoleva kuntoutussuunnitelma, jossa suositellaan
perheelle kyseistä sopeutumisvalmennuskurssia.
Ottakaa yhteyttä keskussairaalan kuntoutusohjaajaan, mikäli teillä ei ole kuntoutussuunnitelmaa
tai siitä puuttuu kurssisuositus. Kelan lomakkeet:
/lomakkeet

LISÄTIETOJA

(vaikeavammaisten kuntoutus) tai lomakkeella

Kurssisihteeri Riikka Mäyränen,
p. 09 3960 4531

vammainen nuori on saa vähintään korotettua

Kuntoutushakemuslomake KU132 (harkinnanvarainen
kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys.
Lisätietoja kursseista löytyy Kelan sivuilta
ja www.kyyhkyla.fi
puh. 015-2033 238
sähköposti: kuntoutus@kyyhkyla.fi

Kuntoutus-Iiris • puhelin (09) 396 041
PL 41, 00030 IIRIS • Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 4

33

Oppisopimuksella
työelämään
Teksti Ville Ukkola

n

34

sa kolmen vuoden (palkallisen) työrupeaman jälkeen valmistuu ammattiin. Erityisesti ne, joille koulu ja opiskelu
on ollut epämieluisaa, näkevät oppisopimuksessa mahdollisuuden saada ammatti opiskelematta. Näin ei kuitenkaan ole. Oppisopimusopiskelu vaatii opiskelijalta huomattavan määrän sitoutumiskykyä, omatoimisuutta ja
työtä. Ensinnäkin oppisopimuspaikka on hankittava itse.
Yhteishaussa niitä ei voi hakea. Oppisopimusopiskelijan
on myös syytä henkisesti valmistautua työskentelemään
päivisin ja opiskelemaan iltaisin. Kun oppisopimus on
solmittu, on opiskelija sitoutunut 2–3 vuoden pituiseen
määräaikaiseen työsuhteeseen eli ammatinvalinnasta on
syytä olla varma ennen oppisopimuksen solmimista.
Kunhan opiskelija ja työpaikka ovat kummatkin sitoutuneita prosessiin ja ymmärtävät, mistä on kyse, tarjoaa
oppisopimus erinomaisen tavan kiinnittyä työelämään.
Näkövammaisilla opiskelijoilla on usein hankaluuksia löytää laadukkaita harjoittelupaikkoja opintojen aikana, jolloin työelämään kiinnittyminen ja työelämän pelisääntöjen omaksuminen jää puolitiehen. Oppisopimus tarjoaa tähän ratkaisun. Työnantaja pystyy kouluttamaan juuri
omiin tarpeisiinsa soveltuvan ammattilaisen ja opiskelija
saa sekä työkokemusta että koulutuksen. Ideaalitilanteessa työsuhde jatkuu oppisopimuksen jälkeen.

LEENA HONKANEN

M

uutaman viime vuoden aikana oppisopimukseen on julkisuudessa ladattu kovia odotuksia. Lyhenevien työurien ja syrjäytyvän nuorison Suomeen siitä on toivottu pelastavaa enkeliä. Oppisopimus on ollut osa suomalaista koulutusjärjestelmää jo pitkään, mutta viime vuosina siitä on lähdetty kehittämään varteenotettavaa kilpailijaa ns. perinteiselle opiskelulle.
Oppisopimuksen perustana on aina työsuhde. Työnantaja ja työntekijä solmivat määräaikaisen työsopimuksen,
johon kuuluu työpaikalla ammattiin kouluttautuminen.
Työntekijän, eli opiskelijan, on oltava vähintään 15-vuotias. Oppisopimuksessa suurin osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa työntekijää ohjaa työpaikkakouluttaja. Oppisopimuksessa on aina mukana oppilaitos, joka
hyväksyy oppisopimuksen ja vastaa tietopuolisista opinnoista oppilaitoksessa. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työntekijälle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Työnantaja voi hakea oppisopimukseen työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea, mikäli työntekijä on työtön
työnhakija. Työnantaja voi lisäksi hakea koulutuskorvausta.
Koulutuskorvauksen määrä määritellään oppisopimuskohtaisesti, mutta suoraan perusopetuksesta oppisopimukseen siirtyvien kohdalla koulutuskorvaus on korotettu.
Oppilaitoksen rooli järjestelmässä on varmistaa, että työpaikalla saatava koulutus on laadukasta ja monipuolista.
Työpaikkaan liittyy tätä kautta vaatimuksia. Oppisopimusopiskelijan ei pitäisi päätyä kolmeksi vuodeksi yksipuolisiin
ja pelkästään avustaviin tehtäviin, vaan työtehtävien tarkoituksena on auttaa opiskelijaa oppimaan itselleen ammatti.
Monelle ammatinvalinnanvaiheessa olevalle oppisopimus näyttäytyy houkuttelevana opiskelutapana, jos-

