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vV

ertaistuki voimauttaa, mutta miten voimaantuminen tuntuu tai näkyy?
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoittaja, RAY, haluaa yhä enemmän tietoa siitä, miten sen myöntämällä rahalla ylläpidetty toiminta vaikuttaa osallistujien elämään ja lisää heidän hyvinvointiaan. Joissakin tapauksissa vaikutukset on helppo mitata. Jos esimerkiksi
terveyttä edistävän ryhmän jäsenten verenpaine laskee ja kunto kohenee, vaikutusta ryhmään kuulumisella on mitä ilmeisimmin ollut. Ryhmän keskinäinen vertaistuki on saanut osallistujat sitoutumaan omiin ja yhteisiin tavoitteisiin ja pääsemään päämääränsä.
Meillä tuen ja toiminnan tavoitteena on antaa perheille eväitä elämään, voimia arkeen ja luottamusta selviytymiseen – siis voimauttaa. Kun meiltä kysytään,
miten toimintamme näkyy yksilön tai perheen elämässä – onko jokin muuttunut ja miten – on vastauksen löytäminen vaikeaa. Kuinka selkeästi kukaan voi
loppujen lopuksi eritellä erilaisten tapahtumien ja omien tunnekokemustensa
välisiä syy-seuraussuhteita. Vammaisen lapsen perheen arjessa tapahtuu koko
ajan ja monella sektorilla. Päiväkoti, koulu, terveydenhuolto, terapiat, kuntoutus ja palvelut muodostavat päivittäin jatkuvan ja muuttuvan tapahtumien ja
tapaamisten vyyhden, jossa onnistumiset, ilot, ongelmat ja pettymykset seuraavat toisiaan. Tästä vyyhdestä olisi sitten etsittävä se näkökulma tai ymmärrys, johon järjestön jäsenyydellä on ollut vaikutusta.
Kun yksittäisen leirin tai viikonlopun jälkeen keräämme palautetta, saamme tietoa lähinnä siitä, miten tapahtuma onnistui, oliko kivaa, oliko ruoka hyvää. Mutta millainen osallistumisen vaikutus on viikon, kuukauden tai vuoden
päästä? Pitkällä aikavälillä myönteiset vaikutukset näkyvät parhaiten silloin, kun
osallistujat jatkavat osallistumistaan ja voimistavat omaa ryhmään kuulumisen tunnettaan ja verkostojaan. Osallistumisaktiivisuus voi olla
mittari, joka kertoo ryhmään kuulumisen olevan merkityksekästä. Mutta millä lailla merkityksekästä?
Oman kokemukseni mukaan kuvaavimmat palautteet
tulevat yleensä spontaanisti, eivät lomakkeella. Aina ne
eivät ole edes sanallisia; hymy tai kyynel voi puhua paljon. Joku kertoo joskus, kuinka vanhempien keskustelussa kuullut sanat ovat jääneet mieleen elämään
ja antaneet voimia omassa arjessa.
Henkistä hyvinvointia ja sisäistä voimaa
on vaikea kuvata ja mitata. Joskus muutokset jaksamisessa ja tulevaisuuden uskossa
voivat olla näkymättömän pieniä, mutta
silti ne ovat mittaamattoman arvokkaita.

Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne latva-nikkola
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Terapiaa
hevosen selässä
Kaunis Jennifer-tamma seisoo tyynenä odottamassa alkavaa ratsastustuntia. Kuusivuotias Santtu Aaltonen sukii tottuneesti sen
selkää. – Koeta onko Jenniferin selässä vielä puruja, kehottaa ratsastusterapeutti Minna Laitila.
Leena honkanen

sS

anttu laittaa Jenniferille huovan selkään ja kiinnittää
satulavyön.
– Ratsastusterapiassa ei yleensä käytetä satulaa, jotta ratsastaja tuntee eläimen lämmön ja liikkeet herkemmin,
selittää Minna.
Santtu lähtee taluttamaan hevosta
rampille. – Portin haka on oikealla
puolella, Minna ohjeistaa ja haka löytyy. – Mennäänkö ratsastamaan metsään vai kentälle? Tällä kertaa mieli tekee kentälle.
– Noin joka toinen kerta käymme
metsässä ja joka toinen kerta ratsastamme kentällä. Metsässä maaston
muodot tuovat oman lisänsä ja haasteensa. Siellä kuunnellaan myös luon-
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non ääniä ja haistellaan tuoksuja. Joillekin terapiassa kävijöille hevonen voi
olla ainoa mahdollisuus liikkua luonnossa. Kentällä taas ravataan, kuljetaan ratoja pitkin ja opitaan suuntia.
Piirrän Santun käsivarteen kuvan radan mutkista niin, että hän saa jo ennakkoon mielikuvan kuljettavasta reitistä. Kehon hallinnan lisäksi ratsastus- ja talliterapiassa kehitetään monenlaisia taitoja sorminäppäryydestä
aistien käyttöön.

Kaikki oli opittava uudelleen
Santtu hyppää rampilta Jenniferin selkään ja kolmikko lähtee Minnan taluttamana kohti kenttää. Santun äiti Virpi Aaltonen, katselee ylpeänä ryhdikkään ratsastajan menoa.

Neljä vuotta sitten silloin kolmea
ikävuottaan lähestyvän Santun elämä oli normaalia pikkupojan elämää,
kunnes kaikki yllättäen muuttui. Synnynnäisen sydänvian tähden Santulle
oli jo tehty muutamia korjausleikkauksia. Sydämen suuri totaalikorjaus
päätettiin tehdä kesällä 2007. Kymmentuntinen leikkaus oli vaativa, mutta onnistui loistavasti. Toipuminen alkoi ja neljä päivää leikkauksesta Santtua oltiin jo siirtämässä osastolle, kun
hän sai yllättäen rytmihäiriön. Elvytys kesti yli kaksi tuntia. Sen seurauksena oli aivovamma.
– Santun henki säilyi, mutta pelättiin, että liikunta-, puhe- ja näkökyky
eivät palaudu ehkä koskaan ja Santtu
jäisi vuodepotilaaksi. Lääkärin tutki-
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muksessa Santtu ei reagoinut edes valoon, muistelee Virpi Aaltonen.
Leikkausta seurannut puoli vuotta
oli Aaltosen perheessä raskasta aikaa.
– Vietimme ensimmäiset kuusi viikkoa Helsingissä asuen McDonald´s -talossa, jonka jälkeen Santtu siirrettiin
Tampereelle, jolloin pääsimme asumaan taas kotona Valkeakoskella. Minä olin poissa töistä, jotta voin viettää päivät sairaalassa Santun kanssa.
Henkinen kantti ja perheen talous olivat lujilla. Santtua kolme vuotta vanhempi isoveli Jussi-Kalle jäi tuona aikana paitsi tavallisesta lapsen arjesta,
koska elämämme pakosta--kin keskittyi Santun toipumiseen.
Santtu kuntoutui kuitenkin vähitellen ja aivan yli odotusten.
Hän opetteli kannattelemaan päätään, istumaan, puhumaan ja kävelemään uudelleen yli 3-vuotiaana.
– Aivoperäinen näkövamma luokitellaan edelleen vaikeaksi, haitta-aste on
80% ja näkö vaihtelee päivittäin. Nyt
koulun alkaessa on edessä pistekirjoituksen opettelu. Santusta tulee niin sanottu kahden tekniikan käyttäjä. Koulussa tulee olemaan apuvälineenä ainakin lukutelevisio.

Terapia auttaa
Santun tilanne oli niin vaikea, että terapioiden tarpeellisuudesta ei tarvinnut kiistellä. – Saimme fysio-, toiminta- ja puheterapian ilman muuta. Koska olin itse ratsastanut, tiesin että ratsastusterapiasta olisi hyötyä paitsi kehonhallinnan, myös sydämen kannalta. Santun sydänvika estää häntä harrastamasta kovin raskaita urheilulajeja, mutta sydän on lihas, ja sille olisi
ehdottoman hyödyllistä liikkua mahdollisimman paljon. Näkövamma ra-
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kuvat leena honkanen

joittaa monia urheilulajeja. Siksi ratsastus tuntui hyvältä vaihtoehdolta ja
ehdottoman tärkeältä tasapainon ja lihastenhallinnan kannalta. Päätin siis
pyytää Santulle myös ratsastusterapiaa; sen saamiseksi joutui kyllä vähän
taistelemaan.
– Santtu sai ensimmäisen kymmenen kerran ratsastusterapiajakson TAYS:in lähetteellä Kelasta kesällä 2009. Kävimme nuo kerrat Vesilahdella terapeutti Christel Wutig-Vihman ja mainion terapiaratsu
Masserin luona. Se oli suuri, mutta
kiltti ja rauhallinen suomenhevonen.
– Seuraavalla neurologian jaksolla TAYS:issa oltiin valitettavasti sitä
mieltä, että Santtu ei enää täytä ratsastusterapian kriteerejä, mm. puolieroa ei enää ollut, vaikka ratsastusterapeutti oli sitä mieltä, että Santulle olisi terapiasta edelleen hyötyä.
– Mietin miten Santtu pääsisi jatkamaan ratsastusta. Tavallisista talutusratsastustunneista ei olisi vastaavaa
hyötyä, koska Santun kuntoutumisen
tähden tarvittaisiin terapiaan kuuluvaa
tavoitteellisuutta. Ja meille se olisi joka tapauksessa liian kallista.
– Sokeain lasten tuen lomalla Ilomantissa Rilla Aura-Korpi rohkaisi
minua hakemaan tukea terapiaan Sokeain lasten tukisäätiöltä, joka myöntää avustuksia muun muassa harrastustoimintaan. Niinpä tein hakemuksen.
Iloksemme saimme myönteisen päätöksen ja Santtu pääsi ratsastamaan kesällä 2010 kaksitoista kertaa.
– Soittelin päätöksen saatuani ratsastusterapeutillemme, joka kertoi, ettei välttämättä ehdi ottaa Santtua terapiaan, koska hänellä on vain yksi hevonen ja paljon Kelan sopimuksella
kuntoutettavia. Hän suositteli valkea-
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koskilaista ratsastusterapeuttia Minna Laitilaa, jonka terapiassa käyttämä
hevonen asuikin ihan lähellä kotiamme ja näin pääsimme ratsastamaan jo
heti keväällä.
– Hain säätiön tukea myös tälle kesälle ja taas olimme onnekkaita: ratsastus jatkuu nyt kymmenen kertaa.
Ratsastuspäivät ovat meillä odotettuja ja kaivattuja päiviä, joista nautimme, niin Santtu kuin minäkin, päästessämme luonnon helmaan kerran viikossa. Olemme todella kiitollisia Sokeain lasten tukisäätiölle. Toivottavasti
muutkin lapset, joille ratsastus- ja talliterapiasta olisi hyötyä, pääsisivät siitä osalliseksi. Santtu on oppinut terapiassa hallitsemaan kehoaan ja saanut rohkeutta liikkua näkövammastaan huolimatta.

Syksyllä taas tavataan,
Jennifer!
Kevään viimeinen terapiakerta on
päättymässä. Jennifer odottaa jo pääsyä pilttuuseen viettämään rauhallista
iltaa päivän töiden jälkeen. Santtu riisuu siltä huovan selästä, näprää auki
satulavyön soljen ja vie tavarat paikalleen tallin nurkkaan. Sitten pala näkkileipää Jenniferille.
Santulla jatkuvat vielä tallihommat,
joista hän pitää kovasti. Hän hakee vettä ja menee Minnan kanssa satulahuoneeseen pesemään ja rasvaamaan suitset. Sen jälkeen on aika jättää Minnalle ja Jenniferille hyvästit kesän ajaksi. Syksyksi on vielä jäljellä neljä terapiatuntia. Nyt edessä on ihana kesä lomasuunnitelmineen ja sen takana häämöttää jännittävä, mutta mukava kouluunlähtö.
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Ratsastusterapia
Suomalainen ratsastusterapia on vakiinnuttanut paikkansa kuntoutus- ja hoitomuotona ja osoittanut tarpeellisuutensa osana kokonaisvaltaista kuntoutusta sen kahdenkymmenen vuoden aikana, jona
koulutusta Suomessa on ollut saatavilla. Ratsastusterapiasta saatava
tieto on kuitenkin tähän saakka ollut ulkomaisten julkaisujen varassa. Tässä ensimmäisessä suomenkielisessä teoksessa suomalaiset asiantuntijat kertovat terapian merkityksestä jokapäiväisten toimintojen
ylläpitäjänä ja kehittäjänä.
Kirjassa kerrotaan, kuinka kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti
tekevät yhdessä tuloksekasta työtä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomalainen ratsastusterapia ei lisää vain kuntoutujan fyysistä toimintakykyä, vaan kohentaa myös kuntoutujan
psyykkisiä valmiuksia ja mielen tasapainoa.
Kirja on tarkoitettu ratsastusterapeuteille, hoito- ja kuntoutusalan
ammattilaisille, näiden alojen opiskelijoille sekä ratsastusterapia-asiakkaille ja heidän läheisilleen.
Ratsastusterapia
Sanna Mattila-Rautiainen (toim.)
Ps-kustannus 2011
406 s.
49 eur
www.ps-kustannus.fi
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Miten kesä meni ja
miten syksy on alkanut?

