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iime vuosi oli yhdistyksessämme uusiutumisen aikaa. Näkövammaisten Lasten Tuki ry -nimi jäi historiaan ja muuttui Näkövammaiset lapset ry:ksi
23.11.2007. Raha-automaattiyhdistys korotti vuoden alussa yleisavustustamme niin, että saimme toimistoomme toukokuussa toisen kokopäiväisen työntekijän, aluekoordinaattori Anne Virran. Vuoden lopulla Silmäterä-lehti uusi ilmeensä värikkääksi ja ajanmukaiseksi. Yhdistys sai myös uuden puheenjohtajan, Markku Alahäivälän, joka aloitti kautensa virallisesti tämän vuoden alussa ja liittyi viidentenätoista yhdistyksemme puheenjohtajien ketjuun.
Uusiutumisessa katse tähyää tulevaisuuteen ja sen haasteisiin, mutta
menneisyys ohjaa ja neuvoo meitä tekemään oikeanlaisia muutoksia.
Melkein 38 vuotta on kulunut siitä, kun yhdistyksemme perustava kokous pidettiin Tuusulan Onnelassa 11. kesäkuuta 1970. Silloin mukana
oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jotka olivat huomanneet, kuinka tarpeellista
on jakaa yhteistä kokemusta ja ajaa yhdessä omien lasten asioita. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin Näkövammaisten Lasten Vanhemmat
r.y. ja 19.10.1970 se merkittiin yhdistysrekisteriin. Tästä alkoi tarina, jota
me kaikki Silmäterän lukijat ja tekijät olemme edelleen kertomassa.
Pienen joukon työ ja into vei yhdistystä eteenpäin. Vuosien kuluessa
tälle perustalle on kasvanut suuri, yli seitsemän sadan jäsenen yhteisö.
Lapsiperheiden parissa toimiva yhdistys elää jatkuvassa muutostilassa; vuosittain jäseneksi liittyy viitisenkymmentä uutta jäsenperhettä ja
saman verran aikuistuneiden lasten perheitä jättää meidät; sukupolvet
vaihtuvat. Jokaista Silmäterä-lehden numeroakin on siis lukemassa aina
yli kymmenen uutta perhettä, joille vammaisen lapsen vanhemmuus on
vielä uusi asia. Näille perheille jo tieto siitä, että ei ole yksin, voi olla tärkeä. Siksi on onni, että meillä on oma yhdistys ja oma lehti, yhteinen tarina, johon jokainen joka haluaa, voi oman tarinansa liittää.
Täältä vuodesta 2008 käsin, uudistusten keskeltä on hyvä muistaa kiittää alkuaikojemme jäsenperheitä, jotka tarmokkaasti järjestivät leirejä ja
monistivat vuosittain Leirilehteä, joka aikanaan muuttui
neljä kertaa vuodessa ilmestyväksi Silmäteräksi.
Kun yhdistys oli toiminut 14 vuotta, se oli kasvanut niin suureksi, että toimintaa ei voitu enää ylläpitää
vanhempien talkootyön voimin. Vuoden 1986 alussa
tulikin hyviä uutisia: RAY lähti tukemaan yhdistystä,
ja voitiin palkata osa-aikainen toiminnanjohtaja.
Pitkä matka on siis jo kuljettu, monta muutosta tehty ja onnistumisia koettu. Lapset kasvavat, oppivat ja saavat kavereita. Yhdistys tarjoaa yhteisön ja vertaisuuden. Vanhemmatkin tarvitsevat tätä yhteistä voimaa saattaakseen lapsiaan eteenpäin elämässä.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne Virta

Seuraava Silmäterä ilmestyy toukokuussa.
Siihen tulevien juttujen tulee olla
toimituksessa 31. maaliskuuta.

Järjestölääkärin
työssä on sosiaalinen
ulottuvuus

leena honkanen

Sirkka-Liisa Rudanko on uransa aikana nähnyt suomalaislasten näkövammojen koko kirjon.

Leena honkanen
Näkövammaisten Keskusliitossa kaksi vuosikymmentä työtään
tehnyt silmäylilääkäri Sirkka-Liisa Rudanko on tuttu monelle näkövammaisen lapsen perheelle.
Rudanko väitteli viime lokakuussa lasten näkövammoista.
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irkka-Liisa Rudangon
lääkäriurasta suuren
osan on haukannut
Näkövammaisten
Keskusliitto. Liittoon hän tuli vuonna
1986 edeltäjänsä houkuttelemana. Vuosien varrella näkemiseen liittyvä tutkimus ja näön kuntoutus liitossa on laajentunut.
- Lasten kuntoutuksen kurssitoiminta on laajentunut ja lisääntynyt vuosi-

en mittaan ja sen myötä lapsiasiakkaiden määrä täällä meidän vastaanotollammekin. Onneksi meillä on nykyisin talossa toinenkin silmälääkäri, joten resurssitkin ovat lisääntyneet, Rudanko kertoo.
Liitossa työtä tehdessä lasten näkövammojen kirjo on tullut Rudangolle
hyvin tutuksi ja antanut taustaa väitöstutkimukselle, jonka aiheena oli lasten
näkövammaisuus Suomessa.
- Tutkimuksessa tarkastelin 1970- ja
80-luvuilla syntyneitä lapsia. Huomion
arvoista oli, että sokeiden ja monivammaisten lasten suhteellinen osuus lisääntyi. Tämä johtuu pitkälti siitä, että aina
vain pienempiä keskosia ja yhä vaikeammin sairaita vastasyntyneitä pystytään
pitämään hengissä. Kehitys näkyy myös
Vision toiminnassa: haasteita työhön on
viime vuosina tuonut vaikeasti monivammaisten lasten määrän kasvu.

Perhe tarvitsee selkeää tietoa
Lapsen näön tutkiminen voi olla vaikeaa: pieni lapsi ei osaa vastata kysymyksiin tai hän saattaa olla peloissaan tai väsynyt. Siksi tutkimukseen on varattava
aikaa. Monella perheellä on kokemus
siitä, että kiireisessä sairaalamaailmassa aikaa ei ole, ja moni vanhempien kysymys jää siksi vaille vastausta.
- Lapsiasiakkaita tutkiessamme emme pidä valkoisia takkeja ja tutkimusympäristö pyritään järjestämään niin, että turhia laitteita vältetään. Joskus käyn
myös kurssiosastolla katsomassa lasta.
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Siellä voi havainnoida lapsen toimintaa myös hänelle itselleen ehkä mieluisammassa ja tutummassa ympäristössä
kuin täällä varsinaisissa tutkimustiloissa. Lasta ei saa eikä voi tutkia kiireessä,
Rudanko sanoo.
- Järjestössä työtä tehdessä sosiaalinen ja inhimillinen aspekti on otettava
huomioon. Meillä pitää olla aikaa myös
vanhemmille ja meidän täytyy osata keskustella vaikeista asioista ymmärrettävästi ja ymmärtäen. Vanhempien täytyy saada selkeäsanaista tietoa lapsen
näöstä ja vammasta ja siihen liittyvistä ongelmista.

Leikki auttaa
näöntutkimuksessa
Lapsen näön tutkimiseen käytetään monia menetelmiä. Kun lapsi innostuu leikistä, ja käytettävissä on erilaisia lasta kiinnostavia leluja ja välineitä, hänen näkemistään ja näön käyttöään on
helppo havainnoida.
- Tietysti silmien rakenne ja niissä
ilmenevät mahdolliset viat on tutkittava laittein ja lääketieteellisin menetelmin, mutta toiminnallisen näön tutkimiseen on käytössä paljon erilaisia menetelmiä, Rudanko kertoo.
- Meillä oli viime vuosikymmenen
lopulla NäköLaKu –niminen projekti, jossa ideoimme ja kehitimme myös
leikkiin perustuvia tutkimusmenetelmiä
lasten näön tutkimukseen. Näön tutkimiseksi on olemassa myös paljon erilaisia testejä. Lasten näkötestien täytyy
olla sellaisia, että lapsi kiinnostuu niistä ja ymmärtää mistä on kysymys - seinälle asetettu E-kirjaintaulu ei tässä tapauksessa käy.
- Leikin avulla tutkittaessa käytössä ovat esimerkiksi kuvakirjat, piirustusvälineet ja lelut. Leikkitilanteessa on
mahdollista arvioida monia näkemisen
osatekijöitä, kuten lapsen havaintokentän laajuutta, katseluasentoja ja -suuntia, silmien liikkeitä, kasvojen tunnistamista ja liikkuvan kohteen havainnoimista.
- Vanhemmat ovat mukana tutkimuksissa. Näin lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Joskus äiti tai isä laulaa, että tilanne tuntuisi lapsesta mahdollisimman
luonnolliselta ja kotoisalta, Rudanko
kertoo.
n
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Silmätautien erikoislääkäri Sirkka-Liisa Rudanko väitteli aiheesta”Visual impairment in Finnish children. Prevalence, causes and morbidity of full-term and
preterm children with visual impairment born from 1972 through 1989”.
Väitöstilaisuus pidettiin 19.10.2007 lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskuksessa Biomedicumissa.

Sirkka - Liisa Rudanko

Lasten näkövammaisuus
Suomessa
Vuosina 1972-1989 täysiaikaisena ja keskosena syntyneiden lasten
näkövammojen esiintyvyys, syyt ja monivammaisuus
Tutkimuksessa selvitettiin 1970- ja 1980luvulla syntyneiden lasten näkövammaisuuden esiintyvyyttä, syitä ja riskitekijöitä Suomessa. Tutkimusaineisto saatiin
näkövammarekisteristä, joka on yksi Stakesin valtakunnallisista tutkimus- ja tilastorekistereistä. Aineistoa täydennettiin Stakesin muista rekistereistä ja keskussairaaloiden potilastiedoista.
Näkövammarekisteristä löytyi 556
lasta, jotka olivat syntyneet vuosina
1972-1989 ja olivat 1.1.1990 iältään alle 18-vuotiaita. Koko aineiston ikävakioitu näkövammaisuuden esiintyvyys oli
49/100 000, mistä sokeuden osuus oli
23/100 000 ja keskosten näkövammaisuuden osuus 11/100 000. Poikia oli 62%
ja tyttöjä 38%. Poikien vammaisuus oli
vaikeampaa kuin tyttöjen. Lisäksi lapsilla
todettiin runsaasti muita terveydentilan
ja toimintakyvyn häiriöitä. Monivammaisuutta esiintyi 50%:lla (kehitysvammaisuutta 39%:lla, liikuntavammaisuutta 33%:lla, kuulovammaisuutta 6%:lla),
epämuodostumia 52%:lla ja yleissairauksia 48%:lla (CP-vamma 22%:lla, epilepsia 20%:lla).
Yleisimpiä näkövammaisuuden aiheuttajia olivat perinnölliset tekijät, ja seuraavaksi yleisimpiä raskausaikaan (30%)
ja vastasyntyneisyysvaiheeseen (21%)
liittyvät tekijät. Verkkokalvo-sairaudet
(35%), silmien epämuodostumat (29%)
ja neuro-oftalmologiset viat (29%) olivat diagnostiset pääryhmät. Näköhermon surkastuma oli tavallisin yksittäinen
diagnoosi (22%), ja sitä seuraavina syn-

nynnäinen kaihi (11%), keskosen verkkokalvosairaus (10%) ja aivoperäinen näkövammaisuus (8%). Sokeus oli yleisintä
aivoperäisen näkövammautumisen ja keskosen verkkokalvosairauden yhteydessä.
Jälkimmäistä todettiin vain pienillä keskosilla, jotka olivat syntyneet 32 raskausviikon iässä tai sitä aiemmin.
Merkitsevä näkövammautumisriski
liittyi keskossyntymään, äidin raskausajan terveysongelmiin (mm. tulehdustauteihin), ja vastasyntyneen terveydentilan häiriöihin (varsinkin hapenpuutteeseen, hengitysvaikeuksiin, keltaisuuteen
sekä yli 2 viikon happihoitoon).
Tutkimus antoi luotettavaa tietoa
Suomessa 1970-1980-luvulla syntyneiden lasten näkövammaisuudesta. Lasten näkövammojen esiintyvyys ei muuttunut tutkimusjakson aikana, mutta sokeuden ja monivammaisuuden suhteellinen osuus lisääntyi, mikä liittyi hyvin
epäkypsien keskosten ja heikkokuntoisten vastasyntyneiden kuolleisuuden vähentymiseen vastasyntyneiden tehohoidon kehittymisen myötä. Todettiin raskausajan huolellisen seurannan, synnytys- ja vastasyntyneisyysvaiheen laadukkaan hoidon ja lasten silmätautien
varhaisen vaativan hoidon tärkeä merkitys. On jatkettava tutkimuksia ja tiedotusta mm. raskausajan infektioiden
sekä tupakoinnin, alkoholin ja lääkkeiden käytön vaaroista kehittyvälle sikiölle. Samoin on jatkettava geeniterapian ja muiden perinnöllisten sairauksien uusien hoitojen kehittämistä.
n
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letko tehnyt uuden vuoden lupauksen? No, jos
et ole sitä tehnyt vielä ehtii, on yli 300 päivää tätä vuotta jäljellä.
Kuulua joukkoon ja tuntea olo kotoisaksi on meille ihmiselle perustarve – se tuntuu hyvältä ja se vie elämistä eteenpäin.
Vastaavasti tuntea itsensä ulkopuoliseksi on epämukavaa ja
vastenmielistä.
Vuosia sitten sain kutsun tuttava perheen läksiäisiin: he olivat muuttamassa maasta ja ystävät ja sukulaiset halusivat kokoontua yhteen ennen heidän lähtöään. Olin tilaisuudesta samaan aikaan sekä innoissani, että jonkin verran harmissani jopa
suruissani. Valmistauduin huolella tilaisuuteen, emmehän näkisi pitkään aikaan. Laitoin päälleni parhaan pukuni, silitetyn paidan, uudehkon solmion ja tarkistin vielä, että kenkäni kiilsivät ja
olin muutenkin edustuskelpoinen. Saavuttuani juhlapaikalle olin hämmästynyt! Kaikki muut olivat tulleet
läksiäisiin arkivaatteissa, minä olin ainut, jolla
oli juhlavaatteet. Oloni muuttui hetkessä epämiellyttäväksi, vaikka olinkin parhaissa pukeissani. Tein nopean tilannearvioinnin. Käännyin ulos. Hain autosta kassini. Otin puvun
pois päältäni ja vedin verkkarit jalkaani ja puseron ylleni. Ja ei kun takaisin sisälle. Nyt tunsin
itseni kotoisaksi ja kuuluin joukkoon erottumatta muusta porukasta. Ilta oli iloinen, vähän kaihomielinen, mutta muutoin hauska ja mieleenpainuva ilta. Illalla siirtyessäni toisen tuttavaperheeni luokse yöpuulle totesin, että onpa kiva
kuulua joukkoon!
Näkövammaiset lapset ry:n
toimintasuunnitelmassa sanotaan:

”Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on taata näkövammaisille lapsille parhaat mahdolliset edellytykset koulutukseen,
harrastamiseen, taitojen hankintaan, sosiaalisten suhteiden rakentamiseen, kuntoutumiseen, hyvään elämään ja onnelliseen
lapsuuteen sekä vanhemmille tietoa ja vertaistukea. Yhdistys
seuraa näkövammaisten lasten kuntoutus- ja kouluasioita sekä
koulun jälkeistä elämää. Edunvalvonta toimii niin valtakunnallisella, alueellisella kuin yksilötasollakin”.
Yhdistyksemme haluaa jokaisen jäsenperheen ja jäsenen
kuuluvan joukkoon ja tuntevan olonsa kotoisaksi. Se on meidän
yhteinen hieno tavoite ja meitä on hyvä joukko toteuttamassa
tuota tavoitetta.
Olen itse ollut yhdistyksen toiminnassa mukana vuodesta
1995, kohta 13 vuotta. Muistan vieläkin hyvin tuon illan, kun
ensimmäisen kerran menin vaimoni ja muutaman kuukauden
ikäisen poikamme kanssa Helsingissä sokkotreffeille. Se
oli monien tunteiden ilta ja olimme perheeni kanssa
vasta matkan alussa näkövammaisuuteen ja kaikki
oli meille uutta ja outoakin. Ilta ei ollutkaan synkkä
ja surullinen; se oli iloinen ilta – iloisin moneen viikkoon – vähän kaihomielinen, mutta hauska ja mieleenpainuva ilta. Illalla siirtyessämme kotiimme yöpuulle totesin, että onpa hyvä kuulua joukkoon – tämä tuntuu hyvältä ja vie elämistä eteenpäin.

Uuden vuoden lupaus? Viedä kanssasi elämää
eteenpäin.

Markku Alahäivälä
Näkövammaiset lapset ry
puheenjohtaja

leena honkanen

yhdistys

Vuosi uusion koittanut taas
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yhdistys

Vanhemmalta
vanhemmalle

N

Vanhemmalta vanhemmalle (24 sivua) toim. Leena Honkanen.
Julkaisija Näkövammaiset lapset ry 2007.

äkövammaiset lapset ry on julkaissut ensitietokirjasen Vanhemmalta vanhemmalle, jossa nyt jo kouluikään ehtineiden näkövammaisten lasten vanhemmat kertovat omista kokemuksistaan ja tunteistaan vammaisen lapsen
isinä ja äiteinä. Kertomuksissa nousee esiin ensitiedon jälkeinen suru ja huoli, mutta myös vanhemmaksi kasvamisen rikkaus ja selviytyminen.
Vanhemmalta vanhemmalle sisältää lisäksi lyhyesti tietoa
asioista ja ongelmista, jotka vammaisen lapsen syntymä voi
nostaa esiin perheessä ja sen lähipiirissä sekä tahoista, joiden
kanssa perhe joutuu tekemisiin lapsen vamman toteamisen
jälkeen.
Kirjanen on jaossa ilmaiseksi ensitiedon saaneille perheille
keskussairaaloiden näkövammaisten lasten kuntoutusohjaajilla. Sitä voi myös tilata yhdistyksen toimistosta hintaan 5 euroa + postikulut osoitteesta www.silmatera.fi tai puhelimitse
09 - 752 2540.

Kokouskutsu
Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokoukseen
lauantaina 22.3.2008 klo 10.00 Anttolanhovissa.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelle 2007
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus vuodelle 2009
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
vuodelle 2009
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
Tervetuloa!
Hallitus
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Yhdistyksen nimi
vaihtui ja säännöt
uudistuivat
Näkövammaisten Lasten Tuki ry:n nimi on vaihtunut
23.11.2007 Näkövammaiset lapset ry:ksi. Samalla astuivat voimaan yhdistyksen uudet säännöt, joiden keskeisin uudistus on
yhden vuosikokouksen malliin siirtyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain keväällä pidämme kokouksen, jossa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä pidetään hallituksen henkilövaalit.
Nimen muutoksesta huolimatta toiminta jatkuu entiseen tapaan ja jonkin aikaa vielä kestää ennenkuin kaikkialla, kirjelomakkeissa ja -kuorissa, uusi nimi alkaa näkyä.

7

Matkalla
ylioppilaaksi
Leena Honkanen

tT

uike Merisaari on
sokeana syntynyt
pikkukeskonen.
Hänen syntyessään 24:nellä raskausviikolla, vauvan aivot ovat vielä aivan sileät. Vähä vähältä keskonen ottaa kiinni ikätovereitaan
ja saakin, mutta usein aivoihin jää vielä keskeneräisyyttä, joka jossakin vai-

8

heessa saattaa aiheuttaa oppimisvaikeuksia. Niin Tuikellekin tapahtui siirryttäessä yläasteelle.
- Vaikka koulu oli mennyt ala-asteella ihan hyvin, ylä-asteella tekstimäärät
kasvoivat niin paljon, että en pystynyt
oikein hahmottamaan, mikä niissä oli
keskeistä asiaa. Opetuskin oli aika huonoa; lähtökohtana pidettiin, että ”ette te

leena honkanen

Yläasteella Tuike Merisaaren koulunkäynti tuntui vaikealta;
koulukirjojen tieto oli vain syheröä, josta ei oikein tahtonut
löytyä asian ydintä. Nyt Tuike on 19-vuotias abiturientti, jolla
on välineet ottaa teksti kuin teksti haltuun.
kuitenkaan tätä opi”, eikä mitään oikein
selitetty, vaan oltiin sitä mieltä, että oppilaan täytyy itse ottaa asioista selvää,
Tuike kertoo.
- Kahdeksannen luokan marraskuussa sain onneksi tuekseni psykologi Kari
Kososen, joka opetti minulle miten tekstiä jäsennetään ja etsitään sieltä oleellisia
asioita. Tämän oppiminen mahdollisti
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lukioon pääsyni. Ja nyt lukiossa meillä
on aivan suurenmoiset opettajat ja rehtori, jotka todella osaavat opettaa ja tehdä tiedon eläväksi.

Valmiiksi aine aineelta
Tuiken matka ylioppilaaksi alkoi viime
syksyn kirjoituksista. Silloin selätetyiksi
tulivat filosofia ja elämänkatsomustieto.
Nyt keväällä on tarkoitus kirjoittaa ruotsi
ja psykologia ja kokeilla uusimuotoisen
äidinkielen kokeen sujuvuutta.
- Rehtorimme Jukka Hirvonen haluaa kokeilla äidinkielen kirjoittamista, koska uusimuotoisen tekstitaidon
kokeen tekstimäärä on suuri, ja hän on
huolestunut siitä, riittääkö minulle annettu aika kokeen tekemiseen. Minulla on aikaa kahdeksan tuntia, siis kaksi
tuntia enemmän kuin muilla, ja siihen
pitää sisältyä myös vastausten tulostus,
kertoo Tuike.
- Olisimme itse asiassa halunneet
vapautusta tekstitaidosta, mutta siihen
ylioppilaslautakunta ei todennäköisesti suostu. Nyt keväällä katsotaan, miten koe sujuu ja voin sitten tarvittaessa
kirjoittaa äidinkielen ensi syksynä uudelleen. Tulevaan syksyyn jäävät myös
saksa ja historia, jonka jälkeen urakan
pitäisi olla valmis.

