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Tulossa keväällä 2013
Lähtisitkö vanhempainviikonloppuun
tai Pääsiäisleirille?

Keskustelua

Tutkimuspotilaaksi

Facebookissa toimii vanhempien keskusteluryhmä, jota
ylläpitää Manuel Hämäläinen. Ryhmä ei ole Näkövammaiset lapset ry:n toimintaa, vaan vanhempien itsensä keskuudessaan perustama. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu
pitkälti toista sataa keskustelijaa. ”Keskusteluja on laidasta laitaan: harrastuksista kursseihin, leireistä apuvälineisiin. Syksyllä yleisin keskustelu on ollut kouluista ja niihin
liittyvistä asioista”, kertoo ryhmäläinen Jamppa Mikkola.
Ryhmän ylläpito:
https://www.facebook.com/manuel.hamalainen
Liittyminen:
https://www.facebook.com/groups/130265413764158/1
59742297483136/?notif_t=group_activity
(liity ryhmään painikkeella)

Vuoden 2012 alkupuolella on käynnistynyt Näkövammaisten Keskusliiton Näkökeskus Vision tiloissa toteutettava lääketieteellinen tutkimus, joka koskee vuosina
1993–2009 syntyneiden lasten vaikeita perinnöllisiä silmänpohjarappeumia.
Tutkijoina toimivat silmätautien erikoislääkärit LT Sirkka-Liisa Rudanko (Näkövammaisten Keskusliiton entinen
ylilääkäri) ja LT Arja Laitinen (HYKS silmätautien klinikka) sekä perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärit dosentti Riitta Salonen-Kajander (Väestöliiton perinnöllisyysklinikan ylilääkäri) ja LT Kristiina Avela (HUSLAB Kliinisen genetiikan yksikkö).
Nyt kutsutaan tutkimuspotilaiksi aiemmin Näkövammaisten Keskusliiton Näkökeskus Visiossa tutkittuja, silmänpohjien perinnöllisen rappeuman takia näkövammaisia lapsia ja nuoria. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL) on myöntänyt virallisen luvan kyseisen lääketieteellisen tutkimuksen suorittamiselle.
Tutkimukset tehdään yleensä 2–3 käynnin puitteissa,
joten ne eivät haittaa koulunkäyntiä, opiskelua tai työntekoa. Osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan
yhteyttä tutkijalääkäriryhmän yhdyshenkilöön LT SirkkaLiisa Rudankoon, joka antaa mielellään lisätietoja hankkeesta (sl.rudanko@kolumbus.fi, puhelin 045-2398030).

Aniridia Finland
järjestää pohjoismaisen
konferenssin syksyllä 2013!
Tutustu Aniridia Finland- yhdistykseen
lisätietoja www.aniridia.fi

Reiman elämää
Oletko lukenut Silmäterästä Annariikka Sivosen Reimakka -kolumnia? Jos olet aloittanut sarjan seuraamisen tänä vuonna tai vaikka viime vuonna, sinua ehkä kiinnostaa, millaista oli elämä Reiman perheessä vuonna 2009.
Reimakka-sarjan jutut löytyvät nyt koottuna aikajärjestykseen nettisivuilta www.silmatera.fi ->Näkkärilä -> Meidän
tarinamme.
Reimakka-sarja kertoo vammaisen lapsen vanhemmuuden haasteista ja ilon hetkistä. Reiman äiti, Annariikka Sivonen, on pieksämäkeläinen terveydenhoitajasairaanhoitaja ja Reima on vuonna 2007 syntynyt näkömonivammainen reipas poika. Perheeseen kuuluu myös
aviomies Juha – mutta ei kuulunut vielä vuonna 2009 –
lue siis, miten elämä Reiman perheessä on kulkenut.
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Erilainen
vuosikertomus

