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Ensitiedon antaminen vaatii osaamista
Irlannissa on laadittu suositus siitä, miten ammattilaiset
kertovat perheelle lapsen olevan vammainen. Suositus
tukee ammattilaisia ensitiedon antamisessa ja perheiden
tukemisessa. Irlannissa suositukset ovat käytössä kaikissa
sairaaloissa, joissa hoidetaan lapsia. Lue lisää: www.informingfamilies.ie.

Vammaisten maahanmuuttajien
tukikeskus Hilma
Hilma tarjoaa:
n Neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluiden ja -etuuksien
hakemisessa ja lomakkeiden täyttämisessä
n Tietoa kuntoutus-, opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksista
n Tiedotus- ja koulutusmateriaalia vammaisten maahanmuuttajien oikeuksista ja tilanteesta Suomessa usealla eri
kielellä
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Näkökulmia vammaisuuteen
Mitä tarkoittaa Deaf Gain? Miten vammaiskäsitys on kehittynyt Keski-Aasiassa, Somaliassa ja Suomessa? Miten
ylläpidetään sitkeää käsitystä siitä, että vammattomuus
on vammaisuutta parempaa?
Artikkelikokoelma Näkökulmia vammaisuuteen (2012)
kokoaa yhteen kokemuksia, aktivismia ja tutkimusta. Kirjan 11 artikkelia kertovat vammaisten ihmisten syrjinnän
todellisuudesta - ja tarjoavat uusia näkökulmia syrjinnän
vastaiseen työhön.
Kriittiset puheenvuorot rohkaisevat keskustelemaan ja etsimään keinoja ihmisten moninaisuutta kunnioittavan yh-

teiskunnan rakentamiseen. Julkaisuun
ovat kirjoittaneet
useat alan asiantuntijat ja sen ovat toimittaneet Hannaleena Pölkki ja Tiina Oikarinen.
Näkökulmia vammaisuuteen on luettavissa netissä www.tukikeskushilma.fi.
Painoversioita voi tilata tiedotus- ja koulutuskäyttöön ilmaiseksi osoitteesta info@tukikeskushilma.
”Ihminen” piirros Solina
fi. Kerro tilatessasi
käyttötarkoitus ja osoitteesi.
Artikkelikokoelma tulee syksyllä 2012 Celia-kirjaston valikoimaan.
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Espoo koordinoi näkövammaisten, Helsinki kuulovammaisten ja Vantaa liikuntavammaisten osaamisverkostoa
yli kuntarajojen.
Pääkaupunkiseudulla toimivat koordinaattorit
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Koordinaattori Eeva Korhonen
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Hyvä tuote
tarjolla

S

ähköposti toi viestin, joka alkoi näin: ”Arvoisa Näkövammaiset
lapset ry -yrittäjä! Tiedätkö mitä yhteistä on lähes kaikilla menestyneillä yrityksillä?” Kiinnostavaa – mitähän hyvää meille olisi tarjolla? Luin pidemmälle ja selvisi, että viestin lähettäjä halusi tarjota meille markkinointipäällikköpalvelua, jonka avulla saavuttaisimme menestystä.
Määritellään siis tuote ja tavoite, jotta päällikkö voi ryhtyä töihin.
Meidän päätuotteemme on vertaistuki. Se on hyvin tehokas hyödyke, jonka
uskoisi menevän kaupaksi kuin kuumille kiville. Tavoitteena on saada tuote käyttöön jokaisessa jäsentaloudessamme. Hinta-laatusuhde on erinomainen ja kaupankäynti perustuu puhtaasti vaihdantatalouteen: antaessaan saa.
Menestystä myynnissä voi mitata osallistujatilastoin, mutta luvut eivät kerro kaikkea. Niiden taakse jäävät vaikutukset, jotka lankeavat tuotteen käyttäjän eduksi. Menestys meidän markkinoillamme on lapsen onnistumisen kokemuksia, kavereita, ilon hetkiä ja vanhempien voimaantumista. Näitä on vaikea käyrin tai tilastoin kuvata. Jaksamisen saldo kuitenkin kasvaa, mitä enemmän tuotetta käyttää.
Olisi mukavaa, jos saisimme vertaistuelle sellaisen dynaamisen markkinointipäällikön, joka voisi varmistaa sen, että yksikään lapsi ei jää ilman vertaiskaveria
ja että jokaisella isällä ja äidillä on joku, jonka kanssa jakaa erityislapsen vanhemmuuden ilot ja surut. Luulen että hyviä päälliköitä löytyy paljonkin niistä perheistä, jotka itse ovat tunteneet vertaistuen voiman. Jos sinusta tuntuu, että olisit hyvä myynninedistäjä tälle tuotteelle, niin käy töihin. Aina on joku, joka ilahtuu
jos soitat, lähetät sähköpostia tai kutsut kylään.
Ja sinä, joka et vielä ole tavannut ketään kanssasi samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa, lähde mukaan leireille, kursseille ja tapahtumiin; ota käyttöösi tämä
loistava tuote voimaksi itsellesi ja lahjaksi lapsellesi.
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Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

anne latva-nikkola

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Teksti Leena Honkanen

Ihana
varjo
Vesilahtelaisen Bambergin perheen omakotitalon piha
kylpee auringossa heinäkuisena päivänä, mutta perheen Edla-tytär (9) ei päiväsaikaan pääse pihalle kuin
käväisemään; ulkoleikkien aika on vasta illalla, kun

E

dlalla on harvinainen oculocutaaninen albinismi, jonka ensimmäiset oireet vanhemmat, Sirpa ja Petri Bamberg, huomasivat melko pian Edlan synnyttyä.
– Silmissä tuntui olevan
jotakin erikoista; Edla ei vielä kolmen
kuukauden ikäisenä kohdistanut katsettaan ja silmissä oli pieni heiluriliike. Silmiinpistävää oli myös Edlan hyvin vaalea iho ja täysin valkoiset hiukset, muistelee Sirpa Bamberg.
– Edlan ollessa kolmen kuukauden
ikäinen, pääsimme viikon kestäviin, hyvin perusteellisiin tutkimuksiin TAYS:iin.
Aluksi epäiltiin näkövamman olevan etenevä. Sen tiedon varassa elimme kolme
kuukautta kunnes Edlan ollessa puolivuotias saimme albinismi-diagnoosin.
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Kun kysyin silmälääkäriltä, mitä tämä
käytännössä tarkoittaa, hän vastasi ettei
tiedä. Niin harvinainen tällainen oculocutaaninen albinismi on.
– Onneksi saimme ajan perinnöllisyyslääkärille. Hän osasi kertoa asiasta enemmän, muun muassa sen ettei karsastusta
tässä tapauksessa kannata leikata. Sen sijaan hän painotti varhaista näönkuntoutusta, jolla näöntarkkuutta voitaisiin parantaa. Edlan ollessa seitsemän kuukauden ikäinen hakeuduimme jo Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutuksen
vauvakurssille, joka oli monessa mielessä
meille kuin lottovoitto. Kurssilta saimme
kaiken mahdollisen tuen ja tiedon ja ensikertaa myös vertaistukea.

Liian kuuma aurinko
Edla on reipas tyttö, jolla on paljon har-

kuvat Leena honkanen

aurinko alkaa laskea.

Uusi varjoisa terassi rakennetaan talon
taakse. Siellä Edla pääse nauttimaan kesästä varjossa auringolta.
n

rastuksia. Kaikenlainen liikunta kiinnostaa: laskettelu, uinti, luistelu ja ratsastus
kuuluvat Edlan laajaan lajivalikoimaan.
Voi arvata, että urheilulliselle tytölle sisällä pysytteleminen kesäpäivisin on vaikeaa. Mutta albiinoiho on herkkä palamiselle ja viidenkymmenen suojakertoimen aurinkovoiteetkaan eivät ole riittäviä keskipäivän paahteessa.
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Sisarukset Edla ja Niklas viettävät kesälomaa. Edla ei vaan pääse
nauttimaan ulkoilmaelämästä aivan yhtä huolettomasti kuin Niklas.

n

Edlan huoneessa on tehty valaistuksen muutostyöt ja apuvälineet, Viktor-lukulaite ja lukutelevisio, ovat käden ulottuvilla.
n

–Albiinoilla on muihin verrattuna 25
prosenttia suurempi mahdollisuus saada ihosyöpä. Siksi Edla käyttää kesäisin
myös UV-suojavaatteita, joiden ostoon
saamme vuosittain kunnalta 200-300 euron avustuksen. Ja ihotautilääkärin kontrollissa käymme joka toinen vuosi, Sirpa
Bamberg kertoo.
– Kesäaikana täytyy koko ajan muistaa huolehtia ihon suojaamisesta ja aurinkolasien käytöstä. Kerran Edlan ollessa kuusivuotias olimme toukokuussa
rautatieasemalla saattamassa erästä sukulaistamme junalle. Kello oli noin kuusi iltapäivällä ja seisoimme asemalla viitisen minuuttia, sen seurauksena Edlan

S i l m ä t e r ä
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Edla esittelee UV-suojavaatteita, jota albiinoihoisen on kesäisin käytettävä.
n

käsivarret paloivat.
– Kun etsimme tonttia rakentaaksemme omakotitalon, tämä paikka oli meille
loistava, koska piha oli niin varjoisa. Valitettavasti pihaa reunustavat suuret puut
jouduttiin kaatamaan, koska niiden juuristossa oli tapahtunut hyönteistuhoja. Nyt
rakennamme talon taakse varjon puolelle katettua terassia, jossa Edla voi oleskella ulkona auringolta suojassa.

Apua näkemiseen
Vaikka oculocutaanisen albinismin näkyvin piirre on vaalea iho, sen vaikutus näköaistiin on merkittävämpi. Sikiökautisen
kehityksen aikana valoa aistivien hermosolujen yhteydet näköhermon kautta näköaivokuorelle jäävät vajavaisiksi. Tästä
seuraa näköhavainnon puutteellinen tulkinta. Karsastus ja poikkeavat silmänliikkeet ovat pyrkimystä tarkentaa eriparista
näköhavaintoa.
– Edlan näkövamman haitta-aste on
85%. Kotona meillä on tehty valaistuksen
muutostöitä. Huoneissa kiertävät loistevaloputket joka seinällä, jotta pimeään aikaan saamme tarvittavan määrän valoa.
Kotiteatterin kangas on aika suuri, mutta silti Edlan tuoli on vain metrin päässä
siitä, Sirpa Bamberg kertoo.
Edla on pidennetyssä oppivelvollisuudessa, koulussa hänellä on oma avustaja
ja tarvittavat apuvälineet.
– Meidän luokalla on 19 oppilasta ja
kivaa on, sanoo Edla, jonka lempiaineita ovat muun muassa matematiikka, liikunta, käsityö ja kuvis. – Koulussa minulla on iso vihreä kohotasopulpetti, lukutelkkari ja kaukokamera ja koulunkäyn-
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tiavustajana Niina, joka auttaa tehtävissä, luettelee Edla ja sanoo vielä, että Aulikki-ope on kiva.

Välttämätön vertaistuki
– Vertaistuki on ollut meille korvaamaton
voimavara. Onneksi pääsimme niin var-

hain Iirikseen vauvakurssille. Mukana oli
sekä sokeita että heikkonäköisiä vauvoja.
Vaikka kenelläkään ei ollut samaa diagnoosia, vertaistukea saimme silti. Halusin kuitenkin kovasti tutustua myös sellaisiin perheisiin, joissa lapsella olisi juuri oculocutaaninen albinismi. Siihen ai-
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kaan lasten kurssiosastolla oli vielä käytössä diagnoosirekisteri, josta löytyi neljän perheen yhteystiedot. Lähetin sähköpostiviestin heille kaikille ja sain kaikilta vastauksen 24: n tunnin sisällä. Olemme kiitollisia näistä yhteydenotoista. Se
kertoo siitä, kuinka tärkeää yhteys perheiden kesken tällaisessa harvinaisessa
sairausryhmässä on.
– Samana vuonna, 2004, olimme myös
Iholiiton kuntoutuskurssilla. Sielläkään
ei ollut toista albinismia sairastavaa lasta, vaan muilla osallistujilla oli muunlaisia iho-ongelmia. Iholiiton kautta sain aikuisen albiinon, Arttu Mäkisen, yhteystiedot. Hänellä on sama diagnoosi kuin
Edlalla. Kutsuin Artun vaimoineen käymään meillä, koska halusin nähdä, miten hän on pärjännyt oman ihonsa ja näkönsä kanssa. Se oli meille hyvin tärkeä
kohtaaminen.
– Edla on energinen, iloinen ja hoksaavainen tyttö. Kunpa silloin varhaisvaiheessa olisin tiennyt, kuinka hyvin Edla kehittyy ja pärjää, en olisi surrut niin
paljon; tämän vuoksi mahdollisimman
varhainen vertaistuki saman diagnoosiryhmän kesken on tärkeää, sanoo Sirpa Bamberg.

– Olimme keväällä Jyväskylän näkövammaisten koululla ”Mitä kolmas luokka
tuo tullessaan” -kurssilla ja siellä tapasimme kolme muuta perhettä, jolla myös oli
diagnoosina oculocutaaninen albinismi.
Siellä syntyi myös ajatus siitä, että kunpa
saisimme jotenkin koottua kaikki diagnoosiryhmämme perheet vertaistapaamiseen.

Aikaa omaishoidon tuella
Bambergin perheen elämässä viimeiset
kymmenen vuotta ovat olleet kiireistä
aikaa.
– Edla syntyi 2003 ja pikkuveli Niklas
2006. Samaan aikaan aloimme myös rakentaa taloa. Rakennusvaiheessa asuimme kaksi kesää pienessä mökissä tuossa
vieressä, rakensimme ja hoidimme kahta pientä lasta. Tiskitkin tiskattiin kaivosta kannetulla vedellä. Se oli ihanaa
aikaa ja samalla myös hirvittävän rankkaa. Niklaksen hoitovapaan lopulla sairastuin nivelpsoriaasikseen, jonka puhkeamista stressi varmaankin edesauttoi,
Sirpa Bamberg muistelee.
Nyt talo on kunnossa ja Petri Bambergilla oma autokorjaamo nykyisen kodin
pihapiirissä.