Kirjoitusjärjestelyt
on tehtävä huolellisesti
Kun sokea oppilas osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, pitää hyvissä ajoin tehdä tarvittavia järjestelyjä. Avustaja tarvitaan siltä varalta, että tietokoneeseen
tulee häiriö. Mikäli ylioppilaslautakunta antaa luvan, avustaja voi myös hoitaa
vastausten tulostuksen.
Kysymykset tulevat ylioppilaslautakunnalta muistitikulla tai levykkeellä.
Lisäaikaa saa kirjalliseen kokeeseen
ja kuullunymmärtämiskokeen loppuun. Kuullunymmärtämisnauhoite
on myös pitkätaukoisempi kuin muilla oppilailla.
Kone, jolla kirjoitukset kirjoitetaan,
tilataan Näkövammaisten Keskusliitosta;
se ei sisällä mitään tiedostoja ja se tyhjennetään taas heti, kun vastaukset on
tulostettu. Tekstinkäsittelyohjelmasta
tulee olla poistettu myös oikeinkirjoituksen tarkistus. Konetta käyttävälle oppilaalle on myös varattava erillinen tila,
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jossa hän voi suorittaa kokeen.
- Viime syksynä filosofian kirjoituksissa pistenäyttö ei toiminut ja koe oli
jo alkanut. Kone oli kyllä tarkistettu ennen koetta, mutta näkevä ei välttämättä tiedä, miten pistenäytön tulisi toimia. Rehtori soitti kiireesti Keskusliitoon, mutta sieltä ei löydetty henkilöä,
joka olisi osannut auttaa. Lopulta hän
avasi pistenäytön ja huomasi, että patterit oli asennettu väärin päin. Rehtori
käänsi patterit oikein päin ja kone toimi. Sain aloitettua kokeen vain muutamia minuutteja ennen kello kymmentä, jonka jälkeen olisin menettänyt tilaisuuden yrittää, Tuike muistelee syksyisiä kauhunhetkiä.

Malli jäsentää
kysymyksen ja vastauksen
- Kari Kosonen opetti minulle, miten
tekstistä saadaan esiin oleelliset asiat.
Ensin mietin, mikä on keskeinen asia,
mitä teksti käsittelee. Yleensä tämä löytyy jo heti otsikosta. Ajatellaan esimerkiksi vaikka jotain elämänkatsomustiedon tekstiä, joka käsittelee moraalia.
Seuraavaksi etsin asialle tekstistä määritelmän, ja sitten jonkun konkreettisen
esimerkin, joka kuvaa asiaa. Tämän jälkeen syyn, seuraukset ja sen miten moraali toimii, mitkä ovat sen edellytykset. Ja edelleen, mikä on moraalin tehtävä ja tarkoitus. Ja näin kysymys kysymykseltä jäsennän mieleeni tekstin sisällön, Tuike kuvailee.
- Mallissa, jota käytän on kolmetoista
kohtaa, ja ne ovat jo selkäytimessä niin,
ettei minun niitä tarvitse erikseen miettiä; käytän mallia päivittäin. Minulla
on aina tämä sama järjestys, mutta joku muu voi tietysti käyttää jotain muutakin järjestystä.
Tuiken käyttämä oppimismetodi toimii myös käänteisesti, vastausten jäsentelyn apuna.
- Kirjoituksissa olen vastannut mallin pohjalta – koko mallia ei tietenkään
vastaukseen tarvita, mutta voi miettiä
mikä mallin kohta sopisi. Sen avulla on
helppo jäsentää oma vastaus. Olen käyttänyt sitä myös kuullunymmärtämiskokeessa.
- Minusta olisi tärkeää, että tämä menetelmä tulisi kaikkien näkövammaisten
pikkukeskosten tueksi, Tuike sanoo. n

Lapsen hoitotuesta alle 16vuotiaan vammaistuki
Kelan vammaisetuuksiin liittyvä lainsäädäntö muuttui vuoden 2008 alussa. Lapsen hoitotuesta tuli alle 16-vuotiaan vammaistuki ja vammaistuesta
16 vuotta täyttäneen vammaistuki. Tuet ovat edelleen kolmiportaisia, mutta tasot ovat perustuki, korotettu tuki
ja ylin tuki. Tukien summat pysyvät lähes ennallaan.
Alle 16-vuotiaan vammaistuki voidaan entiseen tapaan myöntää, jos
lapsen sairauteen tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään puolen vuoden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta.
Uudistuksen jälkeen alle 16-vuotiaan
vammaistukea ei kuitenkaan myönnetä enää pelkkien kustannusten perusteella, vaan aina tarvitaan myös tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta. Vaikka pelkät kustannukset
eivät ole riittävä myöntämisperuste,
niitä on hyvä seurata ja käyttää yhtenä perusteluna alle 16-vuotiaan vammaistukea haettaessa.
16 vuotta täyttäneen vammaistukea
voidaan myöntää sairauden tai vamman aiheuttaman haitan, avun tarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen
tai erityiskustannusten perusteella.
Vamman tai sairauden tulee alentaa
toimintakykyä vähintään vuoden ajan.
Vammaisetuuksia haettaessa on tärkeää muistaa, että niiden takautuva
hakuaika on lyhentynyt. Vuoden 2008
alusta takautuva hakuaika on vain
puoli vuotta.
Lakimuutoksilla ei ole vaikutusta ennen vuoden vaihtumista myönnettyihin vammaisetuuksiin. Ne maksetaan
entiseen tapaan, kunnes etuus lakkaa
tai sitä tarkistetaan.
Lisätietoja saat mm. Kelasta, keskussairaalojen kuntoutusohjaajilta sekä
Näkövammaisten Keskusliiton lasten
aluesihteereiltä tai koulutussihteeriltä.
Sari Kokko
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Meitä on moneksi

Me JNCL-perheet kuulumme joukkoon
JNCL

Suomen JNCLperheiden tukiyhdistys ry

Suomeen perustettiin keväällä 2007 virallisesti JNCL- ja LINCL-perheiden tukiyhdistys. Vanhempien vertaistukiryhmä on toki toiminut aiemminkin, mutta professori Pirkko Santavuoren äkillinen poismeno
ja siitä seurannut HYKSin keskitetyn hoidon hajaantuminen sairaanhoitopiireihin, asettivat meidät perheet olennaisesti vaativampaan
rooliin. Sen jälkeen tieto oli hajallaan siellä täällä ja sen löytäminen
hankalaa. Varsinkin taudin diagnosointivaiheessa, alussa, oikea tieto
ja sen löytyminen sekä tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.

vuoksi anneta henkilökohtaisia ennusteita. Sairauden päävaiheet ovat kuitenkin tiedossa, joista perheille musertavin
on ennuste ennenaikaisesta kuolemasta
20 – 30 -vuotiaana.

Hoito ja kuntoutus
Parantavaa hoitoa ei ole. Oireenmukaisesti hoidetaan epilepsiaa ja Parkinson-tyyppisiä motorisia vaikeuksia. Osa potilaista
tarvitsee myös psyykelääkkeitä. Kuntou-

yY

hdistys perustettiin JNCL ja LINCL perheiden tukiyhdistykseksi.
Yhdistys jakaa tietoa, järjestää jäsenperheille tapahtumia, ja muutenkin pyrkii
tukemaan ja edesauttamaan perheiden
eloa tämän raskaan taudin kanssa. Ehkä
arvokkain asia, jota me jäsenet voimme
toisillemme antaa ja saada, on vertaistuki. Vertaistuen mahdollistavat tapaamisemme ja sitä kautta monet perheet tulevat hyviksi ystäviksi keskenään.
JNCL lyhenne tulee sanoista Juveniili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi.

tuksessa olennainen osa on fysioterapialla. Liikkumisen ohjaus, mahdollisimman
nössä JNCL:stä niin, että sairaus tulee il-

pitkään kestävä itsenäinen liikkuminen

mi jo leikki-iässä eli 3-5 vuotiaana ja ete-

on tärkeää. Näkövammaisten oppimis-

nee nopeammin.

tekniikoita ja ajan myötä myös kehitys-

Taudin syistä

vammaisen oppimismenetelmiä käytetään. Jyväskylän näkövammaisten koulun

JNCL-tauti on peittyvästi periytyvä eli mo-

ohjaustoiminta tukee oppilaan ja koulun

lempien vanhempien tulee kantaa peri-

työskentelyä. Opetusta annetaan yksilöl-

mässään tautigeeniä, jolloin lapselle on

lisesti soveltaen mukautetun ja harjaan-

25 % mahdollisuus sairastua tähän har-

tumisopetuksen menetelmin. Näkövam-

vinaiseen sairauteen.

maisten koulussa on myös erityinen NCL-

Tautigeeni sijaitsee kromosomissa 16.

luokka, johon perheet voivat halutessaan

Tautigeenin toimintatapaa ei vielä tunne-

sijoittaa lapsensa saamaan parasta mah-

ta. Perusvika lienee mm. solunsisäisessä

dollista mukautettua koulutusta. Henki-

aineenvaihdunnassa, lysosomisessa kal-

lökohtainen avustaja on kaikissa vaihto-

voproteiinissa.

ehdoissa kuitenkin välttämätön.

Sairaus tunnetaan myös nimillä CLN3,

JNCL ja LINCL - taudit ovat eteneviä,

Spielmeyer-Vogt, Spielmeyer–Sjögren ja

rappeuttavia keskushermoston tauteja.

Perheen tukeminen

Battenin tauti, jota käytetään erityises-

Lapsemme ovat yleensä ihan tavallisia

Lapsen rappeuttava, kuolemaan johtava

ti englanninkielisissä maissa. JNCL-lap-

pikkulapsia, kunnes noin 4-8 vuoden iäs-

sairaus vaikuttaa perheeseen aina tau-

sia ja nuoria on tällä hetkellä tiettäväs-

sä sairaus tulee esiin joko näön heikkene-

din epäilystä ja toteamisesta nuoren ai-

ti 50 Suomessa. Kansainvälisen kriteeris-

misenä tai epilepsiakohtauksien kautta.

kuisen kuolemaan - ja aikoja vielä nuo-

tön mukaan sairaus on harvinainen, jos

Sokeutuminen tapahtuu 2 - 6 vuotta tau-

ren kuoleman jälkeen.

väestöstä 1:10.000 eli Suomessa alle 500

din toteamisen jälkeen. Sairauden moni-

Lapsen ja nuoren taudin edetessä tu-

henkilöä sairastaa ko. sairautta. Kun Suo-

muotoisuudesta johtuen siihen liittyy nä-

lee koko ajan esiin uusia muutoksia. Perhe

messa on tiedossa 50 JNCL-lasta ja nuor-

kövamman lisäksi tavallisimmin epilepsi-

tarvitsee huomattavasti erilaisia tukitoi-

ta sekä 5 LINCL-lasta, niin meidän nuo-

aa, joillakin varsin rajuna; henkisen kehi-

mia kaikissa lapsen taudin vaiheissa.

remme ovat todella harvinaisia kaikkien

tyksen taantumista, liikehäiriöitä, liikun-

Kaikesta huolimatta perheet elävät

harvinaisten joukossa - onneksi.

nallisia vaikeuksia, psyykkisiä ongelmia,

myös aivan tavallista arkea, normaaleine

LINCL eli Late Infantile neuronaalinen

unihäiriöitä jne. Sairauden eteneminen on

arjen suruineen ja iloineen. Lapsen ja nuo-

seroidilipofuskinoosi poikkeaa käytän-

yksilökohtaista eikä sen harvinaisuuden

ren kasvun tukeminen, virikkeet, harras-
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Tuula Poutasen tytär, Hanna (21), ihastui Mika Waltarin Sinuhe egyptiläiseen jo vuosia sitten ja on kuunnellut sen
äänikirjana lukemattomia kertoja. Vuonna 2004 Hanna pääsi tutustumaan Sinuhen maailmaan. Luxorissa Karnakin
temppelissä Hanna sai paikallisen oppaan opastuksella koskea tuhansia vuosia vanhoja patsaita ja hieroglyfejä, mikä
muilta kävijöiltä on tiukasti kiellettyä. Kuninkaitten Laaksossa Hanna kannettiin pyörätuolissa faaraoiden hautoihin ja hän
sai tunnustella faaraoiden sarkofagien upeita kirjailuja.
tukset ja kaverit ovat koulunkäynnin ohel-

käyvät lisäksi Näkövammaiset lapset ry:n

yhdistyksen graafisen ilmeen on suun-

la niitä asioita, joista perheet saavat voi-

leireillä ja tapahtumissa, joissa voi tavata

nitellut Jyväskylän aikuisopiston audio-

maa. Monissa perheissä on myös terveitä

myös muiden diagnoosiryhmien näkö- ja

visuaalisen alan ammattitutkintoa suo-

lapsia, jotka tarvitsevat omat tukitoimen-

näkömonivammaisia lapsia.

rittava opiskelija. Elämme toiveissa, että

sa omaan kasvuunsa, mutta myös sairaan
veljen tai sisaren kohtaamiseen

Vanhempien
välinen vertaistuki

Me perheet elämme todellisessa tuki-

sivustomme ja siihen liittyvä muu ma-

ja lainsäädäntöviidakossa, eikä tähän asti

teriaali valmistuisi tammikuun 2008 ai-

ole ollut mitään koottua tietoa lastemme

kana. – Monet meistä odottavat kuumei-

oikeuksista ja perheiden saatavilla olevista

sesti keskustelupalstojen avautumista ja

tukimuodoista taikka siitä, mitä kaikkea

tiedonsaannin helpottumista.

Sairauden diagnosoinnista läpi normaa-

tähän tautiin liittyy ja miten niiden asi-

Meitä on siis moneksi. Odotamme, et-

lia lyhyemmän elämän Näkövammais-

oiden kanssa voi arjessa selviytyä. Rekis-

tä jo käynnistynyt Harvinaiset-verkosto

ten Keskusliiton NCL-erityistyöntekijä

teröidyttyämme virallisesti keväällä, yh-

toisi myös meille mahdollisuuksia saa-

Maria Liisa Punkari on perheillemme ai-

distyksellämme oli mahdollisuus hakea

da lastemme tarpeet esille valtakunnan

van korvaamaton apu. Vertaistukea var-

ulkopuolista avustusta. Haimme avustus-

tasolla. Vanhempien voimavarat kuluvat

ten perustettu Suomen JNCL-perheiden

ta internetsivustojemme aikaansaamisek-

vaativassa arjessa, usein rajusti etenevän

tukiyhdistys ry on monelle meistä aivan

si Sokeain Lasten Tukisäätiöltä. Ikuisesti

sairauden kanssa kamppaillessa, mutta

välttämätön ryhmä. NKL:n ja KELAn tuel-

kiitollisina saimme Sokeain Lasten Tuki-

ennen kaikkea rakkautta ja turvaa lap-

la järjestettävät sopeutumisvalmennus-

säätiöltä avustuksen, jonka turvin voim-

sillemme antaen.

kurssit ikäryhmittäin sekä vanhempien

me toteuttaa kotisivumme.

Talvipäivät ovat tapaamisia, joissa voim-

Iloksemme saimme Jyväskylän am-

me jakaa avoimesti tunteitamme, saada

mattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat

puheenjohtaja

tukea kohtalotovereilta sekä myös tietoa

suunnittelemaan kotisivujemme sisältöä

Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys

ja apua arkeemme. Monet JNCL-perheet

opinnäytetyönään. Samassa yhteydessä

info@jncl.fi
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Tuula Poutanen
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Leena Honkanen

Arista tuli A-mies
Heikkonäköisen jyväskyläläisen Ari Dufvan (23) elämä on toimintaa
täynnä; lähihoitajaopintojen oheen mahtuu vapaaehtoistyötä näkövammaisten lasten kerho-ohjaajana. Armeijakin tältä varusmiespalveluksesta vapautetulta mieheltä tuli käytyä.

lL

apsena ja nuorena
minulta olisi jäänyt
monia asioita tekemättä ja kokematta ilman näkövammaa. Ilman heikkonäköisyyttäni en olisi koskaan tutustunut moniin hyviin pitkäaikaisiin ystäviin, joten nyt tuntuu, että näkövammaisuudesta on ollut pelkkää etua, Ari
Dufva sanoo.
Innostus toimia lasten parissa syntyi
Näkövammaisten Keskusliiton ”Luukut
auki ja menoksi!” –kurssilla, jossa Ari

12

oli lastenohjaajana. Siellä syntyi myös
päätös jatkaa kesken jääneitä lähihoitajaopintoja. Tulevaisuus tuo toivottavasti lähihoitajan paperit, sekä työpaikan näkövammaisten lasten parissa, esimerkiksi vapaa-ajanohjaajana.

Vertaisena ja aikuisena
Kun Jyväskylän Oo mun kaa! -kerho tarvitsi viime syksynä ohjaajia, Ari näki, että tässä olisi hänelle mielekäs tehtävä.
- Omassa lapsuudessani ja nuoruudessani oli joitakin kerhoja näkövam-

Ari Dufva opiskelee sosiaali- ja terveysalaa ja valmistuu keväällä lasten ja
nuorten työhön erikoistuneeksi lähihoitajaksi. Oo mun kaa! -kerhon lapset ovat aivan loistavaa porukkaa, sanoo kerho-ohjaaja Ari Dufva.
maisille, ja muistot noista kerhoista ovat
pelkästään positiivisia. Niissä sai vertaisryhmässä olla aivan täysin oma itsensä, eikä tarvinnut koskaan miettiä mitä toiset ajattelevat, kun en näe niin hyvin kuin muut. Siellä sai yhdessä muiden kanssa nauraa sattuneille kommelluksille, ja ennen kaikkea sai toimia vapaasti omana itsenään, Ari muistelee. –
Tästä syystä koen nyt tärkeäksi toimia
näkövammaisten lasten parissa, ja tukea
heitä ”vertaisena” ohjaajana.
- Oo mun kaa! -kerhossa toivon saa-
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vani antaa kerholaisille samanlaisia hyviä kokemuksia mitä itselleni jäi, sekä
olemaan heille tarvittaessa se aikuinen,
jolla itsellään on kokemuksia näkövammaisena elämisestä. Näkövammaisena
pystyn ehkä ymmärtämään niitä tuntoja, mitä näkövammaisen lapsen tai nuoren päässä liikkuu.

Kavereita ja kiusaajia
- Koulun kävin Jyväskylässä ihan tavallisessa peruskoulussa. Näkövamman
kanssa pärjäsin koulussa hyvin, koska
kaikki tiesivät näkövammastani ihan
alusta asti: kavereille kerroin, ja jos joku tuli kysymään en edes yrittänyt salata
asiaa vaan kerroin miten asiat ovat. Kysymyksiä tuli jonkin verran, sellaisia kuin:
“mites sä näet” tai “näätkö sä mua?”, mitä
lapsilta ja nuorilta voi odottaa. Kysymykset olivat mielestäni aina ihan asiallisia.
- Minulla oli kiikari, kannettava tietokone, monitehosilmälasit ja suurennuslasi sekä koulunkäyntiavustaja.
- Kiusaamista oli varsinkin ylä-asteella jonkin verran, mutta ei kovin pahaa, lähinnä huutelua ja sen sellaista,
Ari kertoo.
- En usko, että kiusaajat pelkän näkövamman takia kiusasivat, mutta näkövamma otettiin aina esille, koska
siihen kiusaajien oli varmaan helppo
tarttua. Olin helppo “saalis”, koska minussa oli jotain, mitä muissa ei ollut.
- Jälkeenpäin, olen näitä kiusaajia tavannut, ja osa heistä on tullut pyytämään
anteeksi kouluaikaista käytöstään. He
ovat kertoneet, miksi kiusasivat. Kertaakaan näkövamma ei ole noussut näissä
puheissa esille, vaan syitä kiusaamiselle ovat olleet heidän omat ongelmansa:
paha olo, perheen ongelmat ja sellaiset.
Erään kiusaajan pikkusiskolla oli todettu juuri kouluaikoinamme näkövamma,
ja hän yritti salata sitä muilta kiusaajilta kiusaamalla minua.

ta en poistu ellen pääse edes kokeilemaan”, Ari kertoo.
Asiaa selvitettiin ja Arin mahdollisuuksia selviytyä palveluksesta pohdittiin.
- Onnistuin vakuuttamaan lääkärin
sekä muut siitä, että pärjään. Näin sain
B:n paperit, joilla pääsisin kokeilemaan.
Ehdoksi asetettiin, että heti kun näyttää,
että en pärjää, lähden itse pois.
Tammikuun 10:nä päivänä vuonna
2005 minä sitten lähdin Vekarajärvelle. Tuon päivän muistan varmaan koko loppuelämäni. En tiennyt mitä oli tulossa, enkä enää ollut niin varma siitäkään, että pärjäisin. Mutta junaan nousin kuitenkin.
- Vekarajärvellä ilmoitin yksikkömme kapteenille, että en halua minkäänlaisia vapautuksia tai erityiskohtelua sen
takia että olen näkövammainen, vaan haluan toimia muiden mukana A-miehenä. Muutaman tunnin päästä kapteeni
kutsui minut toimistoonsa, jossa olivat
koolla kaikki minua kouluttavat upseerit. Kapteeni kertoi keskustelleensa kouluttajien kanssa. Hän sanoi, että papereita he eivät voi muuttaa, mutta saan
toimia A-miehenä sillä lupauksella, että jos koen jossain tehtävässä olevani
vaaraksi omalleni tai muiden terveydelle, täytyy minun jättää sellainen tehtävä väliin. Näin siis sovittiin ja kaikki
nauroivat, että ei ole ennen nähty, että

joku haluaa raskaamman palveluksen,
vaan yleensä halutaan päästä mahdollisimman helpolla.
- Koko ajan menin muiden mukana
ilman vaaratilanteita ja sain lääkintämiehen koulutuksen. Lokakuun 6:na 2005
kotiuduin reserviin yhdeksän kuukautta
palvelleena tykistön lääkintämiehenä.