Ville Ukkola, ville.ukkola@nkl.fi
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Nuoret ideoivat

erilaisia koulupäiviä
Teksti Susanna Halme

E.K.O.S.A.L.K.K.U: Näkkäri, mikä se on? -hanke on
toteutettu Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Actionin tuella. EKO-salkku on luotu
helpottamaan erilaisten koulupäivien järjestämistä
kouluilla, joissa on näkövammainen oppilas.

E

KO-salkku sisältää erilaisia leikkejä, pelejä, videoita ja materiaaleja näkövammaisuuden käsittelemiseen. Salkkua suunniteltaessa on otettu huomioon kohderyhmä eli
peruskoulut. Menetelmät sopivatkin hyvin lapsille.
EKO-salkku sisältää neljä suurempaa
kategoriaa: videot, liikkuminen ja leikit,
pistekirjoitus ja arki. Toimintoja ovat mm.
valkoisen kepin kokeilu, pistekirjoitusbingo ja -sanapeli, tuoksujen tunnistaminen, polttopallo kilisevällä pallolla sekä
musta laatikko.
Hankkeen puitteissa kuvattiin lyhyitä
videoklippejä, joissa nuoret näyttelevät
tilanteita näkövammaisen koululaisen
arjesta. Aiheita ovat mm. oppitunti, liikuntatunti, opastusote sekä erilaiset näkövammat. EKO-salkku sisältää myös aiemmin Youth in Action -hankkeena tuotetun Askel-lyhytelokuvan, joka kertoo
näkövammaisista nuorista.
Erilaisen koulupäivän ideana on lisätä suvaitsevaisuutta ja vähentää ennakkoluuloja kouluissa. Se on hauska ja käytännönläheinen tapa tutustua näkövammaisuuteen ja oppia uutta – niin lapsille kuin henkilökunnallekin. EKO-salkun
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tavoitteena onkin luoda toimintoja, jotka helpottavat näkövammaisten asemaa
koulussa, vähentävät koulukiusaamista
ja muuttavat asenteita.
Näkövammaisten nuorten hankeryhmä ideoi EKO-salkun alusta asti itse. Huhtikuussa kirjoitettiin hankehakemus, jonka jälkeen suunnittelu jatkui aktiivisesti
läpi kesän ja syksyn. Ideoita ja kommentteja vaihdettiin sähköpostilla ja Facebookissa. Myös viikonlopputapaamisia ja videoiden kuvaustilaisuuksia järjestettiin.
Joulukuussa kokoonnuttiin kirjoittamaan
loppuraportti. Kaikille hankeryhmäläisille EKO-salkku oli ensimmäinen Youth in
Action -nuorisoaloite, ja todisteeksi osallistumisestaan he saivat YouthPassit, oppimistodistukset. EKO-salkku on loistava osoitus siitä, mitä nuoret voivat aktiivisuudellaan ja innostuksellaan saada aikaan.
EKO-salkulla on myös nettisivut osoitteessa www.nkl.fi/ekosalkku. Osa mate-

