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Kuntoa mielelle
lkuvuodesta ryhdytään yleensä remontoimaan 
ruumista; lenkkipolut ja punttisalit ovat olleet 
muutaman viikon täynnä hyvän päätöksen teh-
neitä. Hienoa!  Fyysiset harjoitukset  tekevät 

usein hyvää myös mielelle, mutta kaikkiin elämän on-
gelmiin ei  levytangoista löydy vastausta. Mielen kun-
nolle on ihan omiakin harjoituksia. 

Tällä kertaa Silmäterässä puhutaan henkisestä hy-
vinvoinnista. Katsotaan mm. millaisia asioita Suomen 
Mielenterveysseura opettaa ensiapukursseillaan, miten 
sadut toimivat terapiana ja miten kirjoittamalla voi hoi-
taa itseään.

Kaikki joutuvat elämässään aika ajoin stressaavi-
en ja ahdistavien asioiden eteen. Esimerkiksi vammai-
sen lapsen syntymä perheeseen, avioero tai työuupu-
mus, ovat suuria selviytymishaasteita. Kaikilla on on-
neksi myös taitoja auttaa itseään ja läheisiään selviyty-
mään - jokaisella omanlaisiaan. Hyvä on, jos osaamme 
tunnistaa omat keinomme työstää stressiä tai kohda-
ta vaikeuksia, ja vielä, jos osaamme ottaa nämä keinot 
tarvittaessa käyttöön. 

Psykologit ovat kuvailleet  erilaisia selviytymisstra-
tegioita. Israelilaisen kriisipsykologi Ofra Ayalon jaot-
telee selviytyjätyypit  henkisesti suuntautuneisiin, emo-
tionaalisiin, sosiaalisesti suuntautuneisiin, luoviin, kog-
nitiivisiin ja fysiologisiin.  

Henkisesti suuntautunut  löytää elämälleen tarkoi-
tuksen omien arvojensa avulla ja pystyy pitämään toivo-
aan yllä. Emotionaalinen selviytyjä ilmaisee tunteensa ja 
purkaa ne teoiksi: itkuksi, nauruksi tai vaikka tanssiksi. 
Sosiaalisesti suuntautunut hakee tukea ja ottaa vas-
taan apua, puhuu ja keskustelee vaikeuksistaan. 
Luova selviytyjä käyttää mielikuvitusta löytääkseen rat-
kaisuja. Hän uskaltautuu tavanomaisten ratkaisumalli-

en ulkopuolelle ja us-
kaltaa käyttää hyväk-
seen pähkähulluja-
kin ideoita. Kognitii-
vinen selviytyjä puo-
lestaan hankkii tie-
toa, ratkaisee ongel-
mia, tekee toiminta-
suunnitelmia ja lait-
taa asioita tärkeysjär-
jestykseen, kun taas 
fysiologinen selviy-
tyjä purkaa paineen-
sa toimintaan: liikkuu 
ja kuntoilee, syö su-
ruunsa tai laihduttaa, 
nukkuu murheittensa 
päälle ja ääritapauk-
sessa turvautuu lääk-
keisiin tai huumeisiin. 
Monilla on käytössään useampia kuin yksi Ayalonin lu-
ettelemista strategioista ja mitä useampia keinoja on, 
sitä varmemmin tie ulos vaikeuksistakin löytyy. 

Myös lasten elämässä on joskus ahdistusta, menetyk-
siä ja epätoivoa. Aikuinen tasoittaa lapsen tietä lapsuu-
den epävarmuuksien yli antamalla turvaa ja rakkaut-
ta ja kuuntelemalla tämän huolia ja pelkoja, vaikka ne 
saattavat tuntua pieniltä. Kuuntelemalla ja keskuste-
lemalla vanhempi näyttää arvostavansa lasta sellaise-
na kuin tämä on. Arvostuksesta kasvaa itseluottamus 
ja kyky selviytyä silloinkin, kun elämä välillä  kääntää 
karhean kääntöpuolensa. 

 Leena Honkanen
 toiminnanjohtaja
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Mieli vahvana 
vaikeuksissakin

Kun puhutaan mielen tervey-
destä, ajatellaan usein mielen 
sairautta. Mielenterveys on 
kuitenkin paljon enemmän; se 
on mielen hyvinvointia ja kykyä 
selviytyä elämän eteen tuomista 
kriiseistä.

Koulutusjohtaja Eila Okkonen 
toivoo, että mielenterveydestä 
voitaisiin keskustella avoimesti 
ja rohkeasti. Mielenterveys on 

osa ihmisen hyvinvointia, ja sitä 
pitää hoitaa samoin kuin fyysistä 

terveyttäkin.  

✒ &  ❑ LEENA HONKANEN  

- Jokaisella ihmisellä on selviytymis-
keinoja ja voimavaroja, jotka voi ot-
taa käyttöön elämän vaikeuksissa. 
Ja mitä enemmän ihmisellä on näi-
tä keinoja, sitä paremmat mahdol-
lisuudet hänellä on selviytyä, sanoo 
koulutusjohtaja Eila Okkonen Suo-
men Mielenterveysseurasta.

- Selviytymistä voi opettaa, mut-
ta siihen ei voi pakottaa. Jokaisen 
on hyvä tunnistaa omat voimava-
ransa ja omat selviytymiskeinonsa. 
Ne voivat olla hyvin yksilöllisiä; jo-
ku turvaa tietoon toinen taiteeseen. 
Erilaisia selviytymistapoja ja -tyyppe-
jä on monia. Parhaassa tapauksessa 
ihmisellä on käytettävissään useita 
erilaisia selviytymiskeinoja. 

Mielenterveystaidot 
kansalaistaidoiksi

Suomen Mielenterveysseura on al-
kanut kouluttaa  kansalaisia kah-

den päivän kursseilla mielenterve-
yden ensiaputaitoihin. Kurssien ta-
voitteena on opastaa ihmistä pitä-
mään huolta henkisestä hyvinvoin-
nistaan arjen paineiden keskellä.

- Mielenterveys on jokapäiväistä 
jaksamista ja siitä huolehtimista. Esi-
merkiksi työelämä voi olla hyvin uu-
vuttavaa, parisuhteessa saattaa ol-
la vaikeuksia tai yksinäisyys painaa. 
Ei siis tarvita suuria katastrofeja tai 
kriisejä, vaan aivan tavallisessa arjes-
sakin ihminen kohtaa vaikeita asioi-
ta, Okkonen sanoo.     

- Ensiapukursseilla saa eväitä sii-
hen, miten omalla kohdallaan voi 
toimia tai miten pystyy olemaan 
tukena havaitessaan läheisen ihmi-
sen henkisen jaksamisen olevan ko-
etuksella. Jokainen voi kehittää vah-
vuuksiaan niin, että kriisin yllättäes-
sä on voimavaroja, joita ottaa käyt-
töön ja osaa tunnistaa myös toisen 

ihmisen tuen tarpeen.
-  Mielenterveyden ensiapukurs-

sin perusosa on kaksipäiväinen. 
Kurssiin kuuluu oppikirja ja asioi-
ta työstetään paljolti keskustellen. 
Kurssit on tarkoitettu aivan tavalli-
sille kansalaisille ja sellaisille ammat-
tiryhmille, jotka työssään tarvitsevat 
näitä taitoja. Kursseja voidaan vie-
dä myös työyhteisöihin ja räätälöidä 
asiasisältö sen toiveiden mukaan.

Milloin oma 
apu ei riitä

Joskus vaikeudet tai ahdistus voi-
vat kasvaa niin suuriksi, että omat 
keinot eivät kuitenkaan riitä “ ai-
nakaan ensialkuun. 

- Kriisin kohdatessa ihminen tar-
vitsee läheisten tukea ja joskus myös 
ammatillista apua. Myös vertaistuel-
la on monissa tilanteissa suuri mer-
kitys. Kaikilla, niin läheisten, ver-
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taisten kuin ammattilaisten tuella 
ja avulla on oma paikkansa ja myös 
aikansa, Eila Okkonen sanoo.

- Yksilön kohdalla kriisin vaiheet 
eivät etene oppikirjamallin mukaan, 
eikä toinen ihminen voi viedä asioi-
ta eteenpäin askel askeleelta ennal-
ta päätetyssä aikataulussa. Tarvitta-
va aika on hyvin yksilöllinen.

- Joskus vaikeuksien ydin täytyy 
kaivaa esiin ammattiauttajan kans-
sa. Jos kriisi jatkuu, eikä ulospääsy-
tietä löydy omin avuin tai läheis-
ten tuella, kannatta hakeutua tera-
peutin luo. 

- Yksilön pahoinvointi vaikut-
taa koko lähipiiriin: perheeseen, lä-
heisiin, työyhteisöön. Ja toisinpäin: 
mielenterveyteen vaikuttavat yh-
teiskunnalliset rakenteet ja yhteis-
kunnassa vallitsevat arvot. Koko so-
siaalinen kenttä on tärkeä.

Mielenterveyden 
ensiapukirja 

Mielenterveyden ensiapukir-
jan tavoitteena on vahvistaa 

jokaisen mielenterveyden 
tietotaitoa. Tieto ja osaaminen 
antavat keinoja selviytyä elä-
män vaikeuksista ja kriiseistä. 
Ne auttavat myös löytämään 

keinoja tukea apua tarvitsevia 
läheisiä.

Kirja näyttää, miten mielen-
terveyttä voi tukea silloin kun 
kriisi kohtaa tai yksinäisyys ja 
suru painaa tai vaikka silloin, 
kun työ tuntuu vaativan liikaa. 
Mielenterveyden suojatekijöitä 
voidaan vahvistaa ja riskiteki-
jöiden vaikutusta vähentää.
Kirjassa määritellään kunkin 

aihealueen tavoitteet ja toivot-
tu lopputulos. Siinä annetaan 
neuvoja siihen, mitä itse voi 
tehdä selviytyäkseen esimer-
kiksi kriisitilanteesta, miten 

läheiset voivat tukea ja millais-
ta apua on saatavilla. Kirjassa 
on myös auttavia kysymyksiä, 

joiden avulla vaikeidenkin 
asioiden puheeksi ottaminen 

on helpompaa. Jokaisen luvun 
loppuun on koottu yhteystieto-
ja tukipalveluista, lähdekirjal-
lisuutta sekä vinkkejä suositel-

tavasta lisäluettavasta.

Mielenterveyden ensiapu - peruskoulutus

Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus järjestää Mielenterve-
yden ensiapukoulutusta. Koulutus on tarkoitettu henkisestä hyvin-
voinnista ja sen ylläpitämisestä kiinnostuneille kansalaisille.

 Koulutuksen aluksi pohditaan, mitä hyvä mielenterveys on ja 
miten huolehdin omasta henkisestä hyvinvoinnistani ja miten voin 
tukea muita. Jokaisen elämään liittyviä kriisejä käsitellään selviyty-
misen näkökulmasta. Keskustellaan siitä, miten asioita voi ottaa pu-
heeksi, miten tukea kriisissä olevia ja heidän läheisiään ja milloin tar-
vitaan ammattiauttajaa. Pohdittavina voivat olla itsetuhoinen käyt-
täytyminen ja itsemurha, yksinäisyys, menetykset ja suru, seksuaa-
lisuus, työhyvinvointi ja mielenterveyden häiriöt. Teemat valitaan 
osallistujaryhmän toiveiden perusteella.

 
Tulevat kaksipäiväiset koulutukset Helsingissä
9.5. ja 24.5.2007
19.9. ja 26.9.2007
7.11. ja 14.11.2007
 
Opetuksen pääsisällöt
◆  Hyvä mielenterveys
◆  Elämän monet kriisit 
◆ Työhyvinvointi 
◆  Itsetuhoinen käyttäytyminen ja itsemurha
◆  Yksinäisyys
◆ Menetykset, suru
◆ Seksuaalisuus
◆ Mielenterveyden häiriöt
Osallistumismaksu on 100 euroa.

 
Lisätiedot koulutussihteeriltä Sanna-Mari Pöyry, puhelin (09) 4150 
3653, sanna-mari.poyry@mielenterveysseura.fi
Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus .
 Ratamestarinkatu 9, 00520Helsinki 
(Käyntiosoite: Kellosilta 4, Itä-Pasila, Helsinki)
Koulutus järjestetään yhteistyössä OK-Opintokeskuksen kanssa.
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Taitavat kädet kertovat 
satuja sormille
Aune Rintala ompeli Hiiri kis-
salle räätälinä -sadun näkö-
vammaisen lapsen kuvakirjaksi. 
Lapsen mielikuvitusta kiehtova 
taidokkaasti valmistettu kirja 
voitti arvostetun eurooppalaisen 
Tactus-koskettelukirjapalkinnon 
Suomeen. 

✒ LEENA HONKANEN   ❑ AUNE RINTALA JA LEENA HONKANEN

- Haluan tehdä samalla lailla runsai-
ta ja kiehtovia kirjoja kuin näkevi-
en lasten kuvakirjatkin ovat. Ei riitä, 
että kuvassa esitetään takki, koska 
takin jokainen tuntee. Pienille sor-
mille pitää antaa löytämisen iloa, ja 
näyttää asioita, joita arjessa ei voi 
koskettaa, Aune Rintala sanoo.

- Kolmiulotteisuus ja kaksipuoli-
suus ovat tärkeitä. Kirjassa pitää ol-
la paljon sellaisia osia, joita pääsee 
tunnustelemaan molemmin puolin. 
Hiiri kissalle räätälinä -kirjassa esi-
merkiksi kissan korvia ei ole ommel-
tu kiinni pohjaan, takin ja liivin voi 
avata, ja taskuihin mahtuu työntä-
mään sormen.

- Materiaalivalinnat pitää teh-
dä huolella. Materiaalien on oltava 
miellyttävää sormien alla, jotta lap-
si innostuisi tutkimaan kirjaa. Kan-

gas on hyvä materiaali, koska se on 
tuttua ja kyllin pehmeää.  

Tilkku oli 
kaiken alku

Aune Rintala kiinnostui koskette-
lukirjoista eläkepäivien harrastuk-
sen, amerikkalaisten tilkkutöiden, 
kautta. 

- Olimme matkalla Kaliforniassa, 
jossa näin eräässä maatalousnäytte-
lyssä upeita tilkku- ja aplikaatiotöi-
tä. Kiinnostuin niistä heti ja halusin 
oppia tekemään yhtä taidokkaita 
ja näyttäviä töitä, kertoo Aune Rin-
tala. - Jäin eläkkeelle valokuvaajan 
työstäni 90-luvun alussa, ja menin 
heti kurssille opiskelemaan tilkku-
työtekniikkaa. 

Nyt Aune Rintalalla on takanaan 
jo toistakymmentä näyttelyä ja töi-

tä on ollut esillä aina Ranskaa myö-
ten.

- Tilkkutöissä on paljon aplikaa-
tioita ja koholla olevia osia ja huo-
masin, että näkövammaiset henkilöt 
erottivat herkästi kuvioiden muo-
dot ja yksityiskohdat. Innostukseni 
koskettelukirjoihin syntyi sattumal-
ta, kun näin niitä kerran näkövam-
maisten kirjastossa. Halusin kokeil-
la itsekin kirjan tekemistä. 

Taitava 
räätäli

Tactus-kilpailun tuomaristo ylisti 
suomalaiskirjaa sekä taidokkaan val-
mistustapansa että tarinansa puo-
lesta. ”Hiiri kissalle räätälinä -kirja 
on kuin taideteos. Kansantarina on 
kaunis, sillä se on yhtä aikaa haus-
ka ja surullinen. Kirjan kuvat ja ta-
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Koskettelukirjat ovat nä-
kövammaisille ja muille luke-
misesteisille lapsille suunni-
teltuja kuvakirjoja, joissa on 
kosketeltavia kuvia ja yksityis-
kohtia.  Kirjoissa on teksti sekä 
painettuna että pistekirjoituk-
sella. Tactus-kilpailuun osallis-
tui 16.-17.11.2006 yhteensä 
92 koskettelukirjaa Ranskas-
ta, Iso-Britanniasta, Belgiasta, 
Suomesta, Saksasta, Italiasta, 
Tsekistä ja Hollannista. Puolet 
osallistujamaiden edustajista 
muodostuneen tuomariston 
jäsenistä oli näkövammaisia. 

Aune Rintalan käsissä kankaista syntyy tilkkutöitä, koskettelukirjoja ja 
leluja. Kuvan kangasnoppa sopii niin näkeville kuin näkövammaisille-

kin lapsille.

rina tukevat mainiosti toisiaan. Kir-
ja sopii runsaiden yksityiskohtiensa 
vuoksi myös vanhemmille lapsille”, 
tuomaristo arvioi.

- Hiiri on räätäli ja lapsen on hy-
vä tietää, mitä välineitä hän tarvit-
see ryhtyessään työhön. Ne on esi-
telty kirjan alkusivuilla, kuvailee 
Aune Rintala kirjaansa. - Hiirellä on 
myös pieni, ujo apulainen, jolta nä-
kyy vain korva. Se löytyy useimmil-
ta sivuilta ja antaa lapselle löytämi-
sen riemua. 

- Kirjojen kestävyys ja turvalli-
suus ovat myös erittäin tärkeitä te-
kijöitä. Koskettelukirja on kovassa 
käytössä, joten materiaalivalintoi-
hin ja tekotapaan pitää kiinnittää 
huomiota. 

Uusia 
suunnitelmia

Eläkeläisen aika ei tunnu käyvän 
pitkäksi. Tilkkutyöharrastus on tuo-
nut mukanaan ystäviä ympäri maail-
man. Myös kankaat, langat ja neulat 
ovat erikoisvälineitä, joita pitää ha-
kea joskus ulkomaita myöten.

- Onneksi mieheni, Reijo jaksaa 
olla kärsivällinen kangas- ja käsityö-
liikkeissä – itse en ole ollenkaan yh-
tä kärsivällinen rautakaupassa, Au-
ne Rintala nauraa. 

Koskettelukirjatkin ovat mieles-
sä edelleen.

- Aion ehdottaa työväenopis-
toon, että siellä järjestettäisiin kos-
kettelukirjakurssi. Näin saataisiin 
kirjoille uusia tekijöitä, Aune Rinta-
la suunnittelee.

2007 ❘ SILMÄTERÄ ❘ 1 �



Satu  
lohduttaa

Lapsella ei ole valmiuksia 
käsitellä vaikeita asioita sa-
manlaisin käsittein kuin aikui-
sella. Sadut voivat auttaa lasta 
kohtaamaan ja ratkaisemaan 
elämän ongelmia. Samaistumi-
nen sadun hahmoihin luo uskoa 
selviytymiseen.

✒ LEENA HONKANEN   ❑ AKI TURUNEN

Punahilkalla, Tuhkimolla ja Lumikil-
la on kaikilla elämässään aikamoi-
sia vaikeuksia. He joutuvat kohtaa-
maan epäoikeudenmukaisuutta ja 
vaaroja, mutta lopulta he selviyty-
vät. Kaikkien heidän tarinansa on 
myös hyvin vanhaa perua, kansansa-
tuja, joiden toisinnot ovat kulkeneet 
maasta ja sukupolvesta toiseen. Mi-
kä heidän kohtaloissaan jaksaa vie-
hättää lapsia yhä edelleen?

Yhdysvaltalaisen lastenpsykiat-
rin, Bruno Bettelheimin teos Satujen 
lumous ilmestyi 1970-luvulla ja he-

rätti silloin paljon keskustelua. Bet-
telheimin teesi oli, että satujen avul-
la lapsi pystyy käsittelemään tuskal-
lisia kokemuksia ja menetyksiä. Sa-
dun hahmoihin, niin hyviin kuin pa-
hoihinkin, lapsi voi projisoida tun-
teitaan. 

Bettelheimin kirja ilmestyi ai-
kana, jolloin lastenkirjallisuudessa 
muotiin olivat nousseet arkirealis-
tiset kertomukset ja toiveiden ai-
na aurinkoinen maailma. Oikeassa 
maailmassa on kuitenkin myös pa-
huutta ja epäoikeudenmukaisuut-

ta. Bettelheim varoittaa vanhem-
pia yrittämästä kääntää lapsen miel-
tä pois siitä, mikä häntä eniten pai-
naa. Kansansadut välittävät lapselle 
viestiä siitä, kuinka vaikeudet koh-
dataan ja voitetaan.  

Itsenäistymisen 
pelkoa ja sisarkateutta 

Satujen lumouksessa Bettelheim 
analysoi psykoanalyyttisesta viiteke-
hyksestä käsin tunnettuja kansansa-
tuja. Satujen kaukaisessa epätodelli-
sessa maailmassa lapsi kohtaa itsel-
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leen tuttuja tunteita, joille hänellä 
ei vielä ole sanoja eikä selityksiä.    

Jokainen lapsi, jolla on sisaruk-
sia, tuntee hetkittäin tuskallista si-
sarkateutta. Sisarkateuden teema 
nousee Bettelheimin mukaan esiin 
puhtaimmillaan Tuhkimossa. Tässä 
sadussa lapsi voi siirtää omat nega-
tiiviset tunteensa ilkeisiin sisarpuo-
liin ja saada Tuhkimon kohtalosta 
lohtua ja uskoa siihen, että hän voi 
olla yhtä hyvä ja parempikin kuin 
sisarensa.

Monet sadut vahvistavat myös 
lasta kohtaamaan itsenäistymisen 
pelot. Hannun ja Kertun koti on 
pelottavan synkän metsän laidal-
la. Metsä noitineen ja piparkakku-
taloineen on Hannun ja Kertun kas-
vun paikka. Hannu ja Kerttu pyrki-
vät palaamaan kotiin. He haluaisi-
vat jatkaa riippuvuussuhdettaan äi-
distä, joka heidät on ajanut pois ko-
dista. Paluu ei kuitenkaan onnistu, 
ennenkuin sisarukset ovat yhdes-
sä kohdanneet ja voittaneet vaa-
rat. Bettelheimin mukaan tämä sa-
tu opastaa lasta luopumaan kyp-
symättömästä riippuvuudesta van-
hempiinsa ja saavuttamaan seuraa-
van kehityksen tason sekä arvosta-
maan oman ikäistensä tukea. Lap-
sen on vähitellen kasvaessaan opit-
tava luottamaan siihen, että jonakin 
päivänä hän kykenee kohtaamaan 
maailman vaarat, myös ne liioitellut 
vaarat, jotka hänen pelkonsa maa-
laavat hänen silmiensä eteen.