Vahva tahto
auttaa päämäärään
- Kaikkea pitää yrittää; joskus se onnistuu, joskus taas ei onnistu, mutta suoraan ei kannata sanoa että minusta ei ole
tuohon tai tuohon, vaan kaikista on, jos
vain halua löytyy, Ari Duffa sanoo.
- Armeija-aika opetti sen, että jos haluaa jotain oikein kovasti ja on valmis
tekemään sen eteen töitä, niin sen kyllä
saavuttaa. Itse taistelin tieni läpi armeijan harmaisiin ja taistelin tieni armeijankin lävitse. Toivottavasti tällä tavoin
avasin ihmisten silmiä huomaamaan,
että näkövamma ei ole este, vaan ainoastaan hidaste.
- Armeija myös kasvatti minua ihmisenä, ja opetti ottamaan vastuun muistakin kuin pelkästään itsestäni. Siellä oppi kurinalaisuutta ja sen, että kun asiat
pitää hoitaa, ne pitää hoitaa. Kaikista ei
ehkä tule A-miehiä, mutta elämällä on
varmasti jotain mielenkiintoista tarjota jokaiselle. Pitää tarttua tilaisuuteen
ja olla rohkea.
n

Sisulla armeijaan
Kun Ari Dufvan aika tuli lähteä armeijaan, hän tiesi saavansa vapautuksen rauhan ajaksi heikon näkönsä tähden.
- Olin valmistautunut siihen, että minut luokiteltaisiin C-mieheksi. Kutsunnoissa armeijan lääkärin vastaanotolla
kokeilunhaluni kuitenkin nousi esiin ja
mietin, että kyllä minä ainakin kokeilla haluan. Sanoin, että ”Tästä huonees-
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Armeija oli heikkonäköiselle Ari Dufvalle haaste ja selviytymiskokemus.
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anne virta

Pidä huoli
jaksamisestasi
Mitä sinulle tulee lastensuojelusta ensimmäiseksi mieleen? Kenties
huostaanotto tai sosiaalitoimisto. Lastensuojelu on paljon muutakin kuin lapsen sijoittamisia kodin ulkopuolelle. Tavoitteena on aina ensisijaisesti lapsen hyvinvointi ja vanhemman kasvatustehtävän tukeminen.

vV

ammaisen lapsen
syntyessä perheeseen voi jaksaminen joutua koville. Joskus vanhemmasta tuntuu, etteivät voimat riitä arjen pyörittämiseen ja
ongelmat tuntuvat kasaantuvan. Joillakin perheillä tiukka taloudellinen tilanne saattaa tuoda omat huolensa. Myös
huoli oman lapsen yksinäisyydestä, koulunkäynnistä tai muusta pahoinvoinnista, saa perheen hakemaan apua.

Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja
tarjoaa perustietoa tukihenkilötoiminnasta. Kirja antaa tukihenkilönä toimivalle tietoa lastensuojelusta ja käytännönläheisiä neuvoja tukisuhteeseen.
Tukihenkilö on vapaaehtoinen aikuinen, joka on lasta tai nuorta varten
ja tapaa tuettavaansa säännöllisesti,
yleensä viikon tai kahden välein. Tukihenkilöä tarvitsevien lasten ja nuorten
tarve on erilainen. Tuettavalla voi olla
sairaus tai vamma, maahanmuuttajatausta tai vaikeuksia koulunkäynnissä ja
kaverisuhteissa. Jos nuori tarvitsee tukea itsenäiseen elämään, voi tukihenkilöstä myös olla hyötyä.
Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja.
Toim. Anu Korhonen. 2005. Ehjä ry
Tilaukset: katriina.munukka@ehja.fi ja
kirjan hinta on 20€+ postituskulut.

Apua varhaisessa vaiheessa
Kunta tarjoaa monenlaisia tuttuja palveluja perheen tueksi. Äitiys- ja lastenneuvolaan perhe menee jo ennen lapsen syntymää. Osassa neuvoloissa toimii
perhetyöntekijä, joka on terveydenhoitajan työparina. Hänen tehtäviinsä kuuluu perheen tukeminen esim. tilanteissa, joissa lapsi on vaativahoitoinen, kovin itkuinen tai äiti on väsynyt.
Perheen jaksamiseen voi joskus olla ratkaisuna lapsen meneminen päivähoitoon. Se rytmittää lapsen ja perheen päivää ja siellä lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja saa kavereita. Päivähoidossa pienituloiselta perheeltä ei peritä hoitomaksua.
Kotipalvelun kautta perheessä voi
käydä säännöllisesti kodinhoitaja auttamassa vanhempia arjen pyörityksessä, kuten ruuanlaitossa ja kodin siivouksissa. Myös kaupassakäyntiin voi saada apua kodinhoitajalta.
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Nuorisotyössä tehdään ehkäisevää
työtä mm. nuoriso-ohjaajan tavatessa
nuorta yksin ja tarjoamalla vaihtoehtoista tekemistä esim. harrastusten parissa.
Nuorisotyöntekijät ovat osa nuoren tukiverkostoa. Nuorille on tarjolla myös työpajatoimintaa, jossa nuori pääsee tutustumaan eri koulutuksiin ja työpaikkoihin
yleensä kuuden kuukauden ajan.
Edellä esitetyt ovat kunnan normaalipalveluja, eivätkä edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Huoli kasvaa
Kun vanhempi on huolissaan lapsen
käyttäytymisestä, perheen sisarukset
oirehtivat tai oma jaksaminen on kovilla, kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalitoimeen. Yhteydenotto ei
tarkoita, että perhe olisi kykenemätön
hoitamaan asioitaan. Lastensuojelusta
voi löytyä tuki perheen senhetkiseen
tarpeeseen.
Sosiaalitoimistossa tehdään alkuun
lastensuojelutarpeen selvitys, jossa sel-
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vitetään perheen tilanne. Lapselle ja perheelle nimetään oma sosiaalityöntekijä.
Jos tarvetta ja huolta on, perheelle tehdään asiakassuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan. Myös tuen
tarve ja palvelut käydään läpi.
Tukihenkilöstä lapsi tai nuori voi saada aikuisen ystävän, jolla on aikaa ainoastaan hänelle. Tukihenkilö tapaa lasta
säännöllisesti ja touhuaa lapsen kanssa mm. harrastusten parissa. Lapselle voidaan valita myös oma tukiperhe,
jossa hän kyläilee säännöllisesti ja viettää aikaa perheen kanssa esim. kaupassa käyden ja leikkien. Kun lapsi on hetken muualla, vanhemmat saavat pienen
hengähdystauon.
Sosiaalityöntekijä voi tarjota perheelle myös loma- ja virkistystoimintaa, kuten tuettuja leirejä. Erilaisissa vertaisryhmissä perhe pääsee tapaamaan toisia samanlaisessa tilanteessa olevia perheitä.
Tapaamiset tuovat iloa perheelle ja irtaannuttavat arjen huolista.
Ensisijaisesti lastensuojelutyötä tehdään perheen omassa kodissa ja avohuollon tukitoimin yhteistyössä perheen
kanssa. Tuen tarve määritetään aina yksilöllisesti. Jos ongelmat ovat osaksi taloudellisia, perheelle turvataan taloudellinen tuki ja riittävät asuinolosuhteet.
Taloudellista tukea voi saada myös koulunkäyntiin, harrastuksiin tai yhteydenpitoon läheisiin ihmisiin. Perhetyöntekijä saattaa käydä tapaamassa perhettä
kodissa säännöllisesti. Hän tukee vanhempaa lapsen kasvatuksessa ja rohkaisee vanhempaa mm. rajojen asettamisessa lapselle. Perhetyöntekijän kanssa voi
myös keskustella mielen päällä olevista
asioista. Jos perheessä on päihdeongelma, sosiaalityöntekijä voi ohjata perheen
tarvittaessa päihdehuoltoon.

Uusi Lastensuojelulaki (417/2007)
on astunut voimaan 1.1.2008 ja se
on luettavissa http://www.finlex.fi/
fi/laki/alkup/2007/2007041
Lisätietoja laista löytyy myös soveltamisoppaasta.
Taskinen, Sirpa. Lastensuojelulaki
(417/2007). Soveltamisopas. Stakes. 2007.
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Kehitymme yhdessä! – Vuorovaikutteisesti!
Arlainstituutti on ammatillinen koulutus- ja kehittämiskeskus erityisesti näkövammaisille ja kuurosokeille tai muutoin
erityistä tukea opiskelussaan tarvitseville. Instituutti toimii
Espoon Leppävaarassa.
Elokuussa 2008 alkavat seuraavat koulutukset:
Valmentava koulutus
• Ammatilliseen koulutukseen vk 20–40 ov
• Työhön ja itsenäiseen elämään vk 20–120 ov
Liiketalouden ja hallinnon ala
• Merkonomi 120 ov (asiakaspalvelu ja markkinointi)
• Datanomi 120 ov (käytön tuki)
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
Musiikkiala
• Pianonvirittäjä 120 ov (avoin kaikille)
• Muusikko (pop/jazz) 120 ov
Näyttötutkintoon valmistava koulutus
Datanomin, merkonomin, lähihoitajan, artesaanin tai pianonvirittäjän tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona noin
kahdessa vuodessa.
Hakeminen
Hakemukset peruskoulutukseen pyydetään toimittamaan
viimeistään 15.4.2008. Hakulomake ja tarkemmat ohjeet
löytyvät osoitteesta www.arlainst.ﬁ. Lisätietoja saa puhelimitse oppilasohjaajilta, puhelin (09) 511 081 (vaihde) tai
suoraan (09) 5110 8242 ja (09) 5110 8244 tai sähköpostitse kirsti.peura-suvanto@arlainst.ﬁ. Hakulomake liitteineen
postitetaan osoitteeseen: Arlainstituutti, Opiskelijavalinnat,
Puustellinmäki 4, 02650 ESPOO.
Lisäkoulutus ja asiantuntijapalvelut
Kysy myös ammatillisen lisäkoulutuksen kursseistamme
sekä erityisopetuksen kehittämiseen liittyvistä koulutus- ja
konsultointipalveluistamme.
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Anja Pekkarinen , Oppilaskodin johtaja

Tukijaksolla käyvien lasten perheillä on
tiedontarvetta oppilaskodin toiminnasta

jJ

yväskylän näkövammaisten koulun oppilaskoti tarjoaa turvallisen ja virikkeellisen
kasvuympäristön ja oppimisympäristön
sekä laadukkaan perushoidon. Henkilökuntaan kuuluu 32 lastenhoitajaa. Oppilaskodin hoitajien työ on hoito- ja kasvatus- ja kuntoutustyötä. Kaikilla on jokin sosiaali- tai terveydenhoitoalan tutkinto mm. lähihoitaja, sosiaalikasvattaja, kehitysvammaistenhoitaja, sosionomi, lastenhoitaja, kehitysvammaistenohjaaja tutkinto. Kaksi hoitajista toimii yöhoitajana. Tämän lisäksi oppilaskodissa työskentelee yksi vapaa-ajanohjaaja.
Oppilaskodin toiminnasta vastaa oppilaskodinjohtaja. Koulun sairaanhoitaja vastaa lääkehoidon toteutumisesta ja
lääkinnällisistä toimenpiteistä.
Vakituisesti oppilaskodissa asuvien
oppilaiden lisäksi oppilaskodissa asuu
viikoittain yhden viikon ajan tilapäisenopetuksen jaksoille (tukijakso) tulleita oppilaita. Nuorin tukijaksolle tuleva voi olla esiopetusikäinen ja vanhin
yhdeksäsluokkalainen. Lapsen tullessa ensimmäisen kerran tukijaksolle on
vanhemmalla mahdollisuus olla mukana. Ensimmäinen tällainen vanhemman
käynti on maksuton. Jatkossa, jos huoltajat haluavat tulla mukaan majoittuminen ja ruokailut ovat maksullisia. Lukuvuoden aikana tukijaksoilla käy kaikkiaan noin 270 oppilasta.

Arki ja vapaa-aika
Oppilaskodissa oppilaat harjoittelevat
itsenäisen elämisen taitoja ja liikkumistaitoja luontevissa sekä järjestetyissä arjen tilanteissa. Oppilaskodissa on toista vuotta menossa liikkumistaidon oh-
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jauksen kaksi vuotta kestävä kokeilu,
jonka tavoitteena on tarjota liikkumistaidonohjausta suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja määrällisesti enemmän
oppilaille. Tätä kokeilutoimintaa on joka oppilaskodin yksikössä ja sen toteutuksesta vastaa neljä hoitajaa, joilla on
myös liikkumistaidon kuntoutusohjaajan koulutus. Myös tukijaksoilla oleville
tarjotaan tätä palvelua kahden kuntoutusohjaajan toimesta.
Vapaa-ajanohjauksella ja -toiminnalla
on tärkeä merkitys oppilaskodin arjessa.
Oppilaskodin hoitajien tehtäviin kuuluu
myös oppilaiden vapaa-ajan toiminnan
ohjaaminen oppilailta nousevien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Vapaa-ajanohjaaja kohdentaa osan työajastaan tukijaksojen vapaa-ajantoiminnan koordinointiin ja toteuttamiseen.
Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen kiinnitetään
joka oppilaskodin yksikössä runsaasti huomiota. Oppilaille on tärkeää tavata vertaisryhmää ja kokea itsensä hyväksytyksi. Vapaa-ajan kohdalla tämä
tarkoittaa sitä, että oppilaille tarjotaan
myös mahdollisuus rauhalliseen ja rentoon yhdessäoloon toistensa kanssa ilman suunniteltua toimintaa vaativan
koulupäivän jälkeen. Eteenkin tukijaksoilla olevat isommat oppilaat erityisesti toivovat tätä ”omaa aikaa”. Tukijakson alkaessa oppilailta kysellään toiveita vapaa-ajanvieton suhteen ja niitä
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
viikon aikana.
Joka päivälle on tukijaksolaisille jotakin suunniteltua iltaohjelmaa. Yleisimmin se on uintia, retkiä kaupungin
eri kohteisiin, ulkoilua, askartelua tai
kotitaloustöitä.

Oppilaan arki on tavoitteellista ja ohjelmoitua. Tästä johtuen oppilaat kaipaavat myös ajoittain omaa rauhaa, jolloin
he kuuntelevat musiikkia, äänikirjoja tai
aikuisen luentaa huoneessaan. Tämän
tarve on hyvin yksilöllinen. Rauhan ja
yksityisyyden kunnioittaminen on tärkeä asia koulumme arjessa.

Tiedonkulku ja yhteistyö
ja huoltajien kanssa
Kodin ja koulun yhteistyö on hyvin tärkeää. Yhteistyö muotoutuu yksilöllisesti.
Tukijaksolla olevien oppilaiden perheiden kanssa yhteistyö alkaa jo ennen tukijakson alkua, kun valmistellaan oppilaan matkoja Jyväskylään. Erittäin tärkeä
on saada perheiltä tietoja hyvissä ajoin
oppiaan erityisruokavalioista , sairauksista ja lääkehoidosta ennen tukijakson
alkua. Solu 1:n hoitajat perehtyvät perheeltä puhelimitse ja lomakkeella saamiinsa ennakkotietoihin ja valmistautuvat oppilaan jaksolle tuloon. Tukijakson
aikana käydään oppilaskodissa huoltajien kanssa keskusteluja. Jos vanhemmat
eivät ole mukana, yhteydenpito tapahtuu tarvittaessa puhelimitse.
Oppilaskodin arjessa kohtaavat perheiden ja oppilaskodin toimintakulttuurit. Jotta tämä sujuisi hyvin tulee yhteistyössä huoltajien kanssa sopia eri käytännöistä tukijaksoon liittyen.
Esimerkiksi käyvät oppilaiden kännykät. Niiden käytön yleistymisen myötä perheet ovat lisänneet yhteyden ottoa
suoraan oppilaaseen ja näin keskustelut
hoitajien kanssa ovat jääneet vähemmälle. Ennen kännyköitä puhelu tuli pöytäpuhelimeen, johon vastasi hoitaja. Keskustelu alkoi näin luontevasti siitä ”miten lapsen arki sujuu” ja jatkui oppilaan
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keskustelulla kotiväen kanssa. Vanhempien toivotaan edelleen keskustelevan
suoraan hoitajien kanssa. Aktiivisuus
yhteydenpidossa vaihtelee.

Turvallisuuteen liittyvien
asioiden huomioiminen
Oppilaskodin toiminnassa turvallisuus
on erittäin tärkeä asia. Henkilökunta
on oppilaiden turvana 24 tuntia vuorokaudessa.
Yöhoitajien määrä arvioidaan ennakkoon ja myös viikon aikana tarvittaessa.
Tilanteen niin vaatiessa yössä voi työskennellä kolme yöhoitajaa kahden vakituisen sijasta. On tärkeää, että mm. tukijakson esitietolomakkeessa tulee ilmi,
jos oppilaalla on lisääntynyttä tarvetta
yövalvontaan esim. epilepsiaa, unissakävelyä tai pelkotiloja.
Kaksi yöhoitajaa jakavat työvuoronsa
aluksi oppilaskodin kahteen valvontaalueeseen, jossa he kiertävät säännöllisesti koko yön ajan. Yövuoro alkaa raportilla, oppilaskodin joka yksikössä.
Yöhoitajilla on kutsulaitteet, joihin oppilas voi sänkynsä vieressä olevasta sei-
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näpainikkeesta lähettää hoitajalle kutsun. Tarvittaessa on myös käytettävissä ranne- ja patjahälyttimiä oppilaalle,
joka ei löydä seinäpainiketta.
Oppilaskodin tekniseen turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Paloturvallisuutta on parannettu lisäämällä peruskorjauksen yhteydessä v. 2000
koko oppilaskodin alueelle automaattinen paloilmoitusjärjestelmä, jonka ansiosta palo- ja pelastusyksikkö on onnettomuustilanteessa paikalla noin kymmenessä minuutissa. Henkilökuntaa on
koulutettu näitä tilanteita varten alkusammutukseen ja pelastamiseen. Palo- ja pelastustilannetta varten on selkeät toimintaohjeen jokaiselle vuorokaudenajalle.
Viikonlopun oppilaskuljetuksiin on
saattajille ohjeet. Bussin pysähdyspaikat
on valittu turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Saattajia on bussissa 2 joskus
3 oppilasmäärästä ja avustamisen tarpeesta riippuen. Saattajien tärkein tehtävä on huolehtia matkan aikana oppilaiden turvallisuudesta ja viihtymisestä
bussissa. Saattajilla on käytössä puheli-

met, jolla on parannettu heidän saavutettavuuttaan, ja mahdollisissa onnettomuustilanteissa avun saamisen ja yhteydenoton helppoutta koteihin. Saattajien ohjeisiin liittyy myös ohje onnettomuuden varalle.
Retkien toteuttamiseksi ja uimahallissa käymiselle on myös omat turvallisuusohjeet.

Toiminnan
kehittäminen
Oppilaskodin toiminnan laatua arvioidaan jatkuvasti sisäisesti itsearvioinnilla. Tämän lisäksi oppilaiden ja huoltajien kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena saadaan suoraa palautetta, joka on ensiarvoisen tärkeää toiminnan
kehittämiseksi. Käynnissä olevan koulun strategiatyön myötä palautteen saaminen muuttuu vielä suunnitelmallisemmaksi tulevaisuudessa. Tukijaksojen kehittämiseksi on käytössä asiakaspalautelomake. Palautteet käsitellään välittömästi ja niihin reagoidaan
tilanteen vaatimalla tavalla mahdollisimman pian.
n
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alueilta

Tampereen pikkujoulut
Tampereen alueen Näkövammaiset lapset ry ja NKL järjestivät yhdessä mukavat
pikkujoulut Kangasalan Asarilla 17.11.
Kaikki toivat mukanaan pikkupaketit joita keräsimme joulupukin säkkiin. Aloitimme esittäytymällä piirissä solmuleikin avulla joulumusiikin tahdissa. Sitten
leikittiin Herää, herää tonttu, kulkunen
on kadonnut -leikkiä, jossa kuunneltiin
kenellä kadonnut kulkunen oli.
Tämän jälkeen siirryttiin herkuttelemaan Fazerin sponsoroimia pipareita,
joulutorttuja, pasteijoita ja joulukarkkia.
Lisäksi joimme kahvia, glögiä ja mehua.
Välillä kävimme kuuntelemassa velhon taikaloruja ja taioimme yhteisen
onnenpallon. Sitten jatkettiin herkutteluja ja sillä aikaa kun aikuiset jäivät kahvittelemaan ja keskustelemaan, lapsille
oli rekiajelua salin puolella.
Kesken leikkien joulupukin säkki katosi. Siitä alkoikin säkin etsintä. Löysimme säkin siitä lähtevän musiikin avulla.
Säkin löydyttyä jaettiin paketit ja siten
pikkujoulu oli pelastettu.
Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!
Susanne Rounikko

Joulutunnelmissa
Helsingissä
Joulukuun sokkotreffit Jaatisen majalla Malminkartanossa – ihanan jouluisissa kynttilätunnelmissa, sai glögin, jutustelun ja leikin lomassa kääntämään katseita jo tulevaan; Mitä sinulle toivoisin?
Toivoisin sinulle aikaa. Aikaa olla äiti, isä,
lapsi. Aikaa olla yhdessä, tehdä ihania
asioita yhdessä. Toivoisin sinulle kaverin.
Kaverin, jonka kanssa viettää aikaa. Lunta, ulkoilua, leirejä, leikkejä. Toivoisin, että voisi nähdä kavereita useammin. Että nähtäisiin täällä sokkotreffeillä ensi
vuonnakin. Että sinäkin, joka et ole vielä käynyt, tulet menoon mukaan! Majalle tai oman alueesi tapaamisiin. Pääkaupunkiseutu toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta!
Merja Waris

Oulun pikkujoulut
Lumisena marraskuun lopun lauantaina kokoontui iloinen kolmikymmenpäinen tonttujoukko viettämään pikkujoulua. Kokoontumispaikkana oli Oulun ev.lut.seurakuntien tunnelmallinen

18

Tampere

Helsinki

Oulu
Lämsänjärven kaupunkileirikeskus Oulussa. Joulun tunnelmaan meitä viritteli Mustosen Paula kertomalla ensimmäisen joulun tapahtumista tunnusteltavien käsinukkejen avulla. Joulumuori oli
valmistanut makoisaa joulupuuroa lisukkeineen, pirtin täytti iloinen rupattelu ja ruokailun äänet.