riaaleista, kuten videot ja ohjeet joihinkin leikkeihin, ovat saatavilla nettisivujen kautta, joten kaikki toiminnot eivät
vaadi koululle ohjaajaa. Erilainen koulupäivä voi olla koulun oman kiinnostuksenmukaan räätälöity kokonaisuus
– mitä vaan yhdestä tunnista kokonaiseen päivään. Mikäli erilaisen koulupäivän järjestäminen ja EKO-salkun hyödyntäminen kiinnostaa, kannattaa ottaa
yhteyttä oman alueen lasten aluesihteeriin. Aluesihteerit ja mahdollisuuksien
mukaan näkövammaiset nuoret vierailevat kouluilla tarvittavien materiaalien
kanssa järjestämässä erilaisia koulupäiviä. Tapahtumia pyritään järjestämään
mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan
pitkin vuotta eri puolilla Suomea.
EKO-salkkua olivat kehittämässä Raisa
Kuusela, Olli Kytöviita, Miki Heikkilä, Antti
Uusitalo, Severi Ryösö, Susanna Halme sekä ohjaaja Lotta Lundell.
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Pyramidin

arvoitus
Miten sokea näkee rakennuksen tai jonkun muun
suuren kolmiulotteisen objektin, sellaisen jota ei käsin
koskettelemalla voi oikeassa koossaan hahmottaa? No,
silloin avuksi otetaan pienoismalli, joita voidaan tuottaa entistä helpommin yleistymässä olevalla 3D-tulostuksella. Mutta pienoismallia, kuten kohokuviakin, on
ensin opeteltava katsomaan
sormin.
Teksti Leena Honkanen

J

os kenelle tahansa antaa käteen kengän, hän tunnistaa
sen kengäksi, vaikka ei sitä näkisikään, sanoo Kaisa
Penttilä. – Mutta miten tunnistaa rakennus rakennukseksi? Tutkin asiaa pienellä
kymmenen eri-ikäisen ja eri koulutustaustaisen näkövammaisen henkilön joukolla.
Annoin osallistujille käteen erilaisia esineitä, esimerkiksi kirkon pienoismallin.
Vain osa tunnisti sen rakennukseksi; joku saattoi arvata esineen, vaikka työkaluksi. Kerroin, että kyseessä oli kirkko ja
yllättäen tunnistamisen oppiminen kävikin hyvin nopeasti; tunnin tutkimusjakson aikana osallistujat oppivat rakennuksen tunnusmerkit niin, että pystyivät nimeämään ne rakennukseksi. Jotkut osa-

sivat tunnin jälkeen erottaa jopa erityyppisiä rakennuksia toisistaan.
– Samoin kuin pistekirjoitukseen tai
kohokuvien katselemiseen tarvittavia taitoja, kannattaisi sokealle lapselle alkaa
opettaa kolmiulotteisten esineiden tunnistamista jo varhain. Jos tunnustelee pyramidia sivulta esitettynä kohokuvana, ei
voi ymmärtää, millainen pyramidi oikeastaan on. Se täytyy nähdä kolmiulotteisesti, pystyäkseen hahmottamaan sen todellisen muodon. Mittakaavan voi sitten
kuvailla sanoin, Penttilä sanoo.

Matkamuistokojun aarteet
Kaisa Penttilä tuntee sekä näkevän, että
sokean maailman.
–Minulla oli näkevä lapsuus ja nuoruus. Ja kun on joskus nähnyt, auttaa se

Oikea käteni – Sormeni ovat
silmäni -kirja kuvaa sokean
ja näkevän kokemuksen
eroja. Kirjassa joka
aukeamalle avautuu kaksi
kuvaa; toinen sellainen
jollaisena ympäristö
näkeville näyttäytyy,
toinen näkövammaisen
näkökulmasta nähtynä.
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”Matkamuistokojujen
pikkuesineet ovat monen
näkevän mielestä rihkamaa,
mutta sokealle ne ovat
varsinainen arkkitehtuurin
aarreaitta.”
n