Sadun symbolit 
avautuvat 

Psykoanalyytikko Ritva Kajamaa on 
käyttänyt Grimmin satuja lasten ryh-
mäterapiassa. Hänen mukaansa sa-
tujen avulla on mahdollista saada 
kosketus hyvin varhaisiin kokemuk-
siin. Lasta kohdanneet traumaattiset 
tapahtumat ovat voineet sattua var-
haislapsuudessa, jolloin lapsi ei vie-
lä pystynyt käyttämään kieltä. Siksi 
näitä muistoja on vaikeaa tai mah-
dotonta tavoittaa puhumalla. Lap-
sen viehätys tiettyihin satuihin voi 
kertoa jotakin näistä varhaisista ko-
kemuksista. Satujen kautta lapsi pys-
tyy turvallisesti kohtaamaan muisto-
jaan ja niihin liittyviä tunteita.   

Satujen kieli ja sisältö johdatta-
vat kuulijan todellisuuden ulkopuo-

lelle. ”Olipa kerran…”, ”Kau-
an, kauan sitten…”,  ”Erääs-
sä maassa…”  -tyyppiset alut 
ovat tahallisesti epämääräi-
siä.  Ne kertovat, että olem-
me jättämässä arkitodelli-
suuden ja siirtymässä  sadun 
maailmaan. Satujen symbo-
liset tapahtumapaikat – van-
hat linnat, pimeät luolat, syn-
kät metsät ja kaukaiset maat 
– antavat ymmärtää, että sa-
laisuuksia on paljastumas-
sa. Satujen tarkoituksellinen 
epämääräisyys antaa lapselle 
myös mahdollisuuden suoja-
ta liian henkilökohtaisia tun-
teita ja kokemuksia. 

Kajamaa tähdentää myös 
satua lukevan aikuisen omaa 
suhdetta satuihin. Lukiessaan 
lapselle sadun, aikuinen vies-
tittää ymmärtävänsä ja hy-
väksyvänsä tämän tunteet. 
Aikuiselle saattaa olla vaikea 
kohdata lapsen tuskaa. Eten-
kin paljon kärsineiden lasten 
kanssa hänelle voi tulla halu sääs-
tää lapsen tunteita olemalla kiltti ja 
myönteinen. Kuitenkin aikuisella pi-
tää olla kykyä ottaa vastaan ja kes-
tää lapsen kivuliaat tunteet ja näin 
auttaa lasta kohtaamaan ne. 

Hyväksyvän ja ymmärtävän ai-
kuisen lisäksi myös tilanne, jossa sa-
tu luetaan on tärkeä. Kodikas huo-
ne, lähellä istuva ihminen, lämmin 
uuni ja muut turvallisuutta viesti-
vät tekijät helpottavat lapsen pää-
syä tiedostamattomien ja kielletty-
jen fantasioiden alueelle, mistä ne 
voi nostaa tietoisuuteen työstettä-
viksi. 

Onnellinen 
loppu vahvistaa 

On tärkeää että sadussa on onnel-
linen loppu. Tällainen viesti auttaa 
lasta kestämään elämän vaikeuksia, 
olivatpa ne sitten todellisia tai ku-
viteltuja. Jos lapsi ei jostain syystä 
kykene kuvittelemaan tulevaisuut-
ta toiveikkaana, hänen kehityksensä 
pysähtyy. Kajamaa toteaa, että lap-
sen epätoivo on yleensä hyvin voi-
makasta. Lapsi toivoo, että vanhem-
pi voisi vakuutta hänelle ikuista on-
nea, mutta sitä kukaan ei todellisuu-
den tasolla voi lapselle luvata. Luke-

malla onnellisesti loppuvan sadun, 
aikuinen antaa lapselle tulevaisuu-
den toivoa hänen omalla kielellään. 
Epätoivon hetkinä ihminen tarvitsee 
toiveikkaita unelmia. Vaikka nämä 
mielikuvat ovatkin epätodellisia, nii-
den herättämä hyvänolon tunne ja 
tulevaisuuden toivo ovat todellisia. 

Ritva Kajamaa  kertoo esimer-
kin terapiaryhmästä, jossa 8-vuoti-
as lastenkodissa asuva poika halu-
si yhä uudelleen kuulla sadun Peu-
kaloisesta. Samoin kuin poika itse, 
joutui Peukaloinenkin kohtaamaan 
vaaroja ja vaikeuksia erossa van-
hemmistaan. Vaikka Peukaloinen 
oli pieni, vähäpätöinen poika, hän 
selviytyi. Samaistumalla Peukaloisen 
hahmoon sai poika vahvistusta omil-
le sisäisille voimavaroilleen.  
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Matka 
Riikan 
maailmaan

Kuuden vuoden ajan jokaisessa Silmäterän numerossa on ilmestynyt Riikka 
Hännisen kirjoitus, jossa hän kertoo omasta elämästään näkövammaisena nuo-
rena. Lukijat ovat itkeneet, nauraneet ja kasvaneet yhdessä Riikan kanssa. 

✒ &  ❑ LEENA HONKANEN  
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Meillä on Riikan kautta ollut ainut-
laatuinen tilaisuus tutustua yhden 
näkövammaisen nuoren sielun so-
pukoihin ja hänen välityksellään 
siihen elämään, jota näkövammai-
set nuoret elävät. Kaikki he, jokai-
nen omien tavoitteidensa tai rajoit-
teidensa sanelemin ehdoin, käyvät 
koulua, opiskelevat, harrastavat, ra-
kastavat ja elävät nuoruuttaan täy-
desti joka päivä.

Istuimme vuoden vaihteen jäl-
keen Riikan kantakuppilassa Hel-
singin Hakaniementorin laitamilla 
ja juttelimme tällä kertaa, ei mu-
siikista, ei opiskelusta, eikä pojista, 
vaan kirjoittamisesta. 

Kirjoittaminen 
on ajattelemista

Riikka on monipuolinen kirjoittaja; 
yhtä luontevasti häneltä syntyy leh-
tijuttuja, päiväkirjaa, fiktiota kuin 
oman alan, musiikin, graduakin. 

- Minulle kirjoittaminen on ajat-
telemista, Rikka Hänninen sanoo. – 
Monet ajattelevat ja jäsentävät asi-
oita valmiiksi ja kirjoittavat ne sitten 
paperille, minä taas jäsennän asiat 
kirjoittamalla. 

- Kirjoittamalla voi oppia pal-
jon itsestään ja kirjoittamisen avul-
la voi edetä omissa asioissaan eteen-
päin, se on tavallaan vuorovaikutus-
ta ja terapiaa itsensä kanssa. Kirjoi-
tan päiväkirjaa, ja  merkitsen syste-
maattisesti muistiin uniani. 

- Vuoden vaihtuessa minulla on 
tapana kirjoittaa kirje itselleni vuo-
den päähän. Kerron kuluneen vuo-
den tapahtumista ja rohkaisen sitä 
tulevaa Riikkaa, joka kirjeen aika-
naan aukaisee, lukee ja pohtii, mi-
ten asiat ovat muuttuneet ja kulke-
neet eteenpäin. Näin olen tehnyt jo 
kahdeksan vuoden ajan ja aina on 
kannattanut.  

Yksityinen 
julkiseksi

Silmäterään kirjoittaessaan Riikka 
on kannustanut muita nuoria elä-
mänrohkeuteen ja rohkaissut näkö-
vammaisten lasten vanhempia an-
tamaan lapselleen turvalliset, mut-
ta kyllin väljät kasvun rajat. Hän on 
myös suostunut avaamaan paljon ki-
peitä kokemuksiaan, joista ei aina 
ole helppo puhua.  

- Lapsuuden ikävistä jutuista, esi-
merkiksi koulukiusaamisesta, oli oi-
keastaan helppo kertoa, koska ne 
asiat olivat jo silloin, 20-vuotiaana, 
takanapäin. Tosin joskus mietin si-
tä, voinko kirjoittaa  jonkun opetta-
jan epäoikeudenmukaisuudesta tai 
muista vähemmän hienoista koh-
taamisista aikuisten kanssa. 

- Olen aina saanut jutuistani pal-
jon palautetta Silmäterän lukijoilta, 
mutta vuoden 2004 syysnumerossa 
kirjoitin aiheesta, jonka jälkeen seu-
rasi hiljaisuus. Aihe oli seksi. 

- On aika hassua, että televisios-
ta voi katsoa seksiä ja väkivaltaa, ei-
kä se tunnu ketään hetkauttavan, 
mutta tuntuu siltä, kuin ihmiset 
edelleenkin ajattelisivat, että nämä 
jutut eivät kuulu vammaisille.

- Tämä kirjoitukseni meni kyllä 
pintaa syvemmälle. Jopa äitinikin 
sanoi, että tajuutko sinä, mitä oot 
kirjoittanut. Hän kauhisteli, ei aihet-
ta, vaan sitä, kuinka voin kirjoittaa 
lehteen noin yksityisiä asioita.

Supersokko vai
tavallinen tyttö

Riikan jutuista välittyy kuva pärjää-
västä, itsenäisestä opiskelijaelämää 
viettävästä nuoresta naisesta, joka 
on sinut ja sujut itsensä kanssa. Riik-
ka osaa ja tekee melkein mitä vain. 

Siksi hän myös kantaa välillä niin 
painavaa ”supersokon” mainetta.

- Joo, kyllä olen kuullut, että jos-
kus joku on sanonut lapselleen, et-
tä ”osaahan Riikkakin”. Jokainen 
on kuitenkin omanlaisensa ihmi-
nen ja tarvitsee hyväksyntää sellai-
sena kuin on, ei mitään vertailuja 
voi tai saa tehdä. 

- Minun luonteeni on sellainen, 
että helposti vaadin itseltäni liikaa 
ja yritän selviytyä yksin niin paljolti 
kuin mahdollista ja sitten olen burn 
out. Nyt olen yrittänyt opetella pyy-
tämään enemmän apua arjesta sel-
viytymiseen. Minulla on ollut tukena-
ni myös perhe, vanhempani ja velje-
ni, jotka ovat osanneet kannustaa ja 
antaa tilaa, mutta myös auttaneet ja 
lohduttaneet, jos sitä on tarvittu. 

- Eräässä Silmäterän jutussani 
kirjoitin matkastani Tukholmaan. 
Siinä kerroin, kuinka kokeilin rajo-
jani ja rohkeuttani lähtemällä yksin 
matkaan luottaen siihen, että elämä 
kantaa. Ja kantoihan se. Kun kerron 
tekemisistäni, en halua, että valo-
keilassa olen minä, vaan yritän pu-
hua jostakin yleisemmästä. Kaikki-
en ei tarvitse matkustaa yksin Tuk-
holmaan, mutta kaikkien on hyvä 
kokeilla rajojaan; joillekin ne voi-
vat olla omalla takapihalla tai vaik-
ka omassa päässä.
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Ympyrä sulkeutuu

✒ RIIKKA HÄNNINEN

Näin se alkoi: ”Matkani alussa mi-
nä, Henni Riikka Hänninen, olen 
20-vuotias musiikinopiskelija. Opis-
kelen tullakseni musiikinopettajak-
si. Asun äitini, isäni ja koirani kans-
sa Itä-Pasilan asvalttiviidakossa. Iso-
velikin minulla on. Elämäni koostuu 
musiikista, opiskelijaelon ihanuuk-
sista, hämäristä proggiksista, per-
heestä, ystävistä... Näistä juuri, ja 
vielä monista muista muruista, joi-
ta en paperille paina.”

Nyt olen tullut tämän matkani 
loppuun.  Kuusi vuotta olen kulke-
nut ja kertonut elämästäni. Katso-
taanpa, mihin olen päässyt ja mitä 
on jäänyt käteen.

Yksi asia on pysynyt läpi näiden 
vuosien. Meidän perhe on meidän 
perhe, vaikka maailma loppuisi. Ja 
on näinä vuosina pieniä maailman-
loppuja koettukin ja niistä selvit-
ty. Rakastan perhettäni yhä syvem-
min. Osittain siksi, että matkani tei-
dän kanssanne johdatti minut kat-
somaan yhteistä elämäämme ja ta-
juamaan sen ainutlaatuisuuden.

Asun edelleen tässä ensimmäi-
sessä omassa kodissani. Vasta jäl-
keenpäin tajusin lähteneeni aika 
lailla soitellen sotaan ilman arkiru-
tiineja ruuanlaitosta tai siivoukses-
ta. Aluksi kaikki näytti menevän hy-
vin. Pikku hiljaa aloin huomaamat-
tani uupua. Olen niin pitkään ha-

lunnut olla itsenäinen, riippumaton, 
selviytyä kaikesta itse. Toisin sanoen 
minun on ollut vaikeaa vastaanot-
taa apua, varsinkaan ”ansaitsema-
tonta”. Tämä kiero maailma opet-
taa niin helposti, että kaikesta täy-
tyy maksaa takaisin, jopa rakkau-
desta. Nyt etsin itsenäisyyden ja 
vastaanottamisen tasapainoa, jossa 
kumpikaan ei syö toista.

Aloittaessani matkani olin opis-
kelujen turvallisessa karusellissä, jos-
sa valmistumista ei vielä tarvinnut 
ajatella. Ei vielä, ei nyt, kiitos. Ensim-
mäiset pelot epäonnistuneesta am-
matinvalinnasta hyökkäsivät päälle-
ni juuri sinä keväänä, kun aloitin kir-
joitukseni. Nyt olen viittä vaille val-
mis musiikinopettaja. Tulevaisuus 
saa minut kihisemään uteliaisuudes-
ta. Suunnitelmissa on opiskella jat-
kopala poplaulun opettajaksi. Unel-
mani on tehdä työtä äänen ja kehon 
parissa, opettaa laulaen ja kosketta-
en. Tärkein asia, jonka opiskelu Si-
belius-Akatemiassa minulle opet-
ti on: suhtaudu jokaiseen pelkoon 
epäillen. Kysy itseltäsi kymmenen 
kertaa, perustuuko pelko todelli-
suuteen. Yleensä ei perustu. 

Miehistä tiedän enemmän ja vä-
hemmän kuin aloittaessani. Olen 
muutamaa kokemusta rikkaampi 
ja paljon valmiimpi astumaan koh-
ti tuntematonta. Sen seksiä käsitte-

levän kirjoituksen jälkeen olen op-
pinut, että kaikki tarvittava tieto ja 
tunne on minussa valmiina. Minun ei 
tarvitse ”tehdä” mitään, ei ponnis-
tella tai etsimällä etsiä, ei hermoil-
la eikä kysellä. Minun tarvitsee vain 
mennä pois tieltä ja antaa kehon ja 
tunteen toimia rauhassa. Jos olisin 
tajunnut tämän vähän aikaisemmin, 
olisin viettänyt monia rauhallisem-
pia vuosia. Vaikka nytkin, kun tiedän 
tämän, vaatii tahdonvoimaa uskoa, 
että se on niin yksinkertaista. 

Kerran parikymppisenä matkus-
tin taksilla jonnekin. Juttelimme tak-
sikuskin kanssa syvällisiä. Lopuksi hän 
sanoi: ”Joo kuule, kyllä mäkin olin 
tossa iässä idealisti, mutta kun sä eh-
dit tähän ikään, niin eiköhän toi sun-
kin idealismisi karise.” Mukava veik-
ko! Yhä edelleen näen itsessäni ja 
muissa huikaisevia mahdollisuuksia, 
niin paljon voimaa ja valoa, joka on 
niin usein piilossa. Samaan aikaan nä-
en yhä selvemmin, miten vahingoitan 
itseäni ja muita tuomitsemalla, vaa-
timalla, vihaamalla. Totuus on joskus 
kirotun epämiellyttävä asia. Maailma 
ei ole ruusuista tehty, ja silti valo ja 
voima on todellista. 

Kaikkea kyynisyyttä halveksi-
en päätän ja kiteytän matkani kol-
meen lauseeseen: Elämä on pelkoa 
suurempi. Rakkaus saa voimansa te-
oista. Toivoa on aina.
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Ohjaajamme on Hansu.  Hansu on 
itse hyvä näyttelijä ja hänellä on 
meille puvut ja lavastukset valmii-
na varastossa. Hän on myös hyvin 
kiltti ja tilaa minulle suurennettuna 
näytelmien käsikirjoitukset. Olem-
me esittäneet jo näytelmät: Ulla-
kon vuokralaiset ja Alas taikavir-
taa. Tänä vuonna teemme näytel-
män ”Gardan kivi”. Ensimmäinen 
näytelmämme oli ”Ullakon vuokra-
laiset”. Silloin keksimme näytelmän 
ja vuorosanat itse. Minä olin roisto 
eli yksi päähenkilöistä. Toinen näy-
telmä oli ”Alas taikavirtaa”. Tässä 
näytelmässä meillä oli käsikirjoitus. 
Näytelmä kertoi kahdesta kuningat-
taresta jotka sotivat. Toinen oli hy-
vän puolella, toinen kannatti pahaa. 
Tietysti loppu oli onnellinen. Tämän 
vuoden näytelmä on tragedia, kos-
ka kaksi edellistä näytelmäämme 
oli komediaa. Tässäkin näytelmässä 
meillä on käsikirjoitus. ”Gardan ki-
vi” kertoo matkasta, jolla yritetään 
pelastaa arvokas Gardan tytär joka 
on kidnapattu. Tässäkin on onnelli-
nen loppu. 

Esiinnymme joka vuosi ”Kara-
rallapäivässä” ja meillä on näytök-
siä myös koulun eri luokille ja puis-
ton väelle. Käsikirjoitusten harjoit-
telun lisäksi teemme ns. improvi-
saatioharjoituksia ja -leikkejä sekä 
olemme olleet viikonloppuleirillä.

Olen ainut näkövammainen täs-
sä ryhmässä, mutta se ei ole ongel-
ma näyttelemisessä eikä edes pi-
meässä kohtausten välillä lavastei-
ta vaihdettaessa.

Anniina Latikka

Minun harrastukseni 
on näytteleminen
Olen harrastanut näyttelemistä noin kaksi ja puoli vuotta. Pidän 
näyttelemisestä, se on mukavaa koska siinä mikään ei ole mahdo-
tonta. Näyttelen kymmenen tytön ryhmässä ja nimemme on ”Havut”. 
Kokoonnumme kerran viikossa Karakallion monitoimitalolla.

 Vasilisa Viisas (Anniina Latikka)
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Kun Elias oli pieni, ajattelin, että soittamaanhan lapsi 
täytyy laittaa, sokeat kun ovat musikaalisia ( vasta myö-
hemmin ymmärsin etteivät välttämättä kaikki). Han-
kittiin piano ja poika aloitti tunnit. Soitonopettajakin 
löytyi ihmeen helposti. Ainut ikävä puoli oli, että po-
jan kasvaessa vähäinen kiinnostus lopahti, etenkin kun 
soittoa olisi pitänyt harjoitella kotonakin. ”Ajantuhla-
usta sellainen”, totesi Elias. 

Sitten kun hevi alkoi  hakata ja rokki rytkyä, han-
kittiin sähkökitara ja vahvistin. Jospa nyt alkaisi musii-
kinharjoittaminen kiinnostaa. Ja taas hankittiin opet-
taja, tällä kertaa se olikin jo hankalampaa. Elias oli jäl-
leen sitä mieltä, että ei tarvitse mitään tunteja, sillä on 
luonnonlahjakkuus ja osaa soittaa myös sähkökitaraa 
ihan noin itseoppineesti. Ja voi sitä vingutusta, kun su-
kulaisparat joutuivat kuuntelemaan joulupäivänä Apu-
lannan Jumala-biisin sovitusta Eliaksen tahtiin. Aika no-
peasti siirsimme  kotistudion autotalliin…

Niin jäi sähkökitaraharrastus ja pianokin myytiin. 
Aloin vahvasti epäillä, ettei musiikinharrastaminen ole-
kaan Eliakselle se oikea harrastus, vaikka kaikki muut 
sokeat lapset tuntuivat pitävän soittamisesta.

Niinpä ajattelin, että liikunnallisesti lahjakkaalle Eli-
akselle täytyisi löytää jokin laji, joka tosissaan kiinnos-
taisi ja pitäisi myös kuntoa yllä. Ratsastamassa Elias oli 
käynyt epäsäännöllisen säännöllisesti monta vuotta. Ja 
koska eläimet olivat olleet Eliaksen sydäntä lähellä ai-
na, oli lajivalinta helppo. Jälleen opettaja löytyi ihmeen 
helposti. Jo tärppäsi, poika on kehittynyt taidoissaan  ja 
innostunut ratsastaja.

Mutta sitten alkoivatkin vaikeudet; miten saada so-
kea poika sellaisen harrastuksen pariin, jossa hiki lentää 

tai edes jossa olisi  muita samanikäisiä ja jossa liikuttai-
siin? Erityisryhmien jalkapallojoukkuetta tarjottiin, mut-
ta sokealle hieman hankalaa, samoin salibandy.

Soittelin monen monta puhelua ja lähetin läjäpäin 
sähköpostia sinne sun tänne. Aloin jo menettää toivoani 
ja vertasin mielessäni, kuinka helppoa on näkevän veljen 
harrastaminen: menee vain mukaan joukkueeseen tai la-
jiin, joka kiinnostaa. Sitten huomasin lehdessä Lahden 
uimaseuran ilmoituksen erityislasten uimaryhmästä ja 
ilmoitin pojan sinne. Myöhemmin ilmeni kuitenkin eräs 
vakava puute järjestelyissä. Uimaopettaja oli hankittu ja 
pätevä sellainen, mutta avustajia pukuhuonetiloihin ei 
oltu älytty edes ajatella. Miten siis saada Elias taksista pu-
ku-ja suihkuhuoneen kautta altaaseen? Koska uimahalli 
oli suljettu muilta kuin uimareilta ja ryhmäläisiltä, päätin 
ottaa riskin: Elias saisi suoriutua sinne itse. 