Mitä syksy tuo tulleessaan?
Syksy on alkua uuteen: eskari ja ekaluokkalaisilla on alkanut jännittävä koulutaival. Itse muistan edelleen ensimmäisestä koulupäivästä mm. sen, että satoi ja kävelin veljeni ja siskoni kanssa parin kilometrin taipaleen kouluun.
Yläkouluun ja lukioon meno ovat niin ikään syksyn uusien
seikkailujen kohteita. Omasta yläkouluun menosta sen verran, että luokalleni ei tullut ainuttakaan kuudennen luokan
luokkatoveriani; päivän pari se kummaksutti minua, mutta
pian tilanteeseen tottui. Lukion aloittaessani muistan tyytyväisenä todenneeni, että isosiskoni oli jättänyt jälkeensä
ison pinon kirjoja ja näin ollen minun ei pitänyt ostaa kuin
muutama uusi eepos.
Meidän perheessä syksyn ”menolistalla” on seuraavaa:
Mette 5 v. aloittaa ensimmäisen esieskari vuotensa kielikylpyopetuksessa ja jatkaa voimistelun hauskuutta. Milja 7 v. viipeltää tokaluokkalaisena ja harrastaa ainakin telinejumppaa, tanssia ja huilunsoittoa sekä todennäköisesti muutamaa muuta kivaa askaretta. Leevi 14 v. jatkaa yläkoulun 8. luokalle, vapaa-aikaan kuuluvat piano ja sporttiskerho. Lassi aloitti lukion; harkinnassa oli myös Jyväskylän
10. luokka, mutta oma paikkakunta vei voiton; Lassi soittelee trumpettia jo kahdeksatta vuotta ja sporttis jatkuu. Aapo, vajaa kaksi vuotta, pitää kotia kunnossa Tiia-äidin kanssa ja minä jatkan erityisopetuksen parissa samassa koulus-
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sa, missä Leevikin opiskelee. Niin ja meille ollaan rakentamassa uutta kotia; vipinää ja vilskettä on riittämiin.
Itse odotan mielenkiinnolla koulumaailmassa uuden perusopetuslain sisäänajoa; niin ikään uuden hallituksen hallitusohjelman linjaukset kiinnostavat: eritoten vammaisiin
liittyvät asiat, koulutuspoliittiset kohdat sekä lapsiperheisiin kohdistuvat toimet. Toivottavasti valitsemamme päättäjät osaavat tehdä viisaita päätöksiä. Itse tunnen hieman
nimeä paremmin kaksi oman paikkakuntani kansanedustajaa, ja enköhän ole yhteydessä heihin meneillään olevan
nelivuotisjakson aikana.
Palaan vielä hetkeksi kesän tunnelmiin; leiritunnelmiin Siilinjärveltä. Mikä valtaisa merkitys teillä kanssaeläjillä onkaan oman matkan kulkemisessa. Oli jälleen kerran, nyt 16
vuotta yhdistyksemme leirejä takana, rikastuttavaa saada kulkea yksi viikko vuodesta samaa kokeneiden perheiden kanssa. Niin kuin vaimoni totesi, että yksi lause riittää kertomaan sen, että ymmärrämme toisiamme ja puhumme
”samaa kieltä”. Kuinka hyvää se tekeekään, kun on vertaistukea toisesta
ihmisestä toiselle ihmiselle!
Tavataan taas…..

Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

leena honkanen

O

n se aika vuodesta, kun olemme itse kukin kuulleet
ja esittäneet kysymyksen: ”Miten kesä meni?”
Meidän seitsenhenkisen perheemme kesä oli täynnään menoa ja meininkiä: alkukesästä remontoitiin kotia ja olimme kesäkuun alkuun evakossa. Kesäkuun siivosimme ja järjestimme tavaroita muuttovalmiiksi ja kotiamme myyntivalmiiksi. Pojillamme Lassilla ja Leevillä alkoi heti kesäkuun ensimmäisellä viikolla leiri- ja kyläilyreissut ja
niitä riitti aina elokuun alkuun saakka; taisipa vanhempi
poikamme olla enempi reissussa kesän aikana kuin kotona konsanaan. Näin lienee monella lomalaisella. Minä itse
nautin kotipiirissä touhuamisesta, mutta yksi kunnon leiri
kesään on mahdutettava; meille tuo hetki oli liikunnallinen
leiri Siilinjärvellä.
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yhdistys
kuvat jorma väisänen

Kesän muistot

Pääkaupunkiseudun alueleiri

K

esäkuussa pääkaupunkiseudun perheet viettivät
viikonloppua Villingin saaressa. Osallistujat pääsivät purjehtimaan näkövammaisen kipparin, Jukka Jokiniemen, veneellä. Villinki-viikonloppu on Näkövammaiset
lapset ry:n aluetoimintaa. Aluetoiminta toteutetaan pää-
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sääntöisesti vapaaehtoisten vertaistukijoiden ja osallistujaperheiden voimin. Pääkaupunkiseudun vertaistukijana toimii Hanna Mäkelä. Hannan järjestämät perhetapaamiset
alkavat jälleen syksyllä Jaatisen Majalla. Syksyn tapaamisajat löytyvät netistä www.silmatera.fi -> toiminta.
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V

arhaismurkkujen oma Oo mun kaa! -leiri pidettiin
kesäkuussa Koivupuistossa Ylöjärvellä. Mukana oli
8-13 -vuotiasta, 7 tyttöä ja 4 poikaa. Liikuntaa, pelejä, askartelua ja uimista riitti.

Tällä erää leiri pidettiin viimeisen kerran Koivupuistossa,
koska leirikeskus on varattu tulevina kesinä muuhun käyttöön, mutta uusi riemukas Oo mun kaa! -leiri pidetään ensi
kesänä uudessa paikassa.

Lasten palautetta
”Tykkäsin sirkuksesta, keinumisesta ja pörriäisistä
ja koko leiristä.” (poika 12v.)
”Leirillä oli tosi mukavaa. Tehtiin kaikkea kivaa, mitä
odotinkin. Sai uusia kavereita.” (tyttö 11v.)
”Uiminen kivaa + disko. Leiripaikka hyvä,
koska sauna ja keinut.” (tyttö 11v.)

kuvat janne suomalainen

”Mukavia leikkejä, sään mukaan uintia
ja uusia kavereita.” (poika 10v.)

Ohjaajien palautetta
”Leiri sujui hienosti, sutjakkaasti omalla painollaan ja kovin nopeasti. Säästäkin johtuen lapset viihtyivät mainiosti. Kenelläkään ei tullut koti-ikävää eikä edes kiukustumisiakaan ilmaantunut yhtenäkään päivänä.” (ohjaaja)
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”Kaikin puolin onnistunut leiri. Säät suosivat, lapset viihtyivät, vältyttiin kaikilta ongelmilta. Ilmapiiri oli hyvä, leiriläiset kohtelivat toisiaan ystävällisesti.” (ohjaaja)
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yhdistys

Oo mun kaa! -leiri

yhdistys

Perhekurssi - RAY sopeutumisvalmennus

kuvat janne suomalainen

RAY:n sopeutumisvalmennuskurssi eli Perhekurssi pidettiin Nuorisokeskus Piispalassa heinäkuussa.
Leikkien, uimisen ja keskustelujen lomassa osallistujat ammentavat vertaisuuden voimaa.

12

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2011

yhdistys

Leiripalautetta
” Kurssin ohjelma oli sopiva sellaisenaan;
ohjelmaa oli tarpeeksi, muttei liikaa. Mukavinta oli perinnesauna ja rannalla yhdessäolo. Kehitettävää en keksi. ”
”Oli mukava tehdä ystävyyksiä ja kuulla
neuvoja, tietoja niiltä, jotka asioista enemmän ymmärtävät. ”
”Emme ole olleet kuin kerran vastaavalla
kurssilla, josta saatu kokemus innoitti hakemaan tänne. Vertaistuki on parasta! ”
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yhdistys

Ratsastuspäivä
Keski-Suomessa

L

aukaan Kaipion tilalla lauantaina 27.8.2011
klo 12.00 alkaen ratsastetaan ja vietetään leppoisaa
lauantaipäivää mehu-, kahvi- ja evästarjoilujen kera.
Ratsastuksen ja tarjoilun lomassa tutustutaan toisten näkövammaisten lasten perheisiin. Lisäksi tarjolla on tietoa
mm. harrastus- ja leirimahdollisuuksista, sopeutumisvalmennuskursseista sekä Näkövammaiset lapset ry:n ja Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toiminnasta.
Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin!
Tuula Joenpolvi-Kaapro / Näkövammaiset lapset ry
Susanna Niskanen / Keski-Suomen Näkövammaiset ry
Annika Tyynysniemi / Näkövammaisten Keskusliitto ry
Ilmoittautuminen ja tiedot mahdollisista ruoka-aineallergioista maanantaihin 22.8.2011 mennessä:
Tuula Joenpolvi-Kaapro 040-7566712
Annika Tyynysniemi , 050-5965026
annika.tyynysniemi@nkl.fi

Syysviikonloppu
Tuusulassa

S

yksy alkaa Majatalo Onnelassa Tuusulassa 17. –18.9.
Vanha tuttu Onnela on uusinut huoneitaan ja ilmettään parin viime vuoden aikana. Pienimmille lapsille on pihassa oma leikkialue ja syyskuisena viikonloppuna ulkoilumahdollisuudet ja maisemat ovat mahtavat.
Viikonloppua vietetään saunoen, jutellen ja leikkien. Mukavat ohjaajamme takaavat sen, että lapsille riittää hauskaa puuhaa.
Hinnat:
Viikonloppu, joka sisältää majoituksen, lauantaina tulokahvin ja päivällisen, sunnuntaina aamiaisen ja lounaan sekä
leiriohjelman maksaa kahden hengen huoneeseen majoittuvalta perheeltä 50 euroa (huoneeseen voi majoittua neljä henkilöä, joista kaksi lisävuoteilla).
Ilmoittautuminen 22.8. mennessä www.silmatera.fi -> Toiminta. Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut: Näkövammaiset lapset ry, (09) 752 2540
Mukaan mahtuu vielä muutama perhe.

Heppailuilta Piikkiösssä

H

epojoen Vuonohevostalli, Orasintie 36.
31.8. klo 17–20
Tarjolla on ratsastusta, vaunuajoa, tallipuuhastelua ja makkaranpaistoa nuotiolla.
Ilmoittautuminen 21.8. mennessä
Minna Survoselle 050-327 6774
Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta.

Isien viikonloppu

I

sät grillailevat ja saunovat syksyllä Näsijärven rannalla
Loma- ja Kurssikeskus Koivupuistossa Ylöjärvellä.
1.–2.10.2011.
Koivupuiston laajoilla pihamailla urheiluhenkiset voivat harrastaa muun muassa lentopalloa ja isistä rohkeimmat pulahtavat järveen uimaan. Mukaan pääsee vain näkövammaisten lasten isiä tai isän paikalla olevia.
Hinta: Viikonlopun omavastuu on 50 euroa. Hinta sisältää
majoituksen, ruokailut (lauantain päiväkahvista sunnuntain lounaaseen) sekä ohjelman.
Ilmoittautuminen netissä www.silmatera.fi (tai Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle (09) 752 2540, nlt@silmatera.fi) niin kauan kuin vapaita paikkoja on jäljellä. Loma- ja
Kurssikeskus Koivupuistoon voi tutustua etukäteen osoitteessa www.koivupuisto.net.
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Äitien viikonloppu

Ä

idit kylpevät Villa Hiidenmäen lämpimässä tynnyrissä Jämsässä 15.–16.10. Viikonlopun ohjelma on
vapaamuotoinen; ulkoilua, saunomista, vertaistukea.
Hinta: Viikonlopun omavastuu on 50 euroa. Hinta sisältää
majoituksen (sis. liinavaatteet ja pyyhkeet) ja ruokailut lauantain päiväkahvista sunnuntain lounaaseen.
Ilmoittautuminen netissä www.silmatera.fi
(tai Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle (09) 7522 540,
nlt@silmatera.fi) niin kauan kuin vapaita paikkoja on jäljellä.
Villa Hiidenmäen nettisivut löytyvät osoitteesta www.villahiidenmaki.fi.
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A

puväline, Hyvinvointi & Koti 11 messut ja kongressi
11. – 12.11. 2011 Tampereella esittelevät uusimmat
vanhusten ja vammaisten elämänlaatua parantavat ratkaisut. Edellisellä kerralla perinteinen, vuodesta 1985 lähtien järjestetty Apuväline-näyttely sai rinnalleen Hyvinvointi- ja Koti-teemat ja hyväksi havaittua kokonaisuutta kehitetään edelleen.

Oo mun kaa! -kerhot
Helsinki:
Kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18-20, Näkövammaiset
lapset ry (Malminkaari 15 A)
13.9., 4.10.,1.11., 13.12.

Jyväskylä:
Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18-20, Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
13.9., 11.10., 8.11., 13.12.

Oulu:
Joka torstai 1.9. lähtien klo 18-19, koululaisten loma-aikoina kerho lomailee. Paikkana Oulun uimahallin liikuntasali
(Pikkukankaantie 3).

Tampere:
Kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18-20, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila (Kuninkaankatu 8 A 4)
12.9., 3.10., 7.11., 5.12.
Huom! Kerho alkaa vain, jos tarvittava määrä vapaaehtoisia kerho-ohjaajia saadaan kokoon.

Turku:
Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18-20, VarsinaisSuomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
14.9., 12.10., 9.11.,14.12
Lisää tietoa kerhoista ja ilmoittautuminen lomakkeella
www.silmatera.fi -> tapahtumat -> Oo mun kaa! -kerhot.
Lisätiedustelut Anne Latva-Nikkola, (09) 7522 540,
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Liikuntamaa
Uudistuvan messu- ja kongressitapahtuman rinnalla on
entistä näyttävämmin myös Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry:n järjestämä Liikuntamaa.
Tarjolla on Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen C-hallin täydeltä tietoa vammaisliikunnasta ja vammaisliikunnan apuvälineistä. Apuväline 11 -messujen yhteydessä toteutettavassa Liikuntamaassa on tarjolla lajeja, välineitä ja
harrastusmahdollisuuksia lähes 30 toimintapisteessä.
Lauantaina 12.11. lavaisäntänä on ex-Tv1-urheilujuontaja
Ville Klinga. Lavalla esitellään mm. bocciaa ja maalipalloa
sekä haastellaan vammaisurheilijoita, joilla on tähtäimenä Lontoon 2012 Paralympialaiset. Opas- ja avustajakoirat
esittäytyvät noin klo 13.