Lauloimme joululauluja, leikimme
tonttuleikkejä ja saapuipa itse joulupukkikin meitä tervehtimään. Näköävammaiset lapset ry:n Oulun piirin pikkujoulu oli lämminhenkinen perhetapahtuma, kiitokset järjestäjille ja kaikille mukanaolijoille!
Susanna Hintsala
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Liikunnallinen
joulunaluspäivä
Me pohjoisen perheet vietimme yhteistä liikunnallista joulunaluspäivää
Lapin urheiluopistolla Rovaniemellä 15.12.2007. Mukana oli yhteensä 21
henkilöä: osallistujia kuudesta perheestä ja kuntoutusohjaaja Sanna-Maija
Pohjanvesi, joka toimi myös avustajana.
Mukana oli yksi uusi perhe, joten päivän
aikana solmittiin myös uusia tuttavuussuhteita. Aamupäivä kului liikuntamaailmassa. Liikuntamaailma on sisätiloihin
rakennettu leikkikenttäympäristö, jossa
tutkitaan ja kehitetään lasten motorisia
perusvalmiuksia ja taitoja leikkimisen
ohella. Tiloja käytetään myös ikäihmis-

ten kuntoutukseen. Siellä viihtyvätkin
kaikenikäiset: lapset ja aikuisetkin voivat kokeilla taitojaan. Toiminnan ohella
suunnittelimme tulevan vuoden tapaamisia. Maittavan lounaan jälkeen siirryimme uimahallin puolelle viettämään
iltapäivää uinnin parissa.
Lasten mielestä liikunnallinen päivä
oli hauska. Mukavaa oli mm. liukumäestä laskeminen, kiipeily ja pallon potkiminen. Osa lapsista nautti eniten uimisesta ja porealtaassakin oli mukava istuskella. Mieluista tekemistä kuulosti löytyneen jokaiselle päivän aikana. Lähdimme päivän jälkeen hyvillä mielin valmistautumaan joulun viettoon.
Tuija Skinnari

Oo mun kaa! diskossa
Nuorisotalo Merirasti kutsui Helsingin Vipeltäjä-kerholaiset diskoilemaan
kanssaan 23.11. Diskoiltaa oli odotettu ja jännitetty jo pidemmän aikaa. Mukana oli 12 näkövammaista lasta ja kauimpaa saapunut kerholainen oli Hyvinkäältä. Tytöt olivat laittautuneet nätiksi
mekoissaan ja sandaaleissaan. Nuoriso-
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talon omaa väkeä oli nelisenkymmentä
alakoululaista lasta. Lapset olivat valmistaneet pientä herkkupalaa kerholaisille
ja ottivat mukavasti vieraansa vastaan.
Nuoret järjestivät tanssikilpailun, jonka
voitti kerholaisista Klaus Frick. Diskoilun
lomassa kerholaiset ehtivät pelata myös
poikien suosimaa biljardia.

Näin kutsuttiin Oulussa pienten näkövammaisten lasten vanhempia ja muita
läheisiä tutustumaan pistekirjoitukseen
27.10.2007. Perehdyttäjänä toimi pistekirjoituksen ohjaaja Sirpa Paananen, itsekin sokea oululainen nainen. Lauantaipäivän kestävästä tapahtumasta osallistuneet 3 sokean (2v.,4v.,12v.) lapsen äitiä maksoivat itse 10 € ja muutoin
koulutuksen lounaineen mahdollistivat
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
ja Näkövammaisten Keskusliitto ry.
Sirpa perehdytti osallistujat ansiokkaasti pistekirjoituksen ja –lukemisen
menetelmään. Päivän tavoitteena olikin epätietoisuuden hälventäminen ja
kokonaiskuvan tarjoaminen pistelukemisen ja -kirjoittamisen tekniikasta.
Päivän aikana korostettiin, että lapsen
opettaminen lukemaan ja kirjoittamaan
on koulun tehtävä, mutta on hyvä, että jo pienen lapsen vanhemmat pystyvät vastaamaan lapsen kysymyksiin, kun
niitä luonnostaan tulee esiin esim. sisarusten aloittaessa koulun. Idea päivästä
syntyi vanhempien tapaamisessa viime
kevättalvella ja kiinnostusta olisi ollut
suuremmallakin joukolla, mutta syyslomaviikko osaltaan verotti osallistujamäärää. Tarpeen tulee olemaan toinen
vastaava päivä ensi kevään aikana.
Varsinaisen aiheen lisäksi päivän antia oli näkövammaisen aikuisen ja pienten näkövammaisten lasten vanhempien kohtaaminen. Tällainen tilaisuus saattaa olla lapsen vanhemmalle ensimmäinen kerta, jossa on mahdollista tavata aikuinen näkövammainen ihminen ja
keskustella hänen kanssaan omakohtaisista kokemuksista. Oulun alueyhdistyksessä olemmekin tämän kokemuksen
seurauksena alkaneet suunnitella lasten
vanhempien ja yhdistysten jäsenten tapaamisia.
Päivä oli hieno myös allekirjoittaneen
ja koollekutsujan mukaan ja tällä kertaa mukana olleet vanhemmat haluavat
osallistua seuraavaankin ”pistepäivään”.
Jos mielenkiintosi heräsi, ota yhteyttä
omaan aluesihteeriisi ja kysy mahdollisuudesta järjestää vastaava tapahtuma
omalla paikkakunnallasi.
Lasten aluesihteeri Eija Selmgren,
Näkövammaisten Keskusliitto ry
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alueilta

Mistä pistekirjoituksessa
on kyse

alueilta

Pohjois-Suomen lasten ATKkurssi
Näkövammaisille lapsille järjestetään
oma ATK-kurssi kevään tai syksyn 2008
aikana Pohjois-Suomeen. Toteutuksesta vastaa kolme alueyhdistystä yhteistyössä. Kurssi on viikonlopun mittainen
ja ohjelma suunnitellaan toiveiden mukaan. Oma tietokone kannattaa ottaa
mukaan. Kurssin paikka ja omavastuu ilmoitetaan myöhemmin. Paikkakunta
määräytyy osallistujien mukaan. Näkövammaisella lapsella on oltava toinen
huoltajista mukana.
Otathan yhteyttä, jos kurssi kiinnostaa viim. 26.2.! Yhteydenotot Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle Anne Virralle (09-7522 540, anne.virta@silmatera.fi) tai NKL:n lasten aluesihteerille Eija Selmgrenille (08-377 210, eija.selmgren@nkl.fi).
Lisätietoja tietotekniikkaprojekteista:
Kainuun Näkövammaiset ry: Anne Tervo, puh. 08-612 1594
Lapin Näkövammaiset ry: Jouko Rytkönen, puh. 016-346 640
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset
ry: Teija Kaikkonen, puh. 08-336 227

HUNin lastenleiri
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n perinteinen lastenleiri järjestetään 16.–19.6.2008 Lomakoti Villingissä. HUN tukee alle 16-vuotiaiden
jäsenten sekä jäsenten lasten (voivat olla näkeviä) leirimaksuja. Vuonna 2007
neljän vuorokauden leirimaksu oli 35€/
lapsi (sis. majoituksen, ruokailut, ohjelman sekä mm. matkat Linnanmäen-retkelle). Leiri on ensisijaisesti tarkoitettu
alle 16-vuotiaille HUNin jäsenille, mutta mukaan pääsee myös muut kuin yhdistyksen jäsenet. Leirimaksu on tällöin
suurempi. Vuonna 2008 voi tulla pieni hinnankorotus. Leiriohjelmassa on liikuntaa, pelejä ja leikkejä, saunomista ja
uimista. Lisätietoja liikunnansuunnittelija Tuomas Törröseltä, tuomas.torronen@
nkl.fi, 09-3960 4672.

20

Alueleiri Tampereella

Helsingin perhetapaamiset

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä järjestää yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliito ry:n ja Näkövammaiset lapset ry:n kanssa näkövammaisten lasten perheiden viikonloppuleirin 4.-6.4.2008 Särkijärven Leirikeskuksessa (Leirikeskuksentie 80, 39200
Kyröskoski). Leirin teemana on parisuhde.
Leirillä ovat mukana Tampereen
ev.lut. seurakuntayhtymästä johtava erityisdiakonianviranhaltija Liisa Hoikkanen ja nuorisotyönohjaaja Mari Tuominen sekä Näkövammaisten Keskusliiton
lasten aluesihteeri Susanne Rounikko.
Lisäksi mukana on lastenhoitajia.
Särkijärvellä on majoitustilat noin
kymmenelle perheelle. Leirimaksu on
75 € / perhe, sisältäen ruokailut ja majoituksen. Ilmoittautuneille lähetetään
lisätietoa myöhemmin. Ilmoittautuessanne kertokaa mahdolliset erityisruokavaliot. Leirille osallistujat ovat vakuutettuja.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Näkövammaisten Keskusliiton lasten aluesih
teeri Susanne Rounikolle 7.3.2008 mennessä, p. 050 -377 8761, susanne.rounikko@nkl.fi

Pääkaupunkiseudun perheiden sokkotreffit Jaatisen Majalla kahdesti kevään
aikana. Jaatiseen voi käydä ennakkoon
tutustumassa nettisivuilla www.jaatinen.info.
Huom. muuttunut päivä: su 16.3. 16–
18 Jutellaan pienten lasten arjesta
Kaikki mukaan kokemaan, kertomaan
ja tukemaan. Toivottavasti pienten lasten perheitäkin tulee mukaan. Majalla on kivat tilat lapsille ja aikuisille. Yhdistyksen omat ohjaajat ovat tapaamisessa mukana eli vanhemmilla on omaa
keskusteluaikaa ja lapsilla leikkiä ja temmellystä.
Ilmoittautuminen to 6.3.
Su 27.4. klo 15.30–19 Grillibileet
Laitetaan yhdessä salaatit, grillimakkarat ja toivotetaan kevät tervetulleeksi. Huom. pidennetty kellonaika, jotta
aikaa tehdä, viettää aikaa ja siivota yhdessä.
Ilmoittautuminen to 24.4.
Ilmoittautumiset Merja Warikselle, pääkaupunkiseudun tukihenkilölle:
040-7079736 tai m.waris@luukku.com.

Porin alueleiri
Näkövammaisten lasten perheiden
alueleiri järjestetään 16.–18.5.2008 Silokallion leirikeskuksessa, Kullaalla
Joutsijärven rannalla. Leiri järjestetään
yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n
ja Porin Seurakuntayhtymän kanssa.
Porin Seurakuntayhtymä tarjoaa jäsenilleen viikonlopun seuraavaan hintaan:
34€/aikuinen ja 17€/lapsi. Muilta paikkakunnilta tulevat maksavat viikonlopusta 104€/aikuinen ja 52€/lapsi. Ulkopaikkakunnilta tulevien osallistujien on
mahdollista hakea tukea leirimaksuun
omasta seurakunnasta. Porin Seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijä Ulla Kuusistolta saa apua ja neuvontaa tuen hakemiseen (0400-309763, ulla.kuusisto@
porievl.fi). Hinnat sisältävät ruokailut,
majoituksen ja ohjelman.
Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset
31.3. mennessä Näkövammaiset lapset
ry:n toimistolle Anne Virralle (09-7522
540, anne.virta@silmatera.fi)
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Partioleiri lapsille

Pohjanmaan Näkövammaiset ry järjestää lasten elämysleirin kesällä 30.6.–
4.7.2008. Leiri pidetään Vetelissä, Haaviston karjatilalla ja majoittuminen n.
10 km päässä Tuottajain majalla Kiviveellä, järven rannalla. Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti 10–15 v. näkövammaisille lapsille/nuorille. 7-9 v. ovat tervetulleita yhdessä yhden perheenjäsenen
kanssa. Leirille sopii n.15 leiriläistä.
Leirin toteutuksesta vastaa Martti
Haaviston perhe. Lisäksi saamme kylän
nuoria opiskelijoita avustajiksi. Leirillä
yöpyminen, aamu- ja iltaohjelma tapahtuu Kiviveen majalla. Majoittuminen tapahtuu kunnon leirielämän tapaan, pääosin yhteisessä tilassa, patjoilla ja makuupusseissa yöpyen. Matkat majapaikan ja Haaviston tilan välillä taittuu pikkubussilla. Päivät vietetään Haavistossa:
hoidetaan lehmiä ja muita pieneläimiä,
tehdään heinätöitä, tehdään vastoja, voi
ratsastaa, kalastaa, uida ja saunoa ym.
mukavaa ohjelmaa.
Leirille voi tulla yksinkin, mutta mukaan saa tulla myös perheenjäsen tai
avustaja.
Näkövammaiselle lapselle/nuorelle
leiri on ilmainen. Perheenjäsen/avustaja maksaa 20€/vuorokausi. Matkat leirille jokainen maksaa itse.
Ilmoittaudu leirille mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 30.4. Pohjanmaan Näkövammaiset ry (Puistopolku 10 A 11, 60100 Seinäjoki), Riitta Kankimäki 06-420 3831.
Leirin mahdollistaa Haaviston perhe, joka haluaa avata kotinsa ovet ja olla tarjoamassa lapsille hienoja elämyksiä
maatilan töissä ja eläinten parissa työskennellen.
Musiikki on Haaviston perheen yhteinen juttu ja varmasti iltanuotiolla lauletaan ja soitetaan yhdessä.
Sokeain Lasten Tukisäätiö on tukemassa leiriämme!
Terveisin Risto Viiperi, puheenjohtaja
ja Riitta Kankimäki, toimistopäällikkö

Näkövammaisille lapsille järjestetään
partioleiri 24.5.–25.5. yhteistyössä partiolippukunta Ylöjärven Otava ry:n ja
Näkövammaiset lapset ry:n kanssa. Leiripaikkana on Ylöjärven Lempiäniemen
leirikeskuksen läheinen metsä. Paikka sijaitsee Vahannan alueella, Näsijärven rannalla. Majoittuminen on teltassa leirikeskuksen pihassa. Mukaan tarvitaan oma makuupussi ja makuualusta. Tarvittaessa leiriläiset voivat käyttää
myös leirikeskuksen sisätiloja, joista löytyy mm. wc.
Leirillä mukana on ”kummeina” Otavan vartiolaisia (10-13-v.) ja sudenpentuja (7-9-v.) sekä heidän ohjaajansa. Näkövammaiset lapset ry:stä on myös
omia leiriohjaajia.
Leirin omavastuu on 15€ sisältäen
ruokailut partiohengessä ja ohjelman.
Ohjelmassa on mukavaa yhdessä oloa
luonnon äärellä ja iltanuotio leirilaulujen kera.
Ilmoittautumiset Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle Anne Virralle viim.
31.3. mennessä.
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Oletko kuullut erityistuetusta leiripaikasta?
Leirikesä ry järjestää vuosittain kymmeniä leirejä 8-12-vuotiaille lapsille. Leiripaikat sijaitsevat Nurmijärven ja Hangon lähellä. Leireiltä on mahdollisuus
hakea myös erityistuettua leiripaikkaa
lapselle, joka tarvitsee enemmän aikuisen tukea leirillä. Lapsella on tällöin
”oma ohjaaja” huolehtimassa lapsen tarpeista. Erityistuetulla paikalla oleva lapsi asuu ja elää samassa telttakylässä kuin
muutkin lapset. Leirejä järjestetään koulujen loma-aikoina
Tiedustelut: Leirikesä ry, puh.
(09) 8865 1280, www.leirikesa.fi.

leirejä

Maalaiselämää -lastenleiri

Tuettuja lomaviikkoja
Näkövammaisten Loma ry järjestää tuettuja lomia näkövammaisille. Myös näkövammaisilla lapsilla perheineen on
mahdollisuus osallistua lomille.
1.-7.6. Ohjelmoitu lomaviikko Loma- ja kurssikeskus Onnelassa, Tuusulassa
29.6.–4.7. Liikuntaviikko Loma- ja
kurssikeskus Koivupuistossa, Ylöjärvellä
Tuetulla kuuden vuorokauden lomalla näkövammaisen lapsen omavastuu
on 60€ ja saattajan omavastuu 60€. Lomalle voi osallistua lisäksi yksi näkevä sisar. Muut osallistujat Onnelassa maksavat 55€/vrk ja Koivupuistossa 50,20€/
vrk.
Lomille haetaan tammi-helmikuun aikana. Lomatukihakemukset löytyvät
Näkövammaisten Loma ry:n www-sivuilta www.sunpoint.net/~Lomary. Täytetyt lomatukihakemukset lähetetään
osoitteella Näkövammaisten Loma ry,
Ohdaketie 31, 04300 TUUSULA. Lisätietoja puheenjohtaja Anne Puntti-Sukilta,
puh. 0400-788 741.
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leirejä

Ollaan yhdessä – Perhekurssi

Oo mun kaa! -leiri

Kavereita, keskusteluja, leikkiä ja temmellystä – lähde perhekurssille 7.-12.7. Lomasaari Marttiseen
Virroille. RAY:n tukema kurssi on suunnattu näkövammaisille
0-12-vuotiaille lapsille perheineen.
Viikon aikana tutustutaan toisiin perheisiin ja vietetään aikaa
omaan perheen kesken. Näkövammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen on järjestetty omaa ohjelmaa, kun vanhemmat
keskustelevat perheen voimavaroista ja jaksamisesta. Luvassa
uintia, iltanuotioita ja ennen kaikkea vertaistukea.
Hinnat:
Näkövammainen lapsi ja yksi saattaja osallistuvat leirille ilmaiseksi.
Muut perheenjäsenet maksavat leiriviikosta seuraavasti:
- aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset 192,50 euroa
- alle 4-vuotiaat maksutta
Hinnat sisältävät täysihoidon (aamiainen, lounas, päivällinen,
iltapala ja majoitus) sekä leiriohjelman. Leirimatkoja ei korvata.
Leirille haetaan alla olevalla hakulomakkeella, joka löytyy myös
www.silmatera.fi -sivustoilta. Hakemukset on oltava yhdistyksen toimistolla viim. 25.4. mennessä. Lisätiedustelut Anne Virralta, 09–7522 540 tai anne.virta@silmatera.fi

Oo mun kaa! -leiri järjestetään Loma- ja kurssikeskus Onnelassa, Tuusulassa su 8.6. – to 12.6.
Mukaan mahtuu 12 näkövammaista lasta, iältään
8-14-vuotiaita. Viikon aikana pelaillaan, liikutaan
ja askarrellaan. Aikaa jää myös kavereille, uinnille
ja saunomiselle sekä iltanuotioille.
Hinnat:
Leirin omavastuu on 133 euroa. Hintaan sisältyy
majoitus kahden hengen huoneissa, ruokailut
(aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) sekä leiriohjelma. Leirimatkoja ei korvata. Kunnan sosiaalitoimelta voi tarvittaessa anoa henkilökohtaista
avustajaa lapselle leiriviikoksi sekä avustusta lapsen leirimaksuun.
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy www.silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi pyytää myös yhdistyksen toimistolta.
Hakemukset on oltava yhdistyksen toimistolla viim. 7.4. mennessä. Lisätiedustelut Anne Virralta, 09–7522 540 tai anne.virta@silmatera.fi

LEIRIHAKEMUS Ollaan yhdessä -perhekurssi
Näkövammaisen lapsen nimi
Syntymäaika
Tietoa lapsen vammasta ja selviytymisestä ryhmässä

Saattajana toimivan vanhemman nimi
Mukaan tulevien perheen jäsenten nimet ja iät
Kotiosoite
Puhelin josta tavoittaa päivisin
Sähköposti
Muuta huomioitavaa (erityisruokavalio yms)
Perheen toiveita leirille
Saako perhettänne valokuvata leirillä? (kuvia käytetään mahdollisesti Silmäterässä ja silmatera-sivustolla)
Kyllä

Ei

Saako perheen nimen mainita leirikirjessäolevassa osallistujalistassa?
Kyllä

Ei
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leirejä

Perhelomat ry tarjoaa tuettua lomaa
Näkövammaiset lapset ry:n jäsenperheille 21.-26.7.2008 Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.
Huhmarissa on loistavat puitteet leppoisalle lomalle. Rannan ja luonnon läheisyys sekä sisätilat allasosastoineen kutsuu perheitä viettämään aikaa yhdessä. Perheillä on mahdollisuus osallistua
myös Perhelomien ohjattuihin vapaaajan ohjelmiin.
Näkövammaiset lapset ry:n kautta voidaan ottaa 8 näkövammaisen lapsen
perhettä. Valintaperusteena ovat sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai vammaisuuden aiheuttama
rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea voidaan myöntää
peräkkäisinä vuosina vain erittäin painavista syistä.
Lomalle hakeudutaan Näkövammaiset lapset ry:stä (puh. 09-7522 540)
saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake on palautettava huolellisesti täytettynä 25.4. mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle. Yhdistys valitsee lomatuen saajat, mutta Perhelomat
ry vastaa kaikesta muusta lomaan liittyvästä. Perhelomien puhelinnumero on
09-763 893.
Hinnat:
Aikuiset maksavat lomasta 100€/henkilö (sisältää täysihoidon)
Alle 16-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.
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leena honkanen

Tuettu loma
Huhmarissa

Näkövammaisten peruskoululaisten
liikunnallinen perhekurssi
KELA kurssinumero 21443

Näkövammaisten Lasten Tuen Liikunnallinen kuntoutuskurssi peruskouluikäisille näkövammaisille lapsille perheineen Kunnonpaikassa Siilinjärven
Vuorelassa 23.–28.6.2008.
Kurssilla liikutaan monipuolisesti.
Ohjelmassa on uintia, melontaa, kuntosaliharjoittelua, liikkumistaidon ohjausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. Tietenkin kurssilla vietetään
myös sauna- ja nuotioiltoja.
Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille perheenjäsenille maksuton.
Kurssille voivat osallistua 8–15-vuotiaat näkövammaiset lapset, joilla ei ole
muita vaikeasti liikuntaa haittaavia liitännäisvammoja sekä heidän perheenjäsenensä. Kurssille otetaan 15 kuntoutujaa perheineen.