Vaikka äiti on sydän syrjällään jännittänyt Eliaksen 
uimareissuja, ovat ne pienin järjestelyin sujuneet mal-
likkaasti. Koulutaksinkuljettaja vie Eliaksen pukukaa-
pille (joka on aina sama) ja Elias opetteli reitin suih-
kuun sekä altaalle.  Ja jos on tullut tiukka paikka, on 
apuakin löytynyt.

Eliakselle omatoiminen suoriutuminen on ollut kas-
vun ja rohkeuden paikka, josta on saanut itseluottamus-
ta roppakaupalla lisää.

Ja kun saimme vielä Lahteen oman Sporttis-kerhon, 
on toiveeni harrastusten suhteen toteutunut: Eliaksel-
la on kolme mukavaa, häntä kiinnostavaa harrastusta, 
joista kovasti nauttii.

 Anna-Maria Haatanen
 puheenjohtaja

 anna-maria.haatanen@jippii.fi

Sähkökitaran 
soittoa ja 

hevosharrastusta
Sokeallekin lapselle on tärkeää päästä harrasta-
maan, sehän on selvää. Sopivan harrastuksen löy-
täminen vain ei aina ole ihan helppoa. Etenkään 
sopivan liikuntaharrastuksen löytäminen saattaa 
olla (paikkakunnista ja asenteista riippuen) han-
kalaa.
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Hoitavat 
sanat, 
koskettavat 
tarinat

Kirjoittamalla on mahdollista jäsentää ajatuksiaan ja käsitellä tun-
teitaan. Näin voi tutustua paremmin itseensä ja tapaansa olla ihmi-
nen. Kirjoittaminen auttaa myös kriisien läpi käymisessä. 

✒  LEENA HONKANEN  

- Hyvä esimerkki itseterapeuttisesta 
kirjoittamisesta on päiväkirja. Varsi-
naisesta terapiasta voidaan kuiten-
kin puhua vasta, kun siinä on muka-
na vuorovaikutus toisen ihmisen, te-
rapeutin tai ryhmän jäsenten kans-
sa, sanoo Suomen Kirjallisuustera-
piayhdistyksen puheenjohtaja Sil-
ja Mäki. 

Myös opetuksessa voidaan hyö-
dyntää kirjallisuusterapeuttisia me-
netelmiä. Mäki itse käyttää näitä 
menetelmiä työssään erityisluokan-
opettajana. Hänen monimuotoluo-
kallaan on mm. kielihäiriöisiä ja AD-
HD-lapsia sekä lapsia, joilla on tun-
ne-elämän ongelmia. 

- Tärkeää kirjoittamisessa on lait-
taa paperille vapaasti mieleen tule-
vat asiat sensuroimatta. Mikään ei 
ole väärin, eikä oikeinkirjoituksella 
ole merkitystä. 

Vuorovaikutuksessa 
ajatukset selkiytyvät

Omien tekstien ja ajatusten jaka-
minen ryhmän kesken voi ensin 
alkuun tuntua pelottavalta. Silja 
Mäki korostaa kuitenkin, että ryh-
mään liittyminen antaa jakamisen 
ja vuorovaikutuksen mahdollisuu-
den.

- Kirjallisuusterapiaryhmiä on 
hyvin monenlaisia kohderyhmästä 
riippuen. Joissakin ryhmissä pelkäs-
tään luetaan valmiita tekstejä – ru-
noja, novelleja ym. – ja jaetaan nii-
den herättämiä ajatuksia  ja tunte-
muksia. Useimmiten ryhmissä sekä 
luetaan että kirjoitetaan. 

Mäki kertoo ryhmässä tavallisesti 
ensin vaihdettavan kuulumisia, jon-
ka jälkeen seuraa pieni lämmittely-
harjoitus. Varsinaista kirjoitusharjoi-
tusta edeltää usein johdattelu, joka 
voi olla esimerkiksi musiikin kuunte-
lua tai elokuvanpätkän katsominen. 
Sen jälkeen kirjoitetaan. 

- Kirjoittamisaika on yleensä ly-
hyt, vaikkapa 7-10 minuuttia. Olen-
naista on tekstien ääneen lukemi-
nen ja jakaminen. Kaikkien osallis-
tujien ei tietenkään tarvitse lukea 
tekstiään vaan se on vapaaehtoista. 
Ryhmät kokoontuvat tavallisimmin 
kerran viikossa lukukauden ajan, 
mutta on myös intensiivisempiä ja 
pidempiä ryhmiä.

- Niin sanottuihin kasvuryhmiin 
voi osallistua kukan tahansa suh-
teellisen terve ihminen, joka haluaa 
tutkiskella itseään. Lisäksi on ryhmiä 
hyvin erilaisille kohderyhmille psyyk-
kisesti ja fyysisesti sairaista alkoho-

listeihin, vankeihin ja erityistä tukea 
tarvitseviin lapsiin. Näkövammaisil-
le aikuisillekin on ollut ryhmiä. Myös 
ohjattuja äiti–lapsi-ryhmiä kokoon-
tuu. Niissä voidaan järjestää lapsille 
hoito sillä aikaa, kun äidit kokoon-
tuvat omana ryhmänään pohtimaan 
äitiyttään ja naiseuttaan ja suhdet-
taan muun muassa lapseensa.

Muistan, 
tunnen…

Kirjoittamisen alkuun voi Silja Mä-
en mukaan päästä hyvin yksinker-
taisten pienten harjoitusten avulla. 
Esimerkiksi voi tutkiskella jotakin 
kuvaa, vaikkapa postikorttia, ja kir-
joittaa, mitä mieleen tulee. Samaa 
tajunnanvirtatekniikkaa voi käyt-
tää myös niin, että hiljentyy vaikka-
pa kynttilänvalossa tai rauhallista 
musiikkia kuunnellen ja antaa aja-
tustensa virrata paperille. 

- Kirjailija Natalie Goldbergin 
varma konsti on aloittaa teksti esi-
merkiksi sanalla ”muistan”, josta 
kirjoitetaan vapaasti 3-5 minuut-
tia. Sen jälkeen sana vaihdetaan sa-
naksi ”tiedän” ja jatketaan esimer-
kiksi sanoilla ”en tiedä”, ”tunnen”, 
”näen ja ”uskon”. Tajunnan virran 
avulla syntynyttä tekstiä voi sitten 
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myöhemmin halutessaan muokata 
tai poimia siitä ajatuksia eteenpäin 
työstettäviksi. Myös unia voi käyttää 
kirjoittamisen virikkeenä. 

- Omiin teksteihin voi palata 
myöhemmin, erityisesti päiväkirja-
teksteihin. Jotkut kokevat hyväksi 
tavaksi koota kirjoittamisprosessin-
sa tuotokset vaikkapa kansioon, jo-
ta voi selata ja käydä jälkeenpäin lä-
pi prosessiaan. Perspektiivi usein sil-
loin muuttuu ja selkenee. 

Eteenpäin 
vaihe vaiheelta

Kirjallisuusterapeuttisessa prosessis-
sa on neljä vaihetta.

- Neliportainen prosessi mah-
dollistuu erityisesti ryhmässä, mut-
ta on toki mahdollista kahden te-
rapeutin kanssakin ja jossain mää-
rin yksin luettaessa ja kirjoitettaes-
sakin, Silja Mäki sanoo. 

- Tunnistamisen vaiheessa ihmi-
nen huomaa, että jokin toisen kir-
joittamassa tekstissä kiinnittää hä-
nen mielenkiintonsa ja herättää 
mielikuvia jostakin tutusta, ehkä 
unohdetustakin. Toinen vaihe on 
tarkastelu. Siinä osallistuja tarkas-
telee herännyttä tunnevastettaan 
ja kyselee itseltään vaikkapa kysy-
myksiä: kuka, mitä, koska, miksi asi-
at ovat niin kuin ovat tai miksi elä-
mä on aiemmin mennyt niin kuin on 
mennyt? Kolmas vaihe on liittämi-
nen eli rinnakkain asettaminen. Sen 
aikana osallistuja huomaa, että risti-
riitaisiakin vaikutelmia ja ajatuksia 
voi asettaa rinnakkain, jolloin niitä 
voi tarkastella uusista näkökulmis-
ta. Prosessin viimeinen vaihe on so-
veltaminen. Se voi kestää pitkänkin 
aikaa. Sen aikana osallistuja poh-
tii, voivatko uudet oivallukset edis-
tää henkistä kasvua ja haluaako hän 
ylipäätään muuttua. Jos prosessi on 

onnistunut, hän muuttaa jotain elä-
mässään ja saa voimavaroja jaksaa 
eteenpäin vaikeissakin tilanteissa. 

- Käytännössä prosessin eri vai-
heet menevät limittäin ja useampi 
vaihe voi olla käynnissä yhtä aikaa. 
Erityisesti itse kirjoitetussa tekstis-
sä vaiheet menevät usein päällek-
käin.

Ryhmiä 
eri tarkoituksiin 

Kirjallisuusterapeuttisia kasvuryh-
miä on esimerkiksi työväenopistois-
sa ja kansalaisjärjestöissä. Myös elä-
mäkertakirjoittamisen ryhmät ovat 
hyvin lähellä kirjallisuusterapiaa. 
Kirjastosta voi kysellä vinkkejä sopi-
viin kirjoihin eri elämäntilanteissa. 

- Näkövammaisten lasten van-
hemmille voisi ajatella ryhmää, jos-
sa he voisivat jakaa kokemuksiaan 
ja tuntemuksiaan vammaisen lap-
sen kanssa elämisestä. Kirjallisuus-
terapeuttiset menetelmät sopisivat 
hyvin myös sopeutumisvalmennus-
kursseille, pohtii Silja Mäki. 

- Myös näkövammaisille lapsille 
ja nuorille voisi ajatella ryhmiä. Kir-
joitustaito ei ole välttämätön. Pie-
nemmät lapset voivat kertoa tari-
noita nauhalle tai ns. sadutusmene-
telmällä, jossa aikuinen kirjaa ylös 
lapsen kertoman sadun. Koskette-
lukirjat voivat olla virikkeenä omille 
tarinoille, kuten mitkä tahansa esi-
neet, joita käytetään myös muiden 
lapsiryhmien virikkeinä. 

Mäki kiittelee myös Näkövam-
maisten Lasten Tuen Sormilla ja sy-
dämellä -julkaisua, jossa vanhem-
mat ja läheiset pohtivat suhdettaan 
lapsen vammaisuuteen. 

- Sormilla ja sydämellä on jo it-
sessään kirjallisuusterapiaa. Se on 
koskettava ja varmasti antanut pal-
jon niin kirjoittajille itselleen kuin 

vertaisille lukijoille – ja toki kenelle 
tahansa lukijalle merkiksi siitä, että 
vaikeidenkin asioiden kanssa pääs-
tään eteenpäin.

Lisätietoja: 
Suomen Kirjallisuusterapiayhdis-
tys ry
www.kirjallisuusterapia.net
silja.maki@helsinki.fi

Kirjallisuutta:
Hoitavat sanat. Opas kirjallisuuste-
rapiaan 2005. Toim. Silja Mäki ja Ter-
hikki Linnainmaa. Helsinki: Duode-
cim.
Koskettavat tarinat. Johdantoa kir-
jallisuusterapiaan 2002. Toim. Juha-
ni Ihanus. Helsinki. BTJ-kirjastopal-
velu.
Kirjallisuusterapia-lehti

Silja Mäki on äidinkielenopettaja, 
erityisopettaja ja kirjallisuustera-
peutti. Hän käyttää kirjallisuus-
terapeuttisia menetelmiä sekä 
opetustyössään että lasten ja 
nuorten sanataideryhmissä.

Kirjallisuusterapia on yksi luovuusterapioiden muoto musiikki-, ku-
vataide- ja tanssiterapian ohella. Sen tavoitteena on itseilmaisun ja 
itsetuntemuksen kehittäminen. Runo tai tarina voi toimia yksilön nä-
kökulmasta terapeuttisesti ja edistää kasvua ja muutosta.

Jollekin kirjoittaminen voi olla lepoa arjesta. Usealle se on keino 
pohtia elämäänsä ja tapaansa tuntea, ajatella ja toimia. Myös luke-
misella on terapeuttisia vaikutuksia. 
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Maista 
Mantelia

Manteli
Julkaisija: Näkövammaisten Keskusliitto ry
Vuosikerta: � numeroa, 14 euroa.
Tilaukset: Niina Juntunen (0�) ���0 4��� tai lehtitilaus@nkl.fi 
Päätoimittaja: Kirsi Ilmarinen, (0�) ���0 4��0 tai 
kirsi.ilmarinen@nkl.fi 

Manteli on ruusunsukuinen napos-
teltava siemen - elintarvike, josta 
saa myös paahtamalla ja jauhamal-
la mitä ihanimpia herkkuja. Man-
teli on myös Näkövammaisten Kes-
kusliitto ry:n julkaisema koosteleh-
ti, jota tehdään siksi, ettei muuta 
kuluttaja- ja kotitalousaiheista jul-
kaisua ole näkövammaisten helpos-
ti saavutettavissa. Nuorta näkövam-
maista ajatellen uskon, että viimeis-
tään itsenäistymisen verhojen raot-
tuessa Mantelista löytyy paljon eväi-
tä arkisten valintojen ja hankinto-
jen tueksi.  Lehden voi tilata itsel-
leen sopivimmassa formaatissa eli 
isokirjoituksella, pisteillä, c-kasetil-
la tai sähköisesti. Kunhan hetki vie-
lä odotellaan, saanemme Mantelin 
myös Daisy-muotoon.  

Manteli on osa liiton kuluttaja-
palvelua, niinpä jutut liittyvät taval-
la tai toisella kuluttajuuteen ja joka-
päiväiseen elämään kuten ruokaan, 
elintarvikkeisiin, asumiseen, tervey-
teen ja vaikkapa digisovittimiin ja 
matkapuhelimiin: siis ihan mihin ta-
hansa arjen ja juhlankin sujumisen 
kannalta ajankohtaisiin asioihin. 
Tarkoitus ei ole olla kovin ryppyot-
sainen ja totinen, vaan tarkastella 
elämään kuuluvia mutkia ja huippu-
hetkiä sopivan letkeästi. 

Jokaisessa lehdessä on juttua ku-
luttajan oikeuksista ja velvollisuuk-
sista, mitä tietämystä vailla ei kan-
nata kauppoja tehdä.  Lehti tarjoi-
lee aina myös tietoa uutuustuotteis-
ta ja resepteistä, jotka on valittu nä-
kövammaista kokkaajaa ajatellen.  
Sofi stikoituneille keittiömestareille 
ja aloittelijoille on valittu erilaisia 
ohjeita ja valmistuotteita suosiville 
omat vinkkinsä.  Lehti ottaa riemui-
ten vastaan myös toiveita ja lukijoi-
den omia vinkkejä!  Hyvien niksien 
ja arjesta selviytymistarinoiden jaka-
minen on arvokas teko toisen näkö-
vammaisen kannalta.  

Jotta lehden sisältö aukeaisi vä-
hän konkreettisemmin, kerron muu-
taman esimerkin viime vuoden leh-

distä. Mantelissa on listattu, mitä 
kannattaa selvittää jo omassa ko-
dissa vaikkapa ennen oman pyykin-
pesukoneen ostamista, mitä mittoja 
tarvitaan verhojen hankkimiseksi tai 
miten sähköyhtiöitä voi kilpailuttaa. 
Entä mitä kannattaa tehdä jos pakas-
tin ei toimikaan kuten pitäisi tai ku-
ka vastaa digisovittimien päivityksis-
tä?  Ja jos haluat ripustaa seinällesi 
vaikkapa hyllyn, niin millä se milloin-
kin kannattaa seinään ruuvata.  Tie-
sitkö muuten, mitä Fazerin uutuus-
suklaa pitää sisällään tai että puoli-
valmiita, vain hilloa vailla olevia jou-
lutorttuja saa valmiiksi taiteltuina? 

Kahdesti vuodessa Mantelissa on 
mausteena käsityöliite, jossa anne-
taan paitsi ohjeita erilaisiin käsitöi-
hin myös tietoa ajankohtaisista vaa-
tevirtauksista ja trendeistä.  

Minusta lehden “syötävä osuus” 
on täydet sata prosenttia - ihan 
kuin kaimallaan kasvimaailmas-
sa! Lehden sisällön voi napostella 
nautiskellen ja itselleen sopivim-
mat herkut imien. Olen myös va-
kuuttunut siitä, ettei allergiaa pää-
se syntymään, niin hyvin sulavaa ja 
jokaista koskettavaa lehteä halu-
an koota.

Kirsi Ilmarinen
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Kavereita kerhosta

✒ ANNE VIRTA  ❑ ELINA RANNE  

Porissa alkoi syksyllä 2006 uusi Oo 
mun kaa! -kerho. Vanhempien ja 
alueyhdistyksen aloitteesta etsittiin 
keväällä kerhoon ohjaajia Satakun-
nan ammattikorkeakoulusta. Porin 
kerho on poikkeuksellinen muihin 
kaupunkeihin verrattuna: siellä on 
käynyt myös 8-13-vuotiaat näke-
vät sisarukset. Näin saatiin pienel-
lä paikkakunnalla kerho pyörimään. 
Tällä hetkellä kerhossa on käynyt 
seitsemän lasta.  

Oo mun kaa! -kerhossa mukavin-
ta on omat kaverit ja yhteiset koke-
mukset. Osa lapsista on ennestään 
tuttuja toisilleen, mutta uusia ystä-
vyyssuhteita on myös solmittu. Ker-
ho on lapsille oma harrastus, jonne 
voi tulla ilman vanhempia. 

Tieto karttuu 
ohjaajille

Näkövammaisten lasten kerhon oh-
jaaminen on ollut ohjaajille mielui-
nen kokemus. Lasten itsenäisyys on 
hämmästyttänyt ohjaajia: - Joka ker-
hokerran jälkeen sitä hetken aikaa 
ihmettelee, kuinka taitavia ja oma-
toimisia nämä lapset ovat. Heidän 
kanssaan voisi tehdä, hieman so-

veltaen kyllä, ihan mitä vaan, ker-
too sosionomiopiskelija Elina Ran-
ne. Kerho-ohjaajat ajattelevat saa-
neensa arvokasta työkokemusta, 
koska vammaisopinnoissa painote-
taan kehitysvammaisuutta. Näkö-
vammaisuudesta on kertynyt näin 
teoriatietoa ja käytännönkokemus-
ta. Myös opintopisteiden kartut-
taminen on houkuttanut ohjaajia. 
Lapset ovat hyötyneet opintopisteis-
tä, sillä liikunnallinen kerhokerta pi-
dettiin ohjaajien opiskelupaikan ti-
loissa.  

Aiempaa kokemusta näkövam-
maisuudesta ei opiskelijoilla ollut. 
Avoimella mielellä ja koulutuksella 
ohjaaminen sujuu. - Välillä on vaike-
aa miettiä leikkejä ja ohjelmaa. Jo-
kaisesta kerhokerrasta saa kuitenkin 
varmuutta omaan toimintaan, tote-
aa sosionomiksi lukeva Riikka Lam-
mi.

Pulkkamäestä 
palolaitokselle

Keväälle on suunnitelmissa ulkoilua, 
vierailu palolaitokselle ja leipomis-
ta. Kerhokerroilla huomioidaan las-
ten toiveet. Pääasia on, että pystyisi 

järjestämään lapsille mukavan ker-
hokerran kerran kuukaudessa, oh-
jaajat ajattelevat. Kuntoutuksen oh-
jausta opiskelevan Marianne Hon-
giston mielestä lapset ovat ihania 
ja ovat selvästi nauttineet kerhos-
ta. Kerhossa ovat viihtyneet niin oh-
jaajat kuin lapset. Hyvää palautetta 
on saatu myös vanhemmilta. Perhei-
den kannalta on mukava, kun ker-
ho kokoontuu lähellä kotipaikka-
kuntaa.  

Kerho-ohjaajien kokemusten 
mukaan näkevät sisarukset ovat ol-
leet mukana toiminnassa ihan luon-
tevasti. Näkövammainen lapsi pär-
jää yhtälailla ryhmässä. Täysin so-
keakin lapsi toimii rohkeasti ja tasa-
vertaisesti muiden kanssa. Ryhmäs-
sä lapset oppivat toisiltaan erilaisuu-
desta ja uskaltavat pyytää apua. Pe-
leihin ja leikkeihin taas saa haasta-
vuutta kaikille sokkolasien avulla.

Mari Kurikan mukaan paras kii-
tos kerhon ohjaamisesta saadaan 
kerholaisilta, jotka odottavat in-
nolla seuraavaa kertaa. Kerholaiset 
taas toivoivat, että kerho jatkuisi 
myös ensi syksynä ja useammin kuin 
kerran kuussa.
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Satakunta satsaa lapsiin

✒ LEENA HONKANEN  

Kari Kaipio haluaa toimintaa Satakunnan lapsille.

- Tämän päivän näkövammaisis-
sa lapsissa on alueyhdistysten tule-
vaisuus. Lapsiin ja nuoriin kannat-
taa siis panostaa, sanoo Satakunnan 
Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja 
Kari Kaipio, joka on päättänyt ryh-
tyä tekoihin oman alueensa lapsi-
perheiden ja nuorten aktivoimisek-
si mukaan yhdistyksen toimintaan.