tietenkin paljon erilaisten esineiden tunnistamisessa. Lapsena saatu informaatio säilyy ja sitä pystyy aikuisena hyödyntämään.
– Olin pienenä tyttönä matkalla silloisessa Leningradissa ja otin bussin ikkunasta valokuvan Kazanin Jumalanäidin katedraalista, jossa tuolloin toimi uskonnon ja ateismin historian museo. Kotiin tultuani laitoin kuvan muiden matkakuvien joukossa albumiin sen enempää sitä ajattelematta. Kolmekymmentä
vuotta myöhemmin olin jälleen matkalla,
nyt nykyisessä Pietarissa. Kuljeskelimme
näkevien matkatovereideni kanssa matkamuistokojuilla. He katselivat kojuissa
myytäviä eri kirkkojen pienoismalleja
ja yrittivät tunnistaa niitä. Iisakin kirkko oli helppo, mutta sitten tuli eteen ou-

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 4

dompi katedraali. Minäkin otin pienoismallin käteeni ja kas, tunnistin heti sen
samaksi kirkoksi, jonka olin valokuvannut vuosia sitten.
– Matkamuistokojujen pikkuesineet
ovat monen näkevän mielestä rihkamaa,
mutta sokealle ne ovat varsinainen arkkitehtuurin aarreaitta. Näkövammaiselle on suurin piirtein sama asia, seisooko
hän helsinkiläisen kerrostalon kuudennen kerroksen parvekkeella vai Empire
State Buildingin näköalatasanteella, ellei
hänelle anneta mahdollisuutta tutustua
rakennuksen muotoon ja mittasuhteisiin.
– Toki on paljon sellaisiakin objekteja, joille kolmiulotteinen kuvaaminen ei
anna paljoakaan lisäarvoa. Esimerkiksi

Luuluistin kosketeltavana 3D-tulosteena.

polkupyörän tai muun suhteellisen litteän esineen voi helposti havainnollistaa sivukuvan avulla, Penttilä kuvailee.

Maailma avautuu kaikin
aistein
– Olin tuntenut näkövammaisia ihmisiä työni kautta jo ennen kuin menetin
oman näköni. Minulta kesti kuitenkin
vuosia oivaltaa sokeuden mahdollisuudet. Olen huomannut, että omalla aivokuorellani näkemiselle varatut alueet on
vallattu kuulon, tuntoaistin ja hajuaistin
käyttöön. Esimerkiksi ulkomaanmatkoilla imen informaatiota ympäristöstä aivan toisin keinoin kuin näkevä perheeni. Tunnen appelsiinien tuoksun, vaikka
niitä ei olisi asetettu esille hedelmäkojuun
tai se olisi vasta nurkan takana näkymättömissä. Kaduilla leijuu aikamoinen hajujen sinfonia ja olen niitä opetellut poimimaan ja erottamaan toisistaan.
– Kun näkövammainen lapsi tottuu
saamaan ja ottamaan moniaistista informaatiota pienestä pitäen, auttaa se myöhemmin yllättävissäkin tilanteissa. Meille sokeille sormilla näkeminen on luontaista ja sitä pitää opetella. Vanhempien kannattaa tietoisesti opettaa lastaan
myös kolmiulotteiseen tunnistamiseen.
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Kaksi kokemusta
Kaisa Penttilä pitää matkustamisesta. Voisi kuvitella, että matkoilla näkevä aviomies ja näkevät lapset hoitaisivat kuvailutulkin tehtäviä, mutta ei.
– He eivät todellakaan sitä tee, enkä halua sitä heiltä edellyttääkään. Mikäli tarvitsen kuvailijaa, sovitaan siitä mieheni
ja lasteni kanssa aina erikseen.
Perheen parin vuoden takaiselta matkalta Turkin Alanyaan syntyi valokuvakirja Oikea käteni – Sormeni ovat silmäni. Se kuvaa sokean ja näkevän kokemuksen eroja. Kirjan kuvien kohteet Kaisalle
kuvaili poika Elmo ja valokuvasi tytär Elli. Kirjassa joka aukeamalle avautuu kaksi kuvaa; toinen sellainen jollaisena ympäristö näkeville näyttäytyy, toinen näkövammaisen näkökulmasta nähtynä.
– Kirja syntyi tavallaan sivutuotteena
kiinnostuksestani sokean näkemisen tapoihin. Halusin sen avulla kertoa näkeville jotakin sokeudesta. Toinen etappi
tällä matkalla on ollut Helsingissä Urheilumuseoon avattu Vaihtoehto vitriinille
-näyttely, jossa museossa esillä olevia esineitä on tulostettu 3D-tekniikalla kosketeltaviksi malleiksi sekä kuvailutulkattu
kuunneltavaksi matkapuhelimella. Kosketeltavat mallit on tehty muiden muassa
Helsingin olympiasoihdusta, Paavo Nurmen kullatusta piikkarista ja Matti Nykäsen olympiakultamitalista – ja toki myös
Olympiastadionista.
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Suomen Urheilumuseo
Olympiastadion, 00250 Helsinki
www.urheilumuseo.fi
n