Kurssille hakeudutaan näin
1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai

tulosta internetistä kaavakkeet
KU102 (Kuntoutushakemus) ja KU
104 (Kuntoutushakemuksen liite).
Kurssin numero on 21443. Kurssinumeron avulla Kelan virkailijat
osaavat antaa oikean kaavakkeen.
2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki
kohdat!). Kannattaa kuvata tarkoin
näkövamman aiheuttama haitta

liikkumisessa ja selviytymisessä samoin kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.
3 Liitä mukaan jäljennös voimassa
olevasta kuntoutussuunnitelmasta. Vaikeavammaisen kuntoutusta hakevan (alle 16-vuotiaan vammaistukiluokka = entinen hoitotukiluokka: korotettu tuki ja ylin tuki = korotettu- ja erityishoitotuki)
kuntoutussuunnitelma ei saa olla
yli kolmea vuotta vanhempi. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakevan (alle 16-vuotiaan vammaistuki:
perustuki) kuntoutussuunnitelman
pitää olla alle vuoden vanha.
Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset
mahdollisista muista kuntoutusta
puoltavista lausunnoista.
4 Hakemus liitteineen lähetetään
maaliskuun 14. päivään mennessä
Näkövammaiset lapset ry: n toimistoon, Hietakummuntie 18, 00700
Helsinki. Hakemus voidaan jättää
myös Kelan paikallistoimistoon,
josta se toimitetaan Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle.
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan
maaliskuun 17. päivä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.
l Lisätietoja puh. (09) 752 2540.
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Leena Honkanen

Kaduilla kuulee

Ympäristön aistitarjoumat auttavat näkövammaista kulkijaa

leena honkanen

Ympäristöä hahmotettaessa
jokainen aisti on tärkeä. Mitä
useamman aistin kautta
informaatiota tulee, sitä
varmempaa on liikkuminen.
Moniaistisessa ympäristössä
selviytyy sokeanakin.
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Jukka Jokiniemen väitöskirja Kaupunki kaikille aisteille - Moniaistisuus ja
saavutettavuus rakennetussaympäristössä käsittelee kaupunkisuunnittelua
moniaistisuuden kannalta.
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”Äänettömästi aukeava liukuovi
tai kerrokseen hiljaa liukuva hissi
ei anna sokealle tietoa siitä, onko
kulkureitti selvä.”

tT

ekniikan tohtori Jukka Jokiniemi (45) on tehnyt
vuosia työtä saavutettavamman ja selkeämmän ympäristön puolesta. Viime marraskuussa ylittyi yksi etappi matkalla näkövammaiselle esteettömämpään suunniteluun:
Jokiniemi väitteli kaupunkisuunnittelun moniaistisuudesta. Väitöskirja tarjoaa selkeää tietoa suunnittelijoiden tueksi, jotta suunnitteluvirheiltä ja kalliilta jälkikorjaamiselta säästytään.
Väitöstyö tarkasteli saavutettavuutta
liikennevalojen äänimerkkiopasteiden,
ulkovalaistuksen, kontrastien ja tuntoaistin käytön kannalta. Luonnon äänet,
esimerkiksi linnun laulu, ääniopasteissa osoittautuivat toimiviksi. Tutkimuksessa paljastui myös kontrastinäkemisen
epäsymmetrisyys: tumma raita osoittautui vaaleaa selkeämmäksi kaikilla tutkituilla taustoilla.

Aistit toimivat yhdessä
Eri aistein havaittavat ympäristön aistitarjoumat lisäävät näkövammaisen liikkujan varmuutta.
- Samasta asiasta voi saada tietoa monen eri aistin kautta ja mitä useampia
vihjeitä on tarjolla, sitä varmemmaksi
voi tuntea olonsa - tietysti sillä ehdolla,
että havainnot eivät ole keskenään ristiriitaisia, Jukka Jokiniemi sanoo.
- Kun sama informaatio tulee useamman eri aistin kautta, 1+1 on enemmän
kuin 2. Havainnot tarkentavat ja tehostavat toinen toisiaan. Tärkeää on, että tieto on keskenään harmonista niin, että se
mielletään samasta lähteestä tulevaksi ja
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samaa informaatiota välittäväksi.
Jos yhdelle ja samalle aistille lisätään
ärsykkeitä, se ei tuota samaa lopputulosta, tässä tapauksessa 1+1 on vähemmän kuin 2.
- Heikkonäköisten kohdalla on tärkeää kuntouttaa jäljellä olevaa näköä,
vaikka se olisi kuinka vähäinen, koska
sen kautta saatava pienikin informaatio
on joka tapauksessa lisävahvistus muiden aistien välittämään tietoon.
- Sokeiden kohdalla korostuu äänimaisema ja tuntoaistin välittämä informaatio: ohjaavat materiaalit ja kulkupinnat.

Ääni on sokean kartta
Täysin sokealle ympäristön äänielementit ovat erityisen tärkeitä. Moni-ilmeinen
äänimaailma koostuu yhtälailla teknisesti tuotetuista kuin luonnon äänistäkin.
Äänimajakoiden ja liikennevalojen äänitunnisteiden lisäksi reitti löytyy hissin
oven kolahduksen, liukuportaan klonkkeen tai kaikuvan käytävän avulla. Kaikki nämä antavat lisäinformaatiota myös
heikkonäköiselle ja näkevällekin.
- Äänettömästi aukeava liukuovi tai
kerrokseen hiljaa liukuva hissi ei anna
sokealle tietoa siitä, onko kulkureitti selvä, Jokiniemi sanoo.
- Toisaalta informaatiota voi olla liikaakin. Liian monta liikennevalojen
piipparia risteyksessä saattavat vaikeuttaa äänen tulosuunnan havaitsemista.
Äänisuunnittelussa on lukemattomia
asioita, joita voi ottaa huomioon.
- Hyvä ohjaava tai opastava ääni on
helposti suuntakuultava ja taustamelusta erottuva. Tähän vaikuttavat äänen

korkeus ja äänielementin kesto. Korkeiden äänten suunta on helpommin tunnistettavissa kuin matalien; esimerkiksi laivan matalaäänisen sumutorven ääni tuntuu tulevan joka suunnasta, kun
taas heinäsirkan korkean äänen tulosuunta on helposti havaittava. Myös äänen tempo on tärkeä tekijä annettaessa
ohjeita liikkumiseen; nopea tempo kehottaa toimintaan, hidas pysymään paikoillaan. Lyhytkestoinen ääni, esimerkiksi lyhyet napsahdukset, ovat parempia kuin pitkäkestoiset.

Moniaistisuus
haastaa lapsen liikkkelle
Jukka Jokiniemi jäsentää väitöskirjassaan saavutettavuutta ja esteettömyyttä nelikenttämallin avulla, jossa ympäristön aistitarjoumat ja yksilön toimintakyky määrittävät liikkumis- ja toimimismahdollisuuksia. Ympäristöt on nimetty Onnelaksi, Aukioksi, Näyteikkunaksi ja Selliksi. Onnelassa yksilön
omat toimintavalmiudet ovat hyvät ja
ympäristössä runsaasti helposti saavutettavia tarjoumia. Aukio taas on tyhjä
tila, jossa ei ole tarpeeksi käyttökelpoisia tarjoumia, vaikka yksilön toimintavalmius olisikin hyvä. Tilanne voidaan
korjata lisäämällä ympäristöön moniaistisia maamerkkejä. Näyteikkunan
kohdalla taas on riittävästi kiinnostavia maamerkkejä, mutta liikkujan omat
valmiudet eivät riitä. Tämä tilanne korjataan lisäämällä kuntoutusta ja apuvälineiden käyttöä. Sellissä sekä ympäristön tarjoumat, että yksilön toimintavalmiudet ovat rajalliset.
- Mielenkiintoiset aistitarjoumat tekevät ympäristöstä haasteellisen. Moniaistinen maailma kiehtoo myös pienen
lapsen uteliaisuutta ja saa hänet lähtemään liikkeelle tutustumaan ympäristöönsä, Jukka Jokiniemi sanoo.
- Liian selkeäksi riisuttu ympäristö
on lapsesta mielenkiinnoton eikä saa
aikaan itsenäistä toimintaa. Ympäristön tulee tarjota lapselle kiinnostavia
uusia asioita ja mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan.
n
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Leena Honkanen

”Mun silmät
jäi ulos”
Retinitis pigmentosa on verkkokalvoja rappeuttava sairaus, jossa näkökenttä supistuu vähitellen.
Lukunäkö säilyy usein pitkään, mutta liikkuminen varsinkin vieraassa ympäristössä on vaikeaa. Tauti
on perinnöllinen ja melko yleinen. Suomessa tautigeeniä kantaa noin joka 80. ihminen ja esiintyvyys
on 1/4000. Sairaus etenee vähitellen, ja usein retiniitikko tottuu heikkoon näköönsä eikä huomaa
sairautensa etenemistä.

rR

emi on 8-vuotias
retiniitikkopoika
Anjalankoskelta.
Reilut pari vuotta sitten Remin äiti Maarit Suur-Näkki
alkoi epäillä, että pojan näkötilanteessa olisi tapahtunut muutos, kun kynttilä joulupöydässä häikäisi Remin silmissä ikävästi. Äidillä itsellään oli todettu
Retinitis pigmentosa vuonna 2003 ja

26

nyt näytti siltä, että Remillä oli samanlaisia oireita: häikäisyä ja hämäräsokeutta. Siitä alkoivat muutostyöt kotona
ja koulussa.
- Remi pärjää vielä toistaiseksi näkövammansa kanssa hyvin, koulussa on
pystytty järjestämään sälekaihtimet ja
poistettu laminointipäällysteet häikäisyn vähentämiseksi, kertoo Maarit SuurNäkki. – Kotona meillä on tehty valais-

Remi (vas.) ja Bene tykkäävät Tatusta
ja Patusta. Äiti Maarit Suur-Näkki haluaa viettää mahdollisimman paljon
aikaa poikien kanssa.
tuksen muutostyöt jo oman diagnoosini
takia. Kattovalaisimet on vaihdettu loisteputkiksi ja kohdevaloja on suunnattu
esimerkiksi vaatekaappeihin valon määrän maksimoimiseksi.
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Remi on eläinrakas poika, ja onnessaan kun saa kesyrotan olkapäälleen
- Valon määrän voimakas vaihtelu
tultaessa ulkoa sisälle tai häikäisy astuttaessa sisältä kirkkaaseen auringonvaloon aiheuttaa retiniitikolle hankaluuksia. Remi sanoikin kerran, että ”mun silmät jäi ulos”, kun ei tahtonut nähdä mitään. Hänellä on käytössä keltaiset suodatinlasit häikäisyn estämiseksi – kaverit pitävät niitä aurinkolaseina, Maarit
Suur-Näkki nauraa.
Enemmän kuin näkövamma, aiheuttaa tällä hetkellä Suur-Näkin perheessä
ongelmia se, että Remillä samoin kuin
hänen pikkuveljellään Benellä on molemmilla dysfasia.
- Pojilla on käytössä tukiviittomat,
koska heillä on vaikeuksia tuottaa ja ymmärtää puhetta. Meillä on käynyt kyllä
tuuri, kun kodin lähellä neljän kilometrin päässä sattui olemaan Kymenlaakson ainut dysfasiakoulu, Viialan koulu,
jossa osa luokista on erityisluokkia. Remin luokalla on vain kahdeksan oppilasta ja kouluavustaja, joten oppiminen
sujuu hyvin. Remi on ihana poika ja oikea matikkanero, äiti sanoo.
l Maarit Suur-Näkki on Retinitisyhdistyksen lapsiperheiden yhteyshenkilö ja ylläpitää retiniitikoille ja muille näkövammaisille keskusteluforumia http://putkizone.
com/~nakovammaiset/
l Retinitis yhdistyksen kotisivut:
www.retina.fi
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Retina International 15. Maailmankongressin yhteydessä järjestetään
myös alle 35-vuotiaille retiiniitikoille oma tapahtuma. Tähän viisipäiväiseen tapahtumaan toivomme n. 25
osallistujaa niin Suomesta kuin mahdollisemman monesta muusta maasta. Tavoitteena on edesauttaa nuorten retiiniitikoiden verkostoitumista,
jakaa kokemuksia ja hyödyllistä tietoa
silmäsairauden kanssa elämiseen. Samalla on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua kongressiin, jossa voi kuulla viimeisimmät uutiset retinitis -sairauksien tutkimuksesta ja tulevista hoitokeinoista.
Majoittuminen tapahtuu aivan keskustan tuntumassa olevassa Domus
Academica -hotellissa (http://www.
hostelacademica.fi) neljän hengen
huoneissa. Perjantai ja lauantaipäivän
kongressi pidetään Finlandia talolla,
joka sekin kävelymatkan päässä keskustasta.
Keskikesän valoisat ja lämpimät illat
ovat tietenkin mitä ihanteellisimmat
retiiniitikoiden, erityisesti ulkomaisten
vieraiden tutustumiselle Helsingin yöelämään.
Pukeutumalla tapahtuman mukaisiin t-paitoihin ja jakamalla retinitis
–sairauteemme liittyvää flyeriä teemme itsemme tunnetuksi ja samalla
luomme ryhmäämme hyvää yhteishenkeä.
Nuorten tapahtuman arvioitu osallistumismaksu on 350 euroa. Se sisältää majoittumisen, ruokailut, osallistumisen kongressiin ja liikkumisen kaupungin liikennevälineissä sekä erilaiset
pääsyliput.
Tapahtuman vetäjinä toimivat nuoret retiniitikot ja näkevät avustajat, joten jos tunnet liikkumisesi epävarmaksi pysyt joukossa varmasti mukana.
Lisätietoja voit kysellä tapahtuman
vastuuhenkilöiltä, jotka Pekka Rantanen (vp.rantanen@nic.fi) ja Marika Turunen (marikaturunen@hotmail.com).
Päivien ohjelma ja muuta tietoa
osoitteessa: http://www.kolumbus.fi/
retinitis/RI2008/congressN_fi.html

Oppikirjat syksyksi tulee
tilata maaliskuun alussa
Peruskoululaisten syksyn 2008 oppi kirjatilaukset Celiaan tulee tehdä maaliskuun 14. päivään mennessä.
1.3. avautuu verkkokauppa osoitteessa www.oppari.fi, josta tilauksia voi
myös tehdä.

Oppiva aineistopankki
Osoitteeseen www.oppiva.fi on perustettu aineistopankki, joka antaa vinkkejä
erityislasten kasvun ja kehityksen tueksi. Sivuston käyttäjiksi toivotaan yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, jotka haluavat
antaa oman tietonsa ja kokemuksensa
jakoon. Sivuilla voi esitellä lapsen kehitystä tukevia leluja ja tuotteita. Tutustu,
kertytä ja hyödynnä Oppiva-aineistoja.

Espoon seurakuntien
näkövammaistyö
Haluatko jutella parisuhteestasi, perheesi elämäntilanteesta, vanhemmuudesta? Joskus helpottaa, kun keskustelee jonkun perheen ulkopuolisen henkilön kanssa? Voit tulla keskustelemaan
joko parina tai yksin.
Olen näkövammaistyön diakonissa,
perheterapeutti, esh, Tarja Huttunen, Espoon seurakuntayhtymästä. Työhöni
kuuluu osaltaan henkilökohtaiset ja parikeskustelut. Vastaanottoni on Espoon
keskuksessa, junaradan varressa, os. Espoon seurakuntayhtymä, Kirkkokatu 1,
02771 Espoo. Voit soittaa ja kysyä lisää.
Puuhataan
Lapsille ja nuorille Puuhapäivät la 2.2.,
8.3., 5.4., 10.5. klo 11–14.30 Leppävaaran nuorisotilassa Nooan Parkissa, Lintuvaarantie 21. Ilmoittautumiset Tarja Huttuselle
Tarvitsetko ulkoilukaveria?
Tarvitsetko itsellesi ulkoilukaveria tai
ystävää, joka tulee kotiisi sinua tapaamaan. Hän voi olla apunasi myös asioilla
käydessäsi, retkillä ja leireillä. Kysy lisää
Tarja Huttuselta.
Tarja Huttunen p. 8050 2340.
Osoite: Kirkkokatu 1, 02770 Espoo.
Sähköposti: tarja.huttunen@espoonseurakunnat.fi.
www.espoonseurakunnat.fi/
seurakuntatyö/diakonia/vammaistyö
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Lupauksista tekoihin

Vuoden vaihtuessa tein uudenvuodenlupauksia, kuten varmasti niin moni
muukin suomalainen. Lupasin opiskella
ahkerasti ja ainakin yrittää korottaa numeroita, kun on peruskoulun viimeinen
kevät käynnissä. Sen lupauksen olen tähän mennessä ainakin pitänyt melko
hyvin, en ole jättänyt yksiäkään kotitehtäviä tekemättä – lukuun ottamatta sitä aikaa, kun olin kipeänä. Minä myös
lupasin olla vähintään kaksi kuukautta
karkkilakossa. Sekin lupaus on pitänyt,
kun ensimmäinen kuukausi on yli puolen välin.
Kyllä tähän vuoden vaihtumiseen mukavampiakin asioita kuuluu (en laske
opiskelua ja karkin syömättömyyttä järin mukaviksi asioiksi). Minä aloitin uuden harrastuksen. Olen käynyt nyt kolme kertaa Keravalla aikidoharjoituksissa. Seurassa oli aikaisemmin jo yksi vaikeasti heikkonäköinen, jolla on musta
vyö. Silti kynnys täysin sokeana aikidon
harrastamisen aloittamiseen oli melko
suuri. Minulla ei ollut kunnon tietoa siitä, miten aikido sopii täysin sokolle, kun
on lyöntejä ja miekan- ja kepin kanssa
huitomista.
Jani Kalulunki, näkövammainen judoka ja viime vuoden Euroopan mestari, oli valmentajansa kanssa vetämässä meidän Helsingin Sporttis-kerhos-
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sa judoa. Kerhon lopussa kysyin Janilta, kumpi minun kannattaa aloittaa; aikido vai judo. Vastaukseksi hyvinkin suulaalta judokalta sain: ”Tietysti!” Kumpaakohan lajia hän mahtoi tarkoittaa? Myöhemmin Jani vielä kehotti minun kokeilemaan aikidoa, kun judoa olin jo muutaman kerran kokeillut. Niin minä sitten
uskaltauduin ottamaan yhteyttä keravalaiseen aikidoseuraan ja kysymään, pärjäisinkö täysin sokeana siellä pelottavien, näkevien aikuisten joukossa alkeisryhmässä, joka aloitti pari päivää myöhemmin.
Ensimmäisiä aikidoharjoituksia edeltävänä päivänä ilmoitin vain äidilleni,
että: ”Ei kai sua haittaa, jos mä aloitan
huomenna aikidon?” Olin siis ottanut
seuraan yhteyttä kysymättä ensin äidiltäni, saanko aloittaa kyseisen lajin harrastamisen. Se oli ensimmäinen kerta,
kun oikeasti otin yhteyden ventovieraaseen henkilöön ja ilmoittauduin johonkin ryhmään, josta yksikään ei ollut minulle ennalta tuttu.
Jännitin ensimmäisiä harjoituksia niin,
että heräilin edellisenä yönä vähän väliä.
Miten ryhmä suhtautuisi minuun? Mitä jos niillä on jonkin sortin asennevamma sokeuttani kohtaan? Alkeisharjoitusten vetäjä kyllä sanoi minulle, että hän
pitää sokeuttani vain mielenkiintoisena