V

uosi alkaa taipua lopuilleen ja edessä on taas vuosikertomusten laatimisen aika. Yhdistysten kertomuksissa esitellään tapahtumat ja
teot, osallistujamäärät ja resurssit. Paperin takana vuoden kertomus on paljon värikkäämpi: tapahtumissa ja tapaamisissa on kohdattu kavereita ja ystäviä, saatu uusia kokemuksia ja uusia näkökulmia omaan elämään.
Itselleni vuoden kulussa on jäänyt lämpimänä mieleen erilaisten
ihmisten ja perheiden tapaamiset. Sellaisena päivänä, kun lähtee tekemään vaikkapa Silmäterään haastattelua, tuntuu vähän kuin menisi sukuloimaan jonnekin
kaukaisten serkkujen luo. Astuu junaan, eikä ihan tarkasti tiedä, millainen kertomus oven takana avautuu. Silloin yleensä puhutaan paljosta muustakin kuin mikä lopulta lehden sivuille päätyy; ei elämä mahdu 5000 merkkiin.
Joskus tapaamiset ovat lyhyitä, vuosien varrella tutuiksi tulleiden kanssa ehtii ehkä kiireisen kurssipäivän lomassa vaihtaa kuulumiset tai tutustua nopeasti aivan uuteen perheeseen. Mutta joskus on aikaa ja rauhaa miettiä elämää syvällisemminkin.
Lokakuun alussa matkustimme muutamien vanhempien kanssa pikkubussissa
Oulusta Äkäslompoloon. Viiden tunnin ajomatkan aikana pohjoisen pimenevässä illassa isät ja äidit kertoilivat muistoja oman lapsensa ja perheensä elämän vaiheista. Käytiin läpi suruja ja iloja, sitä mikä on saanut jaksamaan ja mitä on edessä; itkettiin ja naurettiin. Tällaisten hetkien ja retkien kokemukset auttavat ymmärtämään, mitä se oikea elämä vuosikertomuksen lukujen takana oikeastaan on.
Samalla kun päättyvän vuoden kirjaamisen aika on edessä,
ovat uuden vuoden suunnitelmat jo tehtynä. Tulossa on uusi
vilkas yhdistysvuosi kursseineen, perhetapaamisineen ja kerhoineen. Tule sinäkin elämään vuoden 2013 yhteistä kertomusta.

Tampereen Oo mun kaa! -kerho
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Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

anne latva-nikkola

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Teksti Leena Honkanen

Se pikkuinen

Ella

Ella pyörii, laulaa, nauraa ja paijaa ohi mennessään Mio-koiraa. On ihanaa olla vähän yli vuoden vanha, kun jännittävä
maailma avautuu joka puolella ympärillä.

A

nna ja Juha Sarénin esikoinen, Ella, syntyi kesällä 2011. Terve tyttö muuten, mutta pian synnytyksen jälkeen havaittiin, että
näköaisti ei ole kunnossa.
– Lähdimme kotiin viikonikäisen tyttövauvan kanssa tietäen
vain, että hänen näössään oli jotain pahasti vialla, muistelee äiti Anna Sarén.

6

Tulevat viikot olivat huolen ja epätietoisuuden aikaa.
– Etsimme netistä tietoa, arvailimme
ja teimme itse johtopäätöksiä. Onneksi diagnoosi saatiin jo syyskuussa, Ellan
ollessa kahden kuukauden ikäinen. Näin
jälkeenpäin ajatellen jo niin varhain, vaikka silloin aika tuntui todella pitkältä, kertoo Juha Sarén. – Lopullinen diagnoosi oli Leberin synnynnäinen amaurosis.
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kuvat Leena honkanen
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Tiedon saaminen oli samalla sekä järkytys, että helpotus. Tiesimme silloin, että Ella on sokea, mutta toisaalta muuten
terve ja saatoimme jatkaa elämää tämän
tiedon pohjalta.