alle 18-vuotiaat, näkövammaisten avustajat ja

näkövammaisten ryhmät ilmaiseksi museoon. Aikuiset 5 e;
opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 3 e.
n

avoinna ma-pe 11–17 (ryhmät sovittaessa aikaisemminkin),

la–su 12–16
n

museoon voi varata opastetun kierroksen. Hinta arkisin

museon avoinnaoloaikoina 30 e/30 min ja 50 e/60 min.
Koululaisopastus 30 e/45 min.

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 4

Pienoismalleja
3D-tulosteina
Teksti Kaisa Penttilä

Aikuisena sokeutunut muistaa näkemänsä kohteet ja
esineet ja niiden palauttaminen mieleen saattaa onnistua hyvinkin kuvailun perusteella. Joskus nähneelle voi
kuvailla, että se on Eiffel-tornin muotoinen tai siinä on
pylväitä kuten eduskuntatalossa. Tällainen kuvailu ei
kuitenkaan onnistu sokealle lapselle tai lapsena sokeutuneelle, joka ei ole voinut
opiskella näitä muotoja itse
havaitsemalla tai kuvia katselemalla.

M

ieti, kuinka vaikeaa on kertoa
syntymästään asti sokealle,
millainen on Sibelius monumentti? Kuulostaisiko hyvältä: metallisia pystysuuntaisia eri pituisia
putkia hitsattu kylki kylkeen muodostaen epäsymmetrisen röykkiön?
Pienoismalleja on tehty aina ja vaikkapa nukkekoti toimii oivallisena sisustuksen mallina. Nukkekoti -ratkaisua voisi hyvin käyttää myös museoissa, jolloin
köydellä erotettu vain ovelta katseltavaksi tarkoitettu huone olisi siinä oven pielessä lasten, sokeiden ja heikkonäköisten
saatavilla. Eri ihmiset hyödyntävät sitä eri
tavoin: heikkonäköinen saa esineen lähelle katsottavaksi, sokea kosketeltavaksi
ja lapsi leikittäväksi.
Nämä käsintehdyt pienoismallit ovat
itsessään jo hyvin arvokkaita, koska ovat
puuseppä ammattilaisen taidon näytteitä. Edullinen ja kulutusta kestävä ratkaisu sen sijaan ovat 3D-tulosteet, jotka on
tehty kuvasta esineeksi. Hinta muodostuu kohteen mallintamistyöstä ja käytetyn materiaalin kilo- tai kuutiohinnasta. Ensimmäinen kopio on tavallaan kallis, koska mallinnustyö on tehty sitä varten. Kopioiden ottaminen onkin sitten jo
edullista.
Käsityönä piirtämällä tehty mallinnus

Kaisa Penttilä oli ideoimassa Suomen
urheilumuseon näyttelyä Vaihtoehto vitriinille.

n
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Matti Nykäsen olympiakultamitali 3Dtulosteena vitriinin ulkopuolella.