haasteena itselleen ryhmän vetäjänä ja
toivotti minut lämpimästi tervetulleeksi
ainakin kokeilemaan lajia. Mutta minua
pelotti muiden suhtautuminen. Yksin
sokkona outoon porukkaan meneminen ei ole ollut vielä ikinä niin helppoa,
mitä se tuolloin oli. Eikä se silloinkaan
helppoa ollut. Jännitin tuhottomasti, sillä Eerolantien dojo, aikidon harjoituspaikka, ei ollut minulle lainkaan tuttu tilana etukäteen.
Pyysin äidiltä, että voisimmeko me
mennä dojolle ennen harjoituksia hieman katselemaan paikkoja. Niin me sitten teimme. Dojon sisätilat olivat hyvin
suoraviivaiset, niin yksinkertaiseen tilaan harvoin törmää. Seurassa aikaisemmin harjoitellut näkkäri esitteli minulle salin, jossa tatami sijaitsi, häntäkään
en tuntenut ennalta. Hän myös opetti
minulle muutaman ranteen venytysliikkeen, joita tehdään jotakuinkin jokaisten harjoitusten alussa.
Minun on vain todettava, että onneksi uskalsin lähteä mukaan. Aikido on hyvin hauska japanilainen itsepuolustuslaji, jossa ei ole tarkoitus vahingoittaa vastustajaa vaan pyrkiä poistamaan tämän
hyökkäyshalu. Lähes koko ajan ollaan
kontaktissa harjoituskaveriin, joten laji
sopii myös näkövammaisille.
Henkilökohtaisesti uuden harrastuksen aloittamisessa suurin kynnys oli varmaankin uudet ihmiset ja se, miten he
suhtautuisivat minuun. Mutta onneksi aikidon aloittaminen tuli melkein kuin
nopeasta päähänpistosta, en ehtinyt
jännittää aloittamista liikaa etukäteen.
Olin kuitenkin jo syksyllä katsellut läheltä aikidoseuraa ja pohtinut, että tuo laji voisi olla mukava. Silloin vielä ajattelin,
etten uskalla mennä sinne yksin ja yritin
saada isoveljeni mukaan. Häntä ei kiinnostanut, joten pakko oli yrittää uskaltaa. Ja sen enempää ajattelematta laitoin sähköpostia harjoitusten vetäjälle
ja lähdin porukkaan mukaan.
Tästä lähtien on varmasti helpompaa
ottaa kontaktia uusiin, outoihin näkeviin
ihmisiin ja lähteä ainoana näkövammaisena johonkin joukkoon. Kun kerran sen
on jo tehnyt suht helposti, niin pakko
sen on olla tulevaisuudessa helpompaa.
Ronja Oja
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Terveiset Johannalta
Nimeni on Johanna Maatiala ja olen 11vuotias sokea tyttö Helsingistä.
Näköni alkoi heikkenemään kun olin
6-vuotias. Nykyään näen enään valoa ja
heikosti hamoja, värejä en erota enää ollenkaan.
Meillä on oma koira, sen nimi on Caro.
Se on 2-vuotias ruskea labradorinnoutaja. Se on innokas poikakoira. Siitä ei tule
opaskoiraa, se on tavallinen perhekoira.
Tykkään ratsastuksesta ja osaan vähän
ratsastaa. Mun lempiponi on Rölli Tuomarinkylän kartanon hevostalleilla. Se
on rauhallinen iso poni.
Kurjinta näkövammassa on se, kun kaverit vähentyi. Kun olin 3. ja 4. luokalla minut jätettiin välitunneilla yksin istumaan penkille. Luokkakaverit vei minut sinne istumaan ja menivät itse alapihalle leikkimään. Minulla oli tylsää välitunneilla, kun ei ollut kavereita. Nyt olen
5. luokalla Karviaistien erityiskoulussa ja
nyt minulla on siellä yksi Inari-niminen
kaveri ja meidän luokalta yksi Tiia.
Olen saanut uusia kavereita Jyväskylän näkövammaisten koululta, joidenka
kanssa soitellaan usein. Täällä Helsingis-

sä minulla on kavereita, joita olen saanut Sporttiksessa ja Oo mun kaa-kerhossa.
Välillä on tylsää kun vanhat koulukaverit ei käy meillä enää eikä ne soita enää. Jyväskylän koulun tukijaksot on
tosi kivoja. Siellä on kivaa, kun on kavereita joka ilta.
Minusta tulee isona bändin akustisen kitaran soittaja. Siinä bändissä on
myös mun yksi kaveri, joka on basisti
ja toinen kaveri on sähkökitaransoittaja. Sitten kun olen iso aion ostaa mäyräkoiran. Jos minusta ei tule kitaristia, niin
sitten minusta tulee isona vaatesuunnittelija ja ompelen vaatteita ystävilleni ja
myyntiin.
Tammikuussa 2008 me lähdemme lomamatkalle etelään ja sinne tulee mukaan ystäväni Pinja, Roosa ja Elisa perheineen. Hekin ovat näkövammaisia.
Olimme olleet kerran aikaisemminkin
heidän kanssa etelässä ja kivaa oli. Odotan tulevaa lomamatkaamme innolla!
Toivotan Onnea Vuodelle 2008 kaikille tutuille ja muillekin!
Johanna Maatiala

Kerho 13–18 –vuotiaille
Iiriksessä

Nyöripäivä, Iiriiksessä 8.3.

Kesän leirit

Onko Nyöri pyörinyt mielessä? Tule jakamaan ja saamaan juttuideoita, käytännön vinkkejä, teknistä tietoa tai visioita
siitä, mitä Nyöri voisi olla. Oletpa vanha
konkari tai ensikertalainen: Nyöri-päivä on oikea paikka, jos aihe vain kiinnostaa! Ilmoittautumiset 24.2. mennessä
nuorisotoimeen. Tilaisuus on maksuton
ja osallistujien matkakulut korvataan
julkisten kulkuneuvojen mukaisesti.
Nuorten äänilehti Nyöri ilmestyy 11
kertaa vuodessa cd:nä. Lehden tilaushinta on 10e/vuosi. Lehden voi tilata
nuorisotoimesta tai kotisivuilla www.
nkl.fi/nuoret olevalla tilauslomakkeella.

NKL nuorisotoimi järjestää kesällä kaksi leiriä. Ensimmäinen pidetään Pieksämäellä 30.6.-6.7. ja toinen Tampereella
9.-13.7. Leirimainokset ilmestyvät maaliskuun lopussa ja ne on luettavista netistä toimintakalenterista www.nkl.fi/
nuoret sekä liiton Nyöri ja Airut lehdistä.
Mainos lähetetään automaattisesti kaikille vuoden 2007 leireille osallistuneille ja sen voi myös tilata itselleen nuorisosihteeriltä. Ilmoittautumislomakkeen
saa joko nuorisotoimesta tai nuorisotoimen kotisivulta. Ilmoittautumisaika leireille päättyy 13.5.2008.
Kaikki nuorisotoimen tapahtumat on
tarkoitettu 12-30 –vuotiaille ellei mainoksessa toisin ole mainittu. Nuorisotoimen yhteystiedot: Jutta Kivimäki, jutta.kivimaki@nkl.fi tai (09) 3960 4653 /
050 596 5022.

Keväällä starttaa uusi kerho Oo mun kaa
–kerhon jatkeeksi Iiriksessä (os. Marjaniementie 74). Ensimmäinen kokoontuminen on 18.3. klo 18.00–20.00. Muut
kerrat ovat 15.4. ja 13.5. Tervetulleita
mukaan ovat kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat 13–18 –vuotiaat nuoret. Ensimmäisellä kerralla päätetään mitä kevään ja seuraavan syksyn aikana kerhossa tullaan tekemään. Lisätietoja NKL:n
nuorisotoimesta.

Kokkikurssi 11.-13.4.
Lisää tietoa kurssin sisällöstä voi lukea
nuorison kotisivuilla olevasta toimintakalenterista www.nkl.fi/nuoret. Kurssin
hinta on 60e sisältäen ohjelman, matkat julkisilla kulkuneuvoilla sekä täysihoidon. Ilmoittautumiset 25.3. mennessä nuorisotoimeen.
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Oo mun kaa! -kerhon kuulumisia Oulusta
” Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, oi,
jospa oisit ollut mukana…”
Me kerhonohjaajat Jaana, Elli, Paula ja Marjukka olemme saaneet viettää
mukavia hetkiä kerholaistemme Henrin,
Pinjan ja Miian kanssa. Syksyn viimeisellä kerhokerralla joulukuussa vietimme
pikkujouluja ja päätimme kirjoittaa kuulumisiamme Silmäterä-lehteen. Meillä on pieni kerhoporukka, joten yhdessä
keksimme kaikenlaista kivaa. Syksyn ensimmäinen kerhokerta syyskuussa jännitti meitä kaikkia ja me ohjaajat olimme varmaan kerholaisiakin enemmän
jännittyneitä, sillä olimme ensimmäistä
kertaa tekemisissä näkövammaisten lasten kanssa. Ensimmäisen kerran ohjelmana meillä oli tutustumisleikkejä. Tämä kerhokerta vapautti kaikki jännityksestä ja seuraava kerta tulikin eteen aivan yllättäen. Onneksi olimme suunnitelleet kerhokerrat jo valmiiksi ja ohjelmanamme oli lokakuinen ruskaretki Ainolan puistoon. Kävelimme sinne yhdessä ja vietimme jonkun aikaa ulkoillen. Ilma oli kuitenkin hieman kolea, joten eväät söimme sitten kerhotilassa. Marraskuussa askartelimme kerhossa itsenäisyyspäiväkynttilät ja mietimme joulukuussa olevia pikkujouluja. Jokaisella kerhokerrallamme olemme ehtineet leikkiä yhdessä erilaisia leikkejä ja
jutelleet mukavia. Yksi suosikeista on ollut Kapteeni käskee -leikki, jossa kapteeni on teettänyt mitä hassumpia juttuja.
Eräällä kerhokerralla Jaana teki lapsille sadutuksen. Tässä sadutuksen tulos.

Lumiakka
Miia teki lumiakan. Lumiakka oli iso. Oli
yö ja enkeli tuli ja taikoi sen eläväksi. Lumiakka lähti tansseille ja hurmasi Seppo-lumiukon. Lumiakka ja Lumiukko alkoivat tanssia. Yhtäkkiä paikalle pyyhälsi ihmislapsia. `Voi miten te voitte olla eläviä`, ihmettelivät lapset. `Se oli talven taikaa `, sanoivat lumiukko- ja akka, mutta me emme ole ikuisesti eläviä,
mutta talvella muutumme taas eläviksi. Aamun tullen he päättivät lähteä ko-
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ko konkkaronkka tekemään lumilinnaa
ja he tekivät satulumilinnan. Sen pituinen se.
Tällaisia sadutuksia ja satuja voi jokaisessa kerhossa kirjoittaa, sillä lapsilla on
erittäin vilkas mielikuvitus. Ainakin meidän kerhossa lapset ovat tykänneet saduista ja pyytäneet usein meitä kirjoittamaan adjektiivisatua. Viimeisellä kerhokerralla teimmekin sellaisen.
Pikkujoulukerralla joulukuussa leivoimme yhdessä pipareita ja herkuttelun lomassa Jaana ja Elli haastattelivat
kerholaisia. Haastattelussa Pinja, Henri
ja Miia kertoivat tulevansa kerhoon kivalla ja hyvällä mielellä. Henrin ja Miian mielestä mukavinta on ollut luontoretki, jonka teimme Ainolan puistoon ja
Pinja on tykännyt kaikenlaisesta leikkimisestä kerhossa. Tulevilta kerhokerroilta he odottavat leikkejä ja askartelua,
pitseriassa ja uimassa käyntiä. Pyrimme toteuttamaan kerhokerrat aina lasten toivomusten mukaan. Keväällä ohjelmassamme on sekä leikkejä että askartelua ja pitseriassa käynti. Uintikertaa emme valitettavasti pysty toteuttamaan, joten sen tilalta on odotettavissa mukava vierailu poliisilaitokselle. Vapaa-ajan harrastuksista esille nousi jokaisella tv:n katselu, minkä lisäksi Pin-

ja pulkkailee ja soittelee kavereilleen,
Miia piirtelee ja Henri käy pyörällä kavereidensa luona. Kuten jokaisella meistä, myös näillä kerholaisilla on ovat haaveammattinsa; Henri haluaa isona autokuskiksi, Miia terveydenhoitajaksi ja
Pinja taiteilijaksi.
Pikkujoulukerran päätteeksi kirjoitimme yhdessä adjektiivisadun, joka kertoi pikkujouluistamme. Tästä adjektiivisadusta tuli niin hassu ja hullunkurinen,
että päätimme liittää tämän kerho-artikkeliimme.

Adjektiivisatu
Olipa kerran pörröinen kerhoilta. Kerhossa oli vaaleanpunainen Pinja, hämmästyttävä Miia ja aurinkoinen Henri.
He olivat kaamealla mielellä, koska heillä oli tänään onnelliset pikkujoulut. Tunnelma oli aivan pelottava ja he saivat sinisilmäiset lahjat. Kun kerho loppui,
mieli oli iloisen pörröinen. :)
Tässä on vähän Oulun kerholaisten
mielipiteitä kerhosta ja kerhoon mahtuu
lisää halukkaita. Toivottavasti tämä juttumme ja kivat kuvat pikkujouluistamme innostaisi lisää lapsia kerhomme.
Kaikki ovat tervetulleita!
Aurinkoista kevättä toivottaen, Oulun
kerholaiset kerho-ohjaajineen
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Rokaten
opintiellä
Jazz, rock, pop ja muut kevyen musiikin tyylit tulevat tutuiksi Arlainstituutin muusikon tutkintoa
opiskeleville kolmivuotisten opintojen aikana.

oO

n menossa rockworkshop. Biisit
opiskellaan blokkaamalla korvakuulolta oman instrumentin osuudet
nauhalta. Näin korva kehittyy. Ja kun
sopiva setti on valmis lähdetään keikalle näyttämään taitoja.
- Rock-jazz musiikin opiskelussa
soitetaan paljon korvakuulolta, kertoo musiikkilinjan opettaja Erno Viitanen. -Tavalliseen kouluviikkoon kuuluu melkoinen määrä soittoa: opiskelijat saavat kaksi oppituntia viikossa
pääinstrumenttinsa opetusta, yhden
oppitunnin sivuinstrumentille ja näiden lisäksi yhtye- ja workshopopetusta,
joka siis on soittoa, kahdeksasta kym-
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meneen tuntiin viikossa. Teoria-aineita on noin kymmenen viikkotuntia periodista riippuen.
- Muusikon perustutkinto on 120
opintoviikkoinen ja vastaa konservatoriotutkintoa, ja sen jälkeen voi hakeutua jatkamaan esimerkiksi ammattikorkeakoulujen musiikkitutkintoihin.

Sisäänpääsyriman
on oltava korkealla
Tänään linjan seitsemästä opiskelijasta paikalla ovat Tuomo, Tero, Toni, Mikko ja Olli-Pekka. Kaikilla on
tähtäimessä muusikon ammatti: keikkailua ja opettamista sopivassa suhteessa. Heistä vain Tuomolla on nä-

kövamma, vaikka Arlainstituutin opiskelijat ensisijaisesti ovat näkövammaisia nuoria. Seuraavaksi huomioidaan
muut erityisoppijat ja sen jälkeen niin
sanotut tavikset.
- Kenenkään kohdalla sisäänpääsykynnystä ei madalleta, vaan jokaisella valitulla tulee olla todelliset valmiudet tähän opiskeluun ja tämän jälkeen
myös jatko-opintoihin. Musiikin perustutkinto ei vielä valmista ammattiin,
eikä kaikille muusikoille ole töitä: siksi riman on oltava korkea. Viime vuoden hakijoista vain kaksi pääsi sisään,
Viitanen kertoo.
- Toinen valintakriteeri on se, että kaikille pitää löytyä bändi; ei voida
siis ottaa sisään seitsemää rumpalia sa-
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mana vuonna. Tällä hetkellä meillä on seitsemän opiskelijaa joista kaksi rumpaleita, kolme kitaristia sekä yksi basisti ja laulaja (kuusi miestä ja yksi nainen), ikäjakaumaltaan
kahdenkymmenen molemmin puolin.

Muusikon elämässä
on eri rytmi
Arlan muusikkolinjalaisilla, vaikka ovatkin nuoria, on kaikilla takanaan jo pitkä rupeama musiikin parissa kellaribändeistä musiikkiopisto-opintoihin. Rumpali Toni Tarvainen
ei ole koskaan aiemmin opiskellut musiikin teoriaa, mutta
on ehtinyt heittää jo kolmisensataa keikkaa oman bändinsä
kanssa. Mikko Klemola on soittanut musiikkiopistossa sekä
bändeissä. Olli-Pekka Karppinen tulee taas puhtaasti musiikkikoulutaustalta. Ja kaikkea tältä väliltä.
- Todellinen opiskelu alkaa vasta tämän jälkeen, sanoo Toni, jolle koulunkäynti on aiemmin ollut vain välttämätön paha. Hän hakee Arlasta myös vahvuutta perusaineiden opiskeluun päästäkseen jatkamaan opintojaan.
Näyttää siltä, että porukka on hitsautunut hyvin yhteen,
niin kuin pitääkin, kun yhdessä soitetaan. Osa linjan opiskelijoista asuu myös Arlainstituutin asuntolassa. Vaasalainen
Tuomo Suonia pitää asuntolameiningistä. ”En kommentoi”,
vastaa puolestaan Tero Anttonen kysyttäessä asuntolaelämän
viihtyisyydestä.
Arlan pojille musiikki on elämäntapa, jonka eteen uhrataan paljon. Keikkamuusikon elämä ja aikataulut ovat erilaiset kuin useimmilla muilla.
- Keikkoja on harvemmin kahdeksasta neljään. Tyttöystävältä saa tästä aika usein palautetta, sanoo Toni.
- Hei, ja meitä saa tilata keikoille!

Muusikkolinja
pähkinänkuoressa
Arlainstituutin muusikon koulutuksessa tavoitteena on
luoda ammattitaito työskentelyyn muusikkona yhtyeessä, joka keikkatyöllä luo työllistymismahdollisuuden joko
koko- tai osa-aikaisesti. Musiikkilajina on rytmimusiikki,
kuten pop, rock, tanssi ja jazz.
Muusikon tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea jatko-opintoihin mm. ammattikorkeakoulun muusikon (AMK) ja musiikkipedagogin opintoihin.
Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat
opinnoissa erityisiä opetusjärjestelyjä tai tukea, ensisijaisesti kuitenkin näkövammaisille ja toissijaisesti muille erityisryhmille. Vapaille paikoille voidaan ottaa ilman erityisperustetta.
Opiskelijaksi valintaan edellytetään lisäksi riittävää aikaisempaa musiikillista harrastuneisuutta, kuten musiikkiopintoja ja soittimen perussoittotaitoa, soveltuvuustestin perusteella todettavaa musikaalisuutta, valintatilaisuudessa erikseen sovittavien kappaleiden esittämisnäytettä sekä tarvetta työllistävään koulutukseen.
Lisätietoja: www.arlainst.fi/muusikko.htm

Pistenuotit Celia-kirjastossa
Celian kokoelmassa on 559 pistenuottia. Kokoelma on muodostunut käyttäjien toiveiden mukaan eli nuotteja pianolle on
168, laulumusiikkia 113, viihdemusiikkia, pääosin ikivihreiden
ja iskelmien nuotteja 22, liturgista musiikkia 15, nuotteja vilulle
12, harmonikalle 10, huilulle 10. Llisäksi kokoelmassa on muutamia kansanmusiikin nuotteja, urku-, kitara ja kantelenuotteja jne.
Viime aikoina on tuotettu teoriakirjoja, nuotteja jollekin instrumentille, helppoja pianokappaleita, lauluja ja laulukirjoja.
Vuonna 2006 lainattiin yhteensä 76 nuottia, yleensä lainaus
kuukaudessa on vain 1-3, huippusesonkina syys-lokakuussa
lainaus voi olla jopa 8-10 kappaletta.
Kirjaston tiedossa on 51 pistenuottien käyttäjää, mutta vain
murto-osa on lainannut nuotteja viime vuosina. Tarvittaessa kaukolainataan muiden näkövammaisten kirjastojen pistenuotteja.
Myös pistenuotit tulevat omakirjalainaukseen eli jokaiselle
asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kopio. Tällä hetkellä arkistossa olevat nuottien tiedostot on tehty arkeille, joihin mahtuu 40 merkkiä – tämä käytäntö tulee jatkumaan. Pistenuot-

32

tien sidoksiin valmistetaan kierreselkä käytettävyyden vuoksi
Omakirjalainaukseen tulevat pistekirjat ovat taas A4-kokoa
olevia vihkoja, joissa yhdellä sivulla on 30 merkkiä.
Tanskan pistenuottiprojekti
Tanskan näkövammaisten kirjasto DBB on vienyt eteenpäin
pistenuottiprojektia, jossa vanhat sinkkilevyt konvertoidaan
tiedostoilla oleviksi pistenuoteiksi. Pistenuotit tulevat olemaan
arkistossa, johon DBB antaa käyttöoikeuksia näkövammaisten
kirjastoille ja muille laitoksille, jotka sitten tulostavat ne pistetulostimella. Arkistossa tulee olemaan aluksi noin 2.500 pistenuottia. Arkistoon otetaan myös muiden maiden kirjastojen tuottamaa aineistoa, esim. suomalaista musiikkia, varsinkin
lauluja. Toiminnan on arvioitu alkavan vuonna 2008.
l Lisätietoja englanniksi:
http://www.dbb.dk/English/braille.asp
lProjektipäällikkö Margit Dühring, sähköposti: mdg@dbb.dk
Celia – Näkövammaisten kirjasto
Katariina Kiiliäinen
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Oikeus oppia nuotit
Sokeiden lasten pistenuottiopetus tai oikeastaan opetuksen puute on ollut viime aikoina
monien vanhempien huolena.
Vaikka korvakuulolta pärjää pitkällekin, ammatillista musiikin
opiskelua ajattelevan on tunnettava myös nuotit.

Ohjelmia ja apuvälineitä
Erno Viitanen kiinnostui nuotinnusohjelmista jo opiskeluaikoinaan PohjoisEnglannissa, jossa hän suoritti Masters-
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pP

istenuotteja pidetään vaikeina, mutta vaikeus riippuu
siitä millä tasolla
liikutaan. On eri asia lukea sinfoniaorkesterin partituuria pisteille muunnettuna kuin esimerkiksi tutustua Ukko Noan nuotteihin, sanoo Arlainstituutin muusikkolinjan opettaja Erno
Viitanen.
Integroitujen pistelukijoiden musiikin teorian opetus on ollut aika lailla vanhempien ja oman koulun musiikin opettajan aktiivisuuden ja innostuksen varassa. Jyväskylän koulun tukijaksoilla pistenuotteja ei ole viime vuosina opetettu.
- Tavallisessa koulussa musiikinopettajaa ei voida vaatia opettelemaan pistenuotteja, mutta jos Jyväskylän näkövammaisten koulu voisi opastaa integroidut oppilaat alkuun, sopivat apuvälineet ja tietotekniikka avaisivat mahdollisuuden opiskella eteenpäin oman koulun tai musiikkiopiston opettajan opa
stuksella. Näin voitaisiin myös huomioida paremmin integroitujen koululaisten yksilölliset tarpeet. Pop-jazz -sukupolvi ei enää välttämättä halua soittaa
Suurta toivelaulukirjaa.
- Meillä Arlassa on järjestetty kesällä
pistenuottikursseja. Ihanne olisi, jos näitä kursseja voisi järjestää parikin kertaa
vuodessa, niin oppilaiden taidot säilyisivät ja kehittyisivät, Viitanen sanoo.