Ilmaisliput
Näkövammaisten Keskusliitolla on messuilla oma osasto.
Liitto jakaa lippuja jäsenperheillemme ilmaiseksi. Lippuja
on jaossa 100 kappaletta. (Normaalit lippujen hinnat ovat:
aikuiset 12 €, lapset (7 - 15v.), opiskelijat ja eläkeläiset 10 €
ja ryhmät (vähintään 10 henkilöä ryhmässä) 7 € / hlö.
Vammaisen henkilön avustaja pääsee veloituksetta sisään.
Pysäköinti on maksullinen. Pysäköintilippu sisältä ostettaessa 4 € ja ulkoa ostettaessa 6 €. Linja-autolla ja virallisella,
poliisiviranomaisen myöntämällä Inva P-kortilla pysäköinti on maksuton.
Käy varaamassa liput osoitteessa www.silmatera.fi -> toiminta. Varattujen lippujen postitus aloitetaan elokuussa,
kun liput ovat tulleet toimistoomme.
Tarkka messuohjelma ilmestyy elokuussa. Seuraa messujen nettisivuja http://expomark.fi/fi/messut/apuvaline2011. Messut löytyvät myös Facebookista
Tule mukaan - kokeilemaan, tutustumaan, innostumaan!
llmoittaudu netissä: www.silmatera.fi -> toiminta
4
Tiedustelut: (09) 752 2540
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yhdistys

Varaa kauttamme ilmaiset
liput apuvälinemessuille

yhdistys

Toimiston uutisia
Vihdoinkin omaan toimistoon!
Näkövammaiset lapset ry:n toimisto pääsi vihdoin seitsemän kuukauden evakko-ajan jälkeen muuttamaan, jos ei
lopullisiin, niin toivottavasti ainakin pitkäaikaisiin vuokratiloihin Helsingin Malmin Novan 3. kerroksessa. Katuosoite pysyy ennallaan, mutta rappu on nyt A, eli osoitteemme
on Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.
Uudet tilat tarjoavat entistä monipuolisemmat mahdollisuudet järjestää pienimuotoisia koulutuksia ja tapaamisia
omissa tiloissa. Samoin Helsingin Oo mun kaa! -kerho alkaa kokoontua omassa tilassa.

Päivitä osoitetietosi
Osoitteet ja sähköpostiosoitteet vaihtuvat ja aina niiden
muuttuessa ei muista tehdä muutosilmoitusta ihan joka paikkaan. Helpoin tapa päivittää tietoja on netissä kotisivuillamme oleva lomake www.silmatera.fi -> Yhdistys ->
Jäsenille -> Jäsentietojen päivittäminen
(http://www.silmatera.fi/lomake/lomake.php?lomake=9)

84 kaveria!
Näkövammaiset lapset ry avasi keväällä oman Facebookseinän ja kavereita on jo kahdeksankymmentä. Käy katsomassa ja tykkäämässä.

Syksy tuo henkilöstömuutoksia
Aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola on syyskuun
alusta osittaisella hoitovapaalla ja tekee toimistolla 60 %
työviikkoa. Pääsääntöisesti Annen työpäivät ovat tiistaista torstaihin. Toimistosihteerin ja osin aluekoordinaattorin
tehtäviä hoitanut Krista Kortelainen palaa Näkövammaisten Keskusliittoon uusiin tehtäviin.

Anne Latva-Nikkola.
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Näkövammaiset lapset ry on Facebookissa.
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Yhdistyksen tuotteet ja esitteet
Kuntoutusohjaajille ja muille
näkövamma-alan työntekijöille
Kuntoutusohjaajat ja muut näkövammaisten lasten parissa työskentelevät ammattihenkilöt voivat tilata maksutta
käyttöönsä seuraavia esitteitä ja julkaisuja:
Yhdistyksen esite
Vertaistuki – mahdollisuus joka kannattaa käyttää -esite.
l Vanhemmalta vanhemmalle -kirjanen.
Kirjanen on tarkoitettu vertaistueksi ensitiedon saaneille
pienten näkövammaisten lasten perheille.
l Päivähoitoon-kirjanen.
Kirjanen on tarkoitettu päivähoitoa suunnitteleville ja pohtiville perheille
l Puhumme lapsista, heikkonäköinen lapsi perheessä. Dvd.
Vanhempien vertaistukikeskusteluja, kun perheessä on
heikkonäköinen lapsi.
l Silmäterä-lehti.
l
l

Jäsenperheille
Yhdistyksen jäsenperheille edellä mainitut tuotteet ovat
niin ikään maksuttomia, Silmäterä kuuluu jäsenmaksun
hintaan ja muut esitteet lähetetään jäseneksi liittyville perheille jäsenpostin mukana. Kirjaset lähetetään lapsen ikäkauden mukaan. Jos perhe suunnittelee päivähoitoon lähtöä eikä ole saanut Päivähoitoon kirjasta, sen voi tilata
maksutta toimistolta. Samoin Puhumme lapsista -dvd on
maksuton vertaistukea kaipaaville heikkonäköisen lapsen
vanhemmille.

Muille tilaushinnat ovat seuraavat:
l Silmäterä

34 euroa/vuosikerta (4 numeroa vuodessa).
5 euroa
l Vanhemmalta vanhemmalle 5 euroa
l Puhumme lapsista -dvd 10 euroa
l Päivähoitoon!

Maksullisena on edelleen myynnissä
l Oo

mun kaa! -leikkivihjekirja. Sen hinta on 10 euroa
Kaikkiin kirjeitse lähetettäviin tuotteisiin lisätään postimaksu.
l Yhdistyksen 40-juhlavuotenaan julkaisema kirja Riikka Hännisen Sokkotreffit elämän kanssa on nyt myynnissä
Riikka Hännisellä. Kirjaa voi tilata osoitteesta
laululahde@ gmail.com
Tilaukset voi tehdä osoitteessa www.silmatera.fi -> Yhdistys -> Muut Julkaisut. Tiedustelut ja ilmaistilaukset
nlt@silmatera.fi
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Neljän
miehen koti

Leena Honkanen

oO

n tavallinen kesäilta Kujalan
perheessä; Kiril on Henr yisänsä kanssa kaksin kotona, vanhin poika Ronny (21) töissä ja nuo-
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kuvat Leena Honkanen

Henry Kujalan nelihenkinen
perhe asuu kauniissa omakotitalossa Hyvinkään keskustan
kupeessa. Perheeseen kuuluu
isä ja kolme poikaa, joista keskimmäinen, keskosena syntynyt Kiril (18), on vaikeasti monivammainen.
rin André (6) käymässä äitinsä luona. Henry Kujala sanoo olevansa tyytyväinen mies, vaikka elämässä viime
vuosina on tapahtunut kaikenlaista,
takana on avioero, nuorimman pojan
huoltajuuskiista ja paljon muuta. Ai-

kuisuuden kynnyksellä olevan Kirilin
asioissakin riittää hoitamista.
– En halua missään tapauksessa valittaa, elämä menee nyt hyvin: Ronnylla on jo ammatti ja työ, Andrén huoltajuuden sain kesäkuussa, koska hänen

19

toiveensa oli asua minun luonani. Kirilkin sai vihdoin paikan työelämään
valmistavassa koulutuksessa, vaikka
sinne pääsemiseksi joutui aika lailla
selittämään ja perustelemaan. Viranomaiset katsoivat, ettei koulutuksesta ole hyötyä CP- ja näkövammaiselle neliraajahalvautuneelle ja epilepsi-

aa sairastavalle Kirilille. Minusta elämä ei voi loppua 18-vuotiaana, eikö sen
jälkeen olisi enää mitään, oliko kaikki
tässä? Kiril ei ehkä opi koulussa paljoa, mutta hän edistyy kuitenkin ja se
merkitsee hänelle itselleen valtavasti,
Henry Kujala sanoo.

Velvollisuus
ei saa kasvaa taakaksi
– Kaikki pienen vammaisen lapsen
vanhemmat ovat varmasti huolissaan
siitä, mitä on edessä ja miten itse kaikesta siitä selviää. Vammaisen lapsen
vanhemmille velvollisuudesta hoitaa
asiat hyvin, tulee helposti suunnaton
taakka. Joskus vanhempien huoli ja väsymys purkautuu kiukkuna; missään
ei tunnuta ymmärrettävän ja osattavan hoitaa asioita oikein, kouluasioissa
tai taksikyydeissä tuntuu olevan aina
jotain huomautettavaa. Tärkeintä on
kuitenkin se, miten lapsi itse selviää.
Jos juuttuu ongelmiin ja taisteluihin,
normaali elämä loittonee ja koko perhe vammautuu. Terveet sisarukset joutuvat maksamaan tästä, Kujala sanoo.
– Kun Kiril oli pieni, minulla oli
hirveä stressi kaikesta. Kävin töissä
ja toin toimeentulon koko perheelle.
Öisin ei saanut nukuttua Kirilin tähden. Roni on varmasti joutunut kärsimään, ainakin ajan puutteesta ja siitä
kun Kirilin tarpeet ovat etusijalla. Hän
on luonteeltaan kuitenkin niin sopeutuvainen, tyytyväinen ja sosiaalinen, että hän selvisi hyvin siitä. Mutta kaikki
lapset ovat erilaisia: André ei tyytyisi
niin vähään huomioon.
– Lapsen vamman ei tarvitse vammauttaa vanhempia ja sisaruksia, sen
kun oppisi ymmärtämään kyllin varhain. Tärkeintä on jatkaa normaalia
elämää ja ottaa asiat rauhallisesti.

Vanhemmaksi
opitaan vähitellen
– Kiril on kasvattanut minua paljon.
En tiedä syntyykö vanhemman vahvuus sen myötä, kun vammainen lapsi syntyy vai syntyvätkö vammaiset
lapset vahvojen vanhempien lapsiksi.
– Nykyisin suhtaudun aika tyynesti siihen, että kaikki ei tapahdu heti ja
helposti. Energiaa ei kannata tuhlata
kiukutteluun; kun jaksaa olla kärsivällinen ja viedä asioita määrätietoisesti
eteenpäin, asiat yleensä hoituvat, jos
ovat hoituakseen.
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– Joskus siinä vaiheessa kun Kiril oli
hes kokonaan palvelukodin maksuituntuvat hallitsevan monien lasten elä13–14 -vuotias, huomasin, että omat
hin. Omaan toimeentuloon liittyy semää. Vanhemmilla pitää olla aikaa lasajatukseni alkoivat muuttua; tärkeinkin, että hänellä täytyy olla edunvalvotensa kanssa olemiseen. Aina ei tarvittä ei ollut enää se, miten minä jaksan,
ja. Hänhän ei itse pysty asioitaan hoise järjestää mitään erityistä ohjelmaa,
vaan miten Kiril jaksaa. Hänellähän on
tamaan ja niistä päättämään. Minulyhdessäolo riittää kun siihen on mahedessä koko elämä, ja
le ehdotettiin tehtävään viranomaista,
dollisuus.
hänen on valmistaumutta halusin olla itse Kirilin edun– Kirilillä on oma
”Minusta elämä ei voi
duttava elämään se itloppua 18-vuotiaana, avustaja kolme tuntia valvoja. En ymmärrä miksi oma isä ei
se. Kiril tulee elämään eikö sen jälkeen olisi illassa ja minulla on
olisi paras mahdollinen henkilö valaina toisten armoilla.
vomaan oman lapsensa etua. Tämä
sillä
aikaa
mahdollienää mitään, oliko
Se on hänelle rankkaa,
sitten onnistui monen mutkan kautsuus tehdä omia jutkaikki tässä?”
mutta hänen on selvitta, mutta siihenkin tarvittiin käräjätuja sehän on jo mutävä siitä.
oikeuden päätös.
kavaa. Viime talvena
– Kun André syntyi, olin 44-vuotiElämä muuttuu myös isän kohdalkäytin aikaani opiskeluun, yritysjohtaas ja olin siihen mennessä muuttunut
la, kun kaksi vanhinta poikaa jossain
misen ammattitutkintoon. Nautin aiisänä ja varmasti ihmisenäkin. Andrén
vaiheessa jättävät kodin.
kuisopiskelusta, keskusteluista opettamyötä aloin huomata, miten olin eh– Olen perheihjien ja opiskelutovekä parempi isä. Opettavainen, ohjaam i ne n , tu n nus reiden kesken, varvainen isä jolla on aikaa ja joka ei aisinkin kun voi tun”Tärkeintä ei ollut enää taa Henry Kujala.
na komentele ja käske.
nilla kysellä ja puse, miten minä jaksan, En usko, että aviohua, jotta saisi kaivaan miten Kiril jaksaa. eroon entisen vaiTasapainoinen elämä riittää
ken tarpeellisen irHänellähän on edessä moni kanssa johHenry Kujala rakensi 2000-luvun alusti Kirilin vammaiti aiheesta.
koko elämä, ja hänen
sa talon, jossa neljän miehen perhe nyon valmistauduttava
suuden mukanaan
Aikuisuus tuo
elämään se itse. ”
kyisin asuu. Itse suunnitellen se tehtuoma paine, vaan
muutoksia
tiin hyväksi kodiksi koko perheelle.
olimme pohjimmil– Kiril viettää nelKirilillä on alakerrassa iso oma huotamme liian erilaijän viikon välein viikon Palvelukoti
ne ja inva-kylpyhuone. Kotikylpyläkin
sia. Kun parisuhteessa kokee itsensä
Lounatuulessa, jossa hän tuntuu viihon aivan huoneen kulman takana. Kitasavertaiseksi, kykenee tukemaan toityvän hyvin. Joskus saattaa olla, että
vetyllä pihalla on helppo kulkea myös
nen toistaan ja löytää yhteisiä asioita,
on tapahtunut jotakin, ehkä hän on
pyörätuolilla.
mikään vaikeus ei muodostu ylitsepelästynyt jotain tai muuta. Sen huoKirilin koulu loppui kaksi vuotta sitkäymättömäksi.
maa hänen käytöksestään, Henry Kuten ja sen jälkeen hän on viettänyt päiOnnellisuutta elämään
jala kertoo.
vät päiväkeskuksessa isän ollessa työssä
– Yli kolme vuotta sitten tulimme Ki– Nyt kun Kiril
omassa maanrakenrilin kanssa ensimäistä kertaa mukaan
on kahdeksantoista,
nusyrityksessään. Töiden jälkeen Kiril tu”Kun parisuhteessa minun pitää vähitel- Näkövammaiset lapset ry:n pääsiäisleirille Anttolanhoviin ja siitä tulikin
len alkaa ajatella, että
lee kotiin toimintakeskokee itsensä
ikimuistoinen retki. Meidät otettiin
hän muuttaa pois kokuksen taksilla.
tasavertaiseksi,
erittäin hyvin vastaan ja niin meillä
toa.
Kahdeksantoista– Kesällä meillä on
kykenee tukemaan
oli yhteinen reissu neljäksi pääsiäisekvuotiaalla täytyy olla
tapana mennä iltaisin
toinen toistaan
si, Henry Kujala kertoo.
jo omia juttuja. Halulenkille. Talvella liikja löytää yhteisiä
– On hyvä olla jokin oma juttu
an löytää hänelle hykuminen pyörätuolin
asioita, mikään
kanssa on vaikeampaa
vaikeus ei muodostu vän palvelukotipai- minne menee vain kaksistaan lapsensa kanssa. Ronnyn kanssa kävimme
ja pukeutuminenkin ylitsekäymättömäksi.” kan jostain täältä läJyväskylän suurajoissa neljä kertaa ja
heltä. Tällä hetkellä
on ongelma. Silloin olmuistan joka vuoden muutokset lapLounatuulen vakituilaan aika paljon sisälsessani murrosiästä nuoreksi aikuisekset asuinpaikat ovat täynnä.
lä. Kiril tykkää katsoa televisiosta musi. Mitä muuta me aikuiset toivomme
– Nyt aikuisen Kirilin oma toimeensiikkiohjelmia, Uutisvuotoa ja Salkkalapsillemme, kuin että he olisivat ontulo koostuu kansaneläkkeestä ja hoireita; itse voisin elää ihan kokonaan
nellisia ja pärjäisivät elämässä.
totuesta, jotka tulevat kulumaan läilman TV:tä. Nykyisin se ja tietokone
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Neuvolan tuki
on tärkeää
Positiivista palautetta on aina mukava antaa. Kunniamaininnan ansaitsee terveydenhoitaja
Pirjo Langdon Haagan neuvolasta. Tuki, jota olen neuvolasta saanut, on ollut myös konkreettista apua.