- Jos lapsia ja nuoria halutaan yh-
distyksen jäseniksi, täytyy heille ol-
la myös jotakin tarjottavaa, ja heil-
lä täytyy olla mahdollisuus vaikut-
taa asioihin. Liian usein käy niin, et-
tä nuorten raikkaat ideat ja ajatuk-
set lytätään aikuisten yhdistyksissä. 
Ajatellaan, että pitäisi olla enem-
män elämänkokemusta. Minusta 
nuorille on annettava tilaisuus ker-
toa, mitä he haluavat, ja heillä pi-

tää olla tilaisuus tehdä asioita, jot-
ka heitä kiinnostavat. Porissa voisi 
esimerkiksi nuorten oma retki Po-
rin jazzeihin olla tällainen, Kari Kai-
pio sanoo. 

- Muistan oman lapsuuteni ai-
koja, kun viisikymmenluvulla näkö-
vammaisena koululaisena sinnittelin 
aivan yksin asioiden kanssa. Koulus-
sa en ensimmäisestä pulpetistakaan 
nähnyt taululle, eikä kukaan puut-
tunut asiaan. Näkövammaisia kave-
reita, joiden kanssa olisi voinut ja-
kaa kokemuksia, ei ollut. Toivoisin, 
että tämän päivän näkövammaisil-
la lapsilla asiat ovat paremmin. Siksi 
yritän tässä tehtävässäni tehdä, mitä 
voin, että meidän alueemme pojilla 
ja tytöillä olisi toimintaa ja vertais-
ryhmiä. Meillä Satakunnassa onnek-

si yhdistyksen koko hallitus on myö-
tämielinen nuorten asialle.

- Oo mun kaa! -kerho on pyöri-
nyt Porissa alueyhdistyksen toimis-
tolla viime syksyn ajan. Tällaista toi-
mintaa tarvitaan. Yhteistyö Näkö-
vammaisten Lasten Tuki ry:n kans-
sa on ollut välttämätön tien avaaja. 
Se on avannut yhteistyön myös am-
mattikorkeakoulun suuntaan, josta 
kerho-ohjaajat tulevat. Toivoisin, et-
tä saamme tänne myös Sporttis-ker-
hon, koska koululiikuntatunneilla 
näkövammainen lapsi ei usein pää-
se täysipainoisesti mukaan toimin-
taan.

- Nyt kevään aikana meillä on 
suunnitteilla tapaaminen, johon 
perheitä kutsutaan mukaan alu-
eemme kuntoutusohjaajan, Anne 
Laihon kautta. Hänen listoissaan 
Satakunnan alueella on noin 80 nä-
kövammaista lasta ja nuorta, joista 
vain osa on alueyhdistyksen tai Nä-
kövammaisten Lasten Tuen jäseniä. 
Moni perhe ei ehkä, tiedä millai-
sia mahdollisuuksia yhdistys- ja ker-
hotoiminta voi tarjota heidän lap-
selleen ja nuorelleen. Jos tarpeeksi 
moni lähtee mukaan, toimintaa voi-
daan viritellä myös Porin ulkopuo-
lella, siellä missä lapsia on, Kari Kai-
pio suunnittelee. 

- Lasten ollessa kyseessä van-
hempien aktiivisuus on yleensä rat-
kaisevaa. Vertaistuki on kyllä ehdot-
toman tärkeää kaiken ikäisille näkö-
vammaisille ja tietysti myös lasten 
vanhemmille. Siksi kannattaa aina-
kin kerran pari lähteä katsomaan, 
millaista toiminta on ja olla itsekin 
mukana suunnittelemassa sitä.
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Syksy 2006 
Koroisten 
1a-luokalla

Luokassa on kuultu Minjan kirjoittamia hauskoja tarinoita. 

Minjan ja muitten 1a-luokkalaisten 
syyslukukausi on sujunut hienosti! 
Aika on kulunut kuin siivillä niin 
kuin eka-luokassa on tapana. Kaik-
ki luokan 13 oppilasta osaavat lu-
kea ja kirjoituskin alkaa sujua ja mi-
kä hienointa yhdessä tekeminen on 
mutkatonta.

Minjaa ei koulun alkaessa kuu-
lemma jännittänyt mikään muu 
kuin se, että miten erilaisia päivät 
ovat kuin eskarissa. Opettajaa taas 
jännitti uudenlaisen oppilaan koh-
taaminen ja että mitenkä vanha koi-
ra oppii uusia temppuja. No kum-
pikin tuli huomaamaan, että ei täs-
sä mitään erityistemppuja ole tarvit-
tu, tavallista turvallista ja mutkaton-
ta koulun arkipäivää tämä on ollut, 
molemmille.

Aivan korvaamattomana apu-
na on ollut Minjan pitkäaikainen 
avustaja Tuire Nyman, jonka asian-
tuntemuksen turvin pistekirjojen 
käyttö ja liikkuminen koulussa on 
sujunut mukavasti. Tuirella ja mi-
nulla on kahdesti viikossa tunti yh-
teistä suunnitteluaikaa, jota arvos-
tan valtavasti. Koulumme rehtori Ja-
ri Anttila on myös alusta alkaen pi-
tänyt huolta siitä, että luokassamme 
on kaikki tarvittava.  Hän piipahtaa 
usein luokassamme kuulumisia ky-
sellen. Tärkeää on ollut myös Min-
jan vanhempien tuki ja positiivinen 
suhtautuminen kaikkeen koulussa 
tapahtuvaan.

Minja lukee ja kirjoittaa pisteitä 
nyt jo tiheää harvalla. Luokassa on 
kuultu Minjan kirjoittamia hausko-
ja tarinoita. Hän on ilmeikäs esiin-
tyjä, näytteli hän sitten Lalla-kania 

tai joulupukkia. Hän on innostu-
nut ja aktiivinen oppija. Kaikki tie-
to kiinnostaa ja tallentuu hämmäs-
tyttävän tarkasti muistiin! Minja liik-
kuu luokassa tottuneesti ja löytää  
sekä omat että yhteiset työvälineet 
jo sujuvasti. Meidän luokassa kaikil-
la tavaroilla onkin tarkka paikkansa, 
johon ne huolellisesti palautetaan, 
tärkeä taito itse kullekin.  

Minjasta luokassa on juuri sopi-
va määrä oppilaita. Työrauha säilyy 
hyvin ja opettajalla on enemmän ai-
kaa joka oppilaalle. Minjan välitun-
nit kuluvat telineillä kieppuen, villi-
hevosia leikkien tai vaikkapa tarroja 
vaihdellen. Tekeminen ei lopu, eikä 

liioin kaverit. Opastavia käsiä löytyy 
joka käänteestä ja avustaja tai opet-
taja saa tyytyä seuraamaan tilannet-
ta etäämmältä. Koulun piha on kuu-
lemma mukava paikka, varsinkin kii-
peilytelineet, Minja onkin varsinai-
nen akrobaatti! Hauskinta koulus-
sa on Minjan mielestä ollut liikun-
tatunneilla opitut leikit, vesitutki-
muspäivä sekä koulumme UNICEF-
kävelypäivä.

Kaiken kaikkiaan syksy on ollut 
antoisa ja mukavia yllätyksiä täyn-
nä, on etuoikeus saada opettaa 1a-
luokkaa. Siltä vaan nyt tuntuu!
Hyvää alkavaa vuotta 2007!

Eeva Löyttyniemi
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Lapset 
kirjoittamaan!

Kirjoita Silmäterään jostain 
seuraavista aiheista:
1) Satu: 
Salaperäisessä metsässä
2) Tosi tarina: 
Meidän hassu perhe
3) Mielipide: 
Minua pännii…
Lähetä kirjoituksesi sähköpos-
titse osoitteeseen
leena.honkanen@silmatera.fi  
tai postitse osoitteeseen Nä-
kövammaisten Lasten Tuki ry, 
Hietanummenkuja 3, 00700 
Helsinki maaliskuun 30. päi-
vään mennessä. Liitä mu-
kaan nimesi ja yhteystietosi 
sekä nimimerkki, mikäli et ha-
lua, että kirjoitus julkaistaan 
omalla nimelläsi.
Kaikkien kirjoittaneiden kes-
ken arvomme kivoja lastenyl-
lätyksiä.

Kirjoita tarinasi
”Kirjoitin tarinamme alun monta 
kertaa,
mutta kaikki on vielä niin lähellä,
sattuu kun muistelee.
Kirjoitus peittyy kyyneliin.
Niinpä en kerro meidän tarinaam-
me, 
joka on vasta alullaan, vaan siitä, 
miltä minusta nyt tuntuu.”

Näin alkoi seitsemän vuotta sitten 
julkaistun Sormilla ja sydämellä -kir-
jan ensimmäinen kirjoitus. Kirjoitta-
ja oli Minna Lipponen, silloin vuo-
den vanhan Eevan äiti. Nyt Eeva on 
kahdeksanvuotias iloinen ja reipas 
koululainen.  

Sormilla ja sydämellä on vertais-
tukea kirjoitetussa muodossa. Sen 
kymmenen kertomusta kertovat elä-
mästä vammaisen lapsen vanhem-
pana tai läheisenä; surusta, tuskas-
ta ja suuresta ilosta. Näistä tarinois-
ta monet vanhemmat ovat saaneet 
uskoa selviytymiseen.  

Kirjoita oma tarinasi tai pala sii-
tä. Kerro arjen iloista ja suruista, 
huolesta ja toivosta – kaikesta siitä, 
mikä on tuntunut elämältä. Kerto-
muksia julkaistaan tulevissa Silmäte-
rä-lehdissä. Jokaisella on oma selviy-
tymisreittinsä, mutta kaikilla vam-

maisen lapsen vanhemmilla on myös 
yhteisiä kokemuksia ja tunteita, joi-
ta vain vertainen voi ymmärtää.

Kirjoituksesi voi olla kertomus 
tavallisesta arjesta, se voi olla kuva-
us tunteista, runo tai vaikka otteita 
päiväkirjasta. Lähetä se sähköpostit-
se osoitteeseen
leena.honkanen@silmatera.fi  
tai postitse osoitteeseen 
Näkövammaisten Lasten Tuki ry, 
Hietanummenkuja 3, 
00700 Helsinki 
maaliskuun 30. päivään mennes-
sä. Liitä mukaan nimesi ja yhteystie-
tosi sekä nimimerkki, mikäli et ha-
lua, että kirjoitus julkaistaan omalla 
nimelläsi. Kaikkien kirjoittaneiden 
kesken arvomme Sokevan lahjoitta-
mia tuotteita. 

Ja lopuksi hypätään Minna Lip-
posen runomuotoisen tarinan lop-
puun:
”Nyt hymyilen, 
pieni tyttöni näkee sydämellään,
 ja pikkiriikkisillä sormillaan. 
Uskallan taas rakastaa ja ottaa vas-
taan. 
Huomista en pelkää, 
koska nyt tunnen olevani vahva.
Huomenna saattaa kaikki olla toi-
sin.

Mutta ajattelen,
että kaikella on oltava tarkoitus.
Pieni tyttäremme opettaa meitä,
ja me rakastamme häntä!
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Mistä hyvinvoiva 
koulu on tehty?

✒ JARMO JÄÄSKELÄINEN  

Peruskoululakien mukaan koulun 
yksi tehtävä, ehkä tärkein, on edis-
tää yhteiskunnallista tasa-arvoa. 
Tämä tarkoittaa kahta asiaa: kai-
killa oppilailla on yhtäläiset mah-
dollisuudet koulutukseen ja kaik-
ki saavat omien tarpeiden mukaan 
opetusta ja oppia. Nykypäivän kou-
lu kamppailee ennen kaikkea jäl-
kimmäisen haasteen äärellä. Yk-
silöiden tarpeet poikkeavat toisis-
taan, ne huomataan ja tunnistetaan 
yhä paremmin, mutta kysymys kuu-
luu, kohtaako koulu yksilölliset tar-
peet?

Yksilöllisiä tarpeita on monen-
laisia: oppilaan niin fyysiset ja kuin 
myös psyykkiset valmiudet eroavat 
toisistaan. Mainitut valmiudet yh-
dessä tai erikseen vaikuttavat lap-
sen ja nuoren menestymiseen kou-
lussa. Lisäksi merkityksellistä on se, 
mitä ja miten vanhemmat uskovat, 
vaativat ja ovat lähellä mukana op-
pilaan käydessä kouluaan. Yleises-
ti voidaan sanoa, että koulussa, jos-
sa opettajalla on aikaa ohjata oppi-
lasta, huolehtia oppilaasta, korvau-
tuu osa siitä, mitä koti ei ehdi, ei 
osaa tai ei tiedä vaatia. Mitä suu-
rempi luokka, sitä vähemmän opet-
tajalla on oppilaalle aikaa.

Erityisoppilaan tarpeiden on rat-
kaistava se, missä hänen opetuksen-
sa järjestetään, erityisluokalla vai 
muun opetuksen yhteyteen integ-
roituna. Erityisluokka on usein op-
pilaan fyysisen tai psyykkisen tilan 
niin vaatiessa oikea ratkaisu. Op-
pilaan integraatio, johon itse suh-
taudun myönteisesti, voi olla vaih-
toehto. Se ei koskaan saisi olla kui-
tenkaan säästötoimenpide. Valitet-
tavasti tiedetään, että kunnat eri 
puolella Suomea oppilaan sijoitus-
ratkaisuja tehdessään toimivat osin 
satunnaisesti eikä toimivia, tasapuo-
lisia käytäntöjä noudattaen. 

Tiedonjaon ohella koulun tär-
kein tehtävä on yhdessä vanhem-
pien kanssa opastaa lapsi ja nuori 
kantamaan vastuuta tekemisestään 
ja kohtelemaan toista ihmistä kunni-
oittavasti. Miten erottaa hyvä ja pa-
ha, oikea ja väärä, miten oppia hy-
vinkin erilaisten ihmisten kunnioit-
tava ja arvokas kohtelu. Parhaim-
millaan tämä voi toteutua luokassa, 
jossa on yhdessä erilaisia oppijoita 
sekä välittävä, demokraattinen että 
rakentavaa palautetta antava opet-
taja. Sanotaan, että vuorovaikutuk-
sellisuus on kasvatustyössä tärkeintä. 
Mitä suurempi luokka, sitä vähem-

män opettajalla on aikaa ja energiaa 
hoitaa työnsä optimaalisesti.

Koulu on elimellinen osa yhteis-
kuntaa. Koulu heijastaa aina ympä-
röivän yhteiskunnan arvoja. Koulu 
on kuin peili, joka kertoo myös sii-
tä, miten yhteiskunnassa suhtaudu-
taan erilaisuuteen. 

Eduskunta, opetusministeriö ja 
opetushallitus luovat linjat ja mää-
rittävät hyvin pitkälle, miten koulul-
la menee ja miten sitä kehitetään. 
Kuntien tehtävänä on opetuksen 
käytännön toimeenpano, jossa tär-
keää osaa näyttelee koulun tavoit-
teellinen johtaminen. 

Hyvinvoiva koulu ja hyvinvoivat 
lapset tarvitsevat ennen kaikkea riit-
tävästi aikaa ja tilaa aikuiskontakteil-
le. Tunne värittää aina oppimiskoke-
muksen laadun. Jos tunne on voitto-
puolisesti positiivinen ja oppilas ko-
kee voivansa vaikuttaa asioihinsa, 
koulu on onnistunut työssään. Mi-
tä suurempi luokka, sitä enemmän 
opetus- ja kasvatustyön uhkana on 
tyrkyttäminen ja oppilaan puolesta 
päättäminen. Hyvässä koulussa ko-
ko yhteisöllä on hyvä olla.

Kirjoittaja on espoolainen luokan-
opettaja ja kaupunginvaltuutettu. 
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Saduista elämäntaitoa
Turkulaisessa Vuorelan erityiskoulussa harjoitellaan vuorovaikutus-
taitoja Kalevalan tarinoiden avulla. 

Vuorelan koulun oppilaita Sammon rakennuspuuhissa koulunkäyntiavustaja Laura Niskasen kanssa.

✒ HELI KOIVU    

Halusimme projektille perustan suo-
malaisesta kulttuurista. Aivoriihes-
sä päädyimme varsin nopeasti kan-
salliseepokseemme Kalevalaan, joka 
oli oppilaille vielä melko tuntema-
ton. Siitä voisimme ammentaa vaik-
ka millaista toimintaa ja tuokioita.

Halusimme korostaa kokonais-
valtaisuutta, toiminnallisuutta, elä-
myksellisyyttä, sosiaalisuutta, oma-
toimisuutta ja vastuullisuutta. Suun-
nittelimme sisältöä siten, että se tu-
kee Vuorelan koulun opetussuunni-
telmaa ja toimintakulttuuria. Halu-
simme korostaa usean oppiaineen 
sisältöjä. Mukaan valittiin äidinkie-

len, luonnontiedon, musiikin, ku-
vaamataidon, käsityön ja liikunnan 
tavoitteita.

Kalevala 
alkaa elää

Aloitimme Kalevala-tuokioiden pi-
don Kalevalan päivänä keväällä 
2006. Kalevala-tuokioiden suunnit-
telussa ja toteutuksessa olivat mu-
kana kahden luokan erityisoppi-
laat, luokkien koulunkäyntiavusta-
jat ja opettajat.

Valitsimme Kalevalasta viisi tari-
naa. Lähteinä käytimme Mauri Kun-
naksen Koirien Kalevalaa sekä Pert-

ti Rajalan Selko-Kalevalaa. Ennen 
varsinaista tuokiota kulloistakin ta-
rinaa oli jo etukäteen käsitelty lu-
kemalla, keskustelemalla ja tarkas-
telemalla sekä Kunnaksen että tai-
demaalarien Kalevala-aiheisia kuvia. 
Oppilaat saivat kertoa tarinan juo-
nen omin sanoin ja kirjoittaa sen ai-
kuisen avustuksella. Tarinoita kuvi-
tettiin omilla piirroksilla.

Tuokiot noudattivat yhteistä ra-
kennetta. Musiikin kuuntelu ja al-
kuloru aloittivat tuokion, musiikki 
ja loppuloru lopettivat sen. Tuokiot 
olivat monikanavaisia; ne muodos-
tuivat mm. dramatisoinneista, pe-
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rinneleikeistä, seikkailukasvatuk-
sesta, musiikista, käsitöistä ja ku-
vaamataidosta. Keskeisenä opetus-
menetelmänä käytettiin vertaisope-
tusta. Vastuuta annettiin oppilaille 
siten, että opettaja oli enemmänkin 
yhteistyökumppani ja työn ohjaaja, 
ei pelkkä tiedon jakaja.

Toisen luokan vanhemmat eri-
tyisoppilaat dramatisoivat tarinat 
pienemmille luokkatovereilleen ja 
saimme nähdä upeita kalevalaisia 
esityksiä. Esitykset olivat suurim-
maksi osaksi luokan oppilaiden it-
sensä kehittämiä. Pienemmät eri-
tyisoppilaat dramatisoivat tarinoita 
myös keppinukkien avulla.

Osa tuokioista toteutettiin ulko-
na, Kalevala-metsäseikkailuna, seik-
kailukasvatuksen keinoin. Seikkai-
luun lähdettäessä rumpu soi kut-
suvasti. Pienemmät astelivat köysi-
nauhassa isompien oppilaiden avus-
tuksella kohti metsän toimintapis-
teitä. Metsässä oppilaat saivat ko-
keilla myrskyssä tasapainoilua Väi-
nämöisenä köysistä tehdyssä mieli-
kuvitusmeressä ja jousipyssyllä am-
pumista Joukahaisena. Olipa paikal-
la itse Louhikin taikojaan tekemäs-
sä. Loppukeväästä oppilaiden luok-
karetki toteutettiin Kalevala-yöret-
kenä Ruissalossa Villa Zilliaccukses-
sa. Yöretki piti sisällään myös yh-
teistoiminnallista Kalevala-seikkai-
lua metsässä ja meren rannalla se-
kä vapaampaa yhdessäoloa kahden 
luokan oppilaiden ja aikuisten voi-
min.

Koulun draamakerho otti ohjel-
makseen Kalevala-näytelmän, jon-
ka kerhoa vetävät opettajat laati-
vat Rajalan Selko-Kalevalan pohjal-
ta. Oppilaat saivat esittää toiveita 
roolistaan ja siitä, miten paljon he 
ovat esillä. Oppilas, joka ei halun-
nut esiintyä, sai osallistua lavastuk-
seen – ja upea tuli. Näytelmä muo-
vautui harjoitusten edetessä ja op-
pilaat saivat vaikuttaa näytelmän 
lopulliseen muotoon, joka esitet-
tiin koulun muille oppilaille.

Kevät 2006 huipentui Kalevala-
teeman osalta oppilaiden vanhem-
mille järjestettyyn Kalevala-iltaan. 

Vanhemmat pääsivät seuraamaan 
Kalevala-tuokiota paikan päällä, 
heille esiteltiin projektia ja oppilai-
den tekemiä Kalevala-aiheisia töi-
tä. Lopuksi he saivat nähdä huike-
an Kalevala-näytelmän. Vanhem-
mat olivat kovasti tyytyväisiä koke-
maansa.

Kannattava 
kokeilu

Oppilaat olivat innolla mukana Ka-
levala-tuokioissa sekä suunnittele-
massa että toteutuksessa. Luokki-
en väliset rajat hämärtyivät, vaik-
ka kyseessä olikin kaksi erilaista ja 
eri-ikäisistä erityisoppilaista koos-
tuvaa ryhmää. Tekemisessä korostui 
ilo. Oli kiva huomata, miten ryhmät 
hitsautuivat yhteen ja kuinka oppi-
laat ottivat huomaavaisesti vastuu-
ta toisistaan.

Kalevala-aihe koettiin kiinnosta-
vaksi ja tuokioita ja niiden jännit-
täviä tarinoita odotettiin hartaas-
ti. Tarinat tulivat oppilaille tutuik-
si ja innostusta piisasi jopa niin pal-
jon, että tarinoiden dramatisoin-
ti jatkui omatoimisesti oppilaiden 
omana leikkinä. Oppilaiden mieli-
kuvitus siis kehittyi ja aiemmin vai-
kealta tuntuneet oman tarinan ker-
tomis- ja kirjoittamistaidot kehittyi-
vät aimo harppauksen. Toiminnas-
sa korostuivat usean oppiaineen ta-
voitteet ja eheytetyllä opetuksella 
saimme käsiteltyä monia teemaan 
sopivia asioita. Oppilaillemme vai-
keuksia teettävät elämäntaidot ke-
hittyivät erityisesti.