Arlainstituutin muusikkolinjan opettaja Erno Viitanen pitää pistenuottien lukutaitoa tärkeänä sokeiden lasten musiikin opiskelussa.
tutkinnon sävellyksestä. Arlainstituutissa hänellä on ollut tilaisuus hyödyntää
ja soveltaa ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia opetustyössään.
- Notaatio-ohjelmien avulla voidaan
joko skannata tai kirjoittaa nuotteja ohjelmaan tai sitten soittaa kappale koneelle. Ohjelma kääntää ne sokealle opiskeli-

jalle pisteillä luettaviksi tietokoneen pistenäytöltä. Meillä Arlassa ei ole tällä hetkellä yhtään sokeaa muusikko-opiskelijaa, joten meillä on käytössä sähköinen
nuottitaulu, jonne nuotit saadaan joko
mustana valkoisella pohjalla tai valkoisena mustalla, opiskelijan näkötilanteen
mukaan.
n
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Puolan
lasten elämästä
Puolan näkövammaisliiton kuntoutuskeskuksen johtaja, Elżbieta
Oleksiak, kertoo seuraavassa artikkelissaan, miten lasten kouluopiskelu- ja kuntoutusasiat Puolassa on järjestetty.

pP

uolan Näkövammaisten Liiton
(PZN) jäsenistä
10% on lapsia. Puolassa ei ole valtiollista vammaisten tai sokeiden lasten rekisteriä. PZN:in rekisteri on itse asiassa ainoa tiedon lähde tästä aiheesta. PZN:ään kuuluvista lapsista
noin 25% on sellaisia, joilla näkövamman lisäksi on muita kehitysongelmia,
kuten kehitysvamma, CP-vamma, kuulovamma tai pitkäaikaissairauksia.
Viime vuosina on alettu perustaa paikallisia varhaiskuntoutuskeskuksia, mutta niiden toimintaa kohtaavat monet
pääasiassa rahalliset ongelmat. Puolassa ainoa PZN:in valtakunnallinen keskus, joka tekee psykofyysisiä diagnooseja näkö- ja monivammaisille lapsille
sekä järjestää koulutuksia ja konsultaatioita vanhemmille, on Näkövammaisten
lasten kuntoutuskeskus Rudołtowicessa.
On myös joitakin Näkövammaisten lasten varhaiskehityksen tukineuvoloita ja
10 näkövammaisten lasten koulua Opetusministeriön alaisuudessa. Myös Näkövammaisten Lasten Vanhempainyhdistys Varsovassa pitää kahta keskusta.
Lisäksi on myös ammattikouluja neljässä
kaupungissa ja lääkintävoimisteluopistot Lublinissa sekä Krakovassa.
Vaikka Puolassa kaikilla 7 vuotta täyttäneillä lapsilla on perustuslain takaama
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oikeus opetukseen, on olemassa myös
kaiken opetuksen ulkopuolella oleva
7-17-vuotiaiden lasten ryhmä. Nämä
lapset ovat näkö- ja monivammaisia,
joille tarkoitettuja koulutus- ja kuntoutus paikkoja ei ole eikä myöskään asiantuntijaa, joka kuntouttaisi lasta kotona. Myöskään näkö- ja CP-vammaisille älylliseltä kehitykseltään normaaleille lapsille ei ole paikkoja näkövammaisten lasten kouluissa. Kouluilla ei ole
valmiuksia ottaa vastaan sellaisia oppilaita. Lisäksi näillä lapsilla on todella
usein vääriä diagnooseja kasvatusneuvoloista. Puheentuotto-ongelmat on tulkittu merkiksi kehitysvammasta ja siksi näille lapsille suositellaan usein opiskelua lievästi kehitysvammaisten kouluissa tai yksityisopetusta.

Integraation tuki ei riitä
Toinen ongelma koskee yleisissä kouluissa käyviä näkövammaisia lapsia.
PZN:in rekistereiden mukaan Puolan
peruskouluissa oli vuoden 2006 lopussa
1460 tällaista lasta. Heidän tilanteensa
on erittäin vaikea, koska pääosalla opettajista ei ole tarpeeksi tietoa näkövammaisten lasten didaktiikasta. Menetelmäkoulutusta ja opetusvälineitä on liian vähän. Oppilaiden kuntoutusvälinehuolto on epätyydyttävää niin kalliiden
(esim. pistekirjoituskoneet, tietokoneet

tai luku-TV:t) kuin halvempienkin, yksinkertaisten mutta tosi kysyttyjen välineiden (esim. pistekirjoituskynät, pistekirjoituksen harjoituskuutiot, harpit,
geometrian ja piirtämisen apuvälineet,
sokeiden piirustusvälineet ym.) osalta.
Yhä vakavammaksi ongelmaksi on käymässä pistekirjoituksella ja isolla tekstillä painettujen oppikirjojen saanti lasten ja nuorten käyttöön.
PZN:iin kuuluvista lapsista 10-15%
on täysin sokeita. Sen vuoksi enemmistönä ovat eriasteisesti heikkonäköiset
lapset, jotka tarvitsevat yksilöllisesti valittuja optisia apuvälineitä ja säännöllisiä
näönkuntoutusharjoituksia. Puolassa on
noin 40 tällaiseen kuntoutukseen koulutettua näönkuntoutusohjaajaa. Koulut ja PZN:in piiritoimistot tekevät kuntoutusta. Valitettavasti leikki-ikäisillä ja
yleisiä kouluja käyvillä heikkonäköisillä lapsilla on enintään satunnainen yhteys näönkuntoutusohjaajiin.

Opinnot vetävät puoleensa
Positiivinen ilmiö on se, että korkean
asteen opintoihin hakeutuvien nuorten
määrä kasvaa. Suurin osa opiskelee normaalien opintosuunnitelmien mukaan
normaaliajassa. Opiskelualoina kiinnostavat humanistiset ja sosiaaliekonomiset alat; historia, lainoppi, psykologia, hallinto ja johtaminen. Heti näiden jälkeen tulevat pedagogiset ja kielitieteelliset opinnot. Tietoteknologia ja
optiset apuvälineet ovat tulleet enenevässä määrin näkövammaisten opiskelijoiden avuksi.
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Celian kirjastopalveluiden puhelin- ja kävijäpalvelun aukioloajat uudistuvat vuoden
2008 alusta alkaen.
Palvelemme kaikissa lainaus-, neuvonta- ja ilmoittautumisasioissa:
l maanantaisin 9-12
l tiistaisin 12-17 (kesä ja elokuussa 12-15) (heinäkuussa kävijäpalvelu on suljettu)
l keskiviikkoisin 9-12
l torstaisin 9-12
l perjantaisin 9-12
 	 (09) 2295 2200
Lainauksen puhelinautomaatti (09) 2295 2220 on auki ympäri vuorokauden.
kirjasto@celialib.fi

Jännityskuunnelma netissä

Kuntoutus
ja palvelut kehittyvät
Viime vuosina PZN:n kuntoutukseen
osallistuvien lasten määrä on kasvanut
koko ajan. Kursseja järjestetään laidasta laitaan eri vammaryhmille ja ikäluokille. Kurssien sisältö vaihtelee myös;
kurssit voivat sisältää toimintaterapiaa, liikkumistaitoa, pistekirjoituksen ja
tietotekniikan harjoittelua sekä omatoimisuustaitoja. Myös yksilökuntoutusta järjestetään.
PZN:n tärkeimpiä tehtäviä on opettaa
vanhempia ja alalla työskenteleviä ammattilaisia ohjaamaan näkövammaista
lasta. Alueilla on näkövammaisten lasten vanhempien kerhoja ja yhdistyksiä.
Myös opettajien koulutukseen olisi kysyntää niin kouluissa, joihin näkövammaisia lapsia on integroitu, kuin näkövammaiskouluissakin. Alueellisten keskusten, neuvoloiden ja vanhempien tukikeskusten työntekijöiden opastaminen sekä kuntoutus- ja terveydenhuoltohenkilökunnan neuvonta on osa tätä
työtä. PZN julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää ”Nasze Dzieci” (Lapsemme) -lehteä, joka on suunnattu, vanhemmille, opettajille ja hoitajille, sekä kahta
lehteä lapsille: Pikku säde ja Pikku valo, jotka ilmestyvät sekä piste- että isokirjoituksella.

Elżbieta Oleksiak
PZN Kuntoutuskeskuksen johtaja
Käännös: Dorota ja Juho Kyntäjä
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Viisi naista elää arkista syksyä pienessä opiskelijakodissa töitään tehden ja bilettäen.
Ennen kuin talven lumet ovat ehtineet sulaa, yksi heistä on kohdannut väkivaltaisen
kuoleman.
Kaksi vuotta sitten viisi kuunnelmanteosta innostunutta näkövammaista naista perusti harrastajaryhmän nimeltä Jännärijoutsenet. Päätimme tehdä jotain sellaista, jota
Suomessa tuskin on ennen kuultu varta vasten internetille käsikirjoitetun ja ohjatun
kuunnelman. Syntyi Kateuden talo.
Ilmaisen matkalipun neljän tytön opiskelija-asuntolaan saat linkistä
http://thp.nkl.fi/galleria/kuunnelma.
Käsikirjoitus: Anne Huttunen
Ohjaus: Anne Huttunen ja Riikka Hänninen
Musiikki: Riikka Hänninen
Näyttelijät: Anne Huttunen, Riikka Hänninen, Mira-Maria Håkanson, Satumaria Kurru
ja Satu Linna
Kutkuttavaa kuuntelumatkaa!

Ostetaan pisteaapisia
Aapisten kehittymisestä kiinnostunut
keräilijä etsii erilaisia pisteaapisia ostaakseen.
Ystävälliset vastaukset
Sisko Vuorinen
09 874 5236, 050 375 7319
sisko.vuorinen@elisanet.fi

Mauno Lehtisestä sosiaalineuvos
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on
30.11.2007 myöntänyt sosiaalineuvoksen nimen ja arvon Näkövammaisten
Keskusliiton toimitusjohtajalle Mauno
Lehtiselle.
Mauno Lehtinen toimi uransa alkupuolella terveydenhuollon tehtävissä,
mm. Sairaalaliitossa, Sitrassa ja Jokilaakson aluesairaalassa. Lehtinen siirtyi Näkövammaisten Keskusliiton talousjohtajaksi vuonna 1987 ja järjestöjohtajaksi 1995. Liiton toimitusjohtajana hän on
toiminut vuodesta 2004.
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Muutoksia Celian aukioloajoissa

Nallekerhon
päiväkirja
Susanne rounikko
Nalle-kerho on 4-6–vuotiaille
näkövammaisille lapsille tarkoitettu ryhmämuotoinen liikkumistaidon harjaannuttamiskerho. Kerhon tavoitteita ovat liikkumistaidon perusvalmiuksien
oppiminen ja vahvistuminen,
kehon ja ympäristön hahmotus,
perusliikuntataidot, sosiaaliset
taidot, omatoimisuuden harjoittelu, opittujen taitojen siirtyminen kerhon ulkopuolelle
ja itsenäisen liikkumisen tukeminen, liikunnan ilon löytäminen ja vahvistuminen sekä vanhempien ja työntekijöiden tietoisuuden lisääminen liikkumistaidosta.
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ampereen Nallekerhoon osallistuu seitsemän lasta. Ensimmäisellä Nalle-kerhokerralla Hippoksen päiväkodin eteiseen tulikin tungosta kun
kaikki lapset vanhempineen ja avustajineen saapuivat päiväkodin jumppasaliin. Tällä kerralla aiheena oli tutustua tiloihin ja toisiimme. Päivän muotona oli ympyrä.
Joka kerhokerta kun olemme päiväkodilla seuraa samaa kaavaa, jotta lapsille tulee tuttu turvallinen tunne. Aloitetaan alkupiirillä, jossa käydään läpi
ketä on paikalla ja leikitään eläinleikki. Eläinleikki menee siten että jokainen lapsi saa pehmoeläimen. Kun ohjaaja sanoo eläimen nimen niin se lapsi jolla oli kyseinen eläin tulee äännellä
niin kuin se eläin ääntelee. Jos ohjaaja
sanoo eläintarha niin kaikkien eläinten
tulee äännellä yhtä aikaa. Ensimmäisellä kerralla eläimet olivat hieman ujoja
mutta pikku hiljaa eläimet reipastuivat
ja ääntelivät äänekkäämmin. Eläinleikin

jälkeen esitellään päivän muoto tai aihe. Viimeisenä esitellään päivän askartelu ja sitten siirrytään askartelemaan.
Tämän jälkeen on välipalan vuoro. Välipalapöytiin laitetaan punaiset pöytäliinat, jotka helpottavat vaaleiden astioiden erottamista pöydän pinnasta.
Odotellessaan ohjelman jatkumista lapset saavat tutkia tilaa, leikkiä, pallotella ja tehdä muotopalapelejä. Välipalan
jälkeen seuraa liikuntatuokio. Lopuksi
kokoonnutaan loppupiiriin, jossa aina
on sama loppulaulu ja piirissä jaetaan
reissuvihot mukaan kotiin.
Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi
nalle-kerhon säännöt ja tutustuttiin ensimmäisiin kohokuviin, jotka olivat nalle, ympyrä ja puolikas pallo. Tämän jälkeen esiteltiin päivän askartelu. Jokaisen tuli askarrella nalle ja laittaa nallelle pusero, silmät, nenä ja suu. Välipalan
jälkeen aikuiset siirtyivät täyttämään lupapapereita ja saamaan infoa nalle-kerhosta ja tulevista tapahtumista. Lopuksi
lauloimme piirissä loppulaulun ja lapset saivat nalle-reissuvihot .
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Nalle-kerhon toisella kerralla 23.10. alkupiiri olikin neliön muotoinen. Toisella kerralla saimme tutustua kohokarttoihin ja askartelimme omat pohjakartat
nalle-kerhon tilasta. Lapset saivat viedä
kartat kotiin. Vuorotellen lapset tutki tilasta tehtyä pienoismallia ja sen avulla
etsi tilasta aarteen: purukumin.
8.11.2007 Nalle-kerhoa pidettiin liikuntamaassa. Liikuntamaa oli Pirkkahallissa apuvälinemessujen yhteydessä.
Nallekerholaisilla oli mukanaan vanhempia, isovanhempia ja avustajia. Liikuntamaassa kerholaiset saivat kokeilla
monia erilaisia liikuntalajeja yhdessä aikuisten kanssa ja hiki tuli kaikille.
Temppu ja taito osastolla oli mm.
mahalautoja, pöytäkeilailua, curling,
puhallustikkaa, tasapainoilua. Viereisellä osastolla löytyi 15 metriä pitkä tasapainoilu / pomppurata. Se oli suosittu sekä lapsilla että aikuisilla. Ympärillä
oli mahdollisuus tutustua Maliken tarjoamiin välineisiin. Erityisesti ihastuttiin keinuihin ja lasketteluvarusteisiin.
Sitten sai myös kokeilla mm. sokkopingistä, keilailua, maalipalloa, pyörätuolirugbyä ja pyörätuolikoripalloa, jousiammuntaa, ilma-aseammuntaa ja yleisurheilua kuten kuulantyöntö. Lisäksi sai
pelata golfia ja kokeilla judoa. Liikenneradalla sai ajaa erilaisilla polkupyörillä ja muilla kulkuvälineillä. Hauskaa oli kaikilla ja kerholaiset nauttivat
liikunnasta.
20.11.2007 olimme seikkailemassa
Niihamaan ulkoilumajalla. Timo veti lapsille seikkailun, jossa etsittiin aarteita ja valloitimme vuoria. Tämän jälkeen hiivimme hiljaa yhden mökin luokse jossa olimme kuulleet tontun asuvan.
Täytyi kiivetä korkean aidan yli ennen
kuin pääsimme kurkkimaan mökin ikkunasta sisälle. Kaikki oli kuitenkin vaivan arvoista, osa lapsista nimittäin kuuli tontun olevan mökissä ja muutama
myös näki tontun. Seikkailun aikana keräsimme kuusesta tippuneita pieniä oksia, jotka käytimme askartelussa seuraavassa nallekerhossa. Seikkailun jälkeen
oli makkaranpaiston vuoro. Samalla kävimme läpi ketkä ovat paikalla ja tutustuimme kolmioon. Kolmioteema jatkui
seuraavalla kerralla. Kaikki lapset pääsivät myös vuorotellen Heidin kanssa kii-
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karoimaan erilaisilla kiikareilla ja kotiin
lähetettiin ohjeita, miten kiikarin käyttöä voi harjoitella.
4.12.2007 Nalle-kerhossa vietettiin
pikkujoulut. Aloitimme menemällä piiriin. Tällä kertaa piiri oli kolmiomuotoinen. Ensin kävimme läpi kaikkien
paikalla olevien nimet ja sitten leikimme edelliseltä kerralta tuttua eläinleikkiä. Sen jälkeen seurasi muotojen kertausta. Sitten siirryttiin päivän askartelun. Askartelimme nallelle kolmiomuotoisen joulukuusen Niihaman retkeltä
kerätyistä havunoksista.
Askartelun jälkeen koristeltiin pipareita jotka saimme viedä kotiin kerhon
päätyttyä. Välipalan jälkeen oli vuorossa temppurata. Tämän kerran teemana
oli käsitteet yläpuolella, vieressä, sisällä,
edessä, takana joita opeteltiin liikkuen,
leikkien ja tonttuillen temppurataa pitkin. Loppupiirissä leikittiin herää, herää tonttu –leikki jossa kulkunen piilotettiin jonkun lapsen selän taakse sillä
aikaa kun tonttu nukkui. Tontun herätessä tehtävänä oli kuulon perusteella
löytää kadonnut kulkunen. Sitten laulettiin loppulaulu, jaettiin reissuvihot ja
pikkujoululahjat, joka oli nalleheijastin
ja karkkipatukka.
8.1.2008 Nalle-kerho lähti uimaan ja
lapset saivat tutustua veteen elementtinä, liikkua vedessä ja tietty siinä omatoimisuusharjoitteluakin tuli siinä ohella. Tänä vuonna Nalle-kerho kokoontuu vielä kaksi kertaa ja niillä kerroilla tutustumme löytöpyörään ja valkoiseen keppiin. Lisäksi lasten askartelemiin nalleihin tulee lasten nimet pisteillä. Viimeisellä kerhokerralla tutustumme suoja-asentoihin, suuntautumiseen kuulon avulla, kohotasoon ja rittmuff:iin sekä lukukiveen. Sitten jäämme odottamaan seuraavaa Nalle-kerhoa Tampereelle.
Kerho on Näkövammaisten Keskusliiton organisoimaa, Tays:n kustantamaa
lääkinnällistä kuntoutusta. Kerhon ohjaajina toimivat kuntoutusohjaaja/liikkumistaidon ohjaaja Heidi Haapalehto ja toimintaterapeutti Anne Kotamäki, Tays:sta sekä liikunnan suunnittelija Timo Pelkonen ja lasten aluesihteeri Susanne Rounikko Näkövammaisten
Keskusliitosta. Lisäksi mukana ovat lasten omat avustajat ja lastenhoitaja. n
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Kerta kerralta taitavammaksi

Sokeain lasten
Tukisäätiö
Apurahahakemukset
maaliskuun loppuun
mennessä
Apurahoja voidaan myöntää mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan,
erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin.
Hakemukset 31.3.08 mennessä
Tiedusteluihin vastaa Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 Helsinki
09 321 4132, sok.laptuki@kolumbus.fi

Pentti Kivelä puheenjohtajaksi
Sosiaalineuvos Pentti Kivelä on valittu
Sokeain Lasten Tukisäätiön hallituksen
uudeksi puheenjohtajaksi.
Kivelä pitää säätiön työtä tärkeänä näkövammaisten lapsen ja perheen virkistystoiminnan tukemisessa ja yhteiskunnan palvelujen täydentäjänä. Tämä auttaa perheitä jaksamaan vaativassa arjessa. Myös säätiön apurahoilla tuetaan
tutkimusta ja tiedotusta, joka koituu lasten ja perheiden hyväksi. Muut hallituksen jäsenet ovat Maija Pietilä, varapuheenjohtaja, Sari Kokko, Rilla Aura-Korpi
sekä Katja Kuusela.

Pentti Kivelä.
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Nuori Toimija -koulutuksella liikuntatutoriksi
– lähde mukaan!