– Kaikkea korjataan ruohonleikkurista lähtien, sanoo Petri Bamberg.
Perheen isä on tavallaan aina kotosalla, mutta kuitenkin töissä kuutena päivänä viikossa. Lomallakin töitä tulee tehtyä.
Sirpa Bambergin työpaikka on TAYS:issa
lasten syöpäosaston osastonhoitajana.
– Välillä tulee huono omatunto siitä,
että lapsille ei riitä tarpeeksi aikaa. Jokainen vammaisen lapsen vanhempi tietää,
kuinka kaikenlainen paperisota verottaa
omaa jaksamista. Päättäväisyyttä tässä on
tarvittu, Sirpa huokaa.
– Kaksi vuotta sitten anoin omaishoidon tukea, ja vihdoin tämän kesän alussa
tuli myönteinen päätös – kielteisen päätöksen ja oikaisuvaatimuksen jälkeen. Nyt
omaishoidon tuen turvin voin lyhentää
syksystä lähtien työviikkoa yhdellä päivällä. Omaishoitajalle kuuluu myös kolme vapaapäivää kuukaudessa, niin että
voimme palkata Edlalle hoitajan. Luultavasti emme tätä mahdollisuutta tule
käyttämään näin tiheästi, mutta jo tieto siitä, että joskus on mahdollisuus irrottautua arjen pyörityksestä, rauhoittaa.
Ja Petrille tekisi kyllä hyvää lähteä joskus pois autojen ja autotallin luota, Sirpa Bamberg nauraa.

Arttu Mäkinen, jolla on sama
diagnoosi kuin Edlalla, kävi tapaamassa Bambergin perhettä
vuonna 2006. Hänen esimerkkinsä ja pärjäämisensä ovat olleet minulle voimavara, sanoo
Sirpa Bamberg.

kuva bambergien kotialbumi

n

Petri-isä lähtee viemään Edlaa yökylään koulukaveri Ainon luokse.
n
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Mitä sopeutuminen on

10

Mikä minut on sopeuttanut tilanteeseemme? Meidän pojat, syntymäsokeat Lassi ja Leevi, ovat olleet kaiketi parhaat sopeuttajat. He ovat juuri sitä, mitä heidän tuleekin olla. He eivät syntyneet sattumalta sokeiksi; näin
oli olevan parasta. Viime kesänä Lassi tokaisi minulle, kun
intoilin suunnistuksen hienoudesta: ”On kyllä hyvä, että olen sokea, niin ei tarvitse tuota isän suunnistusta harrastaa.” Hieno kommentti, joka kertoi minulle paljon Lassin terveestä suhtautumisesta itseensä. Toinen suuri sopeuttaja on ollut vaimoni ja se, että hän ajattelee ihmisen
peruskulusta täällä maailmassa samalla tavalla kuin minä; voimme yhdessä hyväksyä isot linjat niin kuin ne ovat.
Kolmas merkittävä sopeuttaja on ollut toiset näkövammaiset; keskustelut heidän kanssaan ja se, että on oppinut tuntemaan heitä. Näin on avautunut ”sokean maailma”. Neljäs ja ei missään mielessä vähäisin näkövammaisen vanhemmuuteen kasvamaan saattaja on ollut toiset vanhemmat ja heidän lapsensa. Lukuisat kohtaamiset leireillä ovat olleet korvaamattomia etenkin alkuajan askelissa. Edelleen poikien kasvaessa kohti aikuisuutta saan paljon tavatessani toisia
”samassa veneessä soutavia”. Näin elämä kantaa paremmin ja voi päästä urheilijoiden tavoin omaan parhaimpaansa; kokea olevansa ainakin suurimman osan aikaa sinut oman vanhemmuutensa kanssa.
Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

S i l m ä t e r ä
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lin kesällä seuraamassa yleisurheilun EM-kilpailuja Helsingissä. Urheilijat astelivat hyvinkin eritavoin stadionin yleisön eteen. Seurasin etenkin muutamaa kokenutta urheilijaa ja sitä, kuinka
he olivat sinut sen kanssa, mitä olivat tekemässä: he olivat valmistautuneet hyvin, tiesivät oman suoritustasonsa ja nauttivat siitä paineesta, mitä suurkisat tuovat, voisi sanoa, että he olivat ”omassa jutussaan” hienosti sisällä.
Oli myös nuoria urheilijoita, jotka näyttivät nauttivan täysillä suurkisojen ilmapiiristä; monet nousivatkin kauden
parhaiden suoritusten ja omien ennätystensä myötä aina
palkinto-pallille saakka.
Samalla, kun seurasin urheilijoiden suorituksia, aloin
miettiä sitä, kuinka me vanhemmat olemme sopeutuneet
siihen, että lapsemme on näkövammainen? Missä vaiheessa sopeutuminen tulee, vai tuleeko se kokonaan koskaan ja mitä sopeutuminen ylipäätään on?
Olemme asuneet perheeni kanssa marraskuusta 2011
lähtien kaupungin keskustan rannan läheisyydessä odottelemme uuden kotimme valmistumista. Rantakadulla kulkee paljon ihmisiä, meri vetää puoleensa. Hyvin usein iltaisin kadulla kulkee vanhempi nainen. Hän
kulkee katuja ja puistoja keräten ihmisten sinne heittämiä pulloja. Tässä kerran hän pysähtyi kohdallemme säälien katsomaan, kuinka kuljemme kahden sokean pojan kanssa. Hän näytti taivaalle ja lohdutti eleillään meitä vanhempia ja samalla sokeita poikiamme. Hän ei osannut puhua suomen kieltä, mutta asia tuli selväksi; hän oli
meistä huolissaan. Tällaiset tilanteet tulevat meille yllätyksenä; olemme itse eläneet näin jo 17 vuotta ja se on
meille normaalia arkielämää. En pane pahakseni tämän
lempeän vanhuksen osanottoa; se oli kaunista ja hyvällä
tavalla hämmentävää.
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Oulu:
otia
ille

joka torstai 16.8. lähtien klo 18-19, koululaisten loma-aikoina kerho lomailee. Paikkana Oulun uimahallin liikuntasali (Pikkukankaantie 3).
Oulun
kerho on liikuntakerho, jossa alaikäraja on 5 vuot13
–
8
ta
eivätkä
liitännäisvammat haittaa. Liikumme monipuokerh oja
lisesti ja soveltaen niin sisällä salissa kuin myös ulkona.
Yleensä leikimme ja kokeilemme eri urheilulajeja.
Tiedustelut minna.tikka77@gmail.com

-v
u

OO MU

AA! Oo mun kaa! -liikuntakerho
NK

Oo mun kaa! -kerhot
syksy 2012
Helsinki:
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18-20, Näkövammaiset
lapset ry (Malminkaari 15 A)
4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Jyväskylä:
kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18-20, Keski-Suomen
Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
11.9., 9.10., 13.11., 11.12.

Lähde sokkotreffeille

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18-20, VarsinaisSuomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
12.9., 10.10., 14.11., 12.12

Pääkaupunkiseudun sokkotreffit käynnistyvät jälleen
sunnuntaina 2.9. klo 16–18 Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki).
Treffeillä vanhemmat juttelevat keskenään kaikenlaisista näkövammaisen lapsen perheen elämään liittyvistä
asioista. Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa.
Syksyn muut sokkotreffisunnuntait ovat 14.10. klo 16–18,
ja 9.12. klo 16–18.30, jolloin vietetään pikkujouluja.
Ilmoittautumiset sokkotreffeille tapaamista edeltävään
torstaihin mennessä: hannasofia.makela@gmail.com tai
gsm 040 7096410.

Kerhot järjestetään jos lapsia osallistuu vähintään kolme.
Tarkemmat tiedot kerhoista löydät syyskuun alussa osoitteesta www.silmatera.fi->toiminta.
Tiedustelut: Kirsi Tasala,
(09) 7522 540, 050 403 9080, kirsi.tasala@silmatera.fi

Tanssikerho Ankkuri kokoontuu keskiviikkoisin Taidetalo Pikku Aurorassa Espoossa klo 17.30–18.30, kausi alkaa
29.8. ja viimeinen kerta on 12.12. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Hannalle hannasofia.makela@gmail.com tai gsm
040 7096410.

Tampere:
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18-20, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila (Kuninkaankatu 8 A 4)
3.9., 1.10., 5.11., 3.12.

Turku:
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Ihana kesä
Teksti Kirsi Tasala

A

loitin työt Näkövammaiset lapset ry:n aluekoordinaattorina viime toukokuussa. Olen viihtynyt
työssäni oikein mainiosti ja tämän kesän ovat
kruunanneet leirit joilla olen saanut olla mukana. Minulle on kerääntynyt vuosien varrella kokemusta
työskentelystä lasten kanssa, mutta näkövammaiset lapset olivat minulle aivan uusi kokemus. Jollain tavalla jännitin ja samalla odotin ensikohtaamista näkövammaisen
lapsen kanssa.
Ensimmäinen leiri johon uuden työni myötä pääsin mukaan, oli Oo mun kaa! -leiri, mikä on vuosittain järjestettävä 8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten leiri. Leirillä
saatoin heittää jännitykseni romukoppaan sillä sain huomata, että nämä lapset olivat aivan samanlaisia kuin kaikki muutkin lapset. Leiriläisemme todella iloitsivat ja naut-

tivat jokaisesta hetkestä.
Tänä kesänä Oo mun kaa! -leirille lähdettiin Kauppilan Matkailutilalle Ikaalisiin. Ohjelmassa oli luvassa Robin
Hood -seikkailuja, talon salaisuuksien selvittämistä sekä
maahisten ja tonttujen elämää. Leiriohjelma sisälsi tietenkin myös uintia, saunomista, liikuntaa, pelejä, askartelua
ja viimeisen illan diskon.
Leirillä lapsi saa ikäisiään vertaiskavereita. Siellä oppii itsenäiseen elämään tarvittavia taitoja, luovuutta ja leikkiä
unohtamatta. Askartelun tai pikkuleipien leipominen on
paitsi hauskaa, myös opettavaista. Tarjolla oli niin saunavastan, jousipyssyn kuin hiuskoristeidenkin taiteilua, joista jokainen pystyi valitsemaan itseään kiinnostavan tavan
tuoda osaamistaan esille.
Monelle lapselle jäi varmasti mieleen leiriläisten kesken pidetty kykyjenilta, missä jokaiselle halukkaalle annettiin tilaisuus esitellä taitojaan. Saimme kuulla kauniita laulu- ja musiikkiesityksiä sekä nähdä taitavaa voimistelua ja tanssia.
Kauppilan maatilamatkailu tarjosi meille myös mahdollisuuden tutustua historiaan ja maalaiselämään. Kauppilan isäntä esitteli tilan museota ja kertoi tarinoita tilan his-

Leirillä lapsi saa ikäisiään vertaiskavereita.
Siellä oppii itsenäiseen
elämään tarvittavia taitoja, luovuutta ja leikkiä
unohtamatta.

n
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Uusien jäsenten päivä
Kesäkuinen uusien jäsenperheiden tapaaminen pidettiin Ilolan Maatilamatkailussa Lempäälässä. Lasten
ohjelmassa oli eläinten rapsuttelua sillä välin kun vanhemmat juttelivat keskenään. Kun lapsen näkövammadiagnoosi on uusi, vertaistuen tarve on suuri. Uusien jäsenten päivä tarjoaa tilaisuuden tavata toisia perheitä samankaltaisessa elämäntilanteessa.
Yhteistyössä: Näkövammaiset lapset ry, Sokeain lasten
tuki ry ja Näkövammaisten Keskusliitto ry.

Uusien jäsenten päivää
vietettiin eläimiä rapsutellen, leikkien ja jutellen Ilolan
maatilamatkailussa Valkeakoskella kesäkuussa.

n

toriasta. Ja kaikkiin esineisiin sai koskea.
Kasvuvaiheessa olevan lapsen pitää päästä kehittämään sosiaalisia taitoja ja hankkia uusia ystäviä. Leirimme
oli siitä mahtavanlaatuinen, että yhteishenki toimi mallikkaasti ja kaikki olivat kavereita keskenään. Jokainen löysi itselleen seuraa eikä ketään jätetty yksin. Koko porukan
yhteiset päivittäiset leikki- ja pelituokiot loivat yhteishenkeä. Hauskuutta ja naurunpyrskähdyksiä leirillämme riitti
ja sitä oli ilo kuunnella.

Seuraava uusien jäsenten päivä pidetään ensi kesänä 15.6. Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Jos ennen sitä tuntuu siltä, että haluaisit jutella puhelimessa tai
sähköpostitse jonkun toisen näkövammaisen lapsen
vanhemman kanssa kysy toimistolta vertaistukijoiden
yhteystietoja 09 752 2540 tai nlt@silmatera.fi.

S i l m ä t e r ä

3 / 2 0 1 2

13

Lähdössä Lontooseen
Lontoon paralympialaisiin on lähdössä 35 suomalais urheilijaa
kaikkiaan 10 lajiin. Viralliseksi mitalitavoitteeksi on asetettu 7
mitalia. Näkövammaisia urheilijoita joukkueessa on 16.

Purjehdus, 2.4mR:

Ratsastus:

Niko Salomaa (Turku)

Katja Karjalainen (Mäntsälä)
Jaana Kivimäki (Kouvola).