pP

Ihana kätilömme myös soitti luvallani neuvolaan ennen kotiutumistamme, joten ensimmäisellä kotikäynnillä terveydenhoitajan tiedot olivat jo
hyvin ajan tasalla. Pirjon tuella on ollut minulle iso merkitys, esimerkkejä
on kertynyt matkan varrelta vino pino. Sen lisäksi, että huoliani on aina
kuunneltu, olen saanut ihan konkreettista apua asioiden hoitamiseen. Uuden tilanteen edessä voi olla vaikea
pyytää apua, kun ei oikein tiedä, mitä
tukimuotoja on tarjolla ja minne pitäisi soittaa. Voimavarat menevät asioiden käsittelyyn ja yllättävään tilanteeseen sopeutumiseen.
Pirjo on alusta saakka paneutunut
perheemme hyvinvointiin ja on ollut
luomassa tukiverkkoa ympärillem-

Petra Lindqvist

oikamme Tuure
syntyi Helsingin
Kätilöopistolla
lokakuussa 2010.
Lapsen pieni koko oli meillä tiedossa
etukäteen, sillä olin ollut raskausaikana lisäkontrolleissa vauvan pienipainoisuuden takia. Emme kuitenkaan
osanneet odottaa, että meidän perheeseemme syntyisi näkövammainen
sydänlapsi. Myöhemmin havaitun sydänvian lisäksi Tuurella todettiin heti syntymän jälkeen sarveiskalvon samentuma ja silmän etukammion kehityshäiriö, Petersin anomalia.
Olin yhteydessä Haagan neuvolaan
syntymää seuraavana päivänä ja koin
jo tuolloin, että terveydenhoitaja Pirjo Langdon ymmärsi huolestumiseni.

Tuure oman neuvolatätinsä, Pirjo Langdonin, sylissä.
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me. Itsestäni on ollut helpompaa ottaa apua vastaan, kun sitä on aktiivisesti tarjottu neuvolan suunnasta. Pirjo
on esimerkiksi soittanut lukuisiin eri
paikkoihin luoden alustavan yhteyden.
Tuuren näönkuntouttaja oli positiivisella tavalla hämmästynyt saadessaan
soiton neuvolasta. Pirjo soitti puhelun jälkeen minulle ihan vain ilmoittaakseen näönkuntouttajan soittelevan minulle piakkoin. On tuntunut
ihanalta, että haastavan arjen keskellä
joku on tehnyt jotain puolestani saaden edes osan asioista sujumaan helpommin. Neuvolassa kuulin myös ensimmäisen kerran Helsingin kaupungin lapsiperheiden varhaisesta tuesta
ja kotipalvelusta. Luulen, että pelkkien yhteystietojen kanssa en olisi koskaan saanut itse soitettua kysyäkseäni apua. Mutta Pirjo laittoi tuumasta
toimeen ja soitti kotipalvelun johtavalle ohjaajalle, joka puolestaan soitti
minulle. Kun prosessi oli käynnistynyt kannaltani vaivatta, oli helpompaa
sopia tapaamien perhetyöntekijöiden
kanssa, jotka ovat käyneet hoitamassa
Tuurea kaksi kertaa viikossa.
Olen hyvin kiitollinen kaikesta saamastamme avusta ja luulen, että olemme saaneet tukea tavanomaista enemmän. Olen voinut puhua neuvolassa
asioista avoimesti ja olen aina kokenut,
että olemme tervetulleet vastaanotolle.
Pirjo on jopa muutaman kerran soittanut minulle ihan muuten vain kysyäkseen, miten meillä menee. Siitä on
tullut hyvä mieli ja tunne on vahvistunut, etten jäänyt yksin huolieni kanssa
Petra Lindqvist
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Reimakka -sarja kertoo vammaisen lapsen vanhemmuuden haasteista ja ilon hetkistä. Joensuulainen Annariikka Sivonen on terveydenhoitajaopiskelija ja omaishoitaja, jonka perheeseen
kuuluvat näkömonivammainen, vuonna 2007
syntynyt Reima ja avomies Juha.

Reimakka

Erityisen lapsen
erityinen vanhemmuus
mM

illaisia vanhempia erityisemme
meistä tekevät? Olisinko toisenlainen tavislapsen äitinä? Lapsen vammaisuus ei tee kenestäkään vanhemmasta parempaa eikä huonompaa ihmistä.
Pahimmillaan vanhempi voi olla todella tympeää seuraa
naristessaan aina samoista ongelmista, eikä sädekehä kilahda pään päälle vain siksi, että lapsella on diagnoosi. Se
ei myöskään tee vanhemmista tyytyväisiä selviytyjiä, jotka eivät koskaan valita pienistä, koska asiat voisivat olla
huonomminkin. Se on jokaisen oikeus ja merkki siitä, että juuri nyt menee hyvin kun pienillekin epäkohdille riittää huomiota.
Sen olen kuitenkin huomannut, että elämän perustuksia
vavisutteleva lapsen erilaisuus rohkaisee olemaan enemmän sellainen kuin on. Se voi tapahtua vanhemmissa, sisaruksissa, ystävissä tai isovanhemmissa. Lähipiirissä pulpahtelee pintaan taitoja ja piirteitä jotka tavallisen tasaisessa elämässä olisivat ehkä jääneet huomaamatta; hurjaa
luovuutta, hellyyttä ja suvaitsevaisuutta. Erilaisen lapsen
kanssa totutut tavat eivät päde, vaan pitää opetella katsomaan ja kuuntelemaan mitä hän haluaa itsestään opettaa,
ja olla läsnä ja lähellä. Reima ei rakasta ketään velvollisuudentunnosta tai muotilelujen hinnalla, vaan jakaa aurinkoisia hymyjään juuri niille keille haluaa.
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Monet vanhemmat sanovat, että paras asia oman lapsen kanssa elämisessä on, kun voi seurata miten nopeasti lapsi kehittyy. Luulen, että he eivät muista olennaisinta. Oikeasti parasta on se, että lapsi on olemassa. Kaikille
vanhemmille ei vain ole tullut eteen mahdollisuutta huomata miten paljon pyyteetöntä, lapsen saavutuksista riippumatonta rakkautta ja ihailua heillä on varastossa. Kiintymyksen tunne toki vaatii hieman vastakaikua, edes pienin vihjein ilmaistuja kiitoksia, katseita tai tyytyväisiä äännähdyksiä, mutta me vanhemmathan olemme parhaita lukemaan niitä kulmakarvojen asennosta tai nenänpään väristä. Joskus taas selvääkin selvemmistä merkeistä. Anoppilavierailulla Reima pääsi nukkumaan meidän vanhempien väliin. Naurusta hykertelevä poika ei tiennyt miten
päin olisi, vaan katsoi vuorotellen molemmille puolille ja
kokeili kädellään varmistuakseen, että todella oli käymässä nukkumaan omien aikuistensa keskelle.
Yksi selvä ero vammattoman 3-vuotiaan ja Reiman äitinä olemisessa ainakin on. Saan pitää Reimaa sylissä tasan niin paljon kuin haluan. Suhde lapseen on pakostakin fyysisesti kiinteä ja syli kelpaa aina. Saan varmaan vielä aika pitkään pussailla häntä julkisesti ja kutsua vauvaksi ilman, että kenenkään tarvitsee hävetä silmiä päästään.
annariikka.sivonen@gmail.com
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Geokätköä
etsimään

Petteri Sääski tutkii äitinsä Terhi Kestin ja Suomen Ladun geokätköilykouluttajan Otto Vähä-Herttuan kanssa harjoituskätkön sisältöä.
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Pia Kirkkomäki
Geokätköily on leppoisa ulkoiluharrastus, joka
ei ole sidottu aikaan tai tiettyyn tilaan. Suomen
17 000 geokätköstä monet soveltuvat näkövammaisille ja liikuntarajoitteisille.

kK

ätköjä etsitään GPS-paikantimien
avulla ja niitä on kaupungeissa, retkeilyalueilla, teiden varsilla, saaristossa ja rannoilla. Harrastus sopii sekä koko perheelle että itsenäiselle etsijälle. Kätkötyyppejä on
monenlaisia ja niiden vaikeusasteet on ilmoitettu geokätköilysivustolla (esimerkiksi www.geocache.fi), josta myös
otetaan lähtiessä muistiin etsittävän kätkön koordinaatit.
Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike eli Matkalle liikkeelle keskelle elämää -toiminta kannustaa vaikeavammaisia osallistumaan geokätköilyyn.
Malike järjesti yhteistyökumppaneineen kesäkuussa
Nuuksion Haukkalammen alueella geokätköilypäivät, joiden aikana tutustuttiin lajiin ja etsittiin Suomen Ladun geokätköilykouluttaja Otto Vähä-Herttuan ohjauksessa harjoituskätköjä. Lajiin perehtyneet perheet innostuivat aiheesta varsinkin kuultuaan, että Malikkeelta voi vuokrata haastavissa maastoissa kulkevia maastopyörätuoleja ja
-kärryjä liikuntarajoitteisille osallistujille.
Tapahtuman jälkimainingeissa selvisi, että ainakin Garmin-niminen laitevalmistaja on kehittänyt langattomia pieniä lähettimiä, joita voi sijoittaa
kätköön. Kun etsijä on riittävän
lähellä geokätköä, chirp-lähetin
antaa maastopaikantimeen äänihälytyksen. Lähettimien avulla
voidaan rakentaa omia aarteenetsintäratoja esimerkiksi kouluissa.
Paikantimet ja lähettimet kommunikoivat keskenään myös sisätiloissa.

Sara Törmänen ja Joona Viding harjoituskätkön äärellä.
Rimpelä suunnittelee jatkossa geokätköilevänsä myös
näkövammaisten oppilaidensa kanssa.
– Olemme suunnitelleet, että rakentaisimme niin sanotun signaali-kätköradan esimerkiksi Tampereen Kaupin metsään ulkoilureittien varrelle, jonne sähköpyörätuolillakin pääsee hyvin kulkemaan. Haaveenamme olisi,
että joku urheiluseura tai yhdistys ylläpitäisi chirp-reittejä, Rimpelä innostuu ja lisää, että tekniikan haltuunotto
on ollut erityistä tukea tarvitseville oppilaille mieluista ja
helppoa. Heille on geokätköilyn myötä auennut täysin uusi sosiaalinen viitekehys.
Lisätietoa vaikeavammaisten osallistumisen mahdollisuuksista löytyy osoitteesta www.malike.fi ja geokätköilystä www.geocache.fi.

Tampereen Liisanpuiston erityiskoulun opettaja Kaisa Rimpelä
on kokeillut geokätköilyä oppilaidensa kanssa liikuntatunneilla.
– Suosittelen geokätköilyä
lämpimästi, sillä se on kuin aarteen etsintää ja antaa etsimisen ja löytämisen ilon lisäksi haastetta ja uutta ulottuvuutta ulkoiluun. GPS-paikantimen käyttö ei ole kännykän käyttöä vaikeampaa ja useassa puhelinmallissa on jo
valmiina GPS-paikannin.

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2011

KUVAT Veikko Somerpuro

Koululaiset nauttivat
aarteiden jäljityksestä

Niina eli Ninni Kunnari, äiti Maija Kunnari ja Maijan
lapsenlapsi Natasha Rweyemamu ihastelivat Nuuksion
Haukkalammen upeita maastoja kätköjä etsiessään.
Ninnin Malikkeelta lainaama maastoratas kulki
metsässä hyvin.
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Viisitoista nuorta
metsästää meikäläistä
heta toikka

kK

evättalvella
pyörähti käyntiin näkövammaisille nuorille suunnattu kuntoutushanke, joka kestää kokonaisen vuoden. Hankkeessa on mukana kaksi kurssillista
16–21 -vuotiaita nuoria, joista osa on
heikkonäköisiä ja osa sokeita. Toisen
kurssin osallistujat ovat HUS:n alueelta ja toisessa nuoret tulevat koko laajan Länsi-Suomen alueelta aina Varsinais-Suomea, Satakuntaa, Pirkanmaata ja Pohjanmaata myöten.