Tänä keväänä jatkamme Kale-
vala-teeman käsittelyä. Tällä ker-
taa tuokioihin osallistuvat kolmen 
luokan erityisoppilaat, koulunkäyn-
tiavustajat ja opettajat. Jatkamme 
toimintaa samansuuntaisesti kuin 
tähänkin asti, tarkoituksena on sy-
ventää aikaisempia tuokioita.

Kumppaneita 
tapaamassa

Toukokuussa 2006 matkustimme 
Novgorodiin venäläisten yhteistyö-
kumppaneidemme luokse. Novgo-
rodissa tutustuimme erityiskoulu 

Projekti

Vuorelan koulu ja Novgorodin 
erityiskoulu löysivät toisensa 
vuonna 2004 Turussa järjestetys-
sä suomalais-venäläisessä kult-
tuurifoorumissa. Tarkemman 
muotonsa yhteistyö sai kuiten-
kin seuraavana vuonna Volog-
dan suomalais-venäläisessä kult-
tuurifoorumissa. Tuolloin hank-
keen toimijoiksi tulivat Novgo-
rodin kaupungin yleissivistävä 
erityiskoulu nro 7, Novgorodin 
näkövammaisten kirjasto sekä 
Vuorelan erityiskoulu. Vuore-
lan koulusta hankkeeseen osal-
listuivat erityisluokanopettajat 
Anu Lahti-Nevala, Heli Koivu ja 
Sanna Illi luokkineen. Vologdan 
kulttuurifoorumitapaamisessa 
määriteltiin tulevan hankkeem-
me muotoja ja sisältöjä. Näiden 
neuvottelujen myötä syntyi kol-
mivuotiseksi tarkoitettu Saduis-
ta elämäntaitoa, kansansadut 
erityisoppilaan vuorovaikutus-
taitojen kehittäjänä -yhteistyö-
hanke.

Oppilas
◆ haluaa ja rohkenee osallis-
tua erilaisiin vuorovaikutusti-
lanteisiin
◆ tutustuu kuunnellen, katsel-
len ja eläytyen kirjallisuuteen
◆ tutustuu lähiympäristöön ja 
oppii toimimaan turvallisesti sii-
nä
◆ oppii tuntemaan lähiympäris-
tön luontoa
◆  oppii toimimaan ryhmäs-
sä harjoittelemalla myönteisen 
vuorovaikutuksen taitoja
◆ oppii keskeisiä asioita itses-
tään ja muista ihmisistä
◆ saa kokemuksia ja elämyk-
siä toiminnallisten työtapojen 
avulla sekä kokee iloa ja onnis-
tumista
◆ saa vahvistusta mielikuvituk-
selleen ja eläytymiskyvylleen
◆ oppii toteuttamaan omia luo-
via ideoitaan ja oppii nautti-
maan omasta luovuudestaan
◆ oppii hahmottamaan ja hal-
litsemaan omaa kehoaan
noudattaa sääntöjä.
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nro 7:n pääkouluun sekä pienten 
oppilaiden yksikköön. Oli mielen-
kiintoista nähdä erityiskoulun arkea 
Novgorodissa. Vaikka puitteet ovat 
erilaiset kuin Suomessa, on opetus 
kuitenkin hyvin samanlaista. Tutus-
tuimme myös näkövammaisten kir-
jastoon. Se on pedagoginen kirjas-
to, joka on suunnattu erityisoppi-
laiden käyttöä varten. Kirjasto toi-
mii tiiviisti yhteistyössä erityiskoulun 
kanssa. Pääsimme seuraamaan eri-
tyisoppilaille suunnattuja pienryh-
mätuokioita, joiden aiheena oli ve-
näläisen kansansadun käsittely.

Venäläiset yhteistyökumppa-
nimme tulevat tutustumaan Vuore-
lan kouluun ja työskentelyymme al-
kuvuodesta 2007 ja pitävät samal-
la pieniä venäläisiä satutuokioita 
oppilaillemme. Me puolestamme 
matkustamme uudelleen Novgoro-
diin huhti-toukokuussa, jolloin tar-
koituksena on toteuttaa Suomessa 
tehtyjä Kalevala-tuokioita venäläis-
ten erityisoppilaiden kanssa.

Vuorelan koulu on maakun-
nallinen oppimis- ja kehittä-
miskeskus, joka tarjoaa palve-
luja lapsille ja nuorille, joilla 
on erityisiä oppimisvaikeuksia 
ja/tai laaja-alainen kehitysvii-
västymä. Koulussa on 255 op-
pilasta ja perusopetusryhmiä 
on 37. Henkilökuntaa koulus-
sa on noin 160. Saduista elä-
mäntaitoa -projektia aloiteltiin 
vuonna 2005 Vuorelan koulun 
ja venäläisen Novgorodin eri-
tyiskoulu nro 7:n kesken, jol-
loin syntyi kolmivuotiseksi tar-
koitettu Saduista elämäntai-
toa, kansansadut erityisoppi-
laan vuorovaikutustaitojen ke-
hittäjänä -yhteistyöhanke. Sa-
duista elämäntaitoa -hanke on 
saanut rahoitusta opetushalli-
tukselta ja se kuuluu LÄHDE- 
luovuus- ja kulttuurikasvatus-
hankkeen alle.

Näkövammaiskortti uudistuu

✒ MARKKU MÖTTÖNEN  

Uudistettu näkövammaiskortti otet-
tiin käyttöön tammikuun aikana. En-
simmäiset kortit postitettiin 15.1. al-
kavalla viikolla. Uusi näkövammais-
kortti on luottokortin kokoinen 
muovikortti, jonka oikeassa alakul-
massa on reikä tunnistamisen hel-
pottamiseksi. Näkövammaiskortilla 
voi todistaa olevansa näkövammai-
nen ja oikeutettu mahdollisiin alen-
nuksiin, joita osa palveluntarjoajis-
ta myöntää. Uudistetut kortit toi-
mittaa Näkövammaisten Keskusliit-
to, mutta Näkövammaisten Lasten 
Tuki ry:n jäsenet voivat tilata kor-
tin yhdistyksen kautta. NLT:n kaut-
ta voi edelleen tilata myös kuvalli-
sen pahvikortin.

Mitä tietoja 
näkövammaiskortti 

sisältää?
Näkövammaiskorttiin painetaan kor-
tinhaltijasta nimi, syntymäaika, nä-
kövamman aiheuttama haitta-aste-
prosentti ja haittaluokka sekä mah-
dollinen jäsenyhdistystieto. Kortti on 
kuvaton eikä se ole virallinen hen-
kilöllisyystodistus. Kortinhaltijan on 
pyydettäessä voitava todistaa hen-
kilöllisyytensä virallisella henkilölli-
syystodistuksella. Korttiin painetta-
vat tekstit ovat suomen lisäksi myös 
ruotsin- ja englannin kielellä, joten 
erillistä kansainvälistä näkövammais-

korttia ei enää tarvita.

Kenelle 
näkövammaiskortti 

myönnetään?
Näkövammaiskortti myönnetään 
näkövammaiselle henkilölle, jonka 
näkövammasta aiheutuva haitta-as-
teprosentti on vähintään 50. Haitta-
asteprosentti on todistettava lääkä-
rintodistuksella. 

Milloin uudet 
näkövammaiskortit 

toimitetaan?
Kortinvalmistajan kanssa on sovittu, 
että uusia korttieriä valmistetaan 
kerran kuukaudessa. Kortin valmis-
taja lähettää kortit suoraan saajil-
leen NKL:n logolla varustetussa kir-
jekuoressa, näkövammaiskortti on 
kiinni saatekirjeessä ja lisäksi lähetys 
sisältää pistekirjoitusliitteen.

Mitä teen jos kortin 
tiedoissa on virheitä?

Jos näkövammaiskorttiin painetuis-
sa tiedoissa on virheitä, kannattaa 
olla yhteydessä yhdistykseen, jonka 
kautta kortti on tilattu ja korjata 
virheet. Haitta-asteprosentin osalta 
vaaditaan lääkärintodistus virheen 
korjaamiseksi. Korttia varten NKL 
kerää tarpeelliset tiedot keskitetys-
ti jäsenyhdistyksiltään.
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Käden taidot: 
Pääsiäis-
pöytä

✒ &  ❑ ANNE VIRTA  

Pääsiäisenvietto aloitetaan hyvissä 
ajoin askartelemalla koristeita juh-
lapöydän ja kodin iloksi. 

Koristeet syntyvät melko vaivat-
tomasti ja pienenkin askartelijan 
sormet taitavat koristeiden teon.

Pöytätabletit
Pöytätablettien eläimet herättävät 
pienen ruokailijan kiinnostuksen. 
Askarteluhuovasta leikataan soi-
kionmuotoinen tabletti, johon on 
helppo liimata eläimet. Pupun kor-
vissa on käytetty pehmeää kangas-
ta ja nenänä on pieni tupsu. Kissan 
kasvoihin tarvitaan silkkistä kangas-
ta, nauhaa viiksiksi ja puuhelmi ne-
näksi. Värikkäät sulat käyvät tipun 
pyrstöksi. Silmät ja nokan voi leika-
ta mieleisestään kankaasta tai pah-
vista. Pajunkissa syntyy piipunrassis-
ta ja huovutusvillasta.    

Serviettirenkaat
Servietit asetellaan juhlapöytään 
tarkasti. Tätä varten askarrellaan 
serviettirenkaat wc-paperirullan 
pahvia hyödyntäen. Rullan päälle 
liimataan huopaa, kartonkia, silk-
ki- ja kreppipaperia tai kangasti-
lkkuja. Renkaista tehdään eläimiä, 
pääsiäisnoitia – vain mielikuvitus on 
rajana. 

Tarvitset:
- askarteluhuopaa
- kartonkia
- silkki- tai kreppipaperia
- kangastilkkuja
- höyheniä
- puuhelmiä
- piipunrassia
- huovutusvillaa
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Pelivihje: Sanaleikit
Sanaleikit käyvät ajanvietteeksi niin pitkille automatkoille kuin las-
tenkutsuille. Leikit soveltuvat hyvin lukutaitoisille lapsille. Äidin ja 
isänkin aivonystyrät menevät solmuun leikin melskeessä.

✒ &  ❑ ANNE VIRTA  

Kapteeni ei juo teetä, vaan 
mitä hän juo

Leikkijät arvuuttelevat vuorotellen, 
mitä muuta kapteeni voisi juoda 
kuin teetä. Leikin jujuna on se, et-
tä kapteeni juo kaikkea sitä, mikä 
ei ala T-kirjaimella. Pelaamista jat-
ketaan, kunnes suurin osa lapsista 
on keksinyt leikin idean. 

Olenko 
Charlie Chaplin?

Yksi leikkijöistä menee tilan ulko-
puolelle ja muut miettivät samaan 
aikaan, mikä tai kuka hän on. Ar-
vuuttelija tule takaisin tilaan ja yrit-
tää selvittää, mikä hahmo tai ihmi-
nen hän on, kyselemällä. Leikkijä 
saa kysyä ainoastaan kysymyksiä, 
joihin voi vastata kyllä tai ei.

Salapoliisi-
leikki

Lapsille kerrotaan tuntemattomas-
ta miehestä, joka oli menettänyt 

muistinsa. Poliisi oli löytänyt mie-
hen taskusta esineitä, kuten juna-
lipun ja avaimet. Aikuinen voi kek-
siä esineet itse. Lasten on ratkaista-
va, mikä mies oli.

Nimi-
kirjaimet

Yksi leikkijöistä valitaan kysyjäksi. 
Hän kysyy muilta kysymyksiä, joihin 
heidän on vastattava aina oman 
etunimensä alkukirjaimen mukaan. 
Esimerkiksi jos kysytään, mikä on 
lempiruokasi, on Liisan vastattava 
L-kirjaimella alkavalla ruoalla (liha-
keitto).

Ässätön 
juttu

Lapset saavat vuorollaan jatkaa Äs-
sätöntä tarinaa. Tarinassa olevissa 
sanoissa ei saa olla yhtään s-kirjain-
ta. Jos leikkijä sanoo s-kirjaimen si-
sältävän sanan, leikkijä tippuu pe-
listä pois.

Alfa 
ja Omega

Alfassa ja Omegassa keksitään uu-
sia sanoja, jotka liittyvät aina tiet-
tyyn yläkäsitteeseen. Yläkäsite voi 
olla esimerkiksi eläimet, kulkuväli-
neet tai kaupungit. Yksi leikkijöis-
tä sanoo jonkun sanan. Seuraava sa-
noo samaan yläkäsitteeseen kuulu-
van sanan, mutta sanan pitää alkaa 
edellisen leikkijän sanoman sanan 
viimeisellä kirjaimella. Esimerkiksi 
jos ensimmäinen pelaaja on sano-
nut eläimiin kuuluvan sanan kissa, 
on seuraavan lapsen sanottava A-
kirjaimella alkava eläin (apina). Näin 
peli jatkuu, kunnes ei enää keksitä 
uusia sanoja, vaan vaihdetaan ylä-
käsitettä.
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Puhetta pisteistä
✒ SARI TALJA  ❑ JOHANNA MÄKI  

Lokakuun viimeisenä viikonvaihtee-
na kokoontui parisenkymmentä pis-
tekirjoituksen ohjaajaa ja opettajaa 
näkövammaisten kouluista ja yhdis-
tyksistä yhteisen pöydän ääreen. Ta-
paamiselle oli selvästi tarvetta, sillä 
käsiteltäviä asioita oli muutaman 
vuoden tauon jälkeen kertynyt ko-
solti. Seminaari toteutettiin talkoo-
hengessä niin, että eri tahot olivat 
tuoneet mukanaan materiaaleja. 
Ensimmäisenä päivänä kuultiin, mi-
tä pisteiden kanssa on meneillään 
kouluissa ja yhdistyksissä eri puolil-
la maata; toisena päivänä paneudut-
tiin oppimateriaaliasioihin ja keskus-
teltiin vähän tulevasta. Arlainstituut-
ti tarjosi hyvät puitteet seminaarille; 
ei sovi sivuuttaa myöskään Café Lo-
uis Braillen herkullisia antimia eikä 
vastikään remontoidun uima-altaan 
rentouttavaa vaikutusta.

Kuulumisia 
kouluista

Jyväskylän näkövammaisten koulus-
sa opiskelee tällä hetkellä 47 opiske-
lijaa, joista kolme on pieniä pistei-
den opiskelun alkajia. Lisäksi koulul-
la käy integroidusti opiskelevia lap-
sia ympäri maata tilapäisen opetuk-
sen jaksoilla. Viikon mittaisia jakso-
ja on 1.-5.-luokkalaisilla vuodessa 
kaksi, kuudennesta luokasta ylös-
päin yksi. 

- Näkeminen on niin suuri asia, 
että siitä pidetään viimeiseen asti 
kiinni, JNK:ssa pistekirjoitusta opet-
tava Antero Perttunen huolestui. - 
On oppilaita, jotka käyttävät kahta 
tekniikkaa tilanteesta riippuen. Jos 
vielä vähänkin näkee lukea lukutelk-
karilla, jää siinä helposti pisteiden lu-
keminen hitaammaksi. Nuorilla on 
myös kapinaa siirtyä ennakoivasti 
pisteisiin, jos näköä on jäljellä. 

Ruotsinkielisessä sokeainkoulus-
sa on yhdeksän opiskelijaa, joista 
viisi on pistekäyttäjiä. Integroidus-
ti opiskelevia ruotsinkielisiä koulu-
laisia on 90. Valmista oppimateriaa-
lia ei ole, joten opettajat tekevät si-

tä paljolti itse  sekä tilaavat valmis-
ta materiaalia Ruotsista.

Arlainstituutissa kaikki pistekir-
joitusta tarvitsevat ja siitä kiinnostu-
neet opiskelevat pistepajassa.  Vuo-
sittain siellä opiskelee 50-70 oppilas-
ta, ja kullekin tehdään oma pistekir-
joituksen opetussuunnitelma. Ope-
tus tapahtuu 3-6 oppilaan ryhmis-
sä; valmentavan  linjan opiskelijoil-
la on pistekirjoitusta 1,5 tuntia päi-
vässä, toisilla vähemmän. Koulu tar-
joaa myös pistekirjoituksen opetus-
ta henkilöstölle ja koulun ulkopuo-
lisille ryhmille. 

Memonaa käytetään sekä pis-
tekirjoituksen alkeiden opetuksen 
apuna että etenkin heikkonäköisil-
lä oppilailla tietokoneen näppäimis-
tön asemesta. Mahdollisimman pal-
jon opetusta suunnitellaan oppilai-
den omien tarpeiden mukaan ai-
na ammattisanastosta CD-levyjen 
merkkaamiseen.

FSS:n pisteprojekti
Finlands Svenska Synskadade Rf:ssä 
käynnistyi  raha-automaattiyhdistyk-
sen rahoittama pistekirjoitusprojek-
ti vuonna 2003. Tätä ennen ei yhdis-
tyksessä ollut minkäänlaista organi-
soitua pistekirjoituskoulutusta.

- Pistekirjoitukseen tutustuminen 
pelkästään kuntoutusjaksoilla ei rii-
tä. Niinpä alettiin etsiä ihmisiä kurs-
seille ja hakea kunnista rahoitusta. 
Aika hyvin sitä saatiinkin.  Järjestäm-
me kolmen  viikon mittaisia kursseja, 
joissa on viikkojen välillä etäjakso. 
Ensi keväänä alkaa taas alkeiskurssi, 
kertoi projektivastaava Tessa Bam-
berg, joka iloitsi siitä, että projekti 
on saanut jatkorahoituksen. 

He järjestävät myös pisteet ar-
jessa -kurssin sekä tehokkaan pis-
teiden käytön kurssin. Myös uusia 
pistekirjoituksen ohjaajia koulute-
taan. Jo kauan ilmestyneen, meidän 
Pistiäistämme muistuttavan lehden 
lisäksi viime elokuussa alkoi ilmes-
tyä nuorille suunnattu pistelehti se-
kä aikuisille omansa.   

- Unelmani on, että kun yhdis-
tys muuttaa ruotsinkielisen kou-
lun kanssa Arabianrantaan vuonna 
2009, saisimme sinne myös oman 
pistetuotannon, Tessa totesi. 

Uusi aikuisten 
aapinen

Aikuisten pisteohjaukseen on jo pi-
temmän aikaa kaivattu uutta mate-
riaalia. 1980-luvulla kehitetty etä-
opiskelumateriaali, jota on käytet-
ty myös Näkövammaisten Keskuslii-
ton  alueellisilla kursseilla, alkaa ol-
la osittain vanhentunut. Arlainsti-
tuutissa pistekirjoituksen opettaja-
na toimineen Anna-Liisa Hiltusen 
kirja Lukemisen iloa on vielä käytös-
sä, samoin kuin Heli Viidan teke-
mä, pääasiassa kuurosokeille ja suo-
men kieltä opiskeleville tarkoitettu  
Alkupiste. Nämä oppikirjat   kaipaa-
vat rinnalleen vaihtelua. Outi Jyr-
hämä ja Annikki Skogster, kumpi-
kin kokeneita pisteohjaajia, ovat vi-
ritelleet ideaa uudesta aikuisten aa-
pisesta jo pitkään.

- Siitä on aika tarkkaan vuosi, 
kun ensimmäinen palaveri pidet-
tiin, Outi muisteli. - Saimme   Nä-
kövammaisten Keskusliitonkin  tu-
en taaksemme.

 - Aluksi jaoimme kirjaimet, ja so-
vimme, millaiset osiot kussakin  kir-
jaimessa on. Annikilla oli jo vähän 
valmista materiaalia; hän on tehnyt 
sitä Helsingin ja Uudenmaan näkö-
vammaiset Ry:n opintopiiriä varten.  
Minä tein materiaalia työn ohella, 
Annikki kotona, Outi kuvaili.

Materiaaliin on suunnitteilla 
useita osioita. Alkeiskirjassa käy-
dään läpi kaikki kirjaimet niin, että 
jo alkuvaiheessa annetaan opiske-
lijalle mahdollisuus valita, lukeeko 
hän pääosin harvaa tekstiä harvalla 
rivivälillä, vai tiheää tekstiä harval-
la rivivälillä. 

Kirjan toinen osio sisältäisi teks-
tejä osin rajatulla kirjainvalikoimal-
la, osin niin, että kaikki kirjaimet 
ovat käytössä. 
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Arlainstituutissa järjestetyssä pistekirjoitusseminaarissa iloittiin näkevien ohjaajien ja aitojen pistekäyttäji-
en välisestä vuorovaikutuksesta. Sitä tullaan pitämään yllä omalla keskustelupalstalla sähköisessä verkossa 

sekä vuosittaisilla tapaamisilla.

- Emme ole aivan vakuuttunei-
ta siitä, että nyt käytössä oleva kir-
jainten opettamisjärjestys olisi ainoa 
oikea, joten kokeilemme uudenlais-
ta.  Otamme esimerkiksi hankalam-
min tunnistettavia kirjaimia kuten t 
jo alkuvaiheessa mukaan. Otamme 
ison kirjaimen käyttöön jo kolmen 
kirjaimen jälkeen, Outi paljasti. 

 Kirjaan on tarkoitus tehdä myös 
pieni kohokuvaliite, jossa olisi aina-
kin yksinkertainen tasokuva, vähän 
kolmiulotteisempi kuva kuten poh-
japiirros, ja pieni kartta sekä joku-
nen pistekoneella tehty piirros.  Outi 
peräänkuuluttikin, että jos joltakul-
ta löytyy pöytälaatikosta ennen jul-
kaisemattomia pistekoneella tehtyjä 
piirroksia, niitä otetaan vastaan. 

Kirjaan laaditaan myös pelikort-
tisarjoja, jotka tarjoavat niin hyötyä 
kuin kevennystä  opiskeluun. Sekä 
koeversio että kaksi erilaista kortti-
sarjaa oli näytillä seminaarissa.