Pyöräily, tandem:
Jarmo Ollanketo (Haapavesi)/
Marko Törmänen (Oulu)
Arttu Mäkinen/Aki Turunen
(varalla)

Pöytätennis:
Esa Miettinen (Kuopio)

J

oukkueenjohtaja Kimmo Mustonen kertoo,
että Suomi lähettää iskukykyisen joukkueen
Lontoon paralympialaisiin:
”Ennakkoon ajateltuna realistisia mitaliodotuksia on kaiken
kaikkiaan 8 lajissa. Pekingin
2008 joukkueeseen verrattuna Lontoon joukkueen urheilijamäärä nousee, keski-ikä laskee ja naisten osuus kasvaa,
mitkä ovat kaikki erinomaisia tunnuslukuja vammaishuippu-urheilun kehittymisen
suunnasta.”
Pekingin paralympialaisissa
Suomi saavutti 6 mitalia.
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Lontooseen valitut urheilijat
Ampumaurheilu:

Maalipallo / naiset:

Minna Leinonen (Jyväskylä)
Veikko Palsamäki (Haapajärvi)

Katja Heikkinen (Lahti)
Krista Leppänen (Tampere)
Maija Somerkivi (Espoo)
Natalie Ball (Helsinki)
Kaisu Hynninen (Vantaa)
Sanna Tynkkynen (Lahti)
Iida Kauppila (varalla)

Jousiammunta:
Saana-Maria Sinisalo (Maarianhamina)
Jean-Pierre Antonios (Turku)
Jere Forsberg (Kotka)
Keijo Kallunki (Mäntsälä)
Osmo Kinnunen (Kerava)
Jukka Petäjä (varalla)

Judo:
Päivi Tolppanen (Hyvinkää)
Jani Kallunki (Vantaa)

Maalipallo / miehet:
Jarno Mattila (Helsinki)
Petri Posio (Kuusankoski)
Erkki Miinala (Espoo)
Ville Montonen (Espoo)
Toni Alenius (Pertteli)
Tuomas Nousu (Espoo)
Petteri Peitso (varalla)

Uinti:
Meri-Maari Mäkinen (Turku)
Antti Latikka (Espoo)

Yleisurheilu, Ratakelaus:
Amanda Kotaja (Helsinki/Vampula)
Toni Piispanen (Helsinki)
Leo-Pekka Tähti (Pori)

Keihäs ja kuula:
Marjaana Huovinen (Kuopio)
Lisänäyttöjen perusteella valitaan kolme urheilijaa seuraavista:
Janne Seppälä (ratakelaus), EsaPekka Mattila (ratakelaus), Aleksi Kirjonen (kuula ja keihäs), Timo Mustikkamaa (kiekko), Petteri
Peitso (kuula).
Suomen Paralympiakomitea on
anonut kaksi villiä korttia Elisa
Montoselle ja Ronja Ojalle näkövammaisten naisten pituushyppyyn. Urheilijat nimetään joukkueeseen, mikäli IPC (Kansainvälinen Paralympiakomitea) myöntää villit kortit.
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Reimakka
Hoitaja

työssä ja kotona

V

iimeinen piste koulutehtäviin on lyöty. Toukokuun lopussa hain terveydenhoitaja-sairaanhoitajan paperit. Valmistuminen tuntui erityisen hienolta siksi, että joskus kuvittelin sen olevan mahdotonta. Kun vuoden 2007 lopulla sain tiedon, ettei Reima
ole terve, ensimmäisiä ajatuksia oli, että alkutekijöissään olevat opinnot on jätettävä kesken. Uskoin
ihan vakavissani, että loppuelämä kuluisi neljän seinän
sisällä lapsen kanssa ja tulevaisuuden suunnitelmat joutaisivat päivänpaisteen ulottumattomiin. Vaikka tulevaisuus joskus näytti toivottamalta, päätimme näyttää Reiman kanssa pitkää nenää epäilyille, etenkin omilleni. Se
on tapahtunut lähipiirin, toimivan päivähoidon ja erityishuollon avun turvin. Kouluun hakiessani en tiennyt, että saisin perheeseeni jäsenen, jossa riittää hoitamista tavallista lasta enemmän. Muuten en ehkä olisi uskaltanut
hakeutua alalle, joka sivuaa kotielämää. Jos saan joskus
hoitamisen yliannostuksen, ei ole vaikeaa valita kumpi rooli silloin saa väistyä. Ammattien takaama työkenttä on kuitenkin sen verran laaja, että vastapainoa antava
pari omaishoitamiselle löytynee. Sen jälkeen, kun kouluurakka päättyi, Reima on kuullut vähemmän muun muassa näitä lausahduksia: ”Odota ihan pieni hetki”; ”Ihan
kohta” ja ”Äiti tekee vielä yhden jutun”. Muutama opiskelukaveri sanoi lastensa hämmentyneen valmistumisvai-

heesta. Lapset olivat varmistelleet moneen kertaan, onko äiti nyt ihan varma, ettei enää ole läksyjä. Reima olisi varmasti kysynyt samaa jos olisi kyennyt. Joka tapauksessa hän on nauttinut siitä, että äidin ajatukset ovat kotona ollessa kotona eivätkä keskeneräisissä koulutöissä.
Nyt töistä lähtiessäni painan oven perässäni kiinni ja sen
jälkeen olen Reiman ihan kokonaan.
Eräänä päivänä Reimalle tuli kirje. Kutsu kesäleirille! Äidin pieni vauva menee kolmeksi yöksi nauttimaan
leiritunnelmasta. Hatunnosto erityishuollolle, että lasten
elämään kuuluvia elämyksiä mahdollistetaan toimintakykyyn katsomatta. Joskus suhtauduin skeptisesti tällaiseen
toimintaan ja pidin sitä teennäisenä. Eihän se ole oikea
luontoretki jos ei tarvota metsässä omin jaloin. Eihän se
ole lapsen askartelema kortti jos hoitaja tai avustaja tekee
sen. Reima on kasvanut ja äidin ajatukset ohessa. Reima
poimii ulkoa kukkakimput, piirtää, askartelee ja käy kävelyllä, vaikka käyttää toimiinsa hoitajan käsiä tai jalkoja.
Pieni käsi täynnä kesäkukkia on hellyttävä ilmestys, olipa
kukat irrottanut maasta kenen sormet hyvänsä.
annariikka.sivonen@gmail.com

Reimakka-sarja kertoo vammaisen lapsen vanhemmuuden haasteista ja ilon hetkistä. Joensuulainen Annariikka Sivonen on terveydenhoitajaopiskelija ja omaishoitaja,
jonka perheeseen kuuluvat näkömonivammainen, vuonna
2007 syntynyt Reima ja avomies Juha.

n
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Ryhmän

jäseneksi
Teksti Leena Honkanen

Pienet päiväkotilapset ja
koululaiset palailevat lomiltaan juuri nyt. Jotkut lähtevät ryhmään aivan ensimmäistä kertaa. Miten näkövammainen lapsi saa solmittua kaveruussuhteita ja voi
oppia turvallisessa ympäristössä sosiaalisia taitoja ikätovereidensa kanssa?

V

arhaiskasvatuksen erityisopettaja Heidi Ndungulla on kokemusta näkövammaisista lapsista sekä
koulussa että päiväkodissa. Hänen mukaansa kasvatuksen ammattilaisilla
on suuri vastuu, kun pieni uusi ihminen
annetaan omiin käsiin.
– Jotakuta voi hirvittää, kuinka oma
osaaminen riittää, kun ryhmään tulee
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erityistä tukea tarvitseva lapsi, mutta onneksi ei tarvitse jäädä yksin: apua on aina saatavilla, kun sitä vain osaa etsiä. Ja
kaikkea vastuutakaan ei tarvitse kantaa
yksin, vaan sen voi ja pitääkin jakaa tiimin jäsenten kesken.
Näkövammaisen lapsen kohdalla asiat
täytyy suunnitella hyvin etukäteen. Tiedonvaihto kodin ja koulun tai päivähoitopaikan kesken on kasvatuskumppanuuden kulmakivi.
– Kannattaa kysellä vanhemmilta, mitä kotona on tehty, mitkä asiat ovat lapselle mieleisiä, mitkä taidot ovat hallussa ja missä hän tarvitsee enemmän ohjausta. Hyvät ennakkotiedot auttavat ymmärtämään lapsen tarpeita alussa, kun
lapsi ei vielä ole tullut tutuksi opettajalle
tai avustajalle. Kaikki mahdollinen tarjolla oleva tieto ja apu kannattaa siis ottaa avoimesti vastaan, jotta lapsella olisi hyvä olla.
– Siirtopalaverit silloin, kun lapsi siirtyy päiväkodista kouluun ja tiimipalaverit
lukukauden alkaessa helpottavat kaikkien osapuolien orientoitumista uuteen tilanteeseen. Palavereihin osallistuvat lapsen vanhemmat, opettaja, avustaja, koulun rehtori ja esimerkiksi kuntoutusohjaaja tai lasten aluesihteeri.

Kerro, kysy, tutustuta
– Henkilökohtaisen avustajan rooli on
tärkeä; hän tutustuttaa lapsen ympäristöön kädestä pitäen, kertoo mitä missäkin on ja antaa lapsen tunnustella erilaisia asioita: ”Tässä on aita, kallio, keinu ”
Näin lapsi saa varmuutta toimia uudessa ympäristössä, sanoo Heidi Ndungu.
– Olen työssäni nähnyt hyvin erilaisia
avustajia. Se, onko avustaja saanut tehtäväänsä koulutuksen, ei aina ole ratkaiseva tekijä; osaaminen alkaa oivalluksesta ja persoonallisista ominaisuuksista.
Avustajan tulee olla samalla kertaa sekä
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Varhaiskasvatuksen arjen tukitoimia
Tavallinen, turvallinen arki
Kiireetön ilmapiiri
n
n

onko meillä oikeasti kiire jonnekin
hiljaa hyvä tulee

Aikuisen todellinen läsnäolo
n
n
n

sensitiivisyys: kuuleminen, kannustus, kiitos, kehuminen
käsilapsi
lepohetkellä: riittävästi aikuisia, aikuinen lapsen vieressä,
jokaisen lapsen silittäminen

Yksilöllinen toiminta ja ohjaus
n

kaikkien lasten ei tarvitse tehdä samaa ja samalla tavalla

Mallittaminen
n
n
n

oikean toimintatavan opettaminen
ohjaa ja opasta (älä käske ja komenna)
EI ja ÄLÄ sanojen välttäminen: käännä kieltomyönteiseksi ilmaisuksi

Tarkka struktuuri
n
n

päiväjärjestys
lapsen oma toiminta, rutiinit, toistot

Toiminnanohjailutaitojen edistäminen
n
n

kuvatuki (päivittäistoiminnat, laulut, ensin–sitten-kortti)
aikuisen selkeä ja hidas puhe: puhu vähän ja harkitusti; puhu pehmeällä
äänellä, lyhyet ohjeet

Pienryhmät
n
n

toiminnan eriyttäminen 3–4 lapsen ryhmiin
siirtymätilanteet portaittain pienissä ryhmissä

Johdonmukaisuus
n

johdonmukaisesti, sinnikkäästi päivästä toiseen

Heidi Ndungu 2012
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Tutuksi pienissä ryhmissä
– Lapset tutustuvat toisiinsa parhaiten silloin kun he leikkivät ja työskentelevät pareittain tai pienissä ryhmissä. Lapsen omia
toiveita kannattaa myös kysellä, esimerkiksi keneen hän haluaisi tutustua. Kaikenlaiset paritehtävät, vaikkapa parikeinussa kiikkuminen toisen lapsen kanssa,
auttavat kaveruussuhteiden syntymisessä.
– Erityislapsen omia vahvuusalueita
pitää hyödyntää, niin että hän saa myös
osaavan roolin yhteisessä tekemisessä.

”Mitään ei pidä rajata
ennalta pois sen tähden,
että lapsi ei näe.”

Lapset ovat luontaisesti uteliaita ja sitä
kannattaa käyttää hyväksi. Esimerkiksi
apuvälineet varmasti kiinnostavat muita lapsia.
– Yhteistä, sekä näkevälle että näkövammaiselle lapselle soveltuvaa, tekemistä löytyy kyllä. Esimerkiksi Marjatta Lehtisen näkövammaisten lasten kuvailmaisua käsittelevässä Näköstellään -kirjassa
on hyviä vinkkejä sekä näkevän, että näkövammaisen lapsen yhteisiksi tehtäviksi.
Käytän tätä kirjaa etsiessäni ideoita pelkästään näkevillekin lapsille.

Arjen pedagogiikka käyttöön
Heidi Ndungun mukaan päiväkodeissa
on herätty huomaamaan, kuinka paljon

piirrokset leena honkanen

aktiivinen että näkymätön. Yksi pahimmista virheistä on se, että avustaja tekee
liian paljon lapsen puolesta. Hyvä avustaja antaa tilaa lapsen itsenäiselle selviytymiselle ja vähitellen väistyy sivummalle sitä mukaa, kun lapsi alkaa pärjätä tilanteissa omin avuin. Jokaiselta lapselta
voi vaatia sen mihin hän pystyy ja lapset
kyllä pystyvät, kun heille annetaan siihen tilaisuus.
– Lapselle pitää myös antaa mahdollisuus yrittää tehdä aivan kaikkia asioita
mitä muutkin ryhmän lapset tekevät; mitään ei pidä rajata ennalta pois sen tähden, että lapsi ei näe. Leikeissä ja peleissä, joissa näköä tarvitaan, avustaja toimii
lapsen silminä.
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kaikkiin päivän tilanteisiin liittyy oppimismahdollisuuksia.
– Ennen ajateltiin, että niin sanotut toimintatuokiot ovat ne hetket, jolloin opitaan jotakin. Ne kuitenkin muodostavat
vain pienen osan päivän kulusta. Kaikki
siirtymätilanteet ,ruokailut, lepohetket ja
ulkoilut, tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia erilaiseen oppimiseen ja tietenkin
myös lasten keskinäiseen tutustumiseen.
– Tavallinen, turvallinen arki on sujuvan päiväkoti- tai koulupäivän peruspilari, mutta se ei tarkoita lasten ylisuojelemista. Voisi sanoa, että liian turvallinen
ympäristö luo turvattomuutta. Jos lasta
ylisuojellaan, hän ei opi itse varomaan
ja välttämään vaaroja. Elämään kuuluu
se, että pieniä vammoja tulee, sekä henkisiä että fyysisiä, mutta niistä opitaan
pääsemään yli.
– Kun ryhmässä on erilaisia lapsia, eri
kulttuuritaustaisia ja erityislapsia, kaikki
oppivat, että maailmassa on monenlaisia
ihmisiä: tämä on meidän kaikkien yhteinen maailmamme. Kaikkien lasten täytyy
saada olla mahdollisimman tavallisia lapsia. Erityiskasvatuksen tehtävänä on oikeastaan vain huomata lapsen yksilölliset tarpeet ja auttaa häntä selviytymään
esteiden yli. Tärkeää on, että kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon.

Niki Ellior, ElaineDoxey, Val Stephenson

Inkluusio

Vinkkejä, välineitä ja käytännön neuvoja inklusiivisen ja
kaikkia arvostavan kouluympäristön luomiseen.
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”Erityislapsen omia vahvuusalueita pitää hyödyntää, niin että
hän saa myös osaavan roolin yhteisessä tekemisessä.”

Inkluusio-kirja on oiva apuväline kaikille, jotka haluavat napakan käsityksen inkluusiosta ja jotka kaipaavat tukea inklusiivisten käytäntöjen kehittämiseen. Kirjanen käsittelee aihetta monesta
eri näkökulmasta ja antaa vinkkejä käytäntöjen luomiseen, johtamiseen ja käytännön toteutukseen luokkahuoneessa
ja koulussa. Kirjassa kuvataan miten luodaan koulu, jossa hyvällä suunnittelulla ja opetuksella voidaan vastata suureen
osaan oppilaiden erityistarpeista.