Käsiksi arjen taitoihin
Keväisten tutustumishaastattelujen
jälkeen on keritty tapaamaan kummallakin kurssiporukalla jo kahdesti. Toukokuussa vietimme viikon Iiriksessä teemanamme sosiaaliset taidot. Tuttujen ja tuntemattomien kohtaamista ja keskustelun käynnistämistä harjoiteltiin erilaisilla roolileikeillä ja teemaa syvennettiin keskustelemalla pareittain ja ryhmässä.
Omaan itseenkin pyrittiin tutustumaan entistä paremmin pohtimalla omia vahvuuksia, heikkouksia ja
tavoitteita niin opiskelua kuin elämään yleensäkin ajatellen.
Näkövammaisuutta ja erilaisten
apuvälineiden käyttöä sekä opinnoissa että vapaa-ajalla mietittiin yhdessä
vertaistukihenkilöiden kanssa. Keskustelujen vastapainoksi harjoiteltiin
myös kehonkieltä osana vuorovaikutusta ja opeteltiin rentoutumaan.
Arjen asioita kuten hyvän ravitsemuksen merkitystä opittiin niin teori-
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assa kuin käytännössäkin kokkaamalla
koko kurssille itse ostetuista raaka-aineista valmistettu ateria. Iltaohjelman
aikana tutustuttiin toisiimme lautapelejä pelaillen, musisoiden ja retkeillen.
Kurssin päätöspäivänä myös nuorten vanhemmat tulivat Iirikseen tapaamaan toisiaan ja osallistumaan kuntoutusta tukevaan ohjelmaan. Yhdessä pohdittiin, millaista on olla näkövammaisen aikuistuvan nuoren vanhempi ja saatiin samalla vinkkejä, miten muissa perheissä jostain asiasta
selvitään. Lisäksi tutustuttiin NKL:n
aluesihteereiden sekä koulutuksesta ja
työllisyydestä vastaavien työntekijöiden toimenkuviin sekä jatkettiin keskustelua nuorille ajankohtaisista sosiaaliturvaan sekä opiskeluun liittyvistä
kysymyksistä.

taisten asioiden parissa sitten, kun
kuntoutus on jo päättynyt.
Verkkokuntoutuksessa jatketaan samojen aiheiden parissa kuin kuntoutuksessa muutenkin. Verkon kautta
nuoret saavat kotitehtäviä, jotka liittyvät omiin tavoitteisiin, kuten ostosten tekeminen lähikaupassa tai jonkin harrastusmahdollisuuden selvittäminen. Verkon kautta myös kuitataan
nämä tehtävät tehdyksi ja saadaan palautetta. Yhteiset keskustelut kokoavat
nuoret ja vaihtuvan ohjaajan muutaman kerran kuussa jonkin ajankohtaisen aiheen, kuten vaikka työllistymisen, ympärille. Verkossa olisi tarkoitus myös pitää omaa kuntoutuspäiväkirjaa.

Yksilölliset tavoitteet

Syksyn aikana ryhmät pääsevät tapaamaan toisensa pariin otteeseen kahden
päivän kuntoutusjaksoilla, joiden aiheina on muun muassa vapaa-aika, tunteet, seksuaalisuus, koulutus ja työelämä. Kurssin yhteinen lopetus tapahtuu ensi vuoden puolella tammi-helmikuun vaihteessa. Tällöin kokoonnutaan taas Iirikseen koko arkiviikoksi pohtimaan ja harjoittelemaan itsenäisen elämän taitoja.
Hankkeesta ollaan tekemässä tutkimusta, johon kaikki nuoret ovat omalta osaltaan ajatelleet osallistua. Tällöin heilläkin on mahdollisuus antaa
palautetta kuntoutuksen helmistä ja
hutilyönneistä sekä esittää omia ehdotuksiaan vastaavanlaisen kuntoutuksen kehittämisestä.

Oleellinen osa kuntoutusta on yksilöllinen ohjaus kunkin nuoren kotipaikkakunnalla sekä elokuussa käynnistyvä verkkokuntoutus, johon on
tutustuttu kesäkuun kurssipäivän aikana. Kotikäyntien avulla työstetään
niitä asioita, joita nuori on itselleen
valinnut kuntoutuksen tavoitteiksi.
Itsenäinen liikkuminen, kodin askareista huolehtiminen, opiskelun sujuminen näkövammaisena, uusien ystävien saaminen ja virkistävä vapaaajanvietto ovat esimerkkejä niistä asioista, jotka moni nuorista on kokenut
tärkeiksi. Tarpeen mukaan pyritään
löytämään myös ne ihmiset ja verkostot kotipaikkakunnalla, joiden kanssa
nuori voi jatkaa kulloinkin ajankoh-

Jatkon teemat ovat
monipuolisia

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2011

leena honkanen

”Kevään aikana asetimme itsellemme myös tavoitteita. Minä asetin tavoitteekseni kaupassa käynnin, ostosten tekemisen ja maksamisen.”

Medinaa
metsästämässä
Medina Omeragic (18) on yksi näkövammaisten nuorten Meikäläistä metsästämässä -kuntoutuksessa mukana olevista nuorista. Minkälaisen nuoren naisen Medina haluaa itsestään löytää?
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Leena Honkanen
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Leena Honkanen
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Medinaa metsästämässä...

mM

Kymppi kannatti
eikäläistä
jän kanssa kaupassa ja poimimme koMedina on tyytyväinen Jyväskylän nämetsästäriin tarvittavat ruuat, jotka ohjaajamkövammaisten koulun kymppiluokan
mässä -hanme maksoi kassalla.
antiin.
ke alkoi keTavallisia haaveita
– Voi olla, että kaikille vuosikursväällä. Hankkeessa jokainen osallisMuiden nuorten tavoin Medina haseille ei satu yhtä mahtavaa porukkaa
tuja asettaa itselleen ja etenemiselluaa viettää aikaa ikäistensä parissa.
leen omat tavoitteensa. Medina halukuin meillä oli, mutta opiskelun kan– Haluaisin käydä keikoilla ja vain
aa omaan elämäänsä enemmän itsenalta sinne kannattaa mennä. Perushengailla. Mikään riehujatyyppi en
näisyyttä. Sitä on esimerkiksi se, että
kouluun verrattuna opiskelu siellä on
ole. Minulla ei ole vapaa-ajan avusoppii käymään itse ostoksilla.
paljon yksilöllisempää ja tahti rauhaltajaa, jonka kans– Meidän ryhmään
lisempi. Rauhallisessa tahdissa ehtii
sa pääsisin ulos. Olikuuluu kahdeksan näoppia asiat kunnolla. Koulussa asioisTiesin, että
si
kiva,
jos
voisi
menkövammaista nuorsa edettiin niin nopeasti, että kahden
minun olisi
nä jonkun nuoren ihta. Tutustuimme toipäivän poissaolon jälkeen oli jo ihan
kysyttävä kassalta
misen
kanssa
paikkoisiimme tutustumispihalla.
apua ostosten
hin, joissa käy muita
leikkien avulla. Se oli
– Jyväskylän opettajat olivat kaiksuorittamiseen.
hauskaa. Samalla synki mukavia ja kärsivällisiä. Heillä oli
Olin ihan paniikissa nuoria.
tyi luottamus ryhmän
–
Tänä
kesänä
olen
aikaa opettaa kädestä pitäen. Meidän
ja mietin, mitä
jäsenten kesken, niin
minun pitäisi sanoa. pelannut sokkopingis- vuosikurssin keskuuteen jäi legendaktä Iiriksessä parin kaettä olemme pystysi elämään matematiikan opettajamSain sanottua, että
verin kanssa. Kuljen
neet puhumaan syme, huippuihana Mika Minkkinen.
tarvitsisin vähän
matkan
taksilla,
mutvällisesti esimerkiksi
Peruskouluaika ei elä yhtä hohdokapua, koska olen
ta haaveeni on oppia
näkövammaisuudesta
kaana Medinan muistossa.
sokea.
kulkemaan sinne busja siihen liittyvistä ko– Minua ei koulussa varsinaisesti
silla.
kemuksistamme, Mekiusattu, mutta avus– Pingisporukan
dina kertoo.
Jyväskylän opettajat tajani väheksyi minua.
lisäksi minulla ei ole
– Kevään aikana asetimme itselolivat kaikki mukavia Tuntui, että hän piti
täällä Helsingissä pal- ja kärsivällisiä. Heillä minua jotenkin tyhlemme myös tavoitteita. Minä asetin
joakaan kavereita. Poitavoitteekseni kaupassa käynnin, osmänä. Koin sen ivaoli aikaa opettaa
kaystäväni asuu toitosten tekemisen ja maksamisen. Enna ja pilkkana. Joskädestä pitäen.
sella paikkakunnalla.
simmäisen kerran sitä kokeiltiin, kun
kus koulukaverit näSyksyllä aloitan Arlasolimme viikon kurssijaksolla Iirikseskivät näitä tilanteita
sa valmentavalla jaksä. Viimeisenä päiväja auttoivat.
solla, johon tulee panä meille kaikille anHaastattelun jälkeen hyvästelen MeMinulla ei ole vapaa- ri tuttua viime vuo- dinan hänen kotitalonsa ulko-ovella.
nettiin kauppalista ja
ajan avustajaa, jonka
den Jyväskylän kympmeidät opastettiin ItäKadulla vilisee kesäinen elämä. Helkanssa pääsisin
piluokalta. Se on tosi
keskukseen ostoksilsinki tarjoaa paljon vapaa-ajanviettoulos. Olisi kiva, jos
le. Tiesin, että minun
voisi mennä jonkun mukavaa, koska meil- mahdollisuuksia, joihin näkövammailä oli siellä niin hyvä
olisi kysyttävä kassalta
nen nuori pääsee vain oman avustajan
nuoren ihmisen
porukka.
apua ostosten suorittakanssa. Toivottavasti Medina kulkee pikanssa paikkoihin,
– Kotoa pois en ole
miseen. Olin ihan paan muiden nuorten tavoin shoppailejoissa käy muita
ajatellut muuttaa vielä
niikissa ja mietin, mimassa, rannalla, keikoilla...
nuoria.
pitkään aikaan, muttä minun pitäisi sanoa.
ta olisi kiva, jos voisin
Sain sanottua, että tarjoskus häätää äidin ja isäpuolen pois
vitsisin vähän apua, koska olen sokea
Medina Omeragicin kymppiluokalpariksi tunniksi ja laittaa heille itse silja kassa sanoi, että tottakai. Olin tosi
la kirjoittama kertomus ”Lomaristeily”
lä välin ruokaa.
helpottunut. Siitä tuli sellainen onnislöytyy tämän lehden sivulta 33.
tumisen tunne. Sitten kuljimme myy-
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Pikkuparlamentti
23.4.2011 klo 10-11.30,
Peurunka, Laukaa
Osallistujat
Iina Rinne
Atte Snellman
Juuli Väisänen
Anniina Laamanen
Varpu Kirra
Elisas Järvinen
Matias Järvinen, varapuheenjohtaja
Juho Tuomainen, puheenjohtaja
Rosa Pellinen
Mirella Snellman
Vili Laukkanen
Johanna Maatiala
Elisa Pellinen
Pinja Koistinen
Roope Kaapro
Satu Juhanen
Tiina Borgman, sihteeri
Kiril Kujala
Vilja Kirra, avustaja
Antti Rusi, ulkopuolinen PJ
Timo Vehviläinen, ulkopuolinen sihteeri

Pikkuparlamentin kulku
1§ Aloitus
2§ Esittelykierros
3§ Henkilövalinnat (äänestykset)
4§ Keskusteluaiheiden valinnat
5§ Leiriasiat
6§ Iiriksen kuntoutukset
7§ Äänikirja- ja kuntoutusasiat
8§ Erilainen koulupäivä
9§ Lopetus

Keskustelun pääkohdat
Leiriasiat
Toivottiin lisää keilausta, temppuratoja ja askartelua.
Koko viikon musiikkileiriä toivottu.
Puhuttiin tänä kesänä Kulttuurikeskus Sofiassa toteutuvasta musiikkileiristä, sen sisällöstä ja järjestelyistä (Rusi alusti).
Tuleville Oo mun kaa! -leireille toivottiin ulkoilua, piirustus-
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kilpailua sekä yksimielisesti uintia.
Toivottiin myös hevosteemaleiriä sekä askarteluleiriä.
Iiriksen kuntoutukset
Kysymys: saako vierailla Itäkeskuksessa? Keskustelua.
Pohdittiin saako sieltä apuvälineitä. Vastaus (Rusi ja Vehviläinen) apuvälineiden saannista, tarkoituksista, myöntäjätahoista ym.
Äänikirja- ja kuntoutusasiat
Keskustelua Celian audiovirrasta, NKL:n Daisy verkkoon
-projektista
Pikkuparlamentin kannanotto vanhempainyhdistykselle:
Celian on julkaistava vuosittainen uutuuskirjaluettelo
Daisy-muodossa. (Toistaiseksi vain kuukausittaiset listat).
Tehtiin gallupia eri lukemisen apuvälineiden käytöstä (kaikilla jotain käytössä).
Puheenjohtaja kertoi Victor stream –laitteesta.
Erilainen koulupäivä
Keskusteltiin siitä, mitä se tarkoittaa (ns. näkövammaiskoulupäivä).
Gallup, kuinka moni on osallistunut (n. puolet).
Pikkuparlamentin kannanotto vanhempainyhdistykselle:
yksimielisesti toivottiin ko. päiviä koko maahan kaikille.
Muistion laati Timo Vehviläinen

Vastauksia
pikkuparlamentille
Vanhempainyhdistys on pyytänyt vastauksia Pikkuparlamentin esittämiin kysymyksiin Celia-kirjastolta, Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutukselta ja lasten aluesihteereiltä niiltä osin kuin kysymykset koskevat niiden toimintaa.