Oppimateriaalinäyttely 
avarsi

Toisena seminaaripäivänä ennen 
näyttelyyn tutustumista kertoi An-
neli Salo Celia-kirjastomme oppima-

teriaalitilanteesta. Kirjastoon on pe-
rustettu työryhmä, jonka tehtävänä 
on miettiä, kuinka matematiikan, 
fysiikan ja kemian  merkit saadaan 
toimiviksi tietokoneympäristössä. 
Tähän asti on merkintätavoissa ol-
lut paljon vaihtelua ja tulkinnanva-
raa. Meidän käyttämämme merkit 
eroavat myös muissa pohjoismaissa 
käytetyistä merkeistä.

Pienten lasten kohokuva- ja pis-
temateriaaliasiat ovat lähellä Anne-
lin sydäntä.

- Kirjojen lukemisen pitäisi alkaa 
myös näkövammaisilla lapsilla ihan 
vauvana, kuten näkevilläkin.   Soke-
an lapsen on vaikea hahmottaa ko-
kosuhteita ja tarvitaankin  aikuinen 
vierelle selittämään niitä. Pitäisikö 
tehdä kohokuvakirjoja, joissa olisi 
äänite tukena? hän pohti.

Oppimateriaalinäyttelyssä oli 
esillä käytössä olevia pistekirjoituk-
sen oppikirjoja. Lisäksi saimme tun-
tumaa kohokuvien muodossa, mil-
tä näyttävät Harry Potter -kirjojen 
hahmot. Esillä oli myös mustaval-
keana kirjana vastikään ilmestynyt, 
vielä suomentamaton Louis Braillen 
elämäkerta.

Tulevaisuuden haasteita

Seminaarin palautekeskustelu oli 
pääosin tapaamista kiittävä. Huolen 
aiheita tulevasta kuitenkin on. Kuin-
ka saataisiin laajempaan käyttöön 
maamme alueellisista pistekirjoituk-
sen ohjaajista muodostuva voimava-
ra. Kunnilta saadaan harvoin mak-
susitoumuksia yksilöllisiin ohjauk-
siin. Näkövammaisten Keskusliiton 
kuntoutuksen käyneet näkövam-
maiset saavat kovin vähäiset piste-
taidot, joiden harjoittelu kotona oli-
si hyvin tärkeää. Pistekirjoituksesta 
pitäisi tiedottaa kuntien päättäjille. 
Ohjaajat kokivat myös tärkeäksi tie-
donsaannin erilaisista oppimisen es-
teistä, jotta he osaisivat niihin rea-
goida ja auttaa erilaisia oppijoita.

Muistiinpanojen tekemisessä ei 
ole taulun ja pistimen voittanutta. 
Memonaa ei enää valmisteta, ja   ka-
settisoittimiakin  alkaa olla vaikea 
saada.

Todettiin, ettei pistekirjoituk-
sen tarve tule koskaan häviämään. 
Daisy-kirja tai synteettinen puhe ei 
tuo henkilökohtaista kirjoitus- ja lu-
kutaitoa. Sen saa vain pistekirjoitus-
taitojen kautta.
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Vammaisten työllistyminen 
on edelleen vaikeaa
Vammaisten pääsy avoimille työmarkkinoille on aina ollut vaikeaa. Stakesin marraskuussa julkaise-
man tutkimuksen mukaan tilanne ei ole viime vuosina muuttunut. Stakesin, Kelan ja Lapin yliopiston 
yhteistyössä tekemän tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei vammaisten työllistymisessä ole juuri 
edetty. Tutkimuksen julkistamistilaisuudessa muisteltiin �� vuoden takaisia tapahtumia, sillä esityksiä 
vammaisten työllistymisen parantamiseksi teki jo kansainvälisenä vammaisten vuonna 1��1 asetettu 
komitea.

✒ SARI KOKKO, KOULUTUSSIHTEERI NKL RY & MATTI OJAMO, TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ NKL RY  

Nyt julkaistua tutkimusta varten ei 
ole haastateltu ketään, eikä ole lä-
hetetty kyselylomakkeita. Aineisto 
on kerätty erilaisia rekisteritietoja 
yhdistelemällä. Tutkimuksen koh-
teena olivat verotuksen invalidivä-
hennystä tai Kelan vammaistukea 
saaneet 220.000 henkilöä. Heidän 
työllistymistään tarkasteltiin vuosi-
en 1995 ja 2002 välillä. Tarkastelu 
toi esiin suuret erot työllistymisessä 
vammaisten ja muiden kansalaisten 
välillä. Invalidivähennystä saaneista 
25–64 -vuotiaista työllisiä oli vain 17 
prosenttia, kun samanikäisestä väes-
töstä työllisiä oli 71 prosenttia. 

Tutkimusjoukko jaettiin kahtia. 
Toisen joukon muodostivat ne, joi-
den verotuksen invalidiprosentti oli 
100 %, ja toisen ne, joilla se oli 30–
99 %. Näiden kahden joukon työllis-
tyminen erosi toisistaan suuresti. 

Lievästi tai keskivaikeasti vam-
maisista suurin osa (84 %) kuuluu 
työvoimaan. He ovat vammaisista 
nuorimpia ja pääasiassa (72 %) työl-
lisiä. Työttömyys (14 %) ei ole hei-
dän kohdallaan juuri suurempaa 
kuin muulla väestöllä (12 %). Myös 
heidän koulutustasonsa vastaa ko-
ko väestön koulutustasoa. Vaikea-
vammaisiin verrattuna tämä vam-
maisten joukko on lukumäärällises-
ti pieni. 

Suurimmalla osalla (80 %) vam-
maisista ja pitkäaikaissairaista on 
100 prosentin invaliditeetti. He 
ovat vammaisista iäkkäimpiä, eikä 
heidän koulutustasonsa yllä koko 

väestön tasolle. Työvoimaan kuu-
luu heistä vain pieni osa (5 %). Pit-
käaikaissairauden puhkeaminen tai 
vammautuminen johtaa varsin no-
peasti työkyvyttömyyseläkkeelle ja 
siirtymiseen pois työmarkkinoilta. 
Harva pystyy kuntoutumaan siten, 
että palaa työelämään. 

Tarkastelujakson aikana vam-
maisten työllistymisaste kohosi lie-
västi, mutta ero koko väestöön kas-
voi, koska muun väestön työllisty-
misaste nousi nopeammin. 

Näkövammaisten 
työllistymisen 
erityispiirteitä

Tutkimuksen tuloksia on kiintoisaa 
verrata näkövammaisten työllisty-
mistä koskeneisiin tutkimuksiin. Nä-
kövammarekisterissä Matti Ojamo 
on tehnyt kolmasti vastaavan tutki-
muksen, jonka tiedot perustuvat re-
kisteriaineistoihin. Niissäkään ei ole 
haastateltu ketään, eikä ole lähetet-
ty kyselylomakkeita. Näkövamma-
rekisterin henkilötunnuksien avul-
la on muodostettu tilapäinen tut-
kimusrekisteri yhdistämällä väestö-
laskentatietoja näkövammarekis-
teritietoihin. Näiden kautta piirtyy 
kuva näkövammaisten sosiaalisesta 
asemasta.

Kokonaisuutena katsoen ei nä-
kövammaisten asema työmarkki-
noilla ole sen kummempi kuin vam-
maisilla ja pitkäaikaissairailla yleen-
sä. Näkövammarekisterin viimei-
simmän tutkimuksen mukaan työ-

ikäisistä näkövammaisista 22 % oli 
täystyöllisiä. Lisäksi on samansuu-
ruinen joukko, joita virallisesti ni-
mitetään eläkeläisiksi, koska heillä 
eläketulot ja muut korvaukset ylit-
tävät ansiotulot, mutta jotka pieni-
muotoisen yrittämisen tai osa-aikai-
sen työn kautta osallistuvat työelä-
mään. Laajasti tulkittuna voidaan-
kin sanoa, että työikäisistä näkö-
vammaisista lähes joka toisella (44 
%) on kontakti työelämään. Sta-
kesin ja yhteistyökumppanien tut-
kimuksessa ei tällaista joukkoa ole 
eroteltu.

Toisin kuin Stakesin tutkimukses-
sa, vamman vaikeusaste ei osoittau-
tunut kovin paljon näkövammaisia 
erottelevaksi tekijäksi työllistymisen 
suhteen. Heikkonäköisten ja sokei-
den työllistymisprosentit olivat jok-
seenkin samat. 

Vammautumisikä on sen sijaan 
näkövammarekisterin tutkimuksis-
sa osoittautunut voimakkaasti työl-
listymistä selittäväksi tekijäksi. Mi-
tä nuorempana henkilö on näkö-
vammautunut, sitä korkeampi on 
työllistymisprosentti. Tämä näkö-
kulma ei Stakesin tutkimuksessa 
ole esillä, muuten kuin toteamal-
la, että lievemmin tai keskivaikeas-
ti vammautuneet olivat nuorempia 
kuin vaikeasti vammautuneet. Tut-
kimuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, 
ovatko vaikeavammaiset vammau-
tuneet muita myöhemmin, ja kuin-
ka paljon syntymästään saakka vam-
maisia tai pitkäaikaissairaita heidän 
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Mikä edistää 
näkövammaisten työllisyyttä?
Syntymästään näkövammaisten työllisyystilanne on muita parem-
pi. Tämä kertoo lasten ja nuorten ohjauksen olevan hyvällä tasolla. 
Näkövammaisten koululaisten ja opiskelijoiden apuvälineiden saa-
tavuuteen ja käytön opastukseen sekä muihin palveluihin ja tuki-
toimiin tulee panostaa. Pelkät tekniset ratkaisut ja apuvälineiden 
hyvä käyttötaito eivät kuitenkaan riitä. Ensiarvoisen tärkeää on pa-
nostaa sosiaalisten taitojen ja itsenäisen elämän taitojen harjoitte-
luun. Työelämä ei ole pelkkää työtehtävien suorittamista, vaan sii-
hen liittyy monenlaisia oheistilanteita, joissa esim. sosiaalisten pe-
lisääntöjen tuntemus, tilannetaju ja erilaiset itsenäisen elämän tai-
dot nousevat arvoonsa. 

Ennen opiskelua ja työllistymistä on tehtävä alavalinta. Amma-
tinvalinnanohjaus on tärkeää kaikille. Vaikka näkövamma vaikuttaa 
väistämättä alavaihtoehtoihin, unelmia ja haaveita ei pidä unohtaa. 
Ammatinvalinta on prosessi, joka voi muuttua moneen kertaan. 

Toisaalta syntymästä saakka näkövammaisten parempi työllisty-
minen kertoo ongelmista aikuisten kuntoutuksessa. Vain harva työ-
iässä vammautunut lähtee enää uudelleen koulutuksen kautta ha-
keutumaan uuteen, näkövammalle soveltuvaan ammattiin ja sitä 
kautta työelämään. Vammautumisprosessin aikana ei työsuhdetta 
saisi päästää katkeamaan. Uudelleen järjestelyjen avulla ja työteh-
täviä muokkaamalla voi näkövammautunut usein palata kuntoutu-
misen jälkeen työpaikalleen. 

Tätä korostivat myös Stakesin tutkimuksessa mukana olleet. He 
painottivat ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Työkyvyn heikentyessä on riit-
tävän ajoissa päästävä aloittamaan taustalla olevan sairauden hoi-
to ja näin voidaan estää työ- ja toimintakyvyn lasku, joka nyt julkis-
tetun tutkimuksen mukaan aivan liian suoraviivaisesti johtaa työ-
markkinoilta syrjäytymiseen.

joukossaan on. Ennen kouluikää nä-
kövammautuneista täystyöllisiä oli 
27 % ja osittain työllisiä 24 %. 45 
ikävuoden jälkeen näkövammautu-
neista vain 10 % oli täystyöllisiä ja 
19 % osittain työllisiä.

Koulutustason merkitys työllis-
tymiselle näkyy molemmissa rapor-
teissa. Pelkän perusasteen koulutuk-
sen saaneista näkövammaisista alle 
10 prosenttia on täystyöllisiä ja 19 
% osittain työllisiä, kun korkeakou-
lututkinnon suorittaneilla vastaavat 
luvut ovat 51 % ja 22 %.

Stakesin ja yhteistyökumppa-
nien tutkimuksen tekijät korosta-
vat, ettei tutkimusjoukosta voida 
puhua yhtenä ryhmänä. Tutkimus-
joukkoon kuuluu hyvin monella ta-
valla vammautuneita ja pitkäaikais-
sairaita, joiden toimintakyky on eri-
lainen. Tutkijoiden mukaan joukos-
sa on mahdollisesti jopa 30.000 sel-
laista henkilöä, jotka olisivat vam-
mauduttuaan tai sairaudesta toi-
vuttuaan voineet jatkaa työelä-
mässä, jos saatavilla olisivat olleet 
oikeat palvelut. Tutkijat korostavat 
varhaisen intervention merkitystä. 
Työterveyshuollon pitäisi reagoida 
heti, kun oireita pysyvästä toimin-
takyvyn alenemisesta alkaa näkyä. 
Silloin voidaan tehdä paljon työ-
kyvyn säilyttämiseksi. Tutkimuk-
set osoittavat kiistatta, että työ-
elämään paluu ei enää onnistu, jos 
työsuhde on päässyt katkeamaan. 
Harva lähtee kouluttautumaan uu-
teen ammattiin.
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Oo mun kaa! 
-kirja ilmestyi

Maalaiselämää Pohjanmaalla
Pohjanmaan Näkövammaiset ry jär-
jestää lasten elämysleirin kesällä, 2-
6.7.2007. Leiri pidetään Vetelissä, 
Haaviston karjatilalla. Majoittumi-
nen sekä aamu- ja iltaohjelma ta-
pahtuu 10 km päässä Tuottajain ma-
jalla Kiviveellä kunnon leirielämän 
tapaan yhteisessä tilassa patjoilla ja 
makuupusseissa yöpyen.

Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti 
Pohjanmaan Näkövammaisten toi-
mialueen näkövammaisille lapsille/
nuorille, mutta mukaan sopii myös 
muidenkin alueyhdistysten nuoria. 
Leirille otetaan n.15 leiriläistä, joi-
den ikä voi olla 10-16 v. Leirin to-
teutuksesta vastaa Martti Haavis-
ton perhe. 

Leiripäivät vietetään Haavistos-
sa, jossa hoidetaan lehmiä ja mui-
ta pieneläimiä, tehdään heinätöitä, 
tehdään vastoja, ratsastetaan, kalas-
tetaan, uidaan ja saunotaan. 

Leirille voi tulla yksin tai per-
heenjäsenen tai avustajan kanssa.

Näkövammaiselle Pohjanmaan 
Näkövammaisten jäsenelle (lapsel-

le/nuorelle) leiri on ilmainen. Per-
heenjäsen/avustaja maksaa 25 eu-
roa vuorokausi.
Matkat leirille jokainen maksaa it-
se.
Ilmoittautumisia leirille otetaan 
vastaan heti ja viimeistään 30.4. 
mennessä, jolloin kirjallisen leiriha-
kemuksen tulee olla postitettuna 
osoitteeseen: 
Pohjanmaan Näkövammaiset ry.
Puistopolku 10 A 11
60100 Seinäjoki
Lisätietoja leiristä saa puheen-
johtaja Risto Viiperiltä puh. 06-822 
5122 /040 50802234 tai Riitta Kanki-
mäeltä 06-420 3831.
Leirin mahdollistaa Haaviston  per-
he, joka haluaa avata kotinsa ovet 
ja tarjota lapsille hienoja elämyksiä 
maatilan töissä ja eläinten parissa 
työskennellen. Musiikki on Haavis-
ton perheen yhteinen juttu ja var-
masti iltanuotiolla lauletaan ja soi-
tetaan yhdessä.
Sokeain Lasten Tukisäätiö on tuke-
massa leiriämme!

Jokainen lapsi tarvitsee kavereita. 
Kaverien kanssa jaetaan lapsuuden 
riemuja ja opitaan elämisen taitoja. 
Erityistä tukea tarvitseva, vammai-
nen lapsi jää usein sivulliseksi lapsi-
ryhmän leikeissä. Vamma rajoittaa 
osallistumista, ja vaikeuttaa samalla 
ystävyyssuhteiden syntymistä.

Näkövammaisten Lasten Tuki ry 
on julkaissut  Oo mun kaa! -leikki-
vihjekirjan, jossa on leikkejä ja toi-
mintaideoita ryhmiin, joissa on nä-
kövammainen lapsi. Opettaja, avus-
taja tai kerho-ohjaaja voi pienin 
keinoin auttaa näkövammaista las-
ta pääsemään ryhmän jäseneksi ja 
osalliseksi yhteisistä leikeistä. Näin 
myös erityinen lapsi saa tasavertai-
sen tilaisuuden tutustua ryhmän 
muihin lapsiin. Kirjan leikit sopivat 
myös näkövammaisten lasten omiin 
vertaisryhmiin.

Oo mun kaa! -kirjan leikkivihjeet 
ovat pääosin vanhoista tutuista lei-
keistä sovellettuja muunnelmia. Mu-
kana on myös näkövammaisten las-

ten leireillä ja Oo mun kaa! -kerhois-
sa kehitettyjä leikkejä. Leikeissä lapsi 
ei tarvitse avustajaa, mutta ohjaavan 
aikuisen rooli on tärkeä. Aikuinen 
voi pienin merkein antaa tukea, var-
muutta ja onnistumisen kokemuksen 
näkövammaiselle leikkijälle. 

Oo mun kaa! -kirja on osa Ra-
ha-automaattiyhdistyksen tukemaa 
Oo mun kaa! -projektia, jonka ta-
voitteena on ehkäistä syrjäytymistä 
ja edistää näkö- ja monivammaisen 
lapsen valmiuksia sosiaalisten suh-
teiden luomiseen. 

Kirjan on toimittanut  Oo mun 
kaa! -projektin projektivastaava An-
ne Virta ja sen painatusta on tuke-
nut Sokeain Lasten Tukisäätiö.

Oo mun kaa! -kirjaa voi tila-
ta Näkövammaisten Lasten Tuesta 
osoitteella nlt@silmatera.fi tai pu-
helimitse 09-752 2540 hintaan 10 
euroa kappale. Kirjan leikkivihjeitä 
sekä tietoa Oo mun kaa! -projektis-
ta löytyy myös osoitteesta www.sil-
matera.fi
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Viime syksynä kuudesluokkalainen Raisa Kuusela osallistui vaellusleirikouluun käsivarren tuntureilla. 
Huolellisen harjoittelun ja varustelun ansiosta leirikoulu sujui hienosti, kuten Raisan kirjoittamasta 
matkapäiväkirjasta saamme lukea. Raisan avustajana toimi Jutta Pasma, jonka pohdintaa opastamises-
ta on tässä myös muutama rivi.

Vaellusleirikoulu 
tunturissa

✒ RAISA KUUSELA  

Sunnuntaina 21.8. starttasimme 
kohti Pallaksen hotellia. Meitä oli 22 
päätä, opettajat ja pari vanhempaa 
eli yhteensä 27 henkilöä lähdössä 
62 kilometrin koettelemukselle La-
pin kauniiseen luontoon. Bussimat-
ka Oulusta Pallakselle kesti piinaa-
vat viisi tuntia. 

Heti seuraavana päivänä alkoi 
neljän päivän pituinen vaellus Het-
taan. Ensimmäisenä päivänä kipu-
simme jo yli 700 metriin. Kyllä se vä-
hän rasitti, mutta se meni pian ohi 
kun pääsimme Rihmakuruun. Rih-
makurussa söimme lounaan ja jat-
koimme matkaa kohti Nammalanku-
rua. Siellä yövyimme. Eka päivä tun-
tui helpolta, mutta kyllä uni maistui. 
Päivämatka oli noin 15 km.

Seuraavana päivänä lähdimme 
matkaan sakeassa sumussa. Ylitim-
me Lumikeron. Se oli hiukan vaikea-
ta sumussa, mutta siitä selvittiin hy-
vin. Laskeuduimme Suaskuruun lou-
naalle. Lähdimme jatkamaan mat-
kaa kohti Hannukurua. Matka tun-
tui ikuisuudelta ja välillä vaelsimme 
puolikin tuntia, ennen kuin pidimme 
tauon. Viimein pääsimme perille. 

Odotimme toisia ryhmiä melkein 
2 tuntia. Meillä oli nimittäin kärki-
ryhmä/Team -puolikas, joka läh-
ti ennen muita. Jutta oli avustaja-
ni. Hän oli aina kärkiryhmän kanssa 
liikkeellä. Minä olin kärkiryhmässä, 
koska olen näkövammainen. Myös 
kaksi isokokoista poikaa kuului ryh-
määmme. Muiden tultua pääsimme 

majoittumaan Hannukurun kämp-
pään.

Ruoan jälkeen pojat pääsi-
vät saunaan ja me tytöt jouduim-
me vielä odottamaan tunnin. Vih-
doin koetti hetki, jolloin me tytöt 
kerättiin saunavehkeet ja lähdim-
me peseytymään. Pääsimme myös 
uimaan, koska siellä oli pieni järvi. 
Vesi oli ihanan viileää raskaan päi-
vän jälkeen. Illalla valvoimme myö-
hään. Seuraavana päivänä ei saanut 
nukkua pitempään, kuin tavallises-
tikaan, vaikka emme lähteneet jat-
kamaan matkaa.

Hannukurusta käsin teimme päi-
väretken ilman rinkkoja. Kävimme 
mm. vanhalla ketun pesällä. Silloin 
kuljimme koko porukassa. Kun mei-
dän piti ylittää kapea noin 1,5 m le-
veä tunturijoki, toinen jalkani uppo-
si kylmään veteen. Kiva piristys. Ko-
ko loppumatka kuului vasemmasta 
kengästä slurp slurp. 