Kehitysvammaliitto ry 2012
Oppimateriaalikeskus Opike
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Tukea tarvitseva lapsi kuuluu

ryhmään
T

ukea tarvitsevan lapsen oma-aloitteisuus määritellään usein aikuislähtöisesti, jolloin lapsen kiinnostuksen ilmaisut tulkitaan helposti väärin. Lasta voidaan pitää hankalana, jos hän määrittää toimintansa ja kiinnostuksensa kohteet toisin kuin aikuinen
oli etukäteen ajatellut. Vahvasti aikuislähtöisessä kasvatuksessa ja kuntoutuksessa lasten keskinäinen vuorovaikutus jää usein sivuosaan. Vuorovaikutuskeinojen opettelua, erityisesti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, olisi kuitenkin hyvä harjoitella osana ryhmää ja sen toimintaa.
Ammattilainen voi oman oppimiskäsityksensä mukaisesti ajatella, että kaikki oppimiskokemukset tulee suunnitella etukäteen. Tukea tarvitsevalle lapselle voi esimerkiksi tulla eteen ristiriitainen tilanne, jossa lasten keskinäistä vuorovaikutusta mahdollistava ja edistävä toiminta, kuten aamupiiri, korvautuu aikuisen ja lapsen muusta ryhmästä erillisellä toiminnalla. Jos opetuksen ja kuntoutuksen keskiössä ei ole lapsi, myös leikin merkitys lapsen keskeisenä vuorovaikutustoimintana jää sivuosaan ja
merkittäviä lasten välisiä vuorovaikutustilanteita jää hyödyntämättä.
Toiminnallinen osallistuminen perustuu luonnollisiin
vuorovaikutuksen ohjaustilanteisiin, joissa otetaan huomioon lapsen omat aloitteet ja eri tilanteille antamat merkityksenannot. Toiminnallisen osallistumisen malli esitellään uudessa kirjassa Menossa mukana – Tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren toiminnallinen osallistuminen. Teos
perustuu väitöstutkimukseen, jossa tutkittiin, millaisena
osallistujana ja toimijana tukea tarvitsevaa lasta pidetään
ammattilaisten ja vanhempien välisessä yhteistyössä. Väitöskirjan pohjalta syntynyttä mallia kokeillaan parhaillaan
neljässä suomalaisessa kunnassa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä kuntoutuksen yhteistyötä kehitettäessä.
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Kristine From - Marja-Leena Koppinen

Menossa mukana
Tukea tarvitsevan lapsen ja
nuoren toiminnallinen osallistuminen
PS-kustannus, nid. 132 s., hinta 39 euroa
ISBN 978-952-451-554-2
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Teksti: Tiina Borgman

Pari vuotta sitten luin Silmäterä-lehdestä Klaus Frickin
haastattelun, jossa hän kertoi kielikurssimatkastaan
Englantiin kurssipaikkaan,
jossa tarjottiin kielen opiskelua näkövammaisille yli
16-vuotiaille nuorille. Minä innostuin asiasta kovasen ole vielä niin itsevarma
ja rohkea, jotta olisin uskaltanut aivan tavallisille kielimatkoille.

kuvat tiina borgman

ti. Loistavaa, ajattelin, koska

Englantia oppimaan

H

yvissä ajoin viimetalvena
otin sähköpostilla yhteyttä kurssin vetäjiin, Nick
ja Mary de Vere Moss’iin.
Näin alkoi minun kielikurssini suunnittelu.
Halusin lähteä kurssille heti koulun jälkeen. Näin minulle jäisi
aikaa kesätöihin ja lomailuunkin ennen
koulun alkua.
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Tonbridge, jossa kurssipaikka sijaitsee,
on aivan ihana, viehättävä, pieni ja rauhallinen kylä, kuin suoraan englantilaisista Tv-sarjoista. Kannattaa huomioida, että sade todellakin kuuluu Englannin säähän vaihtelevasti. Samoin asunnot ovat
viileämpiä, kuin ne johon olemme Suomessa tottuneet. Tämä ei kuitenkaan hyvin varustautuneena matkantekoa haittaa.
Valitsin lentoni Catwikin kentälle, kos-

ka sieltä oli lyhempi matka kurssipaikkaan
ja asema on pienempi kuin Heathrow. Menomatkaan lähti minua saattamaan äitini
ja hänen ystävänsä Louise. Olimme varautuneet pitkiin passijonoihin perillä, mutta meille kävikin hauskasti; kun tullivirkailija huomasi minut ja valkoisen keppini, kiiruhti hän paikalle ja ohjasi meidät suoraan passijonojen ohi passintarkastukseen.
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Isäntäperhe oli meitä vastassa lentokentällä. Tapaamista helpottaakseni olin
lähettänyt heille talvella kuvan itsestäni,
jotta he pystyisivät tunnistamaan minut.
Puhelinnumerot oli myös vaihdettu eksymisen varalta. Maryn ja Nickin kentällä
tavattuani alkoi minun englanninkielenkurssini. Äitini suuntasi Louisen kanssa
eripuolelle Englantia.
Olin valinnut One-to-One -kurssin,
jossa opiskelin yksityisoppilaana. Olisin
voinut valita myös kielikurssivaihtoehdon Two-to-One, johon voi ottaa kaverin mukaan. Kielikursseja voi valita myös
erimittaisia: viikon, kymmenen päivän tai
kahden viikon kursseja. Itse otin kahden
viikon kurssin, koska ensimmäiset päivät kuluvat kieleen tutustuessa. Muutaman päivän jälkeen kuin itsestään huomasin ajattelevani jo asioita englanniksi, näin puhuminen nopeutui ja helpottui huomattavasti.
Yksilöllistä englanninopetusta sai kolme tuntia joka päivä. Kun mukaan ottaa
tietokoneen, suurennuslasin ja muut tarvitsemansa apuvälineet, saa opetuksesta kaiken hyödyn irti. Minä hyödynsin
myös kameraa ja iPodia.
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Kielikurssiin kuuluu myös erilaista ohjelmaa opiskelijan toiveiden mukaan. Valittavaa oli paljon ja kaikki kuului kurssin
hintaan. Kun ottaa mukaan pysäköintiinvakorttin, reissaaminen perheen autolla on nopeampaa ja sujuvampaa.
Itse olen kovasti kiinnostunut historiasta ja arkeologiasta ja pääsinkin elämäni
elämyksellisemmälle retkelle Oxfordiin.
Tunsin kuinka paikka huokui ja tuoksui
historialle. Oli ihan pakko koskettaa linnaa kädellä ja tuntea kiven viileys. Lempikirjasarjani, Harry Potterin, pohjalta tehdyt elokuvat on kuvattu juuri siellä. Toinen tärkeä retkipaikka oli Lontoo
ja Buckinhamin palatsi ja Big Ben. Pääsin myös museoon missä oli kokonainen
kerros muinaista Egyptiä, mutta muumiot eivät olleet paikalla – no, kaikkea ei voi
saada. Lisäksi ohjelmaan kuului kuntosalilla käynti pari kertaa viikossa, purjelautailua, soutamista ja elokuvateatterissa käyntejä. Ja koska minua erityisesti
kiinnosti historia, kävin monissa museoissa ja vanhanaikaisissa linnoissa. Pääsin tutustumaan myös vanhaan sukellusveneeseen sisältä käsin. Retket olivat minusta mielenkiintoisia ja opin paljon uu-

sia asioita siinä missä kieltäkin. Vaihtoehtoina on myös mahdollisuus tandempyöräilyyn, ratsastukseen ja pianokin isäntäperheestä löytyy.
Vapaa-aikaakin päiviin jäi. Itse innostuin Heroes -nimisestä Tv-sarjasta. Isäntäperhe hankkikin minulle sarjan koko
ensimmäisen kauden ja opettajia kun olivat, pyysivät minua kertomaan sarjan tapahtumat myös heille. Näin he opetuksessaan hyödynsivät minun kiinnostukseni sarjaa kohtaan.
Paluumatkan tein yksin, mutta apuna
minulla oli Catwikin lentokentän avustaja. Avustaja huolehtii passintarkastukset ja vie oikeaan koneeseen ajallaan. Itse
hyödynsin iPodiani ja olin ottanut matkalaukustani kuvan. Helsingin päässä näytin avustajalle kuvan, jonka avulla hän
löysi minun laukkuni. Tämä palvelu toimii jokaisella EU:n kentällä ja on täysin
maksuton. Palvelu on tilattava muutama
päivä ennen lentoa.
Minun mielestäni kielikurssini oli täydellinen. Luulen että aion lähteä samanlaiselle kurssille vielä joskus uudelleen.
Suosittelen ehdottomasti, jos suunnittelet tai ajattelet itse kielikurssia.

S i l m ä t e r ä

3 / 2 0 1 2

Suunnitteletko parantavasi
kielitaitoasi ensikesänä?
Eye Talk English -kielikurssit on tarkoitettu yli 16-vuotiaille näkövammaisille nuorille, jotka haluavat parantaa kielitaitoaan.

Kielikurssit:
n One-to-One Course: Matkustat yksin
n Two-to-One Course: Matkustat kaverin kanssa.
n Kurssilla voi olla viikon, kymmenen päivää tai kaksi viikoa.
n Kurssin vetäjät ovat englanninkielenopettajia
Sisältö:
n Kolme tuntia opetusta päivässä omien
toiveiden mukaan.
n Omat apuvälineet kuten esim. tietokone, suurennuslasi ym. auttavat saamaan
matkasta suuremman hyödyn.
n Asuminen perheessä
n Kurssilla on mahdollisuus käydä retkillä, ratsastamassa, purjelautailemassa,
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soutamassa, tandempyöräilemässä, kuntosalilla tai elokuvissa.
Kustannukset: (2012 Kesä)
One-to-One: 1 viikko on 850.00 puntaa
per viikko ja kaksi viikkoa: 760.00 puntaa
per viikko.
n Two-to-One: 1 viikko: 655,00 per viikko
puntaa ja kaksi viikkoa on: 620,00 puntaa per viikko.
n

Matkustus:
n Lennot kannattaa tilata Catwickiin tai
Heathrowiin, koska kurssiperhe hakee
pientä maksua vastaan kentältä. Lentokentille voi myös tilata avustajan maksutta lentokentältä, joka vie ja tuo lentokoneeseen asti ja auttaa pois tullista oman

perheen luokse. Tämän voi tilata myös
oman lentoyhtiön kautta.
n http://www.finavia.fi/lentomatkustajille/ohjeetvammaisille
n Lentokenttä avustaja:http://www.finavia.fi/lentomatkustajille/ohjeetvammaisille
Lisätietoja:
n E-mail: eyetalkenglish@lineone.net
n Nettisivut http://website.lineone.
net/~eyetalkenglish/index.html.htm
n Perheen osoite on:
Mary and Nick de Vere Moss,
141, St. Mary’s Road, Tonbridge,
Kent TN9 2NL, England
Puhelinnumero: +44 (0) 1732 359328
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Teksti Sanna Rosti

Näkövammaisen pikkukoululaisen kouluunlähtöä pitää suunnitella pitkällä tähtäimellä.
Koulunsa aloittavan Solina Rostin äiti, Sanna Rosti, kertoo mitä kaikkea kouluun liittyvää
Rostin perheen viimeiseen puoleentoista vuoteen on sisältynyt.

Pitkä matka

koulutielle

kuvat jussi rosti

K
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eväällä 2011 Solinan kouluunlähtö tuntui vielä
kaukaiselta; syksyllä alkaisi vasta esikoulu. Kaikki
päiväkodissa oli sujunut
hyvin Solinan heikosta
näöstä huolimatta. Niinpä meistä tuntui, että esikoulua tai koulua
ei tarvitse sen kummemmin vielä ajatella.
Maaliskuun puolivälissä postilaatikosta tipahti kuitenkin kirje kuntoutusohjaajalta,
jossa kerrottiin, että meidän tulee hakeutua Jyväskylän näkövammaisten koulun
ohjauspalveluiden piiriin. Siitä alkoi Solinan matka koulutielle, joka on ollut minulle äitinäkin aikamoinen opintomatka.
En ollut tullut ajatelleeksi, kuinka paljon erilaisia asioita ennen koulun alkua
pitää ottaa huomioon. Tietoa alkoi tulvia
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eri tahoilta: Jyväskylän näkövammaisten koulusta, Kelan eskarikurssilta, kuntoutusohjaajalta ja liikkumistaidon ohjaajalta. Tehtiin myös erilaisia arvioita ja
pidettiin palavereita. Aloin huomata, että heikkonäköisen lapsen kouluunlähtijän vanhemman homma on välillä melkeinpä puolipäivätyö. Onneksi olin hoitovapaalla, muuten en olisi ehtinyt kaikkea
tarvittavaa tehdä. Mieheni ollessa kiireinen yksityisyrittäjä, vastuu asioiden hoitamisesta ja selvittämisestä jäi minulle.

E

skarin alkaessa elokuussa 2011
HUSin kuntoutusohjaaja Merita Kronqvist kävi kertomassa esikoulun opettajille, kuinka Solinan
näkö tulee ottaa huomioon opetuksessa
ja luokassa. Ulkovaatteiden paikkaa oli
pohdittu jo aiemmin – valaistuksen tuli olla riittävä ja paikassa pyrittiin ottamaan huomioon myös se, että luonnonvalo pääsisi naulakkopaikalle asti. Aamupiiristä Solinalle oli katsottu oma paikka
jo aikaisemmin. Hän sai olla aina samassa
paikassa eturivissä, minkä ryhmän muut
lapset oppivat hyväksymään ihastuttavan
hyvin. Tästä kiitos eskariopeille, jotka aina pitivät Solinan näkövammaa varsin
luonnollisena asiana. Meritan käynnillä
tuli esille tärkeä asia aamupiirin leikkiä
koskien. Hän huomasi, että Solina peitti
korvansa muiden taputtaessa käsiään. Solinan kuulo on herkistynyt koville äänille
ja hän kärsii kovasta metelistä ja hälinästä. Meritan käynnin jälkeen esikouluryhmän lapset opettelivat taputtamaan joko
käsillä reisiin tai ns. kuppikäsin, jolloin
syntyvä ääni ei ollut yhtä voimakas. Tämän tyyppiset asiat voivat tuntua kovin
pieniltä, mutta ovat hyvin tärkeitä heikkonäköisen lapsen viihtyvyyden kannalta. Kuntoutusohjaajan kanssa keskusteltiin myös apuvälineistä. Olimme yhtä
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mieltä siitä, että vinotaso ja suurennuslasi olisivat Solinan kohdalla ne apuvälineet, joihin kannattaisi ensiksi tutustua. Käyttöä päätettiin alkaa harjoittelemaan jo eskarissa, ennen varsinaisen
koulun alkua. Taso saatiin sairaanhoitopiiristä ja Merita kävi itse tuomassa sen
esikoululle. Hän kävi myös meillä kotona, jolloin valittiin yhdessä Solinalle sopiva suurennuslasi, joka kulkee repussa
kotoa eskariin ja takaisin. Solina itse kokeili Nalle Puh -kirja apunaan, mikä suurennuslaseista tuntui parhaalta. Myöhemmin syksyllä vinotaso myönnettiin myös
kotityöskentelyyn, kun se oli ensin eskarissa hyväksi havaittu.

ta Karjalaisen kanssa. Palaverissa pohdittiin Solinan kouluun siirtymistä. Tultiin
siihen tulokseen, että Solina siirtyy kouluun heikon näkönsä vuoksi erityisoppilaana. Erityisoppilaiden siirto eskarista kouluun käsiteltäisiin hieman eri tavalla kaupungin sisäisissä palavereissa
kuin muiden oppilaiden siirto. Myöhemmin sainkin lisätietoa siitä, keitä kaupungin työntekijöitä oli ollut paikalla kuulemassa Solinan asioista. Sovimme myös,
että Jyväskylän koululta tilataan ohjaavan
opettajan konsultointikäynti marraskuulle. Vanhempien ja esikoulun pitää hakea
konsultaatiota yhdessä. Jyväskylän koulu
puolestaan hoitaa maksusitoumusten lähettämisen suoraan vastaanottavan kaupungin sivistystoimeen. Nämä kaikki järjestyivät onneksi hyvin.