Lasten kuntoutus vastasi esitettyyn
kysymykseen Iiriksen kuntoutuksista
seuraavasti:
Kursseillamme on muutamia sääntöjä. Kuntoutujat osallistuvat järjestettyyn ohjelmaan.
Vierailuihin ja Itäkeskuksessa käyntiin on ohjeet huoneiden Info-kansiossa seuraavasti.

4.9 Vieraat
Vieraat ovat tervetulleita Iirikseen iltaisin ja viikonloppui-
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nuoret

sin. Asiakas tai henkilökunta ohjaa vieraat majoituksen tiloihin. Vieraita pyydetään poistumaan kello 20.00.

4.11 Asiointi talon ulkopuolella

Näkövammaiset lapset ry:n leirejä koskien
vanhempainyhdistys vastaa seuraavasti:
Keilausta pyrimme järjestämään aina niissä leiripaikoissa,
missä siihen on mahdollisuus. Temppuratoja voi helposti lisätä ohjelmaan ja askarteluun on toki aina mahdollisuus.
Ja aina sitä leireillä onkin. Meillä on onneksi todella osaavia
leiriohjaajia, joilla on askartelun taito hallussa.
Oo mun kaa! -leirien ohjelmaan kuuluu paljon ulkoilua ja
uintia. Eikä syytä tulevaisuudenhuoleen: uintia tulee jatkossakin olemaan. Piirustustakin on, mutta ei kilpailumuodossa. Järjestettäisiinkö piirustuskilpailu netissä, niin kaikki
halukkaat pääsisivät osallistumaan ja myös äänestämään
voittajaa?
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Fanny

Apuvälineistä
Iiriksessä on apuvälinemyymälä Aviris, jossa myydään hyvin monenlaisia apuvälineitä. Nettiosoite on
http://aviris.nkl.fi/fi/etusivu.
Osan niistä maksaa joko terveyskeskus tai keskussairaala,
joilta on haettava maksusitoumus. Osa on maksettava itse,
johon esim. Kelan vammaistuki on tarkoitettu.
Esimerkkejä apuvälineistä:
l valkoisia keppejä, terveyskeskus maksaa
l suurennuslaseja, lukukiviä, suurennuslaitteita, keskussairaala maksaa
l kiikareita, keskussairaala maksaa
l pistekirjoituskoneita , keskussairaala maksaa, paperi
maksetaan itse
l luku-tv, keskussairaala maksaa
l erilaisia kelloja (pisteillä, täristimellä, äänellä, isoilla numeroilla), maksetaan itse
l keittiö- ja ompeluvälineitä, maksetaan itse
l kulkuspalloja, pelikortteja ja pelejä, myös pisteillä, maksetaan itse tai kirjoitetaan joulupukille
Tervetuloa Iirikseen!
toivottaa Kirsti Hänninen ja koko lasten kuntoutuksen väki

Nora

Asioidessasi talon ulkopuolella ilmoita lähtö- ja arvioitu tuloaika majoituksen toimistoon. Pidempään poissaoloon on
pyydettävä lupa kuntoutuspäälliköltä.
Lupaa voi kysyä myös kurssin johtajalta. Vanhempien lupa
Iiriksestä poistumiseen ei siis riitä.

Erilainen koulupäivä
Pornaisissa
Viime maaliskuussa vietettiin Pornaisten Kiveskosken koululla Erilaista koulupäivää tutustuen
näkövammaisuuteen liittyviin asioihin ja kokeillen näkövammaisten apuvälineitä. Toiminta oli
jaettu näönkäytön, liikkumistaidon ja tuntoaistin käytön pisteisiin. Kolmas- ja neljäsluokkalaiset
kiersivät ryhmissä pisteeltä toiselle. Seuraavalla
viikolla tapahtumaan osallistuneet oppilaat piirsivät ja kirjoittivat kokemuksistaan.
”Minulla on vaari, joka on sokea, joten nyt tiedän, miltä sokean elämä tuntuu. Eniten minulle jäi mieleen kepin kanssa liikkuminen. Kaikki tuntui kivalta.” Fanny 3A
”Pidin tosi paljon pistekirjoituksesta. Luku-tv oli kiva. Valkoisella kepillä oli kivaa kävellä, koska minulla pyöri sen
pää.” Nora
”Minulle jäi mieleen viime viikon perjantaista, kun sain kirjoittaa oman nimeni pistekirjoituskoneella ja kun sain tunnustella hienoja kuvia. Oli myös kivaa kirjoittaa oma nimi
oudolla koneella, missä oli ruutu mikä näki oman tekstinsä. Oli myös kivaa kävellä keppi kädessä ympäriinsä ja etsiä
ovi, ulko-ovi ja pöytä. Kiitos viime perjantaista! Oli kiva tutustua uusiin asioihin!” Mariela 3A
”Oli kiva nähdä näkövammaisten näkökulmasta minkälainen heidän elämänsä on. Opin miten ollaan ja toimitaan
näkövammaisten läsnä ollessa. Kiitos teille näkövammaisliiton jäsenet, teidän tuntinne selvensi maailmaani.” Maija 3 A
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Koulutaival loppumetreillä

oO

len käyttänyt tähänastisesta elämästäni suurimman osan istumalla koulussa. Tämä sama taival –
yhdeksän vuotta peruskoulussa, kolme vuotta toisen asteen opinnoissa –
on edessä tai on meneillään monilla muillakin. Minun taivaltani ennen
jatko-opintoihin suuntaamista on vielä pari kuukautta jäljellä, lähinnä muutaman aineen ylioppilaskirjoitukset.
Nyt kun muistelen niitä peruskoulun alkuaikoja 12 vuotta sitten, en
muista juuri mitään. Opin lukemaan
jo esikoulussa, joten kirjainten opettelu ensimmäisellä luokalla oli vähän
tylsää. Parina ensimmäisenä vuonna
minulla oli vielä kavereita, koulussakin taisi olla ihan kivaa. Myöhemmin
kaverit katosi ja koulupäivistä tuli vähemmän kivoja, vaikka oppiminen olikin ihan mielenkiintoista.
Tämän taipaleeni loppuhetkillä mietin, mitä olisin voinut tehdä toisin: jos
olisin opiskellut englantia ahkerammin
ala-asteella, olisin saattanut olla ylioppilas jo keväällä. Englannin osaamattomuudesta on näiden vuosien aikana
tullut pysyvä kierre ja riippukivi, josta
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on vaikea päästä eroon.
Meillä aloitettiin ensimmäisen pitkän vieraan kielen opiskelu kolmannella luokalla. Silloin se vielä ihan sujui, neljännelläkin olin vielä melko hyvin messissä. Viidennen luokan puolivälissä sokeuduin, eikä minulla tietenkään ollut kirjoja pistekirjoituksella. Opiskelin – tai käytännössä en
opiskellut – puoli vuotta täysin ilman
kirjaa. En saanut mitään tukiopetusta, enkä muista edes, että minulle olisi tekstejä tai juurikaan tehtäviä tehty
pisteille. Avustajani kerran taksia odotellessamme sanoi: ”Ronja, kyllä sunkin täytyy kirjoittaa ne kappalesanastot vihkoon, kuten kaikkien muidenkin.” Kun kysyin, miten muka kirjoitan ne ilman kirjaa, en saanut vastausta. Ihan kapinoidakseni en kirjoittanut enkä tehnyt muutakaan kielen oppimisen hyväksi, kun ei kerta minun
oppimistani mitenkään tuettu.
Kuudennella luokalla sain kirjat pistekirjoitukselle, mutta motivaatio englannin opiskeluun oli jo melko pysyvästi kadonnut. Satunnaisesti pärjäsin sanakokeissa, mutten oikeasti enää
meinannut pysyä kärryillä. Kuudennen
luokan todistuksessa englannin numero taisi kuitenkin olla vielä 8.
Yläasteelle mennessä tahti koveni
ja olin iloisesti unohtanut monet alaasteella opetellut asiat. Kieli alkoi olla
aina vain vaikeampaa eikä minua innostanut opiskella vaikeaa asiaa. En
tajunnut mitään ja kotitehtävien tekeminen oli tuskaa, joten usein jätin tekemättä tai en jaksanut edes kunnolla yrittää. Jotenkin kummasti sinnittelin kokeista arvosanoiksi 7 ja 6, vaik-

ka yksinkertaistenkin lauseiden ymmärtäminen vei aikaa ja oli vaikeaa.
Tukiopetusta minulle ehdotettiin joskus kahdeksannella tai yhdeksännellä
luokalla, mutta en innostunut siitä: oli
seiskakin vielä ihan hyvä numero. Toisaalta tiesin kyllä, etten ihan oikeasti
osaa sitä kieltä.
Lukiossa pääsin ensimmäisestä
kurssista läpi, toisesta en. Kolmannen sain jälleen suoritettua hyväksytysti, mutta sen jälkeen kaikki ovat olleet nelosia. Toisen kurssin jälkeen kävin kysymässä tukiopetusta. Opettaja
lupasi miettiä, mutta mitään ei tapahtunut. Sinnittelin itse monta kurssia, en
ymmärtänyt mitään, ahdistuin ja ymmärsin vielä vähemmän. Saatoin kyllä oppia uusia asioita, mutta koska aikaisempaa pohjaa ei ollut, ei siitä ollut mitään hyötyä. Olin monta kertaa
valmis jättämään koko lukion kesken,
koska en osaa englantia.
Abivuonna minun oli pakko käydä
yksi kurssi uudestaan, jotta saisin jotain nelosia pois ja pääsisin kirjoittamaan englannin. Kurssikokeesta tuli
jälleen hylätty (kolmas kerta, kun tein
sen kurssin kokeen), mutta uusintakokeessa – neljännellä yrityksellä – pääsin niukin naukin läpi. Opiskelu alkoi
olla hyvin tuskaisen vaikeaa ja tuntui
siltä, etten vain opi tai tajua mitään,
niinpä kysyin jälleen tukiopetusta. Erityisopettaja oli loppukevään sairaslomalla, englannin opettajani sanoi, ettei hänellä ole sillä hetkellä mahdollisuutta tukea oppimistani.
Lukiossa on pakollisia englannin
kursseja kuusi ja niistä 1/3 saa olla hylättyjä. Minun oli siis vielä suoritetta-
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va yksi kurssi hyväksytysti. Opiskelin
yhden aikaisemmin käymäni kurssin
itsenäisesti samalla, kun istuin koulussa toisella kurssilla. Itsenäisesti opiskeltavan kurssin piti olla se, josta pääsisin läpi. Molempien kurssien kokeista tuli hylätty arvosana.
Nyt olen käyttänyt käytännössä koko kesälomani englannin opiskeluun.
Olen onneksi saanut avukseni entisen
lukion englannin opettajan, joka on
patistanut minut opiskelemaan. Heti koulun alettua on viimeisen pakollisen kurssin uusintakoe, josta minun
on pakko päästä läpi, jotta pääsen ylioppilaaksi joulukuussa. Tämän kesäopiskelun myötä alkaa vaikuttaa todennäköiseltä, että saan vielä vetää sen
valkolakin päähäni.
Näin jälkikäteen minusta tuntuu,
että yläasteen englannin opettaja on
ollut ainut, jota on edes hiukan kiinnostanut, opinko minä englantia vai
en. Ärsyttää ja harmittaa, miten välinpitämättömästi erityisesti lukiossa on
suhtauduttu vaikeuteeni kielten opiskelun kanssa. Toisaalta olisin tainnut
tarvita tukea jo siellä ala-asteella. Jos
silloin olisin saanut rakennettua pohjan hyvin, ei olisi myöhemminkään ollut näin vaikeaa.
Vaikka kuinka yrittää ajatella, ettei
kaikkien ole pakko osata kaikkea, niin
kyllä se englannin kielen taito nyky-yhteiskunnassa on hyvin tärkeä. Sinänsä
varmasti heikommallakin kielitaidolla pärjäisi, mutta jos haluaa opiskella
pitkälle, on kieliäkin osattava.
Hyvät vanhemmat: mikäli teidän
lapsellanne on jokin tuskaa ja ahdistusta aiheuttava vaikea oppiaine –oli
se sitten englanti tai matematiikka –
kannustakaa lastanne opiskelemaan
sitä, jottei minun kokemani osaamattomuuden kierre kaatuisi muidenkin
kohtaloksi. Vaatikaa koulua tarjoamaan tukiopetusta, sillä se käsittääkseni on koulun velvollisuus. Ala-asteelta saakka tehty työ kantaa lopulta hedelmää.
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Lomaristeily
kirjoittanut Medina Omeragic
Asun Lapissa, Kittilässä, 6 henkisessä per-

minulle ja sanoi: ”arvelinkin, että pitäisit

heessä, jossa on myös pieni Perhoskoira

siitä”. Kysyin, milloin lähtisimme ja äi-

Tidde, joka on 1 vuotias. Minulla on 4 vel-

ti vastasi, että he olivat hankkineet liput

jeä. Nuorin veljeni aloitti eilen esikoulun.

huomiselle. Hypähdin ja kiljahdin. Kaikki

Vanhempani ovat maan viljelijöitä. Heil-

katsoivat minua hymyillen. Punastuin, is-

lä on suuri viljelyalue noin 40 kilometriä

tahdin takaisin ruokapöytään ja söin vau-

kotoamme. Isovanhempani asuvat Ro-

dilla lopun ruokani.

vaniemellä. He kasvattavat poroja. Lem-

Juoksin huoneeseeni ja otin matkalau-

pi aineeni ovat Ruotsi, Englanti ja mate-

kun kaapista. Aloin pakkailla tavaroita.

matiikka. Pidin ennen myös liikunnasta.