Vertaistuen jano
Ella oli kolmen kuukauden ikäinen, kun
Sarénin perhe oli jo mukana Näkövammaiset lapset ry:n jäsenpäivässä Hämeenlinnassa.
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– Meillä oli heti alusta lähtien valtava
vertaistuen tarve. Vanhempainyhdistyksen uusien jäsenten päivässä tuntui hyvältä, että oli olemassa joku joukko, johon kuuluimme. Siellä ei tietenkään ollut yhtään perhettä, jonka lapsella olisi ollut sama diagnoosi kuin Ellalla, sen verran harvinainen tämä on. Halusimme
vielä tavata jonkun perheen, jonka lapsella olisi myös Leberin amaurosis, kertoo Anna Sarén.

Muutaman kuukauden kuluttua diagnoosivertainen löytyi yllättäen.
– Ellaa vähän vanhemman lapsen perhe löytyi lopulta äitini kautta. Hän ja enoni vaimo olivat marraskuussa Iiriksen lasten kuntoutuksen järjestämällä omaisten
kurssilla, jossa he tapasivat erään pikkutytön isoisän ja saivat tietää, että tytöllä
oli sama diagnoosi kuin Ellalla. Sain perheen yhteystiedot, mutta en heti silloin
vielä uskaltanut soittaa heille.
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Perheen tapaaminen järjestyi onneksi jo heti helmikuussa, kun Sarénit olivat
ensimmäisellä vauvakurssillaan Kuntoutuskeskus Iiriksessä.
– He tulivat tapaamaan meitä Iirikseen ja kun näin heidät pienen suloisen
tyttönsä kanssa, tuli heti itku: oli oikeasti
olemassa joku, joka oli meidän Ellamme
kaltainen. Se oli suuri helpotus.
– Vertaistuki on jotain todella välttämätöntä – toisilta vanhemmilta saa niin
paljon tietoa ja voi jakaa yhteisiä kokemuksia. Vaikka Ellan syntymästä on vielä niin vähän aikaa ja olemme olleet tuen tarvitsijoita, huomaan jo, että myös itse pystyn antamaan vertaistukea toisille
vanhemmille – se on hieno tunne.

Heti liikkeelle ja elämään
Vaikka Ellan sokeus oli järkytys, Juha ja
Anna Sarén eivät antaneet sen pysäyttää
normaalia elämää.
– Ellan näkövamma oli kaikille tutuille ja sukulaisille tietenkin shokki, mutta
kukaan ei ole kääntänyt meille selkäänsä. Kaikki ovat täysillä mukana Ellan ja
meidän elämässä. Itse olen aina ollut menevä, joten kuljen edelleen kavereideni ja
Ellan kanssa kaikkialla missä ennen lapsen syntymääkin. Pitää päästä shoppailemaan ja kahvilaan tyttöjen kesken, Anna Sarén nauraa.
– Meillä on myös sellainen säännöllisesti kokoontuva äitiryhmä Akuliina.

Meitä on siinä kuusi äitiä ja lasta, jotka
olimme samaan aikaan ensisynnyttäjien synnytysvalmennuksessa. Tapaamme edelleen joka viikko vuorotellen kunkin kotona.
– Aluksi pelotti, saako Ella kavereita,
ja tietenkin pelottaa vieläkin, miten esimerkiksi koulussa kaverit ottavat Ellan
vastaan. Nyt ainakin kaikki on siltä osin
hyvin: Akuliinan porukan lisäksi rivitaloyhtiömme pihapiirissä ja muskarissa
on paljon lapsia, joten Ellalla on näkeviä
kavereita ympärillään. Ja vertaiskavereita
varmasti tulee löytymään näkövammaisten lasten perheleireiltä.