M

”Matka koulutielle olisi ollut
helpompi, jos kaikki tieto
olisi ollut koottuna yksiin
kansiin.”

S

yksyn puolivälissä pidimme palaverin esikoulun opettaja Soile
Granholmin ja kunnan konsultoivan lastentarhanopettaja Ani-

arraskuussa ohjaava opettaja
Päivi Toikkanen Jyväskylästä tuli käymään Solinan eskariin ja teki yhteenvedon tyttäremme tilanteesta. Kävimme jälleen läpi tärkeitä valaistusasioita, sillä Solina
on hyvin herkkä häikäistymiselle. Päivi
muistutti riittävän valaistuksen tärkeydestä, mutta myös siitä, että luokassa on
hyvä olla jonkinlaiset verhot, joilla suora auringonpaiste saadaan estettyä. Päivi
teki myös hyviä eskarin perustyöskentelyyn liittyviä huomioita. Työskentelyalustan kannattaisi olla yksivärinen, lyijykynän pehmeys olisi oltava riittävä (kovan
lyijykynän jälki on himmeä ja heikosti
erottuva), kynäotteeseen olisi hyvä kiinnittää huomiota samoin kuin työskentelyasentoon vinotason kanssa. Saimme
suosituksen hakea pidennettyä oppivelvollisuutta. Ajateltiin, että koska Solina
on hälinäherkkä, olisi parempi, jos hän
voisi opiskella pienemmässä ryhmässä.
Pidennetty oppivelvollisuus oikeuttaisi
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J

oulukuussa 2011 haimme Solinalle kunnan tarjoamaa kuntalisää erityisperustein kuntoutuksen
nimissä. Asia tuli esille, kun halusin Solinan olevan
jonkin aikaa päivähoidossa neljän
tunnin eskariajan
lisäksi, vaikka itse
olin hoitovapaalla. Kuntalisä erityisperustein myönnettiin tammikuussa 2012. Kun
Solina viihtyi niin hyvin eskarissa kavereiden ja touhujen keskellä, saatoin antaa Solinan olla pitkää päivää esikoulussa hieman pidempään, kuin olin alun pitäen ajatellut. Mainittu erityisperuste oli,
että näkönsä vuoksi Solinan kesti tehdä
eskaritehtäviä kolme kertaa pidempään
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kuin muiden lapsien, ja hän myös väsyi
helpommin kirjain- ja numeroharjoituksiin kuin muut.

dettiin Iiriksessä maaliskuun 2012 alussa. Solinan näön haitta-aste on 60 % eikä hänellä ole Kelan myöntämää hoito-

T

ammikuussa 2012 olin yhteydessä alueemme oppimisen tuen aluekoordinaattoriin. Selvisi, että kouluun
tarvittavaa avustajaa varten pitää
olla lääkärinlausunto, jossa todetaan avun tarve. Pyysin lausuntoa
kuntoutusohjaajan kautta tammikuun lopussa. Solinan näkö ei olisi riittävän huono henkilökohtaisen avustajan saamiseen. Luokkakohtainen avustaja riittäisi, ja
voisi tarpeen mukaan auttaa myös muita luokassa olevia oppilaita. Aluekoordinaattori kuitenkin lupasi, että jotain apua
saataisiin. Tällä hetkellä oletan, että Solinan tulevassa luokassa aloittaa luokkaavustaja, jonka tuntimäärästä määritelty osa kohdennetaan Solinan tarpeisiin.
Olen hieman huvittuneena mielessäni miettinyt,
että toivottavasti tuleva avustaja
on yhtä topakka
tapaus kuin Solina, joka ei juuri
malta pysyä hiljaa. Kouluavustaja joutunee alkajaisiksi vastailemaan kipakoihin kysymyksiin tieteistä,
avaruudesta, kemian alkuaineista, historiasta sekä lähestulkoon kaikesta, mikä Solinaa kiinnostaa. Ja se on aika paljon se.

K

untoutusohjaaja Meritan kehotuksesta haimme Kelan järjestämälle heikkonäköisten 5–6-vuotiaiden eskarikurssille, joka pi-

kuvat jyväskylän näkövammaisten koulu

opiskeluun tavanomaista pienemmässä
ryhmässä. Haimme pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirtymistä ilmoittamalla
asiasta konsultoivalle lastentarhanopettajalle, joka veisi asiaa eteenpäin. Tammikuussa 2012 selvisi, ettei pidennettyä
oppivelvollisuutta myönnettäisi. Asia tuli
esille liian myöhään ja tarpeen perustelemiseen olisi tarvittu myös psykologin
lausunto. Pidennetyn oppivelvollisuuden
sijaan Solina kuuluu ns. tehostetun tuen
piiriin ja hänelle tullaan koulun toimesta hankkimaan tarvittavat apuvälineet
sekä luokkakohtainen avustaja. Avustajalle kuuluu mm. materiaalien muokkaus (kuten suurentaminen kopioimalla A4
à A3), apuvälineiden käytön opastus sekä monta muuta asiaa, jotka tulevat tarkentumaan koulun alkaessa. Nyt alkoi
kouluunlähtö tuntua jo kovin läheiseltä
asialta, aikaa olisi enää reilu puoli vuotta.

tukea, mutta Kela myönsi kuntoutuksen harkinnanvaraisena. Olimme Kelan
kurssilla ensimmäistä kertaa. Kurssi oli
todella hyvä. Saimme tietoa joka päivä
tuutin täydeltä ihan infoähkyyn saakka ja Solinakin totesi kurssin ohjelmasta, että ”oli aika paljon tehtäviä”. Olimme kuitenkin kaikki erittäin tyytyväisiä
kurssin antiin. Opimme jälleen paljon
uutta asiaa, jota ei vielä ollut tullut vastaan muuta kautta. Pohdimme Solinan
lukemiseen oppimisen vaikeutta, josko
siihen liittyisi ruuhkautumisilmiö. Saimme tietää, että tyttäremme ryhti on aavistuksen vino; kun näkö toisessa silmässä
on paljon heikompi kuin toisessa, Solina kääntää koko vartaloaan nähdäkseen
paremmin. Työskentelyasentoon tulisi
kiinnittää tämän vuoksi vieläkin enemmän huomiota. Luennot Kelan tuista ja
silmän anatomiasta olivat muuten vain
mielenkiintoisia. Elämykselliset harjoitukset auttoivat ymmärtämään näkövammaisten arjessa kohtaamia haasteita. Kurssin lopuksi saimme kattavan
yhteenvedon kaikesta kuulemastamme.
Toimitin kopiot havainnoista myös koululle tulevaa syksyä varten.
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M

aaliskuun puolivälissä tuli vihdoin kouluun siirtymispalaverin aika. Edeltävänä päivänä
en vielä tiennyt, keitä kaikkia
sinne olisi tulossa. Olin aika hämmästynyt, kun paikalla oli yhteensä 14 henkeä
- meidän vanhempien lisäksi kiireiseen
aikatauluunsa olivat järjestäneet aikaa
esikoulun opettajat, päiväkodin johtaja,
koulun rehtori ja Solinan tuleva opettaja
sekä koulun erityisopettaja, koulupsykologi, Vantaan kaupungin konsultoiva erityislastentarhanopettaja ja oppimisen tuen aluekoordinaattori. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä mukana
olivat kuntoutusohjaaja Merita Kronqvist
ja Solinan liikkumistaidon ohjaaja Mirja
Ström sekä Jyväskylän koululta ohjaava
opettaja Päivi Toikkanen.
Solinan tuleva koulu on englanninkielinen (Vantaan kansainvälinen
koulu), joten palaveri oli kaksikielinen – siinä puhuttiin sekä suomea
että englantia. Välillä tuntui siltä, ettei kukaan voi hallita tällaista asioiden määrää, niin paljosta puhuttiin.
Solinan uudelle opettajalle kaikki tämä tieto tuli yhdellä kertaa ja suurelta osin suomen kielellä, joka ei ole
hänen äidinkielensä. Onneksi ohjaava opettaja Päivi Toikkanen teki hyvin perusteelliset muistiinpanot, jotka Jyväskylän koululla käännettiin englanniksi. Siten koulun englanninkieliset työntekijät pystyvät nyt myös itse lukemaan
Solinan asioista ilman tulkkia.

L

iikkumistaidon ohjaaja Mirja
Ström kävi tutustumassa Solinan
kanssa koulun tiloihin ja ympäristöön. Koulu toimii samoissa tiloissa kuin päiväkoti ja esikoulu, joten siellä liikkuminen sujui hyvin. Koulumatka
sen sijaan tuotti ongelmia. Meiltä kotoa

S i l m ä t e r ä

3 / 2 0 1 2

koululle on matkaa vain puolitoista kilometriä, mutta matkalla on muutama kadunylitys, ja reitillä kulkee myös bussilinja. Mirja havaitsi, että Solina ei huomaa lähestyviä ajoneuvoja eikä osaa arvioida niiden etäisyyttä. Näin ollen hän
suositteli anomaan kunnalta koulukuljetuksia. Mirjan kautta sain lääkärinlausunnon liitettäväksi kunnan koulukuljetushakemukseen, minkä laitoin postiin hyvissä ajoin. Kunnan virastossa tosin epäiltiin, myönnettäisiinkö kuljetus, sillä kaupungin vaatimus lähikouluperiaatteesta
ei täyttynyt. Minulle ilmoitettiin suoraan,
että hakemus menisi kaupungin lakimiehelle tulkittavaksi. Juhannuksen jälkeisellä viikolla saimme kuitenkin myönteisen
päätöksen. Koulukuljetukset myönnettäi-

siin, mutta vain yhteen suuntaan, mikäli Solina jää koulun jälkeen koululle iltapäiväkerhoon.

H

uhti-toukokuun vietimme perheen kanssa Portugalissa kieliopintojen parissa, jona aikana
Merita Kronqvist kävi koululla
tekemässä valaistuskonsultaation. Toivomme, että valaistusasiat ovat kunnossa, kun koulu alkaa. Matkalta palattuamme saimme kunnalta maksusitoumuksen siihen, että Jyväskylän koulun oh-

jaava opettaja voi tulla käymään koululla
taas lokakuussa. Päivin tietotaito on taas
kullanarvoista, kun uudella opettajalla on
pää täynnä kysymyksiä parin kuukauden
koulutaipaleen jälkeen. Solinalle myönnettiin myös ensimmäinen jakso Jyväskylän koululle lokakuussa. Solina menee
viikoksi ihan yksin oppimaan näkövammaistaitoja. Yksi suomenkielinen kouluviikko vuodessa on myös mukavaa vaihtelua. Tosin äitiä hieman jännittää, miten
ekaluokkalainen tulee suhtautumaan sisäoppilaitosmaiseen viikkoon ilman vanhempia, vaikka reipas onkin.

N

yt kun katson kuluneisiin
puoleentoista vuoteen, olen
oikeastaan ihan tyytyväinen
siihen, kuinka paljon tietoa
olemme eri tahoilta saaneet. Toisaalta matka olisi ollut paljon helpompi
kulkea, jos kaikki tieto olisi ollut koottuna yksiin kansiin. Silloin olisimme
tienneet, mitä pitää milloinkin tehdä
ja mistä mitäkin asiaa hakea. Solinan
pikkuveli, Vilhelm, lähtee päivähoitoon syyskuun puolivälissä. Itse palaan hoitovapaalta töihin lokakuussa,
joten tarvittaessa on vielä vähän aikaa
selvitellä Solinan kouluasioita koulun
alettuakin. Ehdimme ainakin harjoitella taksikyydin käyttöä yhdessä. Ehkä
läksyjentekokin on jo arkirutiinia tuossa vaiheessa. Solina itse on tällä hetkellä eniten innoissaan uudesta kännykästä, jonka hän sai juhannusviikolla koulun alkua ajatellen. Oma puhelinnumero on painettu mieleen ja nyt harjoittelemme kovasti puhelimen käyttöä soittamalla mummolle ja ukille pikanäppäinten avulla. Puolentoista kuukauden kuluttua perheemme esikoinen aloittaa jännittävän koulutaipaleensa, eikä voi kun
ihmetellä, että minne se aika taas katosi!
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Nutor

L

okakuun toisena viikonloppuna 13.-14.10.2012
järjestetään perinteisesti nuorisofoorumi. Tapahtumapaikkana on tällä kertaa Vesalan leirikeskus Jyväskylässä. Teemana on USA, jossa tunnetusti kaikki on suurempaa. Foorumin aikana
osallistujat tutustuvat eri osavaltioille tyypillisiin asioihin toiminnallisesti. New York Brownies, Villi länsi, Hollywoodin studiot, hampurilaiset, halloween,
jättiannokset popcornia sekä cheerleaders – tai jotain ihan muuta! Mikä muuten on Anaheimin NHLjoukkueen nimi? Keneltä sujui rodeo? Kotimatkalle
on luvassa taattu jetlag.

N

Nuorisokahvila
Tampereella

utorin vaali järjestetään nuorisofoorumin aikana. Erovuorossa Nutorista ovat Lotta Lundell ja Emma Rasela. Tänä vuonna on myös
puheenjohtajan 2-vuotiskausi katkolla. Viime
vuonna ehdolle Nutoriin asettui 13 henkilöä; toivomme yhtä innokasta tunkua Nutoriin myös tällä kertaa.
Äänioikeutettuja ovat kaikki 12-30-vuotiaat alueyhdistysten jäsenet. Kaikki muutkin nuoret ovat kuitenkin tervetulleita mukaan tapahtumaan! Ilmoittautuminen nuorisofoorumiin 14.9.2012 mennessä nuorisotoimen nettisivuilla www.nkl.fi/nuoret. Tarkempi mainos ilmestyy elokuussa.

K

okoonnumme nuorisokahvilaan Tampereelle kerran kuukaudessa lauantaisin. Aloitamme syyskauden 25.8. klo 16-18. Silloin luvassa pientä naposteltavaa, pelailua, mukavaa yhdessäoloa ja tulevien kertojen suunnittelua. Paikkana Tampereen Seudun
Näkövammaiset Ry:n kerhohuone, oisoite Kuninkaankatu 8A. Tervetuloa!
Lisätiedot:
Susanna Halme
p. 040 8428413
susanna.s.halme@kolumbus.fi
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Virpi jatkaa matkaa
Teksti Tiina Borgman

Virpi Oinonen on hoitanut Näkövammaisten Keskusliiton nuorisosihteerin
toimen sijaisuutta viimeiset puolitoista vuotta. Syksyllä hän siirtyy vanhoihin
tehtäviinsä Arlan opiskelijakuraattoriksi.