Jonkun ajan päästä äiti tuli huoneeseeni

Nykyään en pidä siitä, koska se on todel-

ja katsoi matkalaukkuani, joka oli mel-

la tylsää. Kouluni on aika kaukana ja kul-

kein täynnä kirjoja. ”Ethän sinä tarvitse

jen sinne aina junalla. Rakastan matkus-

kaikkia noita kirjoja!” Äiti huudahti. ” Kat-

taa. Minä matkustankin paljon. Tykkään

soin häntä. ”Laita edes nämä 4 sanakirjaa

myös ottaa kuvia.

pois. Otin vastahakoisesti 4 paksua, pu-

Eräänä päivänä istuskelin huoneessa-

nakantista sanakirjaa ja laitoin ne takai-

ni katsellen tietokoneeltani viime kesä-

sin hyllyyn. Laitoin vielä parit farkut ja 3

nä ottamiani kuvia Norjan matkasta. Mi-

villapaitaa. Istuin matkalaukkuni päälle,

nulle tuli lämmin olo muistellessani sitä

että saisin sen kiinni. Loppupäivä meni to-

matkaa. En tiedä, kuinka kauan istuske-

della hitaasti. Menin nukkumaan yhdel-

lin siinä, vaipuneena muistoihini. Havah-

tätoista, enkä saanut heti unta. Kieriske-

duin siihen, että äitini huusi minua syö-

lin sängyssäni noin puoli tuntia ja sitten

mään. Suljin koneeni ja pyrähdin salama-

sain vihdoin unen päästä kiinni.

na keittiöön. Ovelta tuli ihana lihapullien

Heräsin hätkähtäen herätyskello-

tuoksu. Vesi herahti kielelleni ja vatsani

ni piippaukseen. Ensin meinasin jatkaa

alkoi kurnia. Vasta silloin tajusin, kuinka

nukkumistani, mutta sitten muistin, mi-

nälkäinen olin. En ole syönyt mitään ko-

kä päivä tänään oli. Pomppasin heti ylös

ko päivänä. Hyökkäsin ruuan kimppuun,

sängystäni ja pukeuduin. Menin olohuo-

kuin tiikeri. Ahmin kolme lautasellista

neeseen ja näin äidin pyörivän olohuo-

lihapullia ja perunamuusia ja join kak-

neessa hermostuneena ja katsoen puoli-

si lasillista maitoa. Neljännen lautasel-

täynnä olevaa matkalaukkua. Parin tunnin

lisen kohdalla äiti katsoi minua oudosti.

päästä lähdimme ajamaan kohti satamaa.

Hymyilin hänelle ja jatkoin syömistä. Äi-

Satamassa meitä odotti laiva, joka oli

ti kohautti olkapäitään ja kaatoi itselleen

täynnä matkustajia. Menin heti kannelle,

lisää kahvia. Isä rykäisi ja sanoi: ”Ajatte-

vaikka olikin kylmä, talvinen ilma. Odot-

limme tässä äidin kanssa, että voisim-

telin kärsimättömänä laivan lähtemis-

me mennä risteilylle Tukholmaan.” Haa-

tä matkaan. Katselin maisemia. Maa oli

rukka putosi kädestäni ja tuijotin isääni,

lumivaipan peitossa. Vihdoin laiva lähti

kuin tyhmä. Myös Muut veljet katsoivat

matkaan! Vedin syvään henkeä ja vilku-

toisiaan hämmästyneinä. Isä katsoi mei-

tin iloisesti satamassa seisoville ihmisille.

tä kiemurrellen. –”Mitä? Eikö se olekaan

Tunsin itseni täysin onnelliseksi.

hyvä idea?” Isä kysyi. ”Ei ollenkaan!” Huudahdin onnesta säihkyen ja nousin ruokapöydästä halaamaan isää. Isä hymyili

Loppu
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Ja maassa
hallitus…
sari kokko
Juhannuksen alla työnsä aloittaneen hallituksen ohjelma on otsikoitu Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Kyse on lähes satasivuisesta lukupaketista, jonka sivuilta löytyy konkreettista toimintaa sekä monenlaista selvittämistä ja kehittämistä.

Ihmisoikeuksien toteutuminen
Suomi allekirjoitti YK:n vammaisten oikeuksia koskevan
yleissopimuksen vuoden 2007 alkupuolella. Useat tahot
ovat korostaneet sopimuksen ratifioinnin tärkeyttä. Alkaneen hallituskauden tavoitteena on sopimuksen ratifiointi.
Paljon keskustelua herättänyt rasismi ja vihapuhe on
nostettu selkeästi esiin. Hallitus aikoo tehostaa rasismin,
suvaitsemattomuuden ja muukalaisvihamielisyyden vastaista työtään sekä erilaisiin vähemmistöihin, kuten vammaisiin, eri uskontoa tai vakaumusta edustaviin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten
torjuntaa. Myös väkivallan vähentäminen ja esim. vanhuksiin, lapsiin tai vammaisiin kohdistuvan väkivaltaisuuden
parempi tunnistaminen on mainittu.

Koulutuksessa kehittämistä
ja säästöjä
Koulutusta odottavat säästötoimet, joista huolimatta hallitusohjelmassa on myös monia hyviä suunnitelmia.
Varhaiskasvatuksesta säädetään oma laki ja varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus ja kulttuuriministeriölle. Esi- ja perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena.
Perusopetuksen laadun parantamista jatketaan ja huomio-
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ta kiinnitetään myös ryhmäkokoihin. Ryhmäkokojen osalta selvitetään, onko ne tarpeen määritellä lainsäädännössä
esim. muuttamalla ryhmäkokoja koskevat suositukset velvoittaviksi.
Perusopetuslain muutokset tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Käytännössä kuntien toimintatavat muotoutuvat alkaneen lukuvuoden aikana. Erityinen, tehostettu
ja yleinen tuki löytänevät paikkansa ja HOJKSin uusi rooli selkiytynee. Muutosten vaikutuksista tulee antaa selvitys
eduskunnalle parin vuoden kuluttua. Hallitusohjelmaankin on kirjattu erityis- ja tukiopetuksen riittävän tarjonnan
turvaaminen.
Ainakin Helsingissä kovasti puhuttanut pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta saa toivottavasti vahvistusta. Tarkoituksena on lisätä aamu- ja iltapäivätoiminnan
tarjontaa perusopetuksen 1.-2. luokan sekä erityistä tukea
tarvitseville oppilaille.
Koulutustakuun toteuttaminen on yksi tärkeä nuoriin
vaikuttava asia. Hallitus takaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Oppisopimuskoulutuksen osalta parannetaan etenkin nuorten ja vammaisten mahdollisuuksia hankkia koulutus myös tämän väylän kautta. Opiskelusuunnitelmiin liittyy oleellisesti opinto-ohjaus. Sitä on tar-

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2011

koitus vahvistaa kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi lukioihin ja
ammatilliseen koulutukseen laaditaan hyvän opinto-ohjauksen kriteerit.

Työllistymisessä toiveikkuutta
Hallitus aikoo toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuun tarjoamalla jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Hallituksen tavoitteena on parantaa osatyökykyisten
työllistymismahdollisuuksia mm. toteuttamalla toimintaohjelma osatyökykyisten työmarkkinoille osallistumisen
edistämiseksi ja kehittämällä palkkatukea. Paljon puhutun
työvoimapulan yhdeksi lääkkeeksi on nostettu osatyökykyisten työllistymisen lisääminen.

Vammaispalveluissa suunnitelmia
Kansallisen vammaispoliittisen ohjelman toimeenpano jatkuu. Erityisinä painopisteinä ovat YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioiminen, vammaisten
työllistymisen edistäminen, esteettömyyden lisääminen ja
vammaistutkimuksen vahvistaminen. Yksi vammaistutkimusta vahvistava asia on Helsingin yliopistoon ensi vuonna tuleva vammaistutkimuksen professuuri.
Paljon puhuttaneen henkilökohtaisen avun kattavuutta
varmistetaan jatkossakin. Hallitus ei ole kirjannut tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Lisäksi tehdään kokonaisselvitys vammaisten apuvälinepalveluista mukaan
lukien auton hankintajärjestelmä ja avustajakoirat.
Pitkään vireillä ollutta vammaislainsäädännön uudistamista jatketaan osana sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta. Tavoitteena on, että vammaisten ihmisten tarvitsemista erityispalveluista säädetään uudistetussa erityislaissa, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia vammaisryhmiä. Käynnissä olevaa kehitysvammahuollon rakennemuutosta jatketaan ja samalla kehitetään palveluja,
jotka mahdollistavat myös vaikeimmin vammaisten ihmisten asumisen lähiyhteisössä.

Asiakasmaksuihin uudistettu katto
Hallitus jatkaa asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon maksut eivät muodostui-
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si palvelujen käytön esteeksi. Maksukattoja yhdistetään ja
uudistetaan. Tavoitteena on luoda terveydenhuollon yhtenäinen maksukattojärjestelmä yhdistämällä kunnallisen
terveydenhuollon maksukatto ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisvuosiomavastuuosuus. Myös lääkekorvausjärjestelmää uudistetaan. Uudistus toteutetaan siten, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät ihmiset. Lakisääteisen sairausvakuutuksen matkakustannustenkorvausten matkakohtainen omavastuu korotetaan 14,25 euroon. Korotuksen tarkemmasta ajankohdasta ei ole tietoa.

Omaishoitoa kehitetään
Hallitus kehittää omaishoitoa yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa. Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Myös omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan.

Viittomakielisten oikeudet
Viittomakielisten asema on hyvin esillä. Hallitus kehittää
viittomakielisten oikeuksien toteutumista, viittomakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä selvittää mahdollisuutta säätää viittomakielilaki. Etenkin viittomakielilaki on ollut
pitkään kuurojen tavoitteena.

Esteettömyyttä viestintään
Hallitus varmistaa, että kaikki voivat osallistua tietoyhteiskuntaan ja digitaaliseen maailmaan esteettömästi varallisuudesta, terveydentilasta, taloudellisesta asemasta ja
asuinpaikasta riippumatta. Näkövammaisten kannalta hyvää on se, että tärkeiden sähköisten palvelujen on oltava esteettömästi toteutettuja niin, että palvelut ovat myös
vammaisten ja ikäihmisten käytettävissä.

Järjestötoimintaa tarvitaan
Myös kansalaisjärjestöt on muistettu, sillä niiden toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistuen, auttamistyön ja erityispalvelujen tuottajina vahvistetaan, resursointia parannetaan sekä varainhankintaa ja verovapautta selkeytetään. Erityisen tärkeänä pidetään järjestösektorin toimintaedellytysten takaamista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja ryhmien elämänmahdollisuuksien tukijana.

35

Näkövammaiset
lapset toteuttamassa
sirkusesitystä

T

aikaseikkailu on moniaistinen sirkusesitys, joka tuotetaan erityisesti näkövammaisille lapsille. Taikaseikkailu on matka Salaisuuksien maahan, jossa yleisö kohtaa yhdessä esiintyjien kanssa yllättäviä ja kiperiä tilanteita, joista selviämiseen tarvitaan monenlaisia taitoja.
Esityksen käsikirjoituksesta ja toteutuksesta vastaa turkulainen SirkusUnioni sirkustaiteilija Antti Kulmalan johdolla. Taikaseikkailun pilotoinnissa ovat olleet mukana Väinö, Minja, Jyri ja Matias Turun seudulta. Antti Kulmalan

johdolla lapset ovat tutustuneet sirkusvälineisiin ja sirkuksen eri muotoihin.
Minja kertoo, että nyt hän ymmärtää paremmin sirkustaiteilijoiden tekemät liikkeet, kun on itse päässyt käsin
tunnustelemaan sekä itse kokeilemaan näistä liikkeitä. Väinön mielestä kiinnostavimmat sirkusvälineet ovat olleet
diabolo, tasapainolauta, lautaset sekä ilmapallot, joista voi
muotoilla hahmoja. Onnistumisen iloa Väinölle on tuottanut akrobatiatemput, joita hän on pääsyt itse tekemään.
Matias haaveilee omista sirkusvälineistä, mutta tärkeintä
sirkustapaamisissa ovat olleet kaverit.
Näkövammaiset lapset ovat taas opettaneet Anttia tuottamaan sirkustaidetta moniaistisesti.
Tavoitteena on, että kulttuuri on saavutettavaa myös näkövammaisille lapsille. Pelkkä kulttuurin kuvailu ei riitä,
vaan kulttuurin tulee olla moniaistista siten, että näkövammainen lapsi voi itse tuottaa kulttuuria sekä nauttia kulttuurista.
Taikaseikkailu on osa Turun 2011 kulttuuripääkaupunkitapahtumaa ja elokuussa olevaa Future Circus-festivaalia.
Taikaseikkailua esitetään Seikkailupuiston Tapahtumatalo Timantissa, Kupittaankatu 2. Turku. Esitys on suunnattu
alakouluikäisille lapsille ja esityksen kesto on 40 min.
Lisätietoja ja esitysajat löytyvät: www.sirkusunioni.com
Jaana Engblom, lasten aluesihteeri
Näkövammaisten Keskusliitto ry

Koululiikunta kansissa

N

äkövammaisen oppilaan koululiikunnan soveltaminen -oppaassa annetaan ohjeita liikuntatuntien
suunnitteluun silloin kun ryhmässä on näkövammainen
oppilas. Oppaassa käydään läpi näkövamman vaikutuksia
lapsen kehitykseen sekä koululiikunnan tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin. Soveltamisideoita annetaan kaikkiin
yleisimpiin koululiikuntalajeihin. Näkövammaisten omista
lajeista esitellään maalipallo, sokkopingis, näkövammaisten futsal, sokeiden tennis ja tandempyöräily. Opas sopii
myös harraste- ja kotiliikunnan suunnitteluun. Oppaan on
kirjoittanut Jyväskylän näkövammaisten koulun liikunnanopettaja Satu Niemelä ja kuvittanut oppimateriaalisuunnittelija Marketta Perttunen. Oppaassa on 86 sivua. Opasta voi tilata Jyväskylän näkövammaisten koulun oppimateriaalista sähköpostilla osoitteesta info@jynok.fi hintaan 25
euroa. Lisätietoja saa puhelinnumerosta 014-3343100. Jyväskylän näkövammaisten koulun internet-sivuilta
www.jynok.fi löytää tietoa oppaasta sekä muista oppimateriaalin kautta tilattavista tuotteista.
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AVOIN KIRJOITUSKILPAILU
Voittajan valitsee kirjailija Märta Tikkanen
Suomen vanhin näkövammaisjärjestö Sokeain Ystävät ry täyttää 125 vuotta 29.1.2012.
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys haluaa kuulla tarinoita merkityksestään niiltä, joita
sen toiminta on koskettanut matkan varrella.
Sarjat
Kilpailusarja - parhaat kirjoitukset palkitaan
Vapaasarja - voittajat arvotaan.
Tuomaristo
Kilpailusarjan tuomarina toimii kirjailija Märta Tikkanen.
Palkinnot
Palkinnot julkistetaan Sokeain Ystävien kotisivuilla www.syry.fi.
Osallistumisohjeet
Kirjoita tarinasi Sokeain Ystävistä: menneestä tai tulevasta, tapahtuneesta tai unelmasta;
omaan, toisen henkilön tai jonkin ryhmän kokemuspiiriin liittyen. Kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, enintään 2000 merkkiä tai 2 liuskaa. Lähetä tekstisi syyskuun 2011 loppuun mennessä
sähköpostilla tai kirjallisena osoitteeseen: sihteeri@syry.fi tai Sokeain Ystävät ry, Petaksentie
2-4, 00630 Helsinki. Liitä mukaan nimesi, mahdollinen nimimerkkisi, sarja johon osallistut,
postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
Tarkemmat tiedot www.syry.fi

Sokeain Ystävien Käsityökeskus, yhdistyksen perustaja ja pitkäaikainen sihteeri Hanna Ingman, Majatalo Onnela.