Tulevaisuus ei pelota
Juttelemme Sarénien olohuoneessa. Isä Juha istuu lattialla ja hyppyyttää ja pyörittä Ellaa, joka kikattaa tyytyväisenä. Sitten
Ella esittelee lelujaan ja rientää jo eteiseen
omille teilleen. Rohkeutta ei tytöltä puutu.
– Ella on tosiaan hyvin liikunnallinen. Kävelemään hän oppi vuoden ikäisenä, vaikka monesti sokean lapsen liik-

kumaan lähtöä saa kuulemma odotella,
Juha Sarén sanoo.
– Yritimme innostaa häntä ryömimään
ja konttaamaan, mutta Ella tahtoi nousta
jaloilleen ja lähti kävelemään. Ella pitää
myös uimisesta ja muskarissa hän on aivan liekeissä, nauraa Anna.
Sarénin perheen elämässä on tapahtunut paljon viimeisen vuoden kuluessa.
Tärkeintä on ollut naimisiin meno syyskuun ensimmäisenä päivänä.
– Hääpäivämme on minun pappani
syntymäpäivä ja siksi tärkeä. Sain silloin
elämäni miehen. Ja toivottavasti tulevaisuudessa Ella saa vielä pikkusisaruksia.
– Koska Ellan silmäsairaus on peittyvästi periytyvä, on olemassa 25%:n mahdollisuus, että saisimme toisenkin sokean lapsen. Se ei kuitenkaan pelota. Nyt
kun on nähnyt, miten toimelias Ella on ja
miten hyvin hän on oppinut puhumaan
ja liikkumaan, tiedämme, että hän tulee
pärjäämään tästä eteenkinpäin ja niin tulisi uusi tulokaskin, riippumatta siitä näkeekö hän vai ei.

Leberin amaurosis periytyy useimmin
peittyvästi eli molemmat terveet vanhemmat kantavat samaa perintötekijämuutosta. Yhteisiä lapsia saadessaan heillä on jokaisen raskauden kohdalla 25 %:n mahdollisuus saada lapsi, jolla ilmenee muutoksesta johtuva sairaus.

n
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Näkövammaisten peruskoululaisten
liikunnallinen perhekurssi
KELA kurssinumero 46164

Kunnonpaikka, Siilinjärvi,
Vuorela 29.7.–3.8.2013
l Kurssilla liikutaan monipuolisesti. Ohjelmassa on
uintia, melontaa, kuntosaliharjoittelua, yleisurheilua,
judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. Tietenkin
kurssilla vietetään myös sauna- ja nuotioiltoja.
l Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on
kaikille perheenjäsenille maksuton.
l Kurssille voivat osallistua 8–15-vuotiaat
näkövammaiset lapset, joilla ei ole muita vaikeasti
liikuntaa haittaavia liitännäisvammoja sekä heidän
perheenjäsenensä.
l Kurssille otetaan 15 kuntoutujaa perheineen. Kurssilla
on myös Kelan harkinnanvaraisia kuntoutuspaikkoja.
l Kurssille on mahdollista päästä useammin kuin kerran
peruskouluiän aikana, eri kasvun vaiheissa. Näin ollen
kurssille kannattaa hakeutua ensimmäisen kerran jo
koulutien alkuvaiheissa, mikäli se on tarpeellista.
l Tiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry
puh. (09) 752 2540
nlt@silmatera.fi

Kurssille hakeutuminen
1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä
kaavake KU102 (Kuntoutushakemus). Kurssin numero on
46164. Kurssinumeron avulla Kelan virkailijat osaavat antaa oikean kaavakkeen.
2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa
kuvata tarkoin näkövamman aiheuttama haitta liikkumisessa ja selviytymisessä samoin kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.
3 Liitä mukaan jäljennös voimassa olevasta kuntoutussuunnitelmasta tai lääkärin B-lausunnosta. Kuntoutussuunnitelmassa täytyy olla maininta suosituksesta ko.
kurssille.
Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset mahdollisista muista
kuntoutusta puoltavista lausunnoista.
4 Hakemus liitteineen lähetetään huhtikuun 29. päivään
mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon, Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan toukokuun 10.
päivään mennessä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy
Kelalle.