– Puolitoista vuotta on kulunut nopeasti vaihtelevien
työtehtävien parissa. Nuorisosihteerin tehtäviin kuuluu
koordinoida näkövammaisten nuorten vapaa-ajan toimintaa. Meillä leireille osallistuu vuosittain puolisentoista sataa 12–30-vuotiasta näkövammaista nuorta, Virpi Oinonen kertoo.
– Nuorten aktiivinen nuorisotoimijaryhmä NUTOR
suunnittelee nuorille viikonlopputapahtumia ja leirejä. Tavoitteena on saada aikaan monipuolista toimintaa,
joka mahdollistaa sosiaalisten suhteiden solmimisen ja

uusien kokemusten kertymisen. Toiminnoissa annetaan
mahdollisuus kokeilla asioita jotka saattavat olla nuorelle uusia ja haastavia.
Olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että toiminta olisi nuorten, ei minun, näköistäni. Olen halunnut toimia
taustavaikuttajana ja fasilisaattorina. Olemme yrittäneet
myös kokeilla hieman erilaisia toimintamalleja tapahtumissa. Pääasiana sijaisuuteni aikana on ollut varmistaa
laadukkaan nuorisotoiminnan jatkuminen ja hyvien käytäntöjen säilyminen.
– Hyvää nuorisotoiminnassa on se, että nuoret pystyvät itse vaikuttamaan toiminnan sisältöön, mikä avaa
mahdollisuuksia erilaisille projekteille ja nuorten omille ideoille. Nuoret ovat myös innostuneita osallistumaan
vapaa-ajan tapahtumiin, joita NUTOR järjestää.
Kehitettävää Virpi Oinosen mielestä olisi siinä, että nuoret voisivat sitoutua pitempiin projekteihin ja että liiton resurssit saataisiin vastaamaan nuorten tarpeita.

Tuukka, Riku, Joose, Isak
ja Virpi laulun lumoissa
iltanuotiolla.

n
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Katse tulevaisuuteen
Teksti Leena Honkanen

Näkövammaisten Keskusliitto ry sai kesän alussa uuden toimitusjohtajan, Jukka Tahvanaisen. Silmäterä kävi kuulostelemassa, millainen mies liittoa nyt johtaa ja mitä hän ajattelee näkövammaisten lasten ja nuorten asioista.

T

ahvanainen (44) tuli liittoon
Suomen Nuorisotyö - Allianssi ry:n pääsihteerin paikalta, joten nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa liittyvät asiat
ovat hänelle tuttuja. Hän tuo
mukanaan myös vaikuttamis- ja yhteistyöverkostonsa, joista varmasti on hyötyä
myös näkövammaistyölle. Liitossa Tahvanaisen eteen avautuu monisektorinen
työkenttä, johon perehtyminen on vasta alkamassa.
– Takana olevan kahden viikon työrupeaman jälkeen ei vielä kannata pitää
linjapuheita – puolen vuoden päästä sitten, sanoo Jukka Tahvanainen. – Mutta
jo tässä vaiheessa olen huomannut, että
näkövammaisten yhteisö tekee vahvaa
ja vaikuttavaa työtä, jotta sokeat ja heikkonäköiset voivat elää hyvää ja omaehtoista elämää.
Omien linjausten sijaan uusi toimitusjohtaja on kiinnostunut kuulemaan mitä
sanottavaa ja toivottavaa vanhempainyhdistyksellä on liiton toiminnan suhteen.
– Uskon yhteistyöhön, jossa asioista–
vaikeistakin – voidaan keskustella avoimesti ja haluan kuulla, miten jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme näkevät liiton toiminnan.
Keskustelumme suuntautuu lasten ja
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nuorten kuntoutustarpeisiin, joissa vanhempainyhdistys toivoo liiton panostusta
ja yhteistyötä suhteessa Kelaan.
– Kelan valmisteilla olevien standardimuutosten myötä kuntoutuksen haasteet
ovat jo nousseet minunkin työlistalleni.
Kuntoutuksen tarve ja tulevaisuus tulee
varmasti olemaan esillä keskusteluissa
ministeriötasolla asti. Lasten ja nuorten
kuntoutuksen täytyy olla aukoton jatkumo, sanoo Tahvanainen.
Näkövammaisten Keskusliitto on myös
Allianssin jäsenjärjestö, joten Tahvanainen tuntee jo ennestään liiton nuorisotoimintaa.
– Näkövammaisten Keskusliitossa on
tehty hyvää nuorisotyötä. Vaikka työntekijäresurssi onkin pieni, on osattu osal-

listaa vapaaehtoistoimijoita ja yhteistyöverkostoja.
Myös nuorten työllistymiseen liittyvät
kysymykset ovat uuden johtajan mielessä.
– Nuorten työllistymiseen tarvitaan lisää tukea, näkövammaisten nuorten kohdalla vielä enemmän kuin muilla, koska heillä työttömyysaste on huomattavasti korkeampi kuin näkevillä. Toivon,
että ensi vuoden alusta voimaan tuleva
nuorten yhteiskuntatakuu, jossa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpajatai kuntoutuspaikka, lisää myös meidän
nuortemme mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään.
Talon ulkopuolelta tulevana Tahvanainen näkee liiton toiminnan tuorein silmin.
– Ensin on perehdyttävä siihen mitä
on tehty ja miten, mutta muutoskin on
joskus välttämätön. Historia on tunnettava, jotta ymmärtää edessä olevia haasteita,
mutta menneisyyteen ei pidä kahliutua.
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Nyt on aika mennä

metsään
Metsäretki voi olla näkövammaiselle lapselle parhaimmil-

Teksti Ella Ahlberg

laan kuntoutusta, biologian oppitunti, rentouttava kokemus
sekä mieleenpainuva elämys. Kirsti Hänninen kannustaakin
vanhempia viemään lapsiaan metsään. Siihen on monta hyvää syytä.

E

nsinnäkin metsässä kävelemisestä on apua tasapainoon, joka kehittyy enimmäkseen kouluikään
mennessä. Kouluiän saavuttamisen jälkeen tasapainon kehitykseen vaikuttaa se, mitä lapsi harrastaa, ja parinkymmenen ikävuoden kohdalla se on
usein huipussaan. Tasapainoaistiin vaikuttavat näköaisti (huomattavissa määrin),
korvan kaarikäytävät sekä nivelten asentotuntotieto. Jos näkö puuttuu, on erityisen tärkeää harjoittaa juuri niveltuntoa.
Metsän epätasainen maasto tarjoaa
monipuolista aistiärsytystä jalkojen kaikille nivelille ja koko keholle, kun tasapainon ylläpitämiseksi joudutaan tekemään jatkuvasti korjaavia liikkeitä. ”Ei
tarvitse lähteä erikseen tasapainolaudalla harjoittelemaan, kun metsä itsessään
on tasapainolauta”, toteaa Kirsti Hänninen. ”Ja tietenkin samalla kehittyy myös
lihasvoima.”
Tasapainoaistin lisäksi myös muut aistit pääsevät käyttöön metsässä. Siellä voi
kuulla linnunlaulua ja pysähtyä kuuntelemaan tuulta, sen erilaisia sävyjä. Siellä
voi haistella vaikka suopursua, maata ja
eri puiden omia ominaistuoksuja. Maku-
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aistikaan ei jää hyödyttömäksi, jos löytyy
hyvä marjamätäs. ”Tummat housut jalkaan, mättäälle kontalleen ja sinne vain
marjoja etsimään”, kannustaa Hänninen.
Miksi tämä haistelu, maistelu, kuuntelu ja muu moniaistillinen metsäseikkailu
on sitten tärkeää? Kirsti Hännisellä on oitis vastaus valmiina: ”Koulussa näistä asioista kuitenkin puhutaan biologiantunnilla. Kun näkö on heikompi, itse kokemalla oppii. Lisäksi se tekee oikeasti ihmiselle hyvää.”
Entä miten sitten selvitä haastavasta
maastosta ja kapeista poluista? Näihin
Hänninen suosittelee välillä perinteisestä opastusotteesta luopumista ja erilaisten sovellutusten keksimistä. Esimerkiksi jyrkkiin mäkiin ja kapeille poluille hän
suosittelee tarttumista oppaan reppuun, ja
pitkospuista selviää hyvin kahden kepin
avulla, joista molempien pitäessä kiinni
on helppo havaita kulkusuunta. Myös tiheiden oksien varomiseen on konstinsa:
”Huppu päähän, selkä menosuuntaan ja

leuka rintaan. Tai sitten perinteinen yläsuoja-asento.”
Lopuksi Hänninen vielä muistuttaa,
ettei sokeaakaan lasta saa suojella liikaa.
Puuhunkin voi antaa kiivetä, kunhan joku varmistaa edessä tai perässä, että reitti on paras mahdollinen. Näin toteutuva
tasa-arvon tunne paitsi on oikein myös
luo parhaat puitteet sille ilolle ja hyödylle, jonka metsä voi näkövammaiselle lapselle tarjota.

Kirsti Hänninen kehottaa liikkelle kuntouttavaan metsään.

n

31

Teatteri

Teksti Leena Honkanen

lumoaa
Lastennäytelmä on sykähdyttävä ja mieleenpainuva elämys
niin pikkukatsojalle itselleen kuin hänen vanhemmilleenkin. Yleisö nauraa, taputtaa ja jännittää yhdessä – ilmassa
on taikaa.

T

eatteri Hevosenkenkä Espoossa valmistautuu vastaanottamaan näkövammaisia lapsikatsojia Kummituskekkerit -esitykseensä marraskuun 10. päivänä. Silloin hevosenkenkäläiset esittelevät näyttämön lavasteet, roolihahmojen asut ja muut mielenkiintoiset yksityiskohdat ennen esityksen alkua.
– Kaikkea pääsee tunnustelemaan, jopa kreivin hampaita, sanoo 550-vuotiasta kreiviä näytelmässä esittävä Eero Ahre.
– Teatterissa elävän ihmisen läsnäolo ja
ryhmässä kokeminen luovat aivan oman

tunnelmansa. Kummituskekkereissä on
jännitystä ja huumoria, joka varmasti tuo
tunteita pintaan. Lapset elävät teatteriesityksen mukana joka solullaan ja jotakuta voi jossain kohtaa vähän pelottaakin. Jännitys pääsee aina kuitenkin laukeamaan ja lapselle jää turvallinen mieli. Kun lapsi on katsomassa esitystä yhdessä aikuisen kanssa, näytelmän tapahtumista voi keskustella sitten jälkeenpäin
kotona.
– Näkövammaisen katsojan silminä
esityksen aikana toimii kuvailutulkki, jo-

ka kertoo näyttämöllä tapahtuvan sanattoman toiminnan, kertoo Ahre, jolla itsellään on omakohtaista kokemusta tulkkauksen merkityksestä.
– Isäni, Vilho Ahre, oli näkövammainen
ja lapsuudessani perheemme arkipäivää
oli se, että äiti kertoi ja kuvaili isälle monenlaisia asioita. On hienoa, että tulkkauksesta on tullut ammattimaista ja että
siihen on saatavilla koulutusta. Näin esittävä taide ja kuvataide tulevat saavutettavaksi kaikille. Erityisen hienoa on se,
että myös näkövammaiset lapset pääsevät esteettömästi pienestä pitäen tutustumaan teatterin maailmaan.

Lastennäytelmä Kummituskekkerit
kuvailutulkattuna
Aika: Lauantai 10.11.2012 klo
16.00.
Paikka: Teatteri Hevosenkenkä
Juhannusmäki 2, Mankkaa, Espoo
Lipun hinta: 10 euroa
Varaa netissä www.silmatera.fi ->
toiminta. (30 lippua kuvailutulkattuun esitykseen.)
Eero Ahre on kuulunut Hevosenkengän henkilökuntaan 80-luvulta lähtien.
Teatteri veti puoleensa lastentarhanopettajaksi valmistunutta Ahrea ja hän kouluttautui nukketeatterinäyttelijäksi Teatterikorkeakoulun nukketeatterikursseilla ja Ranskassa Institut International de la
Marionette’ssa.

Anna Korhonen

n
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Vinkkejä matkailevalle
Kannattaako näkövammaiskorttia näyttää VR:n lipunmyynnissä? Saisiko kotikaupungin lähiliikenteessä jotain alennusta samaisella kortilla?
Pääseekö opas samalla lipulla? Saankohan apua bussin vaihdossa? Nämä ja monet muut matkustamiseen liittyvät kysymykset pohdituttavat
ja vastausten löytäminen ei aina ole ihan helppoa.
Teksti Sari Kokko
Junamatkailu ja avustaminen asemilla
Omasta junalipusta saavat alennusta lapset, opiskelijat ja
eläkeläiset. Yleensä heidän on todistettava oikeutensa ko.
lippuun esim. opiskelijakortilla tai kuvallisella Kela-kortilla, jossa on teksti ”eläkkeensaaja”. Juniorilipun yläikäraja on 16 vuotta. Kun ikää alkaa olla liki tuon verran, on viisautta kantaa matkustaessa mukana jotain henkilökorttia, joka todistaa syntymävuoden. Olen junalla matkatessa seurannut useamman konduktöörin ja vielä nipin napin juniorilippuun oikeutetun välisen keskustelun tilanteessa, jossa nuorella ei ole ollut mukana mitään iän todistavaa dokumenttia. Toisinaan nuori saa pitää juniorilipun ja toisinaan ei. Näkövammaisena sinun on siis oltava
lapsi, opiskelija tai eläkeläinen, jotta saat oman junalippusi edullisemmin. Vammaistuen saaminen tai pelkkä näkövamma eivät oikeuta alennukseen.
Saattajalipulla tarkoitetaan tilannetta, jossa näkövammaisen yli 18-vuotias opas on oikeutettu ilmaiseen matkaan istuma- tai makuupaikalla. Näkövamman haitta-asteen on oltava vähintään 65 %. Helpointa näkövamma on todistaa Näkövammaisten Keskusliiton näkövammaiskortilla.
Saattajalippua käytettäessä näkövammaisella itsellään
on oltava oma junalippu, joka voi olla esim. normaalihintainen lippu, juniorilippu tai opiskelijalippu. Näkövammaisen oma junalippu ja saattajalippu on ostettava samalla kertaa. Jos olet ostanut lippusi esim. VR:n verkkokaupasta, saattajalipun voi lisätä samalle tilaukselle aseman lipunmyynnissä tai soittamalla VR:n asiakaspalveluun. Jos tilaat junalippusi soittamalla VR:n asiakaspalveluun, voit hakea liput mm. lähimmältä R-kioskilta. Sieltä saa myös saattajalipun. R-kioskilta liput on noudettava
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24 tunnin kuluessa varauksesta. Liput maksetaan noudettaessa.
Juna-asemilla, joilla on palvelua, voit saada apua junaan siirtymiseen, siitä poistumiseen tai junan vaihtamiseen. Avustus on tilattava 48 tuntia aikaisemmin, joten ihan ex tempore -matkailuun se ei sovi. Tosin VR
pyrkii vastaamaan myös myöhemmin tilattuihin avustustarpeisiin, mutta se ei ole varmaa. Sovitussa avustuspisteessä tulisi olla 30 minuuttia ennen junan lähtöaikaa. Avustamisen voi varata aseman lipunmyynnistä tai VR:n asiakaspalvelusta. Avustusta varatessa sinulta kysytään matkapäivä, matkareitti, lähtöaika, vaunun
ja paikan numero, tarvitsemasi apu, matkatavaroiden
määrä, yhteystiedot ja syntymävuosi. VR:n asiakaspalvelu yrittää toisinaan vaatia myös junalipun varaustunnusta, mutta se ei ole välttämätön.