Seuraavana päivänä oli edessä 
13 km:n vaellus. Pysähdyimme Tap-
purin tunturin juurelle syömään. 
Sieltä lähti kärkiryhmä kiertämään 
Tappurin. Harmitti kun muut saivat 
mennä Tappurin yli. Se matka tun-
tui ikuisuudelta, koska tömpyröitä 
oli niin paljon ja aina ajatteli, ”et-
tä tuosta näkyy mökki”, mutta ei 
näkynytkään. Koko matka oli hiek-
kaista mönkkärin jälkeä. Sioskurus-
sa olimme taas ainakin 2 tuntia en-
nen muita ja saimme ottaa rennosti. 
Seuraava päivä olisi viimeinen. Sit-

ten pääsisi kotiin. Ei siksi, että oli-
si ikävä, vaan koska halusin päästä 
kertomaan maisemista.

Viimeisenä aamuna heräsimme 
jo kello 6.00. Taas kerran kärkiryh-
mä lähti ensin liikkeelle. Ylitimme 
Pyhäkeron. Se oli pitkä ja vaival-
loinen nousu, mutta se palkittiin! 
Pyhäkerolta alastulo oli yllättävän 
helppoa. En muista sen paikan ni-
meä, jossa söimme viimeisen ker-
ran lounaan. Mutta sieltä oli Het-
taan vain 4 km. Suurin osa matkasta 
oli pitkospuita, mutta oli matkalla 
kivikkoisia polkujakin. Vihdoin saa-
vuimme Ounasjärven rantaan. Siel-
lä odotimme venettä joka vei mei-
dät järven toiselle puolelle Hettan 
hotelliin.

Vihdoin matka Ouluun alkoi. Vä-
sytti vähän, mutta siinä mekkalassa, 
joka bussissa oli ei voinut kuunnella 
daisya tai nukkua. Se yli 5 tuntinen 
tuntui kiduttavan pitkältä ja ulkona 
ehti tulla pimeäkin ennen kuin pää-
simme koulun pihaan. Siellä oli äi-
ti vastassa ja pääsin kertomaan tuo-
reita leirikokemuksia.

Jos on vaellusintoinen, suosit-
telen Pallas-Hetta reittiä. Siellä on 
upeita maisemia ja melkein koko-
ajan helppoa maastoa.  Ei siellä kyl-
miltään selviä. Pitää olla kohtalai-
nen kunto ja runsaasti ruokaa mu-
kana. Jotkut hulluthan ne juoksevat 
sen 62 km 8 tunnissa, mutta en kui-
tenkaan suosittele tunturijuoksua 
näkövammaisille.
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Näkövammaisen 
oppaana tunturissa

Pikkujoulut Oulussa

Pikkujoulut Joensuussa

Tunturista laskeutumisissa en kokenut mitään muuta 
turvallista tapaa kuin tarjota Raisalle koukistetun käsi-
varteni, ikään kuin kaiteeksi, ja se kävi joissain kohti mi-
nulle itselleni raskaaksi, vaikka kättä vaihdettiinkin. Ko-
keilimme myös niin, että Raisa kulki käsi olallani, mutta 
se ei ollut turvallista. Tulevaisuudessa täytynee kokeilla 
vielä erilaisia opastustapoja. Oppaan on opittava opas-
tamaan ergonomia huomioon ottaen, jotta jaksaisi ja 
virheasentojen tuomilta ongelmilta vältyttäisiin.

Koetin koko ajan kertoa tulevaa maaston muotoa, 
samalla silmäilin, mihin suuntaan kannattaa kävellä, 
jotta välttäisimme pahimmat kohdat. Ylösmenoissa ei 
juuri avustusta tarvittu kuin varoittamaan irtolohka-
reista. Maaston nopeat vaihdokset ja etenemisnopeus 
aiheuttivat välillä sen, etten aina kerennyt tai muista-
nut sanoa ,miten seuraavaksi edetään, jolloin tuli tur-
hia kompasteluja.

Koko reissun ajan minulla oli punaiset housut ja ken-
gän varsien päällä neonvihreät kangassuikaleet, joissa 
oli lisäksi ohut heijastinnauha. Samasta kankaasta oli 
rinkan alaosassa myös suikale. Raisa sanoi niiden aut-
tavan, mutta niitä olisi voinut olla muutamat eriväriset 
mukana, koska valon määrä ja laatu vaihteli kovasti.

Auringon valo tuli usein selkämme takaa, koska kul-
jimme kohti pohjoista. Omat varjomme haittasivat nä-
kyvyyttä ja tiistain sankka sumu huurrutti lasit. Polun 
kääntyessä sopivasti niin, että valo tuli sivusta, saattoi 
Raisa mennä vähän rennommin muutamia pätkiä. Ete-
nimme myös niin, että minä huutelin takaa ohjeita.

Porukan mukana jaksaa edetä paremmin, mutta kul-
keminen ei ole vapaata vaan on liikuttava muun ryh-
män rytmissä. Raisan rohkeus liikkua oli varmasti suuri 
tekijä vaelluksen onnistumisessa. Team –puolikas/kär-
kiryhmä oli lämminhenkinen ja toiset huomioonotta-
va joukko. Pystyimme liikkumaan vapaammin ja väl-
jemmin, joka mahdollisti sen, ettei Raisan tarvinnut ol-
la koko ajan perässäni.

Kiitokset kaikille mukana olleille, erityisesti Raisalle 
ynnä Team-puolikkaan/kärkiryhmän pojille!!

 Jutta O. Pasma

Marraskuun loppupuolella kokoontui iloinen ja iso po-
rukka Oulun alueen perheitä viettämään pikkujoulua 
Jääliin Pihlajarantaan. Sää ei ollut oikein jouluinen mut-
ta pikkujoulu-tunnelmaan kyllä päästiin kun saimme 
kuulla lasten esittämiä ihania esityksiä, lauloimme yh-
dessä joululauluja Helenan säestyksellä sekä söimme hy-
vän jouluaterian. Lapsia jännitti kovasti, pääseekö jou-
lupukki tulemaan ollenkaan kun ei ollut lunta, emme-
kä tienneet, oliko korvatunturillakaan satanut lunta. 
Kohta kännykkä pirahti soimaan ja joulupukki ilmoit-
ti tulostansa ,yllätys yllätys joulupukki tulikin yhdessä 
muorin kanssa. Muori oli yhtä hymyä ja pukki oli puhe-
lias. Osa lapsista pelkäsi pukkia muoreineen, mutta jo-
kunen lapsista uskaltautui pukin syliin. Lahjat jaettiin 
ja innoissaan lapset niitä availivat.

Pukin muoreineen täytyi kiirehtiä korvatunturille 
joulukiireisiin ja me jatkoimme pikkujoulun viettoa yh-
dessä ollen.

Lopuksi joimme torttukahvit , lapsille maistui jää-
telöt. Kaikki näytti olevan iloisella mielellä kun lähti-
vät kotimatkalle. Oli tosi kiva, kun oli tullut niin mon-
ta uutta perhettä joukkoomme ja toivon mukaan ta-
paamme taas jossakin perhetapaamisessa.

 tätä kirjoitteli
 Taskilan äiti ja tytöt
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Näkövammaisten Loma ry jär-
jestää tuettuja lomia näkövam-
maisille. Myös näkövammaisilla 
lapsilla perheineen on mahdolli-
suus osallistua lomille. 
18.-23.6. 
Ohjelmoitu lomaviikko Onnelassa
12.-17.8. 
Kesäliikuntakurssi Koulurannassa
Tuetulla viiden vuorokauden lomal-
la näkövammaisen lapsen omavas-
tuu on 50 euroa ja saattajan oma-
vastuu 50 euroa. Lomalle voi osal-
listua lisäksi yksi näkevä sisar. Alle 
12-vuotias sisar maksaa lomasta 50 
euroa. 12–18-vuotias lapsi maksaa 
puolet koko loman hinnasta eli On-
nelassa 175 euroa  ja Koulurannas-
sa 120 euroa (hinnat v. 2006, hintoi-
hin tulee korotus v. 2007). 
Lomille haetaan erillisellä kaavak-
keella tammi-helmikuun aikana. 
Lomatukihakemukset löytyvät Näkö-
vammaisten Loma ry:n www-sivuilta 
www.sunpoint.net/~Lomary. Täyte-
tyt lomatukihakemukset lähetetään 
osoitteella Näkövammaisten Loma 
ry, Ohdaketie 31, 04300 TUUSU-
LA. Lisätietoja puheenjohtaja Anne 
Puntti-Sukilta, puh. 0400-788 741.

Koulutuspäivä päiväkodin joh-
tajille 13.3.2007
Koulutuspäivä tarjoaa perustietoa 
näkövamman vaikutuksesta lapsen 
päivähoitoon, integraation onnistu-
miseen vaikuttavista tekijöistä, suo-
tuisien olosuhteiden järjestämises-
tä ja tukipalveluista sekä elämyksel-
listä tutustumista näkövammaisena 
toimimiseen. 
Koulutuspäivä on tarkoitettu ensisi-
jaisesti päiväkotien johtajille ja päi-
vähoitoalueen päälliköille, sekä päi-
vähoidon muulle henkilöstölle.
 Koulutus järjestetään Näkövam-
maisten palvelu- ja toimintakeskus 
Iiriksessä (Marjaniementie 74, Itä-
keskus, Helsinki). 
 Kurssimaksu 50 euroa/hlö (sis. kah-
vin, opetuksen ja materiaalin) 
Lisätietoja antaa Näkövammaisten 
Keskusliiton koulutussuunnitteli-
ja Johanna Mäki, puhelin (09) 3960 
4577, johanna.maki@nkl.fi

Lähde tuetulle lomalle!

Näkövammainen lapsi 
päiväkodissa 

Eväitä itsenäiseen elämään
Mitä itsenäinen elämä tuo sinul-
le mieleen? Irti vanhemmista, oma 
koti, suuri vastuu. Kokkaat itse ruo-
kasi, siivoat jälkesi ja peset pyykki-
si. Hommaat itse harrastuksesi ja ys-
täviäkin olisi kiva olla. Puhumatta-
kaan siitä kullasta kainalossa... Hou-
kuttavaa, pelottavaa! Kamalaa ja 
kiehtovaa...
Sinä 16–25 -vuotias nuori, tule etsi-
mään eväitä itsenäiseen elämään
Kuntoutus-Iiriksen kurssilta 25.–
30.6.2007. Tällä kurssilla pistetään 
hihat heilumaan: kokataan ja siivo-
taan, pyykätään ja putsataan. Vä-
lillä
hengähdetään ja mietitään yhdes-
sä itsenäisen elämän iloja ja suru-
ja, syntyjä syviä ja käytännön jut-
tuja. Sosiaaliset kiemurat, flirttailu, 
ihmissuhteet, oman kämpän kom-
mervenkit, siinä vihjeitä tulevasta. 
Kurssi toimii myös tukena opiske-
lujen ja työllistymisen polulla, sillä 
onhan arjesta suoriutuminen välttä-
mätön osa aikuista elämää. 
Miten pääsee? 
Kurssin maksajana voi olla Kela (6 
§, ammatillinen kuntoutus), tervey-
denhuolto tai sosiaalitoimi. Hake-
muksen liitteeksi tarvitaan lääkä-
rinlausunto ja mielellään kuntou-
tussuunnitelma, jonka osana tätä 
kurssia suositellaan.
Kelan kurssinumero on 19162.
Lisätietoja
Kerromme mielellämme lisää kurs-
sista ja sille hakeutumisesta. Ota 
yhteyttä!
Koulutussihteeri Sari Kokko, puh. 
(09) 3960 4574 ja sähköposti sari.
kokko@nkl.fi
Kurssisihteeri Kirsi Hirvonen, puh. 
(09) 3960 4455  ja sähköposti kirsi.
hirvonen@nkl.fi

ICC -leiri järjestetään kesällä 2007 
Espoossa, Arlainstituutissa. 
ICC-leiri tarjoaa 15-20-vuotiaille nä-
kövammaisille ja sokeille nuorille ti-
laisuuden oppia informaatio-, vies-
tintä- ja apuvälineteknologiaa, saa-
da lisää rohkeutta ja tietoa tietoko-
neiden hyödyntämiseen opiskeluissa 
ja oppia tuntemaan nuoria eri puo-
lilta Eurooppaa. 
Leireillä nuoret osallistuvat erilaisiin 
työpajoihin, jotka liittyvät esim. so-
siaalisiin taitoihin, päivittäisen elä-
män taitoihin, työnhakuun, työ-
markkinoille integroitumiseen ja yli-
opisto-opintojen aloittamiseen. Li-
säksi opiskelijat voivat valita työpa-
joja, jotka liittyvät viestintä - ja apu-
välineteknologisiin taitoihin.
Leirin virallinen kieli on englanti. 
Osallistumismaksu leirille on n. 300 
euroa. Kaikille osallistujille tarjo-
taan mahdollisuus käyttää tietoko-
netta varustettuna juuri hänen tar-
vitsemillaan apuvälineillä.
ICC-leirien viralliset nettisivut, joilta 
löytyy ajankohtainen leiri-info:
http://www.icc-camp.info
Lisätiedot ICC-leireistä 2007 Arlains-
tituutissa:
Kati Koski puh. (09) 511 08203 ja 
Sanna Maarianvaara (sponsorointi) 
puh. (09) 511 08211 & 040 760 
2762
Helena Rautavuori (koordinointi) 
puh. (09) 511 08258 &
040 705 6377 (ilmoittautumiset 
1.3.2007 alkaen) 
ICC 2007 leirit:
23.7 – 30.7: (15 - 17-vuotiaille)
1.8 – 8.8: (18 - 20-vuotiaille)
www.arlainst.fi

International Camp on 
Communication and 
Computers

Leirikesä ry järjestää vuosittain kym-
meniä leirejä 8-12-vuotiaille lapsil-
le. Leiripaikat sijaitsevat Nurmijär-
ven ja Hangon lähellä. Leireiltä on 
mahdollisuus hakea myös erityistu-
ettua leiripaikkaa lapselle, joka tar-
vitsee enemmän aikuisen tukea lei-
rillä. Lapsella on tällöin ”oma oh-
jaaja” huolehtimassa lapsen tarpeis-

Oletko kuullut erityistuetusta 
leiripaikasta?

ta.  Erityistuetulla paikalla oleva lap-
si asuu ja elää samassa telttakylässä 
kuin muutkin lapset. Leirejä järjeste-
tään koulujen loma-aikoina.
Tiedustelut: Leirikesä ry, puh. 
(09) 6122 4030 (parhaiten tavoittaa 
ti-to klo 10-14), www.leirikesa.fi
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  Hakeutuminen kursseille kuukautta ennen kurssin al-
kua
Maksajina Kela (kurssinumero suluissa), terveydenhuol-
to, sosiaalitoimi.
Kurssit ovat Kuntoutus-Iiriksessä, ellei kurssipaikkaa ole 
erikseen mainittu.

Maaliskuu
05.03. -09.03.07 18666 HEIKKONÄKÖISET LEIKKI-IKÄI-
SET LAPSET
2-5 -vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen

12.03. - 14.03.07  18496 MITÄ 3. LUOKKA TUO TUL-
LESSAAN?
Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten 2. luokkalaisten 
vanhemmat 
Jyväskylän näkövammaisten koulu, Jyväskylä

19.03. -23.03.07 18669  TAAPEROKURSSI
1-3 -vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset 
perheineen

26.03. -28.3.07 18596  MITÄ 3. LUOKKA TUO TULLES-
SAAN?
Heikkonäköisten 2 luokkalaisten vanhemmat
Jyväskylän näkövammaisten koulu 

 Huhtikuu
10.04. -13.04.07 18721 MINÄ ITTE  ( 4 päivää)
2-4-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat
lapset perheineen 

23.04. - 25.04.07 13630 KOULU ALKAA
(v.06) Koulunsa syksyllä aloittavien sokeiden ja vaikeas-
ti heikkonäköisten lasten omaiset
Jyväskylän näkövammaisten koulu, Jyväskylä

23.04. -27.04.07 18672 VAUVAKURSSI alle 2-vuotiaat 
monivammaiset lapset perheineen

Toukokuu 
07.05. -11.05.07 18678 MONIVAMMAISET LEIKKI-IKÄI-
SET LAPSET
2-5 -vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen

Lasten kuntoutuksen 
sopeutumisvalmennuskurssit kevät 2007

21.05. - 25.05.07 18657 ESKARIKURSSI
Sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset perheineen 
Jyväskylän näkövammaisten koulu, Jyväskylä

21.05. - 25.05.07 18679 Näkövammaiset 4-8 v lapset 
ja lasten isät

Kesäkuu
04.06. -08.06.07 18681 LEIKISTÄ LIIKUNTAAN
6-8 -vuotiaat sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset

11.06. -15.06.07 18685 KESÄKURSSI
3-5 -vuotiaat näkövammaiset lapset perheineen
perheineen

Heinäkuu
30.07. -03.08.07 18626 LUUKUT AUKI JA MENOKSI
Perhekurssi heikkonäköisille 7-13-vuotiaille 
koululaisille, joilla voi olla myös muita lieviä 
liitännäisvammoja
Lehtimäen Opisto, Lehtimäki

30.07. -03.08.07 18705 LUUKUT AUKI JA MENOKSI
sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset 7-13 -vuotiaat lap-
set

Elokuu
06.08. -10.08.07 15743  JNCL -tautia sairastavien 10-13 
-vuotiaiden lasten perhekurssi

20.08. -24.8.07 18735 MINÄ RYHMÄSSÄ I
4-5-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset 
perheineen

Syyskuu
03.09. -07.09.07 18690 VAUVAKURSSI
Alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset perheineen

17.09. -21.09.07 18694 HEIKKONÄKÖISET LEIKKI-IKÄI-
SET LAPSET
2-5 -vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen

Ryhmämuotoisten sopeutumisvalmennuskurssien lisäk-
si perheillä on mahdollisuus hakeutua yksilölliselle so-
peutumisvalmennuskurssille.
Lisätietoja lasten kursseista puh 09 396 041/lastenosas-
to
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Tapahtumiin tulee tarkennuksia vuoden varrella. Ne 
löytyvät parhaiten nuorison www-sivuilla olevasta toi-
mintakalenterista osoitteesta: www.nkl.fi/nuoret 

Maaliskuu
3. – 4.3.  Taukoviikonloppu
Tuntuuko sinusta joskus että tarvitset taukoa? Tänä vii-
konloppuna relataan! Valittavanasi on hauskuutta hy-
vässä seurassa, liikunnan riemua ulkona ja sisällä, pele-
jä, rentoutusta, käsin näpertelyä tai kaikkea tätä. Tar-
kemmat ohjelmatiedot vuoden 2006 loppuun mennes-
sä. Hinta 42 euroa sisältäen täysihoidon, matkat julki-
silla Helsingin ulkopuolelta ja ohjelman. Ilmoittautu-
miset 8.2. mennessä Nuorisotoimeen. Lisätietoja: Jut-
ta Kivimäki (09) 3960 4653, 050 596 5022 tai jutta.ki-
vimaki@nkl.fi

14.3. Koululaisten hiihtokilpailut Jyväskylässä. Li-
sätietoja: Nina Peltonen: 050 300 1532 tai nina.pelto-
nen@nkl.fi, Tuomas Törrönen: (09) 3960 4672 tai tuo-
mas.torronen@nkl.fi
16.–18.3.  Sporttis-talvileiri. Lisätietoja: Nina Peltonen: 
050 300 1532 tai nina.peltonen@nkl.fi, Tuomas Törrö-
nen: (09) 3960 4672 tai tuomas.torronen@nkl.fi

16.–18.3. Lumileiri näkövammaisille lapsille perhei-
neen. Lapin urheiluopistolla Rovaniemellä. Lisätietoja 
NLT, Anne Virta (09) 752 2540, anne.virta@silmatera.fi

23. – 25.03. Nuori Toimija – koulutus Pajulahdessa. 
Lisätietoja: Nina Peltonen: 050 300 1532 tai nina.pelto-
nen@nkl.fi, Tuomas Törrönen: (09) 3960 4672 tai tuo-
mas.torronen@nkl.fi

31.3.–1.4.   Lajisporttis maalipallo teemalla Pajulah-
dessa. Lisätietoja: Nina Peltonen:050 300 1532 tai nina.
peltonen@nkl.fi , Tuomas Törrönen: (09) 3960 4672 tai 
tuomas.torronen@nkl.fi

Huhtikuu
6.-8.4. Pääsiäisviikonloppu ja vuosikokous perheille 
Anttolanhovissa Mikkelin lähellä. Lisätietoja NLT, Anne 
Virta (09) 752 2540, anne.virta@silmatera.fi

9.–14.4   Alppihiihtoleiri Ylläksellä. Lisätietoja: Nina 
Peltonen: 050 300 1532 tai nina.peltonen@nkl.fi, Tuo-
mas Törrönen: (09) 3960 4672 tai tuomas.torronen@
nkl.fi

11.–12.4.  Junior Games Kuortaneella. Lisätietoja: 
Nina Peltonen: 050 300 1532 tai nina.peltonen@nkl.
fi, Tuomas Törrönen: (09) 3960 4672 tai tuomas.torro-
nen@nkl.fi

20. – 22.04.  Sporttisleiri Pajulahdessa. Lisätietoja: 
Nina Peltonen: 050 300 1532 tai nina.peltonen@nkl.fi 
, Tuomas Törrönen: (09) 3960 4672 tai tuomas.torro-
nen@nkl.fi

20. – 22.04. Sporttisohjaajien kokoontumisajo Pa-
julahdessa. Lisätietoja: Nina Peltonen: 050 300 1532 tai 
nina.peltonen@nkl.fi, Tuomas Törrönen: (09) 3960 4672 
tai tuomas.torronen@nkl.fi

Toukokuu
5. – 6.5. Kuunnelmakurssi Iiriksessä
Ohjelmassa äänimaiseman, käsikirjoituksen ja itse kuun-
nelman harjoittelua ja tekemistä. Hinta 42 euroa sisäl-
täen täysihoidon, matkat julkisilla Helsingin ulkopuo-
lelta ja ohjelman. Ilmoittautumiset 13.4. mennessä Nuo-
risotoimeen. Lisätietoja: Jutta Kivimäki (09) 3960 4653, 
050 596 5022 tai jutta.kivimaki@nkl.fi

Kesäkuu
3.-9.6.  Oo mun kaa! -leiri 8-13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille Lomasaari Marttisessa Virroilla. Lisätietoja 
NLT, Anne Virta (09) 752 2540, anne.virta@silmatera.fi

14.–20.6.  Kesäleiri
Kesä, kärpäset ja mahtava leiri edessä. Lähde sinäkin 
kokemaan leirielämää. Leirimainos ilmestyy maaliskuun 
2007 aikana. Ilmoittautumiset Nuorisotoimeen 11.5. 
mennessä. Lisätietoja: Jutta Kivimäki (09) 3960 4653, 
050 596 5022 tai jutta.kivimaki@nkl.fi

18. - 21.06. Nuorten leiri Helsingissä, Villingissä. Lei-
ri järjestetään yhteistyössä HUN:n kanssa. Lisätietoja: 
Nina Peltonen: 050 300 1532 tai nina.peltonen@nkl.
fi, Tuomas Törrönen: (09) 3960 4672 tai tuomas.torro-
nen@nkl.fi

25.–30.6.  Liikunnallinen kuntoutumiskurssi pe-
ruskouluikäisille Kunnonpaikassa Vuorelassa Kuntou-
tuskurssi Siilinjärvellä. Kelan liikunnallinen kuntoutus-
kurssi on tarkoitettu peruskouluikäisille näkövammai-
sille lapsille perheineen. Lisätietoja NLT, Anne Virta (09) 
752 2540, anne.virta@silmatera.fi

25.-30.6. Eväitä itsenäiseen elämään-kurssi. Mitä 
itsenäinen elämä tuo sinulle mieleen? Oma koti, suuri 
vastuu, siivoamista, kokkaamista ja kaikkea muuta kum-
mallista. Eikö nyt olisi korkea aika aloittaa? Sinä 16-25 -
vuotias näkövammainen nuori, tule etsimään eväitä it-
senäiseen elämään Kuntoutus - Iiriksen kurssilta. Välil-
lä hengähdetään ja pohditaan oman elämän kommer-
venkkejä tai sosiaalisten taitojen kiemuroita. Lisätieto-
ja: Sari Kokko: (09) 3960 4574 tai sari.kokko@nkl.fi  

Nuorten toimintakalenteri 2007
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Ilmoittautumislomake

Pääsiäinen Anttolahovissa 6.–8.4.