Tärkeää!
Kuntoutusta haettaessa edellytetään voimassa olevaa
kuntoutussuunnitelmaa tai lääkärin B-lausuntoa, jossa on
maininta ko.kurssista sekä tiedot lapsen vammasta. Jos
kuntoutussuunnitelma ei ole voimassa tai on kokonaan
tekemättä, ota yhteys alueesi kuntoutusohjaajaan. Kuntoutussuunnitelman tai lausunnon saannissa on joissakin
sairaanhoitopiireissä saattanut kulua melkoisesti aikaa,
joten ole ajoissa liikkeellä.
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Puheenjohtajalta:

O

n olemassa totuuksia ja mielipiteitä. Osa totuuksista voi osoittautua mielipiteiksi ja mielipiteenä pidetty asia totuudeksi. Siinäpä aforismia kerrakseen...

Vuoden urheiluteko
Pian valitaan suomalaisen urheilun vuoden 2012 maineteot suuressa gaala-illassa. Minun mielestäni ehdoton vuoden urheiluteko ja vuoden joukkue on paralympialaisten miesten maalipallon kultajoukkue. En tiedä tätä kirjoittaessani, mitä asiantuntijat ovat asiasta päättäneet, mutta minun mielestäni minun mielipiteeni on tässä asiassa fakta!

Liian usein
Liian usein vammainen joutuu tyytymään muiden asiantuntijoiden faktoihin, vaikka ne ovatkin enempi mielipiteitä kuin totuuksia. Meidän perheemme on pitkän odotuksen jälkeen pääsemässä omaan uuteen kotiin. Kotimme pihan ympärille on rakennettava hyvä aita, jotta sokeat poikamme voivat siellä turvallisesti liikkua. Seuraavassa
ote Leevin näkemyksestä asiaan:
”Jotta minä ja Lassi voitaisiin liikkua vapaasti pihalla, siellä on oltava tukeva ja kestävä aita. Ei mikään tekele toimi ollenkaan. Me haluamme olla siellä siis niin, ettei
siellä ole keitään muita kuin me. Se voi onnistua vain silloin kun ei voi eksyä metsään, eikä naapurin puolelle eikä
tielle. Me olemme paljon pihalla kahdestaan eikä me haluta, että isä ja äiti on aina katsomassa missä liikutaan. Me
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haluamme opetella itsenäistä liikkumista ja oma turvallinen ja rajattu piha on paras paikka opetella sitä.” T. Leevi Alahäivälä.
Tämä on meidän perheen totuus, ei pelkkä mielipide.
Paikallinen vammaispalvelu oli asiasta eri mieltä; heidän
mielestään köysin rajattu alue on pojille riittävä. Asia sai
minut ja koko perheemme ja muutaman muunkin miettimään sitä, että eikö asianomainen itse ole oman asiansa
asiantuntija; eikä vain statuksella ”minun mielestäni.”
Mikä on sitten tie siihen, että näkövammaisten lasten perhe, ja myöhemmin lapsen kasvaessa, lapsi itse on
oman asiansa asiantuntija. Alkuun se ei onnistu, mutta reitti sille on valmiina: kuntoutuksen kautta saatu tieto, taito ja näkövammaisalan
asiantuntijoiden riittävä läsnäolo perheen elämässä. Meidän perheen ”matkalla” on ollut ensisijaisen tärkeää se, että olemme vauvaperheestä saakka saaneet olla aktiivisesti kuntoutuskursseilla mukana. On valitettavaa, mutta totta, että vammaisten asioiden edestä
taistelu ei lopu vauvaikään, leikkiikään, nuoruuteen eikä edes aikuisuuteen. Se kestää koko matkan. Tuossa taistossa vahvojen
asiantuntijoiden verkosto on
avainasemassa.
Markku Alahäivälä

leena honkanen

Minun mielestäni....
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Taas kerran isät päästettiin vapaaksi Koivupuiston tantereelle. Päästetäänkö ensi vuonna?

n

Lihaa, lämpöä ja hyviä juttuja...