Lentomatkailu ja lentokentät
Lentolippujen hintavaihtelu on suurta, sillä Suomen sisälläkin lentää useita eri yhtiöitä. Finnairin kotimaan
lennoilla seniorihintaisen lipun voi ostaa eläkeläinen tai
vammainen, jonka invaliditeetti on vähintään 80 %. Näkövamman haitta-asteen voit todistaa esim. Näkövammaisten Keskusliiton näkövammaiskortilla ja eläkeläisyyden esim. kuvallisella Kela-kortilla, jossa on Finnairin
yritystunnus. Seniorihintaiseen lippuun on oikeus myös
saattajalla. Näitä lippuja voit varata vain Finnairin lipputoimistosta tai puhelinmyynnistä. Lippu voi olla yhdensuuntainen tai meno-paluu. Se on voimassa vuoden
lähtöpäivästä, eikä sillä ole minimivoimassaoloaikaa.
Jos tarvitset apua lentokentällä, sinun on ilmoitetta-
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va siitä matkaa varatessa tai vähintään 48 tuntia ennen
lentoa lentoyhtiölle tai matkatoimistolle. Palvelun taustalla on EY-asetus, jonka avulla palvelu halutaan varmistaa ja yhtenäistää kaikilla EU:n lentoasemilla. Lentoasemien tarjoama avustamispalvelu on tarkoitettu matkustajille,
joiden liikuntakyky on rajoittunut fyysisen tai kehitysvamman takia, näkö- ja kuulovammaisille, iäkkäille matkustajille, tilapäisesti liikuntarajoitteisille ja kaikille, jotka tarvitsevat erityisapua.
Lähtevän matkustajan on ilmoittauduttava lähtöselvityksessä tai lentoaseman kutsupisteellä, joka on merkitty
kansainvälisellä inva-merkillä. Koulutettu avustaja avustaa lähtevää tai jatkomatkustajaa lähtöselvityksessä, turvatarkastuksessa sekä porttialueella aina lentokoneen istuimelle asti. Saapuvan matkustajan kohdalla avustaminen päättyy jatkoyhteyden lähtöpisteeseen. Saapuva
matkustaja siis avustetaan lentokoneesta terminaaliin ja
sieltä pysäköintialueille, julkisen liikenteen pysäkeille tai
taksiasemalle.

Kaukoliikenteen linja-autot
Kaukoliikenteen linja-autolipusta saavat alennusta lapset,
nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset. Lapsia ovat 4-11 -vuotiaat, jotka saavat lipun puoleen hintaan. Nuorisoalennus
on käytössä 12-16 -vuotiailla, ja se on 30 % lipun hinnasta, kun matkan pituus on yli 80 km. Opiskelija-alennus on
50 % ja eläkeläisalennus yli 80 km:n matkoilla 30 %. Alennuslippua ostaessasi sinun on todistettava opiskelu, eläkkeensaanti tai ikäsi. Näkövamma ei itsessään oikeuta mihinkään alennukseen. Kaukoliikenteen linja-autoissa ei
myöskään ole samanlaista saattajalippu-mahdollisuutta
kuin VR:llä.
Jos tarvitset apua linja-autoasemilla, mitään valtakunnallisesti toimivaa avustamiskäytäntöä ei ole. Yleensä opastaminen on linja-autonkuljettajien varassa, joten
tähän on hyvä varautua kotimaan linja-automatkailua
suunnitellessa.

Paikallisliikenteen alennukset
Joissain kunnissa liikennelaitokset ja liikennöitsijät myöntävät maksuttomia invalidilippuja ja erilaisia alennuksia näkövammaisille matkustajille. Ilmaislipulla matkustavan saattajallakin voi olla oikeus ilmaiseen matkaan. Mitään valtakunnallista käytäntöä näihin ei ole, vaan varminta on kysyä asiaa oman kunnan liikennelaitokselta tai liikennöitsijöiltä.
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Mihin

haittaluokkia
käytetään?
Haittaluokalla tai haitta-asteella on
vaikutusta tiettyjen palvelujen, etuuksien tai alennusten saamiseen. Hakemista varten tarvitaan lääkärinlausunto, johon lääkäri on kirjannut haittaluokan tai haitta-asteen.

H

aittaluokitus on tehty tapaturmavakuutuslain
mukaisen haittarahan maksamiseen, mutta
käytännössä haittaluokitusta käytetään alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti muuallakin.
Viranomaiset ovat ottaneet haittaluokituksen käyttöön, koska muutakaan sopivaa tai parempaa menetelmää/mittaristoa ei ole tällä hetkellä käytössä, jolla
toimintakykyä voitaisiin mitata.

Haittaluokkauudistuksen vaikutus
näkövammaisten haittaluokkiin
Sosiaali- ja terveysministeriö uudisti tapaturmavakuutuksen haittaluokitusta, koska se perustui osin vanhentuneeseen lääketieteelliseen käytäntöön. Haittaluokkiin liittyvä uusi laki ja asetus tulivat voimaan
1.1.2010.
Aikaisemmin (vuonna 1982) haitan aste määriteltiin prosenttilukuina 0 – 100 %. Nykyinen laki perustuu haitan asteen määrittelemiseen haittaluokkien 0
– 20 avulla.
Käytännössä lääkärit käyttävät lääkärintodistuksissa sekä haittaluokkia että haitta-asteita. Yksi haittaluokka vastaa prosentteina viiden prosentin suuruista haittaa.
Uudistuksessa näkövammaisten osalta haittaluokkia alennettiin joltakin osin verrattuna entiseen hait-
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Uudet haittaluokat näkökyvyn osalta
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/tietoa/haittaluokat

Potilaana näkövammainen - lausuntosuositus lääkäreille
www.nkl.fi/oikeus.

n

Esimerkkejä haittaluokan tai haittaasteen vaikutuksista eri etuuksiin:
n Invalidivähennys verotuksessa: haitta-aste vähintään 30 %
n Näkövammaiskortti: haitta-aste vähintään 50 %
n VR:n saattajalippu: haitta-aste vähintään 65 %
n Autoveronpalautus: haitta-aste 80
% tai haitta-aste 60 %, jos autoa tarvitaan työhön tai opiskeluun
n Vammaisen pysäköintilupa haittaluokka 17
n Joissakin kunnissa maksuton julkisen liikenteen lippu: haitta-aste 90 100 %
n
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taluokitukseen. Esimerkiksi täysin sokean henkilön haittaluokka on 18 entisen 20 sijaan (90 % entisen 100 %:n sijaan). Kuurosokeiden haittaluokka pysyi entisessä 20:ssa
(100 %). Uudistuksessa tehtiin muitakin muutoksia, esimerkiksi näöntarkkuudella alle 0.1 ja 0.1 haittaluokka on
laskenut 17:sta 16:een.
Edellä mainituista syistä näkövammaisilla henkilöillä
haittaluokka tai haitta-aste voi alentua, vaikka henkilön
näkötilanteessa, toimintakyvyssä ja avun tarpeessa ei ole
tapahtunut muutoksia. Tilanteen sekavuutta lisää se, että
osa lääkäreistä käyttää edelleen vanhaa haittaluokitusta
ja osa on siirtynyt käyttämään uutta luokitusta.
Näkövammaisten osalta silmälääkäri määrittelee haittaluokan suuruuden kokonaisarvion perusteella ja haittaluokan määritykseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin näöntarkkuus, mm. näkökentän suuruus ja puutokset. Haittaluokkaa ei siis voi arvioida esim. pelkkien visusten perusteella

Haittaluokitus ei ota huomioon
yksilöllistä tilannetta
On muistettava, ettei haittaluokituksessa oteta huomioon
yksilöllistä tilannetta, kuten yksilöllistä toimintakykyä,
ikää tai ammattia, vaan se on todellakin tehty vain vakuutuksen haittarahan mekaanista määrittelyä varten. Tämän
vuoksi haittaluokka tai haitta-aste ei saa vaikuttaa vammaispalvelulain mukaisten palvelujen (mm. vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu) tai esimerkiksi omaishoidontuen saamiseen. Hakijan vammasta tai sairaudesta aiheutuva avuntarve ja yksilöllinen elämäntilanne on otettava aina huomioon näitä päätöksiä
tehtäessä. Pelkän diagnoosin ja haittaluokan perusteella näkövammaisen avun tarpeesta on vaikea saada riittävää kuvaa.
Virpi Peltomaa
sosiaaliturvapäällikkö
Näkövammaisten Keskusliitto ry
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Vertaistukea yli

meren
Leolla (4) ja Maxilla (2) on sama diagnoosi, septo-optinen dysplasia. Leo asuu Suomessa ja Max Marylandissa
Yhdysvalloissa; välimatkaa
on valtameren verran, mutta yhteys poikien perheiden
kesken syntyi, kun Maxin
vanhemmat näkivät Leo oppii
tekemällä -dvd:n ja Leon vanhemmat löysivät Maxin äidin blogin netissä.
Teksti Leena Honkanen

T
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Arsi Koivula

iia ja Tomi Immoselle oli yllätys, kun he huomasivat että
Yhdysvalloissa pienen Maxin
pojan äiti, Amber Elia, kirjoitti blogissaan nähneensä
videon ”Leo learns by doing”
paikallisella sokeainkoululla. ”Se on hieno ja rohkaiseva video vanhemmille joilla on näkövammainen lapsi,” kuvaili Amber Elia.
Immoset toki tiesivät, että Leosta kertova video on levinnyt ympäri maailman
Aasiaa ja Etelä-Amerikkaa myöden, mutta heistä tuntui silti koskettavalta, että äiti, jonka pojalla on sama diagnoosi kuin
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Leolla, on saanut siitä tukea jossakin kaukana meren takana.
– Lähetimme Tomin kanssa Amberille sähköpostia ja kerroimme itsestämme. Takaisin tuli viesti, jossa hän oli kovin ilahtunut, että otimme yhteyttä ja hän
pyysi, voisimmeko kirjoittaa vierailijoina Leosta hänen blogiinsa, kertoo Tiia
Immonen.
”Kun sain Immosten, viestin olin yhtä
yllättynyt, ihastunut ja innostunut kuin
jos olisin saanut joulukortin presidentiltä”, kirjoitti Maxin äiti blogissaan.
Immoset vierailivat blogissa ja lähettivät Amberille myös linkin englanninkielisen Silmäterän nettiversioon. Lehdessä on keväällä 2010 Leo- dvd:n ilmestymisen aikoihin tehty juttu Immosten
perheestä. Siinä Tiia ja Tomi kuvailevat tunteitaan Leon saatuaan diagnoosin
Leon ollessa kahden kuukauden ikäinen
ja elämää siitä eteenpäin: ”Kaikkein ran-

kinta aluksi oli se, että kun itse olisi kaivannut tukea, joutuikin tukemaan muita. Moni tuttavista ei pystynyt hyväksymään sitä, että Leo on sokea. Kyllä tiede vielä pystyy -puheet tuntuivat pahalta, kun itse tiesi, että Leon sokeudelle ei
voida tehdä mitään. Itse oli jo hyväksynyt tosiasiat, kun muilla vielä oli tarvetta pitää epämääräistä toivoa yllä. Jotkut
olivat ennakkoluuloisiakin. He tuntuivat ajattelevan, että koska Leo on sokea,
ei kaikki muutenkaan ole kohdallaan ja
että myös tulevat lapsemme tulisivat olemaan jotenkin vammaisia. Myös se, että ihmiset välttivät käyttämästä näkemiseen liittyviä sanoja seurassamme, tuntui ikävältä. Leon kanssa ei osattu toimia
ja touhuta luontevasti samalla lailla kuin
näkevien. Kun itse on jo sinut sokeuden
kanssa, väsyy puhumaan vain vammasta ja vammaisuudesta. Leohan on ihan
tavallinen pieni poika, jolla on täysi oi-

keus elää onnellista lapsuutta”, Tiia Immonen kertoi jutussa.
”Siinä todella puetaan sanoiksi elävästi hämmennys ja ennakkoluulot, joita myös minä Max ja Andrew olemme
kohdanneet. Ja se auttaa myös ymmärtämään kuinka todella paljon Leo osaa
ja voi tehdä vaikka ei näekään”, kirjoitti puolestaan Amber Elia lukemastaan.
Immoset sanovat, että Amberin blogia lukiessa on ollut mielenkiintoista huomata, miten Atlantin toisella puolella näkövammaisten lasten asioita hoidetaan.
–Hauskaa sekin, että nyt sitten itsekin
saamme vertaistukea dvd:n ansiosta.
Amber Elia kertoo, että oman bloginsa kautta hän on saanut paljon vertaistukea. ”Se on ollut mahtava väline. Haluaisin rohkaista kaikkia näkövammaisen
lapsen vanhempia kokeilemaan”, hän kirjoittaa Silmäterälle lähettämässään sähköpostiviestissä.

Amberin blogi:
http://amber-and-max.blogspot.com/
Silmäterän artikkeli
Immosen perheestä englanniksi:
http://www.silmatera.fi/tiedosto/
ste_2012.pdf
ja suomeksi:
http://www.silmatera.fi/tiedosto/
st_210_net.pdf
Leo oppi tekemällä dvd:n tilaukset
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Lasten kuntoutus
vaihde 09 396 041
riikka.mayranen@nkl.fi
09 3960 4531
Hinta 25 € (sis.alv )+ toimituskulut
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Vauvojen värikylpy
herättää aistit
Turussa näkövammaiset vauvat pääsevät syksyllä värikylpytyöpajaan. Värikylpy on moniaistista värien kokemista ja yhdessä tekemistä vauvan ja vanhemman välillä kiireettömässä ja kannustavassa ilmapiirissä.