n

on tuntityötä ja saattaa olla valtaosa esineen hinnasta. Isot kohteet, kuten rakennukset on vielä tällä hetkellä mallinnettava käsityönä. Sen sijaan pieniä esineitä voi jo mallintaa nopeasti erityisellä kuvaskannerilla. Mallinne tallennetaan digitaaliseksi 3D tiedostoksi.
Esineen lopullinen hinta riippuu käytetystä materiaalista; muovi on melko
edullista ja vaikkapa hopea tosi kallista. Noin kuuden senttimetrin korkuisen
ohutseinäisen talon hinta on vain muutaman euron, kun puolestaan 25 cm korkea rakennus voi maksaa useita satoja.
Esineitä voi tulostaa muun muassa
muovista, metallista, keramiikasta, puumuovi-komposiitista ja paperista. Tulostusmateriaalin voi valita esineen luonteen mukaan. Suomessa ja ulkomailla on
3D-tulostamiseen perehtyneitä yrityksiä, joihin voi lähettää esineen 3D-mallinteen digitaalisena tiedostona. Esineelle
valitaan haluttu koko ja materiaali ja valmis esine tulee postitse kotiin.
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Millainen

lomailija sinä olet?
Sokeain lasten tuki ry:llä on tarjolla monia erilaisia lomavaihtoehtoja näkövammaisen lapsen perheelle. Mieti ensin,
millaisen loman juuri sinun perheesi haluaisi viettää, ja ota
sitten yhteyttä yhdistykseen. Ohessa vihjeitä erilaisista lomatyypeistä vuosille 2014-2015.

Kun haluat kokea kevään yhtenä keväänä kahdesti, matkusta toukokuussa Tukholmaan ja ulkoile Skansenilla tai
nauti Ruotsin vihreästä pääkaupungista yhdessä toisen
perheen kanssa.

n

Aktiiviloma, purjehdus
Turun saaristossa. Tällä lomalla perhe muodostaa
miehistön ja yhdessä opitaan navigoimaan ja purjehtimaan turvallisessa ohjauksessa.

n
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Ilomantsi ja Mantan luontopalvelut kutsuvat keväällä,
kesällä ja syksyllä erätulille. Lomalla oloudutaan luonnon
rytmiin, ruokaillaan maastossa, nautitaan nokipannukahvit,
kuunnellaan hiljaisuutta ja ladataan akkuja arkeen.
n
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Haluatteko oppia laskettelemaan koko perhe? Tervetuloa
Vuokattiin laskettelulomalle hiihtolomaviikoilla tai Pallaksen
keväisille hangille. Sokeain lasten tuki ry on mukana myös
Lumilauantai-tapahtumissa.

n

Sokeain lasten tuki ry:llä on
suomalaisten hyvinvointilomien
teemavuosi
Seuraavilla hyvinvointilomilla on tilaa yhdelle tai kahdelle perheelle.
n Kesäkuun 9.-12. Karhujen matkassa, luontoloma, Ilomantsi/Lieksa
n Heinäkuun 14.-18. Saaristolaiselämää, Backaro, Nötö,
Parainen
n Elokuun 3.-7. Kullanhuuhdontaa ja kädentaitoja, Lemmenjoki, Inari

KUVAT TUIJA LAURONEN JA RILLA AURAKORPI

Päivän tapahtumia
n Kesäkuun 7. Silmäterä-päivä yhdessä Näkövammaiset
lapset ry:n kanssa, Pälkäne
n Heinäkuun 7. Perheiden luontopäivä Kaiturin tilalla,
Masku
n Lokakuun 18. Perheiden luontopäivät Halti/Nuuksio
n Lokakuun 25. Perheiden luontopäivä Kuhankuono, Yläne
n Marraskuun 22. Perheiden luontopäivä Pajulahden urheiluopisto, Nastola

Ratsastaako näkövammainen lapsesi? Ratsastuslomalla pääsette koko perhe hoitamaan hevosia ja ratsastamaan.
Rekikosken isäntäväki kutsuu teitä keväällä Huittisiin.