12

herkistelijän olemuksen välillä, painotus ehkä kallistui tällä kertaa jälkimmäiseen. Tästä varmaan saamme vielä
kuulla… toivottavasti positiivista.
No, ehkä tässä onkin kyseessä isien leirin syvällisempi
vaikutus, eli kaveruus syvenee ja miehet lähenee. Tämähän on tietysti hyvä asia ja luulenpa että tunnemme toisiamme kohtaan taas ihan erilaista yhteenkuuluvuutta,
jossa on uusi herkempi sävel.
Ensi kerralla päätimme muuten paneutua myös haptiseen teknologiaan, eli keräämme aloituksen hiukan aikaisemmalle jotta ehdimme käväistä yliopistolla vilkaisemassa teknisiä vehkeitä.
Arto Hippula

kuvat jorma väisänen

P

erinteinen lihansyöjien leiri, täydennettynä parilla kasvien syöntiä harrastavalla, kokoontui taas
lokakuisena viikonloppuna Koivupuistoon. Tällä
kertaa mukaan mahtui myös uusi rituaali, ravinnon metsästys Ylöjärven marketista.
Marketti-metsällä kävijät palasivat runsaan saaliin kanssa ja ravintokokoelmamme olikin vakuuttava, lentävien
eläinten siipiä oli seitsemisen kiloa ja isompien nelijalkaisten fileitä viitisen kiloa. Lisänä nautimme salaatteja ja nestepitoisia kyytipoikia.
Makuhermoja hellivä ravintoketju unohdutti mielistämme karuhkon viileän syyssateen ja loppu suli saunan
ja kylpytynnyrin lämmöissä. Ehkä lämmöstä huumaantuneina emme enää vaivautuneet luonnonvoimia uhmaavaan järviveden lämmitykseen, vaan nautimme tällä kertaa noista ihmisen teknologian suomista kehollisista helpotuksista.
Ehkä olemmekin pehmenemässä? Jutut ainakin saavuttivat ennennäkemättömiä syvällisiä ulottuvuuksia ja herkistelimmekin aika tavalla elämästä, miehuudesta ja lapsistamme kumpuilevien aiheiden ympärillä.
Jos siis oli tarkoitus hakea tasapainoa alkumiehisen
metsästysvaistoisen olion ja teknologisen yhteiskunnan
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Syystoimintaa
Tänä vuonna Näkövammaiset lapset ry:n syysviikonloppu pidettiin sekä etelässä (kuva 1) että pohjoisessa (kuva 2).
Mukana oli yhteensä yli kaksikymmentä perhettä. Syksyn ekstraohjelmaan kuului läheisten ja leikki-ikäisten oma viikonloppuleiri (kuva 3) sekä isien ja äitien omat viikonloput. Lue juttu isien viikonlopusta viereiseltä sivulta.

1

katja kallinen

janne suomalainen

3
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mika mattila

2

Oo mun kaa! -kerhot kevät 2013
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
8.1. Käydään kahvilassa
5.2. Luistelu
5.3. Disco
3.4. Kansainvälisyys
7.5. Kevätretki

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
AA!
9.1
N KLeaf-areena
13.2. Lumiveistokset Puolalanpuistossa / Lautapelit + legoilla rakentaminen.
13.3. Tietokoneet + pullanleivonta
3
–1
kerhLevyraati
oja 8
10.4.
8.5. Ruissalo, grillaus

Tampere:
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila (Kuninkaankatu 8 A 4)

-v
u

otia
ille

Turku:

OO MU

Helsinki:

Jyväskylä:
kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18–20, Keski-Suomen
Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
12.2., 12.3., 9.4., 14.5.
nl_esite12.indd 1

19.10.2012 9:24:36

4.2. Askartelu/muovailu
4.3. Pelit ja leikit
8.4. Leffailta
6.5. Liikuntakerta
joka suunnitellaan
yhdessä lasten kanssa heidän
toiveidensa mukaisesti

Oo mun kaa! -liikuntakerho Oulu:
joka torstai klo 18–19, koululaisten loma-aikoina kerho
lomailee. Paikkana Oulun uimahallin liikuntasali (Pikkukankaantie 3).
Oulun kerho on liikuntakerho, jossa alaikäraja on 5 vuotta eivätkä liitännäisvammat haittaa. Liikumme monipuolisesti ja soveltaen niin sisällä salissa kuin myös ulkona. Yleensä leikimme ja kokeilemme eri urheilulajeja.
Tiedustelut minna.tikka77@gmail.com

Uusi esite
Näkövammaiset lapset ry:n
uusi esite on samalla kirje uudelle jäsenperheelle. Tutustu esitteeseen osoitteessa
www.silmatera.fi -> Yhdistys.