V

ärikylpy työpaja jakautuu kahteen osaan. Aluksi
keskitytään aistien virittäytymiseen ja lopuksi siirrytään oman jäljen tuottamiseen. Virittäytymisessä käytetään yksinkertaisia ja arkisia asioita. Voidaan esimerkiksi ihmetellä miten sellofaanin pinta rapisee ja miltä tuntuu pehmeä pyöreä lankarulla jalanpohjassa, leijuvan tyllin laskeutuminen käsille tai sulan hento
kosketus poskella.
Aistien virittäytymisestä, tutkimisesta ja tunnustelusta
siirrytään maalaamiseen. Maalausaineet ovat turvallisia,
sillä ne koostuvat marjoista, kiisseleistä, soseista ja puuroista. Maalaamisessa ei ole tarkoitus tehdä valmista teosta vaan tärkeintä on ympäristön ihmettely, materiaali-
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Mustikka, punajuuri ja perunajauho

Lauri Leikas

Turussa alkaa Vauvojen värikylpy -työpajat näkömonivammaisille vauvoille, jotka eivät vielä liiku
sekä heidän perheilleen. Ohjaajana toimii kuvataiteilija ja värikylpy-ohjaaja Assi Huhtanen.
Vauvojen värikylpy -työpajat pidetään Turun
AMK:n Taideakatemiassa 23.9. ja 21.10. sekä
11.11.2012 klo 15.00.
Vauvojen värikylpy -työpajat näkömonivammaisille
vauvoille ovat osa Taideakatemian saavutettavuus
toimintaan ja on osallistujille ilmaista.
Lisätietoa vauvojen värikylpy- metodista: www.varikylpy.fi
Tiedustelut vauvojen värikylpy -työpajoista ja Taideakatemian saavutettavuus toiminnasta:
Marika Leinonen-Vainio, marika.leinonen@turkuamk.fi / 050 5985 218

en aistiminen ja hetkessä oleminen. Miltä tuntuu lämmin
keltainen tai ropisevat jäiset puolukat paperin pinnalla?
Joskus maalausaine voi olla pieneksi lammikoksi muuttuva jäänpala.
Väri voi tuoksua, väri voi tulla lähelle ja väri voi olla viileä, lämmin, karhea tai pehmeä. Jokainen aistii värin
omalla tavallaan ja tärkeintä värikylpy-työpajassa on yhdessä kokeminen ja uuden ihmettely ja löytäminen.
Värikylpy metodin on kehittänyt Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toiminnanjohtaja Päivi Setälä vuonna 2003 yhdessä ohjaajien kanssa. Porista metodi on levinnyt ympäri Suomea ja
myös ulkomaille.
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Teksti Jaana Engblom, lasten aluesihteeri, NKL ry

Näkövammaiset lapset tekivät esityksen

Miltä musta tuntuu?
”Mustassa pimeydessä on enemmän värejä kuin sateenkaaressa. Vitivalkoinen
voi olla pimeämpi kuin yö. Näetkö valoa? Musta tuntuu, että täällä on lämpöä. Musta tuntuu, että en olekaan yksin. Miltä susta tuntuu?” (Miltä musta
tuntuu? -esityksen kutsusta).
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Seppo Kirra

M

ustavalkoisiin esiintymisasuihin pukeutuneet
sirkuskurssilaiset Viivi Virtanen, Varpu Kirra ja
Viljami Heikkilä esiintyivät kolmesti Turussa
Seikkailupuiston Timantti-teatterissa täydelle
katsomolle. Esitys oli sosiaalisen sirkuksen kurssin tuotos.
Viivi, Varpu ja Viljami olivat alusta asti mukana luomassa
esitystä ja heidän unelmistaan ja omista tarinoistaan punoutui esityksen käsikirjoitus.
Sirkuskurssi oli osa valtakunnallista Vaikuttava sirkus
-hanketta, joka on Lapin ELY-keskuksen rahoittama ESRhanke ja sitä koordinoi Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus. Vaikuttava sirkus -hankeella halutaan
kehittää ja tutkia sirkustaiteen hyvinvointivaikutuksia.
Turkulainen sirkusyhdistys SirkusUnioni toteutti näkövammaisten lasten kurssin. Keskeiset henkilöt kurssin ja
esityksen toteutuksessa olivat sirkustaiteilija Antti Kulmala, tanssitaiteilija Kaisa Koulu ja tuottaja Minna Heiniö.
Sirkuskurssin toimintamenetelminä käytettiin luovaa
liikuntaa ja sirkustekniikoita. Oli upeaa seurata, miten
kurssin aikana kurssilaisten motoriset taidot, rohkeus ja itseilmaisu kehittyivät. Myös ryhmässä toimiminen hioutui
niin, että lopputuloksena oli upea yhteisöteos. Lainatakseni Viljamin sanoja: ”Esityksestä ei puuttunut mitään, se
oli kuin kokonainen Eiffel-torni”. Esityksen nähtyään las-

ten vanhemmat olivat yllättyneitä lastensa taidoista, rohkeudesta ja siitä, miten jokainen lapsi loisti tähtenä omalla persoonallaan. Yleisö oli liikuttunut, sillä esitys ”Miltä
musta tuntuu” oli niin kaunis ja koskettava.

Tavoitteenamme on saada syksyllä alkamaan
sirkuskerho Turussa, johon mahtuu vielä muutama näkövammainen lapsi mukaan.
Myös kevättalvella 2013 on alkamassa uusi sosiaalisen sirkuksen kurssi. Mikäli lapsesi on
kiinnostunut näistä, niin ota yhteys Jaanaan
p. 050 591 8167.
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Leirillä Latviassa
Teksti Juha Herttuainen

V

uoden 2011 puolella heräsi Sokeain Lasten Tuki ry:n toiminnanjohtajan Rilla Aura-Korven ja minun kesken ajatus kansainvälisestä näkövammaisten lasten yhteisestä
perheleiristä. Ajatus muhi aikansa ja sitten
leiri päätettiin toteuttaa Latviassa. Paikaksi valitiin Gungas-niminen lomakylä noin
30 kilometriä Riikasta pohjoiseen. Leirille osallistui kaksi perhettä Suomesta ja yksi perhe Latviasta.
Gungas osoittautui loistavaksi leiripaikaksi. Lomakylä sijaitsee järven rannalla ja se koostuu muualta Latviasta tuoduista yli sata vuotta vanhoista hirsitaloista. Kaksikerroksisissa rakennuksissa oli pärekatot. Talojen seinille ja muuallekin pihapiiriin oli koottu vanhoja työkaluja
ja esineistöä näytille. Rannassa oli tynnyrisauna ja kaksi venettä oli käytettävissä soutelua varten. Lapsilla riitti puuhaa rakennusten tutkimisessa. Leirillä oli mukana
myös erilaisia koiria kouluttajineen.
Leirin ensimmäisenä aamuna tutustuttiin Riikan vanhaan kaupunkiin. Vanhan kaupungin retken jälkeen väki siirtyi bussilla Juglasin kautta Gungaan. Juglasissa sijaitsevat Latvian näkövammaisjärjestön toimitilat, näkö-
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vammaisten kirjasto, koulu ja kuntoutustilat. Siellä seuraamme liittyi latvialainen perhe, johon kuuluivat lapset Amanda ja Davis. Lähes 20 henkilöä käsittävä leiriporukka oli nyt koossa. Majoittumisen ja tutustumisten
jälkeen oli tarjolla mahtavan hyvää ruokaa, kuten jatkossakin monta kertaa päivässä.
Olin hankkinut kaupasta puutarhakärryn, joka sai luvan toimia koiran vetämänä lasten kyytipelinä. Kärryn
aisat sain lainaksi eräältä ystävältämme. Välikappaleen
avulla sain liitettyä aisat kärryn vetokahvan tilalle ja niin
kärry-koira-yhdistelmä toimi hyvin ”koirataksina”. Opaskoirat Tintti ja Teodors tekivät töitä oikein olan takaa ja
niinpä niille maksettiin pienten lasten osalta kyytimaksua yksi santimus ja suuremmat lapset maksoivat kaksi
santimusta. Koirat oppivat nopeasti kärrynvedon ja loivaan alamäkeen oli niiden helpompi tehdä töitä. Myös
Dzero, Macho ja Mister opettelivat vetämään kärryä ja
hyvinhän se onnistui niiltäkin.
Toisen päivän ohjelmassa oli opaskoirille tuttua hommaa. Leirin isommat näkövammaiset pojat Lassi ja Leevi
sekä yksi perheenisä kokeilivat, millaista on kulkea koiran opastamana. Tintti ja Teodors pistivät parastaan ja
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Sokeain lasten tuki ry

Vasemmalla: Dzero ja
lapset Minja ja Mette Alahäivälä sekä Niko ja Jasmin Mikkola

n

Tintti-taksi kuljettaa
Metteä

n

tuloksena oli joukko kysymyksiä opaskoiran saannista.
Poikia askarrutti, miksi opaskoiraa ei saa alle 18-vuotiaana. Sokeaa isää puolestaan askarrutti, kun hän ei millään tahdo päästä opaskoiranhakijoiden jonoon, vaikka
opaskoiran tarve on kuntoutuksessa todettu. Hänen kotipaikkakunnallaan ei ole resursseja suorittaa opaskoiranhakijoiden esikartoituksia ja siksi tilanne on todella vaikea. Kaikkien kanssa selviteltiin opaskoiran hyötyjä liikkumisen apuvälineenä ja myös koiran mukanaan tuomia vastuita ja velvoitteita. Leevi-poika pohdiskeli, miksi jopa Pohjanmaalle saakka saa Helsingistä liikkumistaidonohjaajan kartoittamaan esimerkiksi opaskoiran tarvetta. Eikö samoin voisi menetellä myös edellä mainitun
isän suhteen, koska hän asuu vain vajaan 200 kilometrin
päässä Helsingistä?
Saimme riikalaiselta ystävältämme lainaksi veneilyliivejä ja niinpä Gungasin kaksi venettä olivat myös ahkerassa käytössä. Tynnyrisauna lämpisi ja yksi perheenisä valvoi lasten uimista. Mitään lisäohjelmaa ei tarvittu, kaikki aktiviteetit löytyivät paikan päältä. Poislähtöä edeltävänä iltana poltettiin nuotiota ja saksanpaimenkoira Argo näytti temppuja. Leirin musikantit Davis ja Aleksejs
soittivat kitaraa ja lauloivat.
Lähtöpäivän aamuna nukuttiin tavallista pitempään.
Vielä kuitenkin ehdittiin tehdä pienet koira-ajelut ja opaskoiran avulla kulkemiset. Uimassakin osa porukasta kävi ja loppuaika meni pakatessa tavaroita. Bussi tuli ajallaan ja Suomeen lähtijät ehtivät lentokentälle sopivasti.
Todella onnistunut leiri oli päättynyt.
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Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia näkövammaisten lasten perheille. Loma voi toteutua lähellä kotia tai toisella puolella Suomea perheiden toiveiden
mukaan. Vuosittain lomille pääsee reilut 40 perhettä,
yleensä kaksi perhettä yhdessä. Omatoimilomat ovat
oman perheen mökkilomia.
Jos ette vielä ole osallistuneet lomillemme, niin nyt
on aika anoa vuoden 2013 ja 2014 lomia. Kirje yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja näin perheenne pääsee
odottamaan lomaa yhdessä toisen perheen kanssa.
Myös te perheet, jotka olette jo hakeneet lomaa aiemmin, mutta se ei ole vielä toteutunut. Syksyn aikana kannattaa olla Rillaan yhteydessä. Yhdessä pyrimme löytämään sopivan kohteen ja ajankohdan juuri teille. Moni lomistamme toistuu vuodesta toiseen,
mutta aina on jotain uuttakin.
Ensi kesäkuussa toteutuvat uudelleen kuluvan
avuonna ensi kertaa järjestetyt tandempyöräily Ahvenanmaalla ja koiramainen loma Latviassa.
Tutustu yhdistyksemme kotisivuihin www.sokeainlastentuki.com
Jään odottamaan kirjettä tai sähköpostia, kesälomalla
olen 15.8.–9.9.2012
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain Lasten Tukisäätiö
Apurahahakemukset syyskuun
loppuun mennessä.
Apurahoja voidaan myöntää mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin. Hakemukset
30.9.2012 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut asiamies Jyrki Immonen
Punakiventie 9 as 141, 00980 Helsinki.
09 321 4132.
sok.laptuki@kolumbus.fi
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Syystohinaa
Pohjois-Suomen syysviikonloppu

Etelä-Suomen syysviikonloppu

15.–16.9. Liikuntaopisto Virpiniemessä, Kiviniemi
Perheet saavat nauttia syyssäistä, liikkumisesta ja vertaistuesta vapaamuotoisessa viikonlopussa. Soveltuu eriikäisten lasten perheille.
Hinta: näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmainen, aikuinen 60 euroa, 5–16-vuotias lapsi 30 euroa, alle 5-vuotiaat maksutta (täysihoito) www.virpiniemi.fi
Hakemukset 17.8. mennessä www.silmatera.fi > Toiminta

22.–23.9. Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastola.
Viikonloppuna pääsee nauttimaan syksyn luonnosta ja liikunnallisesta ohjelmasta sekä uinnista ja saunomisesta.
Soveltuu eri-ikäisten lasten perheille.
Hinta: näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmainen, aikuinen 60 euroa, 5–16-vuotias lapsi 30 euroa, alle 5-vuotiaat maksutta (täysihoito) www.pajulahti.com
Hakemukset 17.8. mennessä www.silmatera.fi > Toiminta

Isien viikonloppu
6.–7.10. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto,
Ylöjärvi
Isät viettävät viikonloppua saunomisen ja
nuotion parissa jutustellen järven rannalla.
Hinta: 50 euroa (täysihoito)
www.koivupuisto.com
Hakemukset 31.8. mennessä
www.silmatera.fi > Toiminta

Äitien viikonloppu
20.–21.10. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto,
Ylöjärvi
Äidit saavat nauttia hyvästä seurasta ja ruuasta sekä
saunomisesta kylpytynnyrin kera.
Hinta: 50 euroa (täysihoito)
www.koivupuisto.com
Hakemukset 14.9. mennessä
www.silmatera.fi > Toiminta
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Lastennäytelmä
Kummituskekkerit
kuvailutulkattuna
Aika:
Lauantai 10.11.2012 klo 16.00.
Paikka:
Teatteri Hevosenkenkä
Juhannusmäki 2,
Mankkaa, Espoo
Lipun hinta: 10 euroa
Olemme varanneet
esitykseen 30 lippua.
Tee oma varauksesi netissä
www.silmatera.fi -> toiminta.

S i l m ä t e r ä

3 / 2 0 1 2

Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee Silmäterä-lehden tilaus. Silmäterä ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki. Liittymiset ja tilaukset
otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Palvelulomake
LIITYN J ÄS ENEKS I
Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden vanhemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.
1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero				Sähköposti
2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero				Sähköposti
3. Näkövammaisen lapsen nimi ja
syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)
4. Osoite ja postitoimipaikka

LIITYN K ANNATUSJÄS ENEKS I
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

TIL A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