SOKEAIN YSTÄVÄT RY – SUORAA TUKEA NÄKÖVAMMAISILLE
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Hyviä sivuja
Vammaisen lapsen perhe tarvitsee tietoa hyvin monissa
lapsen elämään liittyvissä asioissa. Sosiaaliturvan ja palvelujen viidakkoon eksyy helposti. Päivähoitoon, kouluun, kuntoutukseen tai harrastuksiin tarvitaan omia järjestelyjään. Tietoa voi etsiä vaikka netistä.

Perheiden Tietopolku
Perheiden Tietopolku on Tatu ry:n alkuun panema 21:n järjestön yhteinen tiivis tietopaketti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille. Perheiden Tietopolulla perheitä palvelee palvelupolkumalli, jossa on tietoa vammaisen- ja pitkäaikaissairaan lapsen päivähoidosta,
koulunkäynnistä, kuntoutuksesta, harrastuksista jne.
www.palvelupolkumalli.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluopas
perheille
Aivoliiton kokoama Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluopas -sivusto on tehty avuksi vanhemmille, joiden lapsella tai nuorella on erityisen tuen tarvetta. Sivustolle on koottu tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, jota perhe voi tarvita lapsen tai nuoren kuntoutuksen tueksi sekä arjenhallinnan avuksi. Palvelut on pyritty jaottelemaan perheen näkökulmasta, mutta jos sivustolta on vaikea löytää etsimäänsä tietoa, hakemistosta löytyvät palvelut otsikoiden alle jaoteltuina. Jokaisen asiakokonaisuuden loppuun on merkitty sulkuihin lähdeviite tai taho, josta voi tehdä lisätiedusteluja kyseisestä palvelusta.
www.palveluopasperheille.fi

www.silmatera.fi
Näkövammaiset lapset ry:n omilta sivuilta löytyy
paljon tietoa näkövammaisen lapsen, nuoren ja
hänen perheensä asioista sosiaaliturvasta harrastuksiin. Palvelut ja tuet -otsikon alta voi etsiä Kelan,
kunnan ja terveydenhuollon palveluihin ja etuuksiin liittyviä tietoja. Sieltä löytyy myös sosiaaliturvan
tarkistuslista. Näkkärilä-otsikon alta löytyy Näkkärilän kylä, jossa voi surffailla esimerkiksi päiväkotiin,
kouluun tai harrastuksiin liittyvien kysymysten äärellä. Sivuilta löytyvät tietenkin myös yhdistyksen
omat ja yhteistyökumppaneiden tapahtumatiedot.
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Sokeain Lasten Tukisäätiö
Apurahahakemukset syyskuun
loppuun mennessä
Apurahoja voidaan myöntää mm. näkövammaisten lasten
harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin, tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena ovat näkövammaisten lasten ja heidän perheittensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen
tähtäävä toiminta.
Hakemukset 30.9.2011 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 Helsinki
09 321 4132, sok.laptuki@kolumbus.fi

Vammaisuuden historia Suomessa
Työväenmuseo Werstas, Tampere 16.9.-8.1.2012
Työväenmuseo Werstaalla aukeaa syyskuussa uusi toiminnallinen näyttely Ihan epäNormaalia, jossa kerrotaan monien eri vammaisryhmien, myös näkövammaisten, historiasta ja nykyarjesta. Näyttelyä ja sen oheisohjelmaa on tehty yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.
Näyttelyyn liittyy myös koko perheen tapahtumaviikon-

loppu AistiMus 29. – 30.10.2011, jolloin talo täyttyy kivasta ohjelmasta, mm. työpajoista, legendaarisen Pertti Kurikan Nimipäivien keikasta ja kehitysvammaisten teatterin La Stradan esityksestä. Tapahtumapäivä on maksuton
ja kaikille avoin.

kuurojen museo

Kuka on normaali? Kenellä on mahdollisuus onnelliseen
elämään? Millaista on historia vammaisten näkökulmasta?
Näyttely nostaa esille vammaisten elämään liittyviä polttavia kysymyksiä ja katsoo niiden taakse menneisyyteen.
Vammaisten ihmisten kokemusten kautta avautuu näkökulmia koko yhteiskuntaan. Näyttely johdattaa kävijät kysymysten, kokemusten ja oivallusten äärelle. Näyttelyssä
saa myös kokeilla ja koskea.
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Seikkailtiin
Tanskanmaalla
M

eidän perhe, isä, äiti, Eetu ja minä, ajeli jo torstaina Vantaalle hotellille yöksi. Kun kaikki protokollat oli suoritettu, käytiin syömässä hotellin ravintolassa.
Benen ja Reminkin perhe saapui urheine joukkoineen. Puhuttiin henkeviä riparista, jotta olin ollut edellisen viikon
isosena, ja loppuilta poksauteltiin värikkäitä palloja isin
kännykästä. Ja pyöriteltiin peukaloita.
Aamulla oli herätys muistaakseni neljältä, tosin erittäin
suurella todennäköisyydellä arvaukseni heittää hieman
suuntaan jos toiseenkin. Kentällä poppooseen liittyi myös
Sari Tarvonen. Lentokoneessa sai sitten taas vähän lisää
unta palloon, ehkä se oli ihan hyvä. Muuten olisi loppunut
virta kesken Legolandissa.
Hotellilla Tanskassa syötiin toinen aamiainen. Ja tanskalaisia viinereitä. Sitten ajettiin bussilla Legolandiin, matkalla poksauteltiin värikkäitä palloja isin kännykästä. Kierrel-

40

tiin ympäriinsä, ja Eetun (pikkuveli, 6 vee) kanssa ajettiin
raidallisella safariautolla legoleijonia, -flamingoja, -seeproja, -norsuja, -alligaattoreita, -kirahveja ja muutamaa muutakin villielukkaa ympäri. Sitten keskusteltiin kauan ja hartaasti että olikohan se nyt sitten mohikaani vai pelikaani,
se siellä villissä lännessä sulkapäähinessä, ja se joka seisoskeli siellä lammikossa legokala suussa. Tai mistäs sitä tietää,
jos vaikka mohikaanin sulkapäähine oli tehty pelikaaneista.
En kysynyt. Kommenttiraita: Eetun mielestä kaaaaikista kivoin laite oli sellainen sininen mato joka pyöri ympyrää.
Käytiin Ritarilinnassa syömässä. Olikohan paikalliset grillipihvit tehty lohikäärmeistä vai legoista? Mene ja tiedä.
Mitäköhän muuta me tehtiin ekana päivänä? Joo, sammutettiin legotalon legotulipalo legopaloautolla. Vesi oli kyllä
ihan oikeaa, ja legopaloauton pyörätkin pyöreät, eli ei, niitä ei ollut tehty legoista.
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Näkövammaisten Keskusliitto ry
Lasten kuntoutus

Sopeutumisvalmennuskurssit
syksyllä 2011
Vietettiin toinenkin päivä Legolandissa. Taas kierreltiin
ympäriinsä ja ajettiin safariautolla, mutta renkutettiin laitteissa vähän enemmän kuin edellisenä päivänä. Ja syötiin
jäätelöt. Siellä oli Star Wars- teemapäivä, eli siellä kierteli
varmaan parisensataa galaksienvälistä urheaa soturia. Sitten käytiin taas syömässä villin lännen ruokaa ja viinereitä,
nukkumassa ja poksauttelemassa palloja.
Seuraavana päivänä käytiin viikingin ja sen vaimon, jonka nimi oli Tyra hautakummulla, ja eläinpuistossa. Oli hämmentävää, kun siellä oli ihan oikeita eläviä eläimiä eikä niitä ollutkaan tehty legoista!. Nähtiin laamoja, eli tuli todistettua, että onhan niitä jossain muuallakin kun saunalahden mainoksissa. Ja kirahveja, ja hyppyantilooppeja, mangusteja, strutseja, ja aika paljon ihmiskunnan edustajia.
Maanantaina käytiin Rillan kanssa aamu-uinnilla paikallisessa uimahallissa ja sen jälkeen shoppailemassa Vejlen kävelykadulla. Lepo jäi vähän vähemmälle, kun juostiin paikasta a paikkaan b, mutta näin partiolaisena voin todeta,
että väsyneenä kaikki on hieman hauskempaa. Sitten keskipäivän aikoihin lähdettiin kotiin. Ehdittiin juuri sopivasti
kotiin, katsomaan Gleen viimeinen neljännes.
Ella Toppari

Näkövammaiset alle 2 v lapset

l  

II-jakso 29.8.–2.9.2011 kurssinumero 39673
I-jakso 5.-9.9.2011 kurssinumero 39724
(II-kurssijakso 9.–13.1.2012)

Heikkonäköiset 2 - 5 v lapset

l  

12.–16.9.2011 kurssinumero 39736

Heikkonäköiset 5 - 6 v lapset

l  

26.–30.9.2011 kurssinumero 39737

Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 4 - 5 v lapset,
”Minä ryhmässä”
l  

10.–14.10.2011 kurssinumero 39738

Näkö/monivammaiset 2 - 5 v lapset

l  

24.–28.10.2011 kurssinumero 39740

Heikkonäköiset 9.lk:lla olevat nuoret

l  

26.– 28.10.2011 kurssinumero 40369
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)

Näkö/monivammaiset 5 - 6 v lapset

l  

7.–11.11.2011 kurssinumero 39742
l

Sokeain lasten tuki ry

Sokeat ja heikkonäköiset 9.lk:lla olevat nuoret

16.–18.11.2011 kurssinumero 40370
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)

Heikkonäköiset 9.lk:lla olevat nuoret

l  

30.11.–2.12.2011 kurssinumero 40376
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan)
l

Omaisten kurssi

sari tarvonen

Kirjeellä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla pääsette mukaan lomatoimintaan, mitään virallisia hakulomakkeita ei tarvita. Ottakaa yhteyttä, jos ette vielä
ole osallistuneet.

28.–30.11.2011
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
Puhelin: 040 521 1693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com
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Näkövammaisten Keskusliitto
Lasten kuntoutus
Riikka Mäyränen
(09) 3960 4531, riikka.mayranen@nkl.fi
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Mitä enemmän tietoa, mielipiteitä, ideoita ja toiveita saamme lukijoiltamme ja jäseniltämme, sitä paremmin voimme myös
palvella. Kerro mielipiteesi Silmäterän lukijana tai yhdistyksen jäsenenä. Alla on joukko kysymyksiä, joihin voit vastata myös
netissä osoitteessa www.silmatera.fi -> toiminta -> Kerro mielipiteesi

Kerro mielipiteesi
S I L M ÄT E R Ä - L E H T I
Rastita juttutyypit, joita luet lehdestä mieluiten (voi olla useampia kuin yksi)
Yhdistyssivut
Perheiden elämästä kertovat jutut ja haastattelut
Nuorten sivut
Näkövamma-alan työntekijöiden haastattelut
Leiri-ilmoitukset
Sosiaaliturva-aiheiset jutut
Tietotekniikkaan ja apuvälineisiin liittyvät jutut
Näkövamma-alan tutkimustietoa
Muu, mikä:

Kerro mielipiteesi Silmäterästä, sen sisällöstä, ulkoasusta jne.:

Anna juttuidea:

w w w. s i l m ate ra . f i - n e t t i s i v u s to
Mitä palveluita käytät silmatera-nettisivuilla (rastita)?
Etsin ajankohtaisia tiedotteita
Ilmoittaudun yhdistyksen leireille ja tapahtumiin
Haen tietoa sosiaaliturvasta ja palveluista
Luen Silmäterän juttuja
Muuta, mitä:

Kerro mielipiteesi silmäterä-sivustosta; sisällöstä, ulkoasusta jne.

Mitä muuta sivuilta pitäisi vielä löytyä:

N ä k ö v a m m a i s e t l a p s e t r y (vain jäsenperheet vastaavat)

Palautusosoite:
Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15
00700 Helsinki
tai www.silmatera.fi

Kuulun yhdistykseen koska (rastita kaikki omalla kohdallasi tärkeät vaihtoehdot)
Saan Silmäterän 4 kertaa vuodessa kotiini
Yhdistystoiminta kiinnostaa
Käyn yhdistyksen järjestämillä leireillä ja tapahtumissa
Käyn perhetapaamisissa
On tärkeää ajaa näkövammaisten lasten asioita
Vastaajan nimi ja yhteystiedot (ei paTunnen kuuluvani vertaisyhteisöön vaikka en käykään tapaamisissa
kollinen)
Muita syitä:

Kerro mielipiteesi toiminnasta:

Oheisella lomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterä-lehden tilauksen. Täytä
lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki. Liittymiset ja
tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta
löytyvällä lomakkeella.

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 JÄSENEKSI
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

L I I T Y N K A N N AT U S J Ä S E N E K S I
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

T I L A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

Tule mukaan toimintaan