Tervetuloa vertaistuen maailmaan!
Toisen näkövammaisen lapsen isä tai äiti on hyvä matkatoveri vanhemmuuden tiellä. Hän ei tiedä vastausta kaikkiin kysymyksiin, mutta hän tietää paljon. Hänen kanssaan voi jakaa surun, ilon ja selviytymisen.
”Usein ulkopuoliset eivät voi edes ymmärtää, mikä merkitys perheiden tapaamisilla on. Monelle on hyväksi saada kertoa jollekin tilanteestaan ja saada ymmärrystä kuulijoilta. On helpottavaa tulla tietoiseksi siitä, että tässä tilanteessa on oikein kokea näitä tunteita. Toisen samanlaisessa tilanteessa
olevan tarinan kuuleminen tuo paljon lohtua. Ryhmässä voidaankin jakaa kokemuksia vanhempana olemisesta. Tästä yhteisesti jaetusta kokemuksesta
kumpuaa myös voimavaroja tulevaan.”
Nina Halme, Susannan äiti

S i l m ä t e r ä
■ Liittymis- ja tilauslomakkeet löytyvät nettisivuilta
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Tampereen Oo mun kaa! -kerho on kuin toffeekarkki

M

Tampereen kerhon villit ja vapaat: Einari Helmiharju (vas.). Tuomas
Halonen, Santtu Aaltonen, Edla Bamberg, Eeli Koivu, Lina Kivivalli ja
Matilda Sjöberg

n

OO MU

aanantai-ilta ja ihanasti kutkuttaa mahan pohjassa, ollaan hohtokeilausreissulla seitsemän
Tampereen kerholaisen kanssa. Illan teema on
itse valittu. Ehdottomasti hohtokeilausta, koska se on parasta!
Kaikki kaverit koolla ja keilauskengät saadaan jalkaan.
Sitten pysähdytään miettimään minkälainen on meidän
kerho, mitä siitä tulee mieleen?
”Me ollaan kaikki kavereita, eiks ollakkin?” Nyökyttelyä.
”Tottakai me ollaan.”
Kerholaisista on kiva, että aina on hauskaa. Tehdään erilaisia juttuja; peli-iltaa, letunpaistoa, leikkejä ja keilausta.
”Mää tykkään olla, ja tuun ensi vuonnakin. Silloin me
katsotaan leffa!”
”Joskus jännittää tulla, mutta kaverit ovat jo tuttuja, niin
ja tosi kivoja.”
Ohjaajatkin saavat kuulla olevansa tosi ihania, tosin
korkokengissä he olisivat edes vähän pidempiä!
Tampereen kerhot jatkuvat keväällä 2013 helmikuusta alkaen.
Eina Helén

Kerhot järjestetään jos lapsia osallistuu vähintään viisi. Haemme nyt Jyväskylän kerhoon myös kerhonohjaajia!
Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kerhoista löydät osoitteesta www.silmatera.fi -> toiminta.
Lisätiedustelut: Kirsi Tasala, (09) 7522 540, 050 403 9080, kirsi.tasala@silmatera.fi