Näkövammaisen lapsen nimi:

Syntymäaika:

Tietoa lapsen vammasta ja selviytymistä ryhmässä:

Saattajana toimivan vanhemman nimi:

Mukaan tulevat perheenjäsenet (nimet ja lasten iät 6.4.)

Osoite:

Puhelinnumero: 

Sähköposti:

Muuta huomioitavaa (erityisruokavalio, liikuntaeste jne.):

Saako perhettäni valokuvata? Kyllä ____ Ei ____

(Kuvia käytetään Silmäterä-lehdessä ja yhdistyksen www-sivuilla)

Vanhemman allekirjoitus:

Pääsiäisleiri
Matka aisteihin Anttolanhovissa 
6.-8.4.
Millaiset tuoksut leijailevat mausteita ja hedelmiä myy-
vässä basaarissa? Onko korkealla vuoristossa mitään 
muuta kuin lunta ja jäätä? Entäs millainen on perintei-
nen pääsiäinen Venäjällä? 
Lähde kiertomatkalle yhdistyksen pääsiäisleirille Ant-
tolanhoviin. Lauantaina, yhdistyksen vuosikokouk-
sen jälkeen, selviävät monet kysymyksistä. Lauantai-il-
ta huipentuu lauluun ja tanssiin karaoketähtien tah-
dissa.
Anttolanhovi sijaitsee Mikkelin kupeessa kauniissa Sai-
maan maisemissa. Anttolanhovissa on hyvä allasosasto 
ja upea luonto houkuttelee ulkoilemaan. Vietä pää-
siäistä porukalla yhdessä näkövammaisten lasten per-
heiden kanssa. 
Hinnat:
Näkövammaisten Lasten Tuki ry kustantaa näkövam-
maisen lapsen pääsiäisen. 
Saattajan maksu on 34 euroa. 
Muut perheenjäsenet maksavat viikonlopusta seuraa-
vasti:
- aikuiset ja 15-vuotta täyttäneet 141,80 euroa  
- 2-14 -vuotiaat 86,80 euroa
- alle 2-vuotiaat maksutta 

Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaisen, lounaan ja 
päivällisen noutopöydästä (tulopäivän päivällisestä läh-
töpäivän lounaaseen), sekä kivaa leiriohjelmaa. Mat-
kakulut korvataan yhdistyksen matkustussäännön mu-
kaan. Iltapala ei kuulu täysihoitohintaan.
Ilmoittautumiset oheisella lomakkeella 28.2. men-
nessä. Lomakkeet postitetaan osoitteeseen: Näkövam-
maisten Lasten Tuki ry, Hietakummuntie 18, 00700 HEL-
SINKI. Lomakkeen voi täyttää myös www.silmatera.fi -
sivustoilla. 
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Kutsu yhdistyksen varsinaisille 
jäsenille Näkövammaisten 

Lasten Tuki ry:n 
kevätkokoukseen 7.4.2007 klo 

10.00

Näkövammaisten Lasten Tuki ry:n, Stöd 
för Synskadade Barn rf:n vuosikokous pi-
detään lauantaina 7.4. klo 10.00 Antto-
lanhovissa.

Esityslista

Pohjois-Suomen näkövammaisten lasten perheiden lu-
mileiri pidetään Lapin Urheiluopistolla Rovaniemellä 
16.-18.3.2007.
Ounasvaara tarjoaa loistavat puitteet virkistävän viikon-
lopun viettoon. Ohjelmassa on oman kiinnostuksen mu-
kaan uintia, laskettelua ja sisäliikuntaa. Aloitamme per-
jantaina noin klo 16 ja lopettelemme sunnuntaina lou-
naaseen. Majoitus tapahtuu 2-4 hengen huoneissa.
Hinnat viikonlopulta: 
Yhdistys kustantaa näkövammaisen lapsen.
Saattajan omavastuu 34 euroa
Aikuinen 93 euroa
4-12-vuotiaat lapset 86 euroa
4-12-vuotiaat lapset lisävuoteessa 72 euroa
Alle 4-vuotiaat veloituksetta
Hinnat sisältävät majoituksen ja ruokailut (aamupala, 
lounas ja päivällinen).
Ilmoittautumiset 12.2. mennessä Tiina Peuraniemel-
le, puh. (iltaisin) 016-379 0262 tai 040-8677 405, sähkö-
postitse tiina.peuraniemi@rovaniemi.fi

Lähde Lumileirille!

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.  Kokousvirkailijoiden valinta
-sihteeri
-2 pöytäkirjan tarkastajaa
-2 ääntenlaskijaa
4.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.  Toimintakertomus 2006
6.  Tilinpäätös ja tilintarkastajien 
lausunto 2006
7.  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään hallituksen esitys Näkövam-
maisten Lasten Tuki ry:n sääntö- ja nimen-
muutokseksi (toinen käsittely, hyväksytty 
1. käsittelyssä syyskokouksessa 2006) 
9.  Käsitellään muut hallituksen esittä-
mät asiat ja jäsenten hallitukselle vähin-
tään kaksi viikkoa ennen kokousta teke-
mät esitykset, joista hallituksen on esitet-
tävä lausuntonsa kokoukselle.
10.  Ilmoitusasiat
11.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa !

Hallitus

Kokouskutsu
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Näkövammaisten Lasten Tuen Liikunnallinen kuntoutuskurssi peruskoulu-
ikäisille näkövammaisille lapsille perheineen Kunnonpaikassa Siilinjärven 
Vuorelassa  25.-30.6.2007.

Kurssilla liikutaan monipuolisesti. Ohjelmassa on uintia, melontaa, kuntosa-
liharjoittelua, liikkumistaidon ohjausta, itsepuolustusta ym.  ja vanhemmille 
lisäksi luentoja. Tietenkin kurssilla  vietetään myös sauna-  ja nuotioiltoja.
 
Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille perheenjäse-
nille maksuton lukuun ottamatta matkojen omavastuuosuutta (huom. hal-
vimman matkustustavan mukaan). 

Kurssille voivat osallistua 8-15-vuotiaat näkövammaiset lapset, joilla ei ole 
muita vaikeasti liikuntaa haittaavia liitännäisvammoja sekä heidän perheen-
jäsenensä. Kurssille otetaan 15 kuntoutujaa perheineen.

Kurssille hakeudutaan näin:
1) Hae Kelan paikallistoimistosta kaavakkeet KU102 (Kuntoutushakemus) 
ja KU 104 (Kuntoutushakemuksen liite). Kurssin numero on 18500. Kurssi-
numeron avulla Kelan virkailijat osaavat antaa oikean kaavakkeen.  

2) Kaavake täytetään huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa kuvata tar-
koin näkövamman aiheuttama haitta liikkumisessa ja selviytymisessä sa-
moin kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.
Kaavakkeen mukaan liitetään jäljennös lääkärintodistuksesta ja mahdolli-
nen lääkärin suositus kurssille (erillinen tai kaavakkeen loppuosaan täytet-
ty) sekä jäljennös mahdollisesta kuntoutussuunnitelmasta.

3) Hakemus liitteineen lähetetään maaliskuun 12. päivään mennessä Nä-
kövammaisten Lasten Tuki ry:n toimistoon,  Hietakummuntie 18, 00700 
Helsinki. 
Lisätietoja NLT:n toimistosta puh. (09) 752 2540. 

Liittäkää hakemukseenne myös sen Kelan paikallistoimiston yhteystiedot, 
jossa asioitte.

Perhelomat ry tarjoaa tuettua 
lomaa Näkövammaisten Las-
ten Tuki ry:n jäsenperheille 16.-
21.7.2007 Lomakeskus Huhma-
rissa Polvijärvellä.

Huhmarissa on loistavat puitteet 
leppoisalle lomalle. Rannan ja luon-
non läheisyys sekä sisätilat allasosas-
toineen kutsuu perheitä viettämään 
aikaa yhdessä. Perheillä on mahdol-
lisuus osallistua myös Perhelomien 
ohjattuihin vapaa-ajan ohjelmiin. 
NLT:n kautta voidaan ottaa 8 näkö-
vammaisen lapsen perhettä. Valin-
taperusteena ovat sosiaaliset läh-
tökohdat. Esimerkiksi lapsen sai-
rauden tai vammaisuuden aiheut-
tama rasite perheelle, omaishoito, 
vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, 
perheen tulotaso tai muut vastaavat 
seikat vaikuttavat valintaan. Tukea 
voidaan myöntää peräkkäisinä vuo-
sina vain erittäin painavista syistä. 

Lomalle hakeudutaan Näkövam-
maisten Lasten Tuki ry:n toimis-
tosta (puh. 09-7522 430) saataval-
la erillisellä hakulomakkeella. 
Hakulomake on palautettava huo-
lellisesti täytettynä 27.4. mennes-
sä NLT:n toimistolle. Yhdistys valit-
see lomatuen saajat, mutta Perhe-
lomat ry vastaa kaikesta muusta lo-
maan liittyvästä. Perhelomien puhe-
linnumero on 09-763 893.

Hinnat: 
Aikuiset maksavat lomasta 100eu-
roa/henkilö (sisältää täysihoidon)
Alle 16-vuotiaiden lasten loma on 
ilmainen.
Matkoja ei korvata.

KELA kurssinumero 18500

Näkövammaisten peruskoululaisten 
liikunnallinen perhekurssi 

Tuettu loma 
Huhmarissa
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Ilmoittautumislomake

Perhekurssi 9.–14.7. Lomasaari Marttisessa Virroilla

Näkövammaisen lapsen nimi:

Syntymäaika:

Tietoa lapsen vammasta ja selviytymistä ryhmässä:

Saattajana toimivan vanhemman nimi:

Mukaan tulevat perheenjäsenet (nimet ja lasten iät 9.7.)

Osoite:

Puhelinnumero: 

Sähköposti:

Muuta huomioitavaa (erityisruokavalio, liikuntaeste jne.):

Saako perhettäni valokuvata? Kyllä ____ Ei ____

(Kuvia käytetään Silmäterä-lehdessä ja yhdistyksen www-sivuilla)

Vanhemman allekirjoitus:

Viikon aikana tutustutaan toisiin 
perheisiin ja vietetään aikaa omaan 
perheen kesken. Näkövammaisille 
lapsille ja heidän sisaruksilleen on 
järjestetty omaa ohjelmaa, kun van-
hemmat keskustelevat perheen voi-
mavaroista ja jaksamisesta. Luvassa 
uintia, iltanuotioita ja ennen kaik-
kea vertaistukea.  

Perhekurssi (RAY 
sopeutumisvalmennus)

Olipa kerran 
perhe 
Kavereita, keskusteluja, leikkiä 
ja temmellystä – lähde perhe-
kurssille �.-14.�. Lomasaari 
Marttiseen Virroille. RAY:n 
tukema kurssi on suunnattu 
näkövammaisille 0-1�-vuotiaille 
lapsille perheineen.

Ilmoittautumiset oheisella lomak-
keella 30.4. mennessä. Lomakkeet 
postitetaan osoitteeseen: Näkövam-
maisten Lasten Tuki ry, Hietakum-
muntie 18, 00700 HELSINKI. 
Lomakkeen voi täyttää myös 
www.silmatera.fi  -sivustoilla. 

Hinnat:
Näkövammainen lapsi ja yksi saatta-
ja osallistuvat leirille ilmaiseksi. 
Muut perheenjäsenet maksavat lei-
riviikosta seuraavasti:
- aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset 
192,50 euroa 
- alle 4-vuotiaat maksutta 
Hinnat sisältävät täysihoidon (aami-
ainen, lounas, päivällinen, iltapala 
ja majoitus) sekä leiriohjelman. Mat-

kakulut korvataan yhdistyksen mat-
kustussäännön mukaan. 

2007 ❘ SILMÄTERÄ ❘ 1 41



Tampere
Tampereen seudun näkövammaiset ry:n kerhohuone, osoite 
Kuninkaankatu 8 A 4.
Kerhoajankohdat maanantaisin kello 18–20:
5.2. Leivontaa
5.3. Naamiaiset
2.4. Pelejä ja leikkejä
7.5. Retki

Turku
Varsinais-Suomen näkövammaiset ry:n tilat, osoite Läntinen 
Pitkäkatu 37.
Kerhoajankohdat keskiviikkoisin kello 18–20:
14.2. Aistirata
14.3. Retki biologiseen museoon tai teatteriin
11.4. Liikuntapäivä Kupittaan seikkailupuistossa
9.5. Päätösjuhla Varsinais-Suomen Näkövammaisten ry:n ke-
sänviettopaikassa Littoisissa

Vaasa
Variskan koulu, osoite Vanhan Vaasankatu 20.
Kerhoajankohdat torstaisin kahdesti kuussa klo 15.30-17.00:
15.2. Syömään
22.2. Hiihto
8.3. Uinti
22.3. Liikuntaa ja pelejä
12.4. Leivonta
26.4. Urheilukenttä
10.5. Kerho-olympialaisiin valmistautuminen
24.5. Kerho-olympialaiset

Tiedustelut: Anne Virta, 09–7522 540, 

anne.virta@silmatera.fi

Oo mun kaa! -leiri järjestetään Lomasaari Marttises-
sa Virroilla su 3.6. – la 9.6. Mukaan mahtuu 14 näkö-
vammaista lasta, iältään 8-13-vuotiaita. Viikon aikana 
nautitaan metsäisistä maalaismaisemista ja kunnioite-
taan leiriperinteitä. Ohjelmassa on tutustumisretki he-
vostilalle sekä mahdollinen palokunnan vierailu. Aikaa 
jää myös kavereille, uinnille ja saunomiselle sekä ilta-
nuotioille.  

Hinnat:
Leirin omavastuu viikolta on 180 euroa. Hintaan sisäl-
tyy majoitus nuorisohotellissa omin liinavaattein, ruo-
kailut (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) sekä lei-
riohjelma. Leiri järjestetään muilta osin Sokeain Las-
ten Tukisäätiön avustuksella. Matkakorvaukset makse-
taan yhdistyksen matkustussäännön mukaan. Kunnan 
sosiaalitoimelta voi tarvittaessa anoa henkilökohtais-
ta avustajaa lapselle leiriviikoksi sekä avustusta lapsen 
leirimaksuun. 

Leirille haetaan hakukaavakkeella, joka  löytyy  www.
silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi tilata myös yh-
distyksen toimistosta. Hakemukset on oltava yhdis-
tyksen toimistolla viim. 5.4. mennessä.  
Tiedustelut Anne Virralta, 09–7522 540 tai 
anne.virta@silmatera.fi. 

Lähde Puolen hehtaarin metsään 
leirille!

Oo mun kaa! -kerhot
Helsinki 
Kallahden nuorisotalo, osoite Pohjavedenkatu 5. 
Kerhoajankohdat tiistaisin kello 18–20:  
6.2. Pitkiä pellavia... Lumirieha nuorisotalon viereisessä puis-
tossa.
6.3. Sound of music... Levyraati. 
To 29.3. Retki Heurekaan
22.5. Kevättä ilmassa!

Joensuu
Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n tilat, osoite Kauppaka-
tu 17 B 22.
Kerhoajankohdat keskiviikkoisin kello 18–20:
14.2. Mäenlaskua kirkonmäessä
14.3. Kaupungilla ja kaupoissa kiertelyä
11.4. Uinti
9.5. Pizzeria Rax

Oulu
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n tilat, osoite Linnan-
katu 32.
Kerhoajankohdat tiistaisin kello 18–20:
13.2. Askartelua ja ystäviä
13.3. Liikunta
10.4. Pelit
8.5. Piknik-retki

Pori
Satakunnan Näkövammaiset ry:n tilat, osoite Otavankatu 4 
C 49.
Kerhoajankohdat keskiviikkoisin kello 18–20:
14.2. Ulkoilupäivä Kirjurinluodossa
To 15.3. Mimmi lehmän uudet seikkailut -teatteri (ilm. 8.2. 
mennessä)
11.4. Leivonta
9.5. Keilaus (Puinnintie 4) Oo mun kaa! -kerhot on suunnattu 8-13-vuotiaille näkövam-

maisille lapsille. 
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PALVELULOMAKE

TILAAN Silmäterä-lehden vuosikerran  26 euroa  ______

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

LIITYN JÄSENEKSI  17 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun)

Näkövammaisen lapsen nimi ja syntymäaika:

Jäseneksi liittyvän/vien vanhemman/pien nimet:

Osoite:

Puhelin josta tavoittaa päivisin:

Sähköposti:

LIITYN  KANNATUSJÄSENEKSI  34 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun)

Nimi:

Osoite:

Puhelin josta tavoittaa päivisin:

Sähköposti:

Alla olevalla palvelulomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterälehden 
tilauksen. Täytä lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaisten Lasten Tuki ry, Hietakummuntie 1�, 
00�00 Helsinki. Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (0�) ��� ��40, faxilla (0�) ��� 411� tai 
sähköpostilla nlt@silmatera.fi. Lomakkeen voi täyttää myös netissä: www.silmatera.fi 
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     www.arlainst.fi 

Kehitymme yhdessä! - Vuorovaikutteisesti

Arlainstituutti on ammatillinen koulutus- ja kehittämiskeskus 
erityisesti näkövammaisille ja kuurosokeille tai muutoin erityis-
tä tukea opiskelussaan tarvitseville. Instituutti toimii Espoon 
Leppävaarassa.

Elokuussa 2007 alkavat seuraavat koulutukset:

Valmentava koulutus
• Ammatilliseen koulutukseen vk 20-40 ov
• Työhön ja itsenäiseen elämään vk  20-120 ov 
      Espoo ja Jyväskylä

Liiketalouden  ja hallinnon ala
• Merkonomi 120 ov (asiakaspalvelu ja markkinointi)
• Datanomi 120 ov (käytön tuki)
• Toimistotyö-, asiakaspalvelu- ja litterointiopinnot   
 merkonomin osatutkintona 20-40 ov

Käsityöala
• Artesaani 120 ov (sisustus- tai punontatuotteet)
• Verhoilija 120 ov (perinteinen verhoilu)

Sosiaali- ja terveysala
• Lähihoitaja 120 ov (kuntoutus, vammaistyö)
• Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus 40 ov
 
Talous- ja puhdistuspalveluala
• Talouskoulu nuorille 20 ov
• Toimitilahuoltaja 120 ov

Musiikki 
• Pianonvirittäjä 120 ov (avoin kaikille nuorille)
• Muusikko 120 ov

Aikuisten näyttötutkinnot
Datanomin, merkonomin, lähihoitajan, artesaanin, verhoilijan 
tai toimitilahuoltajan tutkinnon voi suorittaa myös aikuisten 
näyttötutkintona noin kahdessa vuodessa.

Hakeminen
Hakemukset peruskoulutukseen viimeistään 15.4.2007. Lisä-
tietoja saa puhelimitse oppilasohjaajilta, puhelin (09) 511 081 
(vaihde) tai suoraan (09) 5110 8242, (09) 5110 8243 tai 
(09) 5110 8244. 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Arlainstituutti, Opiskeli-
javalinnat, Puustellinmäki 4, 02650 Espoo.   
Rehtori: Jouni Onnela, jouni.onnela@arlainst.fi , 
puhelin (09) 511 08200, faksi (09) 5110 8300. 
Katso tarkemmat hakutiedot osoitteesta: www.arlainst.fi .

Lisäkoulutus ja asiantuntijapalvelut
Kysy myös ammatillisen lisäkoulutuksen kursseistamme sekä 
erityisopetuksen kehittämiseen liittyvistä koulutus- ja konsul-
tointipalveluistamme.