n

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

Vai tuntuuko sitten
kin siltä, että paras
jäädä kotiin pötköttelemään?

n
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Jos ette vielä ole osallistuneet lomillemme, niin kannattaa
ottaa yhteyttä. Soitto tai sähköposti Rilla Aura-Korvelle ja
yhdessä voimme suunnitella teille pientä arkirutiineista
irrottavaa ja akkuja lataavaa luontolomaa.
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Tulossa syksyllä
Hakulomakkeet löydät www.silmatera.fi-> Toiminta
Leikki-ikäisen ja läheisen viikonloppu

Isien viikonloppu

23.–24.8.2014 Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Viikonloppu on suunnattu 3–6-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja heidän isovanhemmilleen, kummille tai
muulle perheen läheiselle. Mukaan mahtuu 6 lasta läheisineen.
Ohjelmassa on yhteisiä askarteluja, liikuntaa, pelejä ja
leikkejä, joista saa vinkkejä näkövammaisen lapsen kanssa puuhailemiseen. Läheisille on järjestetty pieni keskusteluhetki, kun lapset saavat leikkiä vertaisryhmässään ohjaajien kanssa.
Vertaistuella on tärkeä merkitys. Kun tapaa toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia, omaa tilannettaan
oppii tarkastelemaan realistisemmin ja ymmärtävämmin.
On voimauttavaa huomata, kuinka paljon itse voi tehdä
lapsen kanssa ja olla tukena perheen arjessa.
Hinta: 80 euroa läheiseltä (täysihoito)
Hakemukset 16.6.2014 mennessä.

4–5.10.2014 Hokajärven eräkämppä, Hämeenlinna
Äijämeininkiä, saunomista ja jutustelua järven rannalla. Viikonlopun aikana tehdään itse ruuat ja lämmitetään
sauna. Ohjelma ja aikataulu päätetään osallistujien kesken.
Eräkämppä on varattu vain isien käyttöön.
Käy tutustumassa: http://www.lomarengas.fi/mokit/10656
Hinta: 10 euroa (sis. majoituksen)
Hakemukset 1.9.2014 mennessä.

20.–21.9.2014 Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Ohjelmassa on liikuntaa, kädentaitoja ja muuta puuhaa
lasten ja perheiden kesken.
Hinta:
näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmainen
aikuinen 92 euroa
2–12-vuotias lapsi 46 euroa
alle 2-vuotiaat veloituksetta (täysihoito)
Hakemukset 18.8.2014 mennessä.

18.–19.10.2014 Hokajärven eräkämppä, Hämeenlinna
Hyvää seuraa, yhdessä tehtyä ruokaa ja saunomista itse
lämmitetyssä saunassa. Viikonlopun ohjelma ja aikataulu
päätetään osallistujien kesken.
Eräkämppä on varattu vain äitien käyttöön.
Käy tutustumassa:
http://www.lomarengas.fi/mokit/10656
Hinta: 10 euroa (sis. majoituksen)
Hakemukset 15.9.2014 mennessä.

Vanhempien mökkiviikonloppu
3.–5.10.2014 Viiangin mökki, Suomussalmi
Vanhempien oma viikonloppu vanhassa rajavartiolaitoksen mökissä. Viikonlopun aikana tehdään yhdessä ruuat,
lämmitetään sauna ja turistaan vertaisryhmässä.
Hinta: 20 euroa/vanhempi (sis. majoituksen)
Hakemukset 1.9.2014 mennessä.
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www.silmatera.fi

Syysviikonloppu

Äitien viikonloppu

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

TÄMÄN MERKIN
TAKANA ON TUHANSIA
HYVIÄ �KOJA

RAY TUKEE TÄNÄ VUONNA
NÄKÖVAMMAISET LAPSET RY:N
HYVIÄ TEKOJA 170.000 EUROLLA.

Tämän merkin takana on tuhansia hyviä tekoja.
RAY rahoittaa vuosittain n. 800 järjestön toimintaa.
Sadattuhannet saavat apua eri elämäntilanteissa.