Junior Games -kisat Kuortaneella 16.-17.4.2008
Kevään Junior Games -kisat järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla 16.-17. huhtikuuta 2008 näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Kisalajeina ovat maalipallo, uinti, boccia, puhallustikka ja salibandyn taikaviittaturnaus. Ohjelmassa myös avajaiset ja kisadisco. Majoitushinnat Kuortaneella: majoitus aamiaisella 38€/hlö, lounas tai päivällinen 9,50€ ja
iltapala (16.4) 6€ (iltapala varattava ennakkoon ja se on tarjolla klo 19.30-21). Majoitusvaraukset suoraan Kuortaneelle p. 06516 6238/myyntipalvelu. Majoitusvaraukset on voimassa 17.3
saakka nimellä Junior Games.
JG-kisoihin voivat osallistua näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisten kilpailuluokkiin tai avoimeen luokkaan, jossa kilpailevat esim. dysfasia-, ADHD ja autismi-lapset ja nuoret. Yläikäraja on 18 vuotta. Uinnissa kilpaillaan alle 13-vuotiaiden sarjassa (1996 ja myöh. syntyneet) sekä yli 13v (1995-1990 synt.) tytöt ja pojat samassa sarjassa. Kaikissa muissa lajeissa kilpaillaan
yhdessä ikäsarjassa. Kaikki osallistujat saavat Junior Games
-diplomin. Lisäksi 13-18- vuoiaiden sarjoissa (puhallustikka ja
uinti) kolme (3) parasta kilpailijaa palkitaan JG-mitaleilla. Kaikki alle 13-vuotiaat kilpailijat palkitaan JG- osallistumismitalilla. Lisäksi joukkuelajeissa (maalipallo, salibandy, boccia ja uintiviesti) palkitaan 3 parasta joukkuetta JG-mitaleilla ja voittajajoukkueille jaetaan myös voittajapokaali. Junior Games-kisojen
Paras Huutosakki -kiertopalkinto jaetaan kannustavimmalle ja
karnevaalihenkisimmälle ryhmälle. Ilmoittautumiset 14.3 mennessä Junior Games /Harri Lindblom, Kumpulantie 1 A, 000520
Helsinki. Lisätietoja kilpailuista Tuomas Törrönen (09) 3960
4672, 050 408 6152, tuomas..torronen@nkl.fi
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Vammaisurheilujärjestöt (SKLU, SIU ja NKL) järjestävät Nuori Toimija – koulutuksen. Koulutus on tarkoitettu noin alle 19vuotiaille nuorille. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa liikuntatutoreita laaja-alaisen yhteistyöverkoston avulla seuraja yhdistystoimintaan ja harrastekerhoryhmiin. Nuori Toimija
eli liikuntatutor on vammainen nuori, joka haluaa olla mukana
muutenkin kuin harrastajana ja kilpailijana.
Vammaisurheilujärjestöjen toiminnassa tärkeä arvovalinta
on, että itse vammaiset henkilöt osallistuvat toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Koulutus antaa
ltyökaluja vaikuttamismahdollisuuksiin
ltyökaluja toimia ohjaajina, apuohjaajina, valmentajien apuna, huoltajina, kouluttajina, tiedottajina
ltyökaluja toimia leireillä, kilpailuissa, koulutuksissa ja tapahtumissa erilaisissa tehtävissä
Nuori Toimija – koulutus vuonna 2008
l1. osa 28.-30.3.2008 Liikuntakeskus Pajulahti
l2. osa 12.-14.9. 2008 Liikuntakeskus Pajulahti
Koulutus koostuu kahdesta viikonlopusta. 1. ja 2. osien välissä suoritetaan oppimistehtäviä, esim. kesäleiriohjaajana, oman
lajin apuohjaajana, toimitsijana jne.
Jokaiselle osallistujalle pyritään löytämään sopivat työkalut
oman oppimisensa tueksi. Jokaiselle räätälöidään oma oppimissuunnitelma. Koulutuksen tehtävänä on tukea osallistujia
oivaltamaan itse ja toimimaan omien kykyjensä ja taitojensa
mukaisella tasolla. Koulutukseen osallistuva nuorella tulee olla
tukihenkilön, joka toimii henkilökohtaisena ohjaajana nuorelle
koulutuksen aikana.
Koulutuksen hinta on 170€ (sis.2 viikonloppua). Osallistumismaksu sisältää osallistujan ja hänen tukihenkilönsä täysihoidon, ohjelman ja materiaalin. Matkakulut jokainen osallistuja hoitaa itse.
Ilmoittautumiset 29.2.2008 mennessä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: NKL – Näkövammaisten keskusliitto
Tuomas Törrönen, p. 050 408 6152, tuomas.torronen@nkl.fi
SIU – Suomen Invalidien Urheiluliitto
Tiina Siivonen, (09) 6131 9294, 040 833 4869, tiina.siivonen@
siu.fi
Lähde mukaan seikkailuun - Oppimaan, itsenäistymään ja kehittämään itseäsi!
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Marja Liikanen

Opitaan syömään
Syömisasioissa on monissa perheissä huolta.
Näkövammaisten lasten syömistaidot
edistyvät hiljalleen, mutta yleisesti ottaen
voidaan todeta, että synnynnäinen
sokeus tai vaikea heikkonäköisyys selvästi
vaikeuttaa tai hidastaa syömistaitojen
kehittymistä. Silloinkin kun ei ole mukana
muuta syömisenkehittymisen riskiä esim.
keskosuutta, motorisia ongelmia tai
allergisuutta.

nN

äön puuttuminen vaikeuttaa merkittävästi syömisen motivaation edistymistä, haluamista ja tietoa maailman kaikista ihanista syötävistä; puhutaanhan
yleisesti ”silmillä syömisestä”. Haluamisen ja silmillä syömisen lisäksi pois jää näkemisen kautta saatava malli pureskelusta, mukijuomisesta, haukkaamisesta jne., kun lapsi ei näe
vanhempien ja sisarusten syövän samalla kun itse opettelee
syömistaitoja.
Tämän vuoksi on tärkeää, että lapsi saisi sormillaan, nenällään ja suullaan nähdä tavallisia ruokailutilanteita. Lapsen ei
tarvitse syödä tai maistaa tai edes haluta lainkaan, mutta hänen olisi tärkeä tietää, mitä muut perheenjäsenet syövät.
Käytännön ruokailutilanteissa:
- kerrotaan lapselle, mitä kaikkea pöydässä on ja ”puhallellaan” ruokien tuoksuja lasta kohti samalla kun kerrotaan, mitä on tarjolla - autetaan lasta ojentamaan toisille perheenjäsenille syötävää, näin hän saa kokemuksen, että muutkin syövät
hänen seurassaan; tästä voi ihan tehdä rutiinin, ei vain kerran,
vaan kaikilla ruokailukerroilla: ”annapa äidille se leipäpala”
- annetaan lapselle oma haistelu- ja tutkimisannos eteen
ilman vaatimuksia maistamisesta (huom. turvallisuus tärkeää ruoan koon suhteen)
- voidaan ohjata lapsen kädet vanhemman kasvoille tunnustelemaan, miten näkkäriä täytyy rouskuttaa tms.
- iänmukaisesti lapselle voidaan antaa ”oma osuus” namipäivän nameista tms. herkuista, turvallisen kokoisina tietysti - voi olla, että syömisestä tulee haluttavampaa, jos kokee sisaruksen himoitsevan tätä ihmeellistä, outoa asiaa, jota kipossa on
- kerrotaan ruoasta: ”äiti syö perunaa tällaisina palasina,
koitapas kädellä, mutta sinulle pitää vielä muussata, muussataanpas yhdessä näin”
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Kimppakyydin työryhmä: kirjoittaja puheterapeutti Marja Liikanen (kuvassa keskellä) sekä Iiriksen lasten kuntoutuksen väestä kimppakyytiläiset Marja-Liisa Korpela, Eila Tarkiainen, Riitta Laakso ja Sari Tarvonen.

- otetaan lapsi mukaan yhteisiin ruokailutilanteisiin rupattelemaan, syö hän sitten tai ei.
Kaiken kaikkiaan tavoitellaan ruokailutilanteissa mielihyvä-kokemuksia. Ruokailu yhdessä on mukavaa. Sotkeminen ja
sörssääminenkin on tavallista ja tarpeellista tutkimusmatkailua maailmaan. Ruokaa ei ole pakko syödä, mutta silti sitä aina
tarjotaan. Ja koitetaan olla hermostumatta ja pettymättä.
Ruoka-aineallergikoille haaste on erilainen – mutta edellisiä ohjeita voisi soveltaa. Aikuiset voisivat joka ruokailukerralla ”haluta” ja syödä vähän sitä lapsen dieettisapuskaa, että
lapsi saisi ojentaa ruokaa aikuiselle, ja kuulla ja tuntea aikuisen syövän samaa ruokaa. Sokeripalojakin voi syödä yhdessä
ja jutella siitä, miltä se minusta maistuu ja miltä sinusta?
Lopuksi vielä tapahtuma yhdeltä Kimppakyydin kotikäynniltä: Pikku-ihminen äidin avustuksella tarjoili pasteijat koko porukalle - ja sitten koko pöytäseuran ihastukseksi ja ihmetykseksi alkoikin hamuta ja ”nakertaa” omaa pasteijaansa, ensimmäistä kertaa elämässään kai halusi sellaista maistella. Liikuttava hetki!
Miten oikeastaan voisimmekaan ajatella, että lapsi, joka ei
näe, voi tietää, että äiti ja isä ylipäänsä syövät?
Terveisin, Kimppakyydin tiimi Marja, Eila, Riitta, Sari ja
Maikki PS. Jos syömistaidoissa on motorisia ongelmia, pyydä/
vaadi sairaalan puheterapeutilta syömistaitojen ohjausta.
Kimppakyyti-pilottiprojekti on ollut Sokeain lasten tukisäätiön rahoittamana v. 2006-2007 varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi tehty vauvaperhetyökokeilu. n
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lasten kuntoutus

Terveiset Petroskoista
S

eitsemän vuotta on kulunut siitä, kun Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutus aloitti ulkoministeriön rahoitusavulla varhaiskuntoutuksen rakentamisen naapuriimme, Karjalan tasavaltaan. Petroskoihin on saatu kuntoutuspiste. Pienessä huoneistossa näkövammaisen lapsen perhe voi yöpyä ja tavata kuntoutuksen asiantuntijoita, saada tietoa ja tukea, miten toimia
lapsen kanssa.
Asiantuntijaverkosto on laajentunut
ja yhteistyö Sokeainkoulun opettajien,
silmäklinikan lääkäreiden ja Rodnik-kuntoutuskeskuksen ohjaajien ym. ja kanssa on tiivistynyt.
Viimeisen kahden vuoden aikana Petroskoissa oli motivoitunut opiskelijatiimi. Sokeainkoulun rehtori ja vararehtori, sosiaalipedagogisen laitoksen erityisopettaja ja Rodnik-keskuksen psykologi
perehtyivät liikkumistaidon ja päivittäis-
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toimien ohjaamiseen. Venäjällä liikkuminen näkövammaisena on haasteellista. Vuosien varrella olemme vieneet leireille ja kouluun vanhoja ja uusia valkoisia keppejä. Vielä niitä ei paljon näy Petroskoin katuja kulkiessamme, mutta uskomme, että alkuun on päästy.
Kerroimme sokeainkoulun 14-vuotiaalle oppilaalle, miten Suomessa hänen ikäisensä nuori kulkee valkoisen kepin kanssa turvallisesti tutuilla reiteillä. Oppilas kysyi ihmetellen, eikö hänelle naureta. Vastaavanlaisia pohdintoja
tuli eteemme jatkuvasti ja silloin toivoi,
että mukanamme olisi ollut pari reipasta kepinkäyttäjää Suomesta kertomassa omista kokemuksistaan ja itsenäisen
liikkumisen mahdollisuuksista.
Kansainvälinen valkoisenkepin päivä
osui viimeiselle vierailujaksolle ja saimme kutsun sokeainkoulun juhlakonserttiin. Nautimme upeista laulu- ja liikun-

taesityksistä. Yhdessä tekemisen riemu
näkyi lasten kasvoilta. Nämä esitykset
olisivat ansainneet laajemmankin yleisön ja uskomme, että tulevaisuudessa
näistä lapsista vielä kuullaan. Myös Eeva
Sorkkilan ohjaama maalipallo-ottelu herätti nuorissa halun saada lisätietoa lajista, lupasivat tulla vaikka Suomeen haastamaan ikätoverit peliin.
Vanhempainyhdistys on myös osallistunut projekteihimme ja tuonut tietoa
suomalaisesta järjestelmästä. Venäläiset
perheet ovat tässä vasta alkutaipaleella, vanhemmilla ei vain vielä ole samanlaisia mahdollisuuksia yhteyksien luomiseen ja ylläpitoon, vaikka tarve on jo
herätetty. Tulevaisuuteen uskoen, heiltä lämpimät terveiset kaikille yhteistyökumppaneille tänne Suomeen.
Kuntoutusohjaaja, liikkumistaidon
ohjaaja Arja Marila
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Kimppakyyti-pilottiprojektin seminaari 29.2.2008 Näkövammaisten
palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen
auditorio, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
Kohderyhmä: Terveydenhuollon,
kuntoutuksen sekä opetuksen ammattilaiset
KIMPPAKYYTI on Näkövammaisten Keskusliiton Lasten kuntoutuksessa vuonna 2006 käynnistynyt varhaiskuntoutuksen kehittämisprojekti. Projektissa
on lähdetty etsimään uutta tietoa ja uusia työtapoja syntymäsokeiden lasten
ja heidän perheidensä välisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Pilottiprojektissa
on ollut mukana seitsemän perhettä eri
puolilta Suomea.
Miten puuttuva katsekontakti vaikuttaa
lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen kehitykseen?
Tervetuloa kuulemaan asiasta koulutukseemme!
Kurssimaksu: 120 euroa/henkilö sisältäen kahvit ja lounaan
Lisätietoja
Kuntoutusohjaajat Eila Tarkiainen ja Sari Tarvonen, lasten aluesihteeri Riitta
Laakso (09) 396 041/vaihde

Turun lasten aluesihteeri Jatta
Auremaa jää äitiyslomalle
Olen toiminut Rilla Aura-Korven sijaisena 1.4.2007 lähtien. Jään äitiysvapaalle
2.2.2008 ja kolmannen lapsemme odotetaan syntyvän maaliskuun alussa. Tehtäväni ottaa toistaiseksi hoitaakseen
Tampereen lasten aluesihteeri Susanne
Rounikko. Sijaisuuteni Näkövammaisten Keskusliiton Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen lasten aluesihteerinä
on ollut antoisa ja mukava matka. Olen
saanut tavata monia lapsia perheineen
mm. perheleirin, erilaisen koulupäivän,
Sporttiksen, Nalle-kerhon ja Äitien hemmotteluillan merkeissä. Kiitos kaikille
perheille yhteisistä hetkistä ja mukavaa
talven jatkoa!
Ystävällisin terveisin,
Jatta Auremaa
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lasten kuntoutus

Lapsen kasvu ilman katsekontaktia - vuorovaikutuksen haasteet ja tukeminen

Sopeutumisvalmennuskurssit
huhti-elokuu 2008
Huhtikuu
Mitä 3. luokka tuo tullessaan? ( 22170) 7. -9.4. JNK
Heikkonäköisten 2 luokkalaisten vanhemmat
Minä itte (21925) 14. -18.4. IIRIS
2-4-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset perheineen
Vauvakurssi (21674) 21.- 25.4. IIRIS
Alle 2-vuotiaat monivammaiset lapset perheineen
Koulu alkaa (18657) 28. -30.4. JNK
Koulunsa syksyllä 2008 aloittavien sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten omaiset

Toukokuu
Monivammaiset leikki-ikäiset lapset (21682) 5.-9.5. IIRIS
2-5 -vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen
Eskarikurssi (22978) 19. -23.05 JNK
Sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset perheineen

Kesäkuu
Leikistä liikuntaan (21693) 2. -6.06. IIRIS
6-8 -vuotiaat sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset
Kesäkurssi (21694) 9.-13.6. IIRIS
3-5 -vuotiaat näkövammaiset lapset perheineen

Heinäkuu, elokuu
Näkövammaiset 4-8 v lapset ja lasten isät (21689) 28.-1.8. IIRIS
Luukut auki ja menoksi (21697) 4. -8.8. IIRIS
Sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset 10 -14 -vuotiaat lapset
Luukut auki ja menoksi (21695) 4.- 8.8. Lehtimäen Opisto
Perhekurssi heikkonäköisille 7-13-vuotiaille
koululaisille, joilla voi olla myös muita lieviä
liitännäisvammoja
VauvakurssI (21673) 18.-22.8. IIRIS
Alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset perheineen
Hakeutuminen kursseille kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssin kustantaa
Kela (kurssinumero suluissa), terveydenhuolto tai sosiaalitoimi.
Kurssipaikkalyhenteet
JNK, Jyväskylän näkövammaisten koulu, Jyväskylä
IIRIS, Kuntoutus-Iiris, Helsinki
Lehtimäen Opisto, Lehtimäki
Tiedustelut: (09) 3960 4531
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Iloinen juhla Tallinnan
Helen koululla

Vahvat naiset, vararehtori Olga Ilgina Helen koulusta ja toiminnanjohtaja Raissa Keskküla Eestin näkövammaisten tukiliitosta ovat molemmat olleet mukana alusta asti kehittämässä Tallinnan näkövammaisopetusta.

Kilpailukutsu: ”Hyvä, me!”
Erilainen perheeni - voimavarani, rikkauteni.
Hyvä, meidän perhe!Haasteet ja ilot, joita erilaisuus on tuonut
elämääni.Minun tarinani.
Aihe
Väestöliiton Perheverkko auttaa ja palvelee lapsiperheitä monin tavoin. Kymmenen vuotta täyttävän Perheverkon juhlavuoden 2008 teemana on perheiden monimuotoisuus. Teemaa nostetaan esiin kirjoitus- ja valokuvakilpailulla, jossa kerätään perheiden kokemuksia pitkäaikaissairaudesta ja vammaisuudesta, arkipäivän erityisistä haasteista ja ilon lähteistä. Parhaat työt kootaan julkaisuksi.
Jokaisen perheen kokemukset ovat ainutlaatuisia ja tärkeitä. Kilpailun kautta perheille avautuu mahdollisuus kertoa elämästään ja tuoda usein unohdettukin äänensä kuuluville.
Oman elämänkokemuksen jakaminen muiden kanssa on arvokasta. Samalla voi paitsi tukea muita samassa tilanteessa olevia myös auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä, mistä voimavarat
ja huumori kumpuavat vaikeinakin aikoina.
Osallistu!
Kilpailuun voit osallistua kuvalla tai tekstillä. Kilpailuun voivat
osallistua:

Tallinnan näkövammaisopetus vietti 15-vuotisjuliaan Heleni Kool’illa, jossa saman katon alla opiskelee näkövammaisia, kuurosokeita ja näkö-monivammaisia lapsia. Saman katon alla toimii myös näkövammaisten lasten päiväkoti ja kuntoutuskeskus. Lämminhenkiseen juhlaan osallistui niin koulun henkilökunta, vanhempia, kaupungin ja lastensairaalan
edustajia, rahoittajia ja muita yhteistyötahoja. Ja tienkin itse lapset, jotka musiikin opettajansa johdolla olivat valmistaneet Helen Kellerin elämänkerran innostaman upean musiikkiesityksen. Suomalaisista yhteistyökumppaneista olivat mukana Näkövammaiset lapset ry, Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutus sekä Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

Vanhemmat, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus
Nuoret ja aikuiset, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus
Vanhemmat, joilla on pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi
Nuoret tai aikuiset, jotka ovat varttuneet pitkäaikaissairaan tai
vammaisen lapsen ”terveenä” sisaruksena
Nuoret tai aikuiset, jonka vanhempi tai vanhemmat ovat olleet
pitkäaikaissairaita tai vammaisia
Kuvien ja tekstien tyylilajit: Tyylilaji on vapaa. Kirjoita tarina,
novelli tai vaikka runo. Valokuva voi kertoa perheen elämästä,
tunteista, tunnelmista, tapahtumista.
Aikataulu
Keräämme kirjoituksia ja kuvia vuoden 2008 alusta toukokuun
loppuun. Kirjoituksia tai otteita niistä sekä kuvia voidaan julkaista Väestöliiton ja kilpailun yhteistyökumppaneiden kotisivuilla. Väestöliitto pyrkii tuottamaan saadun aineiston myös
kirjalliseksi julkaisuksi.
Kilpailuohjeet ja lisää tietoa kilpailusta osoitteessa:
www.vaestoliitto.fi/pikkulasten_vanhemmat
Väestöliitto toteuttaa kilpailun yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean ja Kamera-lehden kanssa. Lisätietoja: Väestöliiton
Perheverkko projektikoordinaattori Minna Oulasmaa (09) 2280
5233, 050 363 4359
minna.oulasmaa@vaestoliitto.f

Eläinten valtakunta
– kuvia näkeville, käsille ja näkeville käsille
Tia-Nina Munnen näyttely Eläinten valtakunta Galleria Espoonsillassa 1.-19.4.2008 Espoossa.
Avoinna: ti - pe klo 9 - 12.30 ja 14 - 18, la klo 12 - 16, su suljettu.
Avajaiset 1.4.2008 klo 15-19. Tervetuloa!
Näyttely on värikäs ja satumainen kokonaisuus, jossa tarinataulujen pikku eläimet filosofoivat elämän menoa. Erityisesti näkövammaisia lapsia ajatellen osa tauluista on tunnusteltavia ja kaikki taulut ovat pistekirjoitettuja.
Näyttelyyn sisältyy myös toiminnallinen osuus, jonka tavoitteena on avata taulujen sisältöä ja kannustaa omaan tekemiseen.
Ryhmävaraukset: puh. 0440 556918
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piirros: johanna maatiala

Oheisella palvelulomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterä-lehden tilauksen.
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki. Liittymiset ja
tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, faxilla (09) 752 4115 tai sähköpostilla nlt@silmatera.fi.

Palvelulomake
T I L A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
L I I T Y N J Ä S E N E K S I 17 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun)
Näkövammaisen lapsen nimi ja syntymäaika
Jäseneksi liittyvän/vien vanhemman/pien nimet
Osoite
Puhelin josta tavoittaa päivisin
Sähköposti
L I I T Y N K A N N A T U S J Ä S E N E K S I 34 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy kannatusjäsenmaksuun)
Nimi
Osoite
Puhelin josta tavoittaa päivisin
Sähköposti
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SUOMESSA
PELIEN HEDELMÄT MENEVÄT
REILUSTI JAKOON.

Suomi on siitä hieno maa, että kolikolla saa peli-iloa ja hävitessäänkin hyvän
mielen. Pelivoittovarat RAY ohjaa kansalaisjärjestöille, jotka puolestaan
auttavat suomalaisia pitämään paremmin huolta itsestään ja toisistaan.
Näkövammaiset lapset ry saa tänä vuonna RAY:ltä
160 000 euroa avustusta tärkeään työhönsä.