Silmäterä
joululahjaksi
Ilahduta mummia, ukkia, kummia tai muuta
tärkeää ihmistä Silmäterän vuositilauksella. Mukavaa luettavaa ja arvokasta tietoa koko vuodeksi! Tilaushinta :
24 euroa/ 4 numeroa.
www.silmatera.fi-> Silmäterä-> Tilauslomake.
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Lahja Betlehemiin
Tänä vuonna Näkövammaiset lapset ry lahjoittaa
perinteeksi muodostuneen joulukorttirahan Palestiinan toimintaansa aloittelevalle vanhempainyhdistykselle. Meillä vanhempainyhdisys on toiminut jo yli 40 vuotta ja tiedämme, että meilläkin alkuaikojen perheiden ponnistukset ovat olleet suuria, mutta ne ovat kantaneet pitkälle ja
tuottaneet iloa tuhansille jäsenperheille vuosien varrella.
Toivotamme Hyvää Joulua kaikille tukijoillemme, ystävillemme, jäsenperheillemme ja jokaiselle
näkövammaisen lapsen perheelle täällä meillä ja
ympäri maailmaa!
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N

Osallistu kansainväliseen
koskettelukirjakilpailuun!

T

yphlo&Tactus-kilpailu järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa. Koskettelukirjakilpailu pidetään
Helsingissä 24.–27.10.2013. Tulokset julistetaan
Helsingin kirjamessuilla su 27.10.2013.
Kilpailuun voi jokaisesta 20 osanottajamaasta osallistua
viisi koskettelukirjaa. Suomen kilpailukirjat valitsee Celiakirjaston esiraati, joka koostuu näkövammaisista lapsista,
opettajista, kuntoutushenkilöistä ja kirjaston edustajista.
Kirjojen tulee olla perillä esikarsintaa varten kirjastossa
viimeistään 5.9.2013.
Kilpailun tuomaristo koostuu eurooppalaisista asiantuntijoista, jotka tulevat Italiasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta,
Puolasta, Hollannista, Belgiasta, Tsekistä ja Suomesta.
1. palkinto 500 €
2. palkinto 250 €
3. palkinto 250 €

Koskettelukirjat ovat tunnusteltavia
kuvakirjoja
Koskettelukirjat ovat värikkäitä, yleensä kankaasta valmistettuja tunnusteltavia kuvakirjoja, joita Celia-kirjaston kokoelmissa on 700 kappaletta. Koskettelukirjoja lainataan
näkö- ja kehitysvammaisille lapsille 2-vuotiaista alkaen.
Kirjat ovat suuritöisiä uniikkikappaleita, joita kirjastoon
saadaan pääosin lahjoituksina ja opinnäytetöinä. Celia-kirjaston verkkosivuilla on ohjeita koskettelukirjan tekijöille.
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Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää
kirjallisuutta saavutettavassa muodossa kaikille sellaisille henkilöille, jotka eivät pysty lukemaan tavallista painettua kirjaa.

Mikä on Typhlo&Tactus?
Typhlo&Tactus-ryhmän tavoitteena on tehdä kansainvälistä yhteistyötä näkövammaisten lasten kosketeltavien kuvakirjojen tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Joka toinen vuosi järjestettävällä koskettelukirjakilpailulla palkitaan korkeatasoisia kuvakirjoja. Tactus-ryhmä perustettiin
Ranskassa Dijonissa vuonna 1999.
Lisätietoja:
Irmeli Holstein, Celia-kirjasto
Puh. (09) 2295 2232
irmeli.holstein@celia.fi

Oletko kuullut näitä
satuja?

C

elia-kirjastossa on ilmestynyt tänä vuonna pari
satukokoelmaa, joissa on ollut useampi kuin yksi lukija.
Sylvia van Heeden kirjoittama satukirja Kettu ja
jänis, kertoo Jäniksestä, Ketusta ja Pöllöstä. Myöhemmin
kuvioihin tulee mukaan myös Plyymi, joka totisesti laittaa
Ketun ja Pöllön elämät sekaisin. Äänikirjan on elävästi lukenut Erja Alander ja Mikko Lauronen. Ellet ole vielä lukenut tätä teosta, voit tilata sen numerolla 284139.
Satukirja, jossa on myös monta lukijaa,
on Satuja, seikkailuja ja kepposia. Kirjan tarinat on kirjoittanut Astrid Lindgren. Peppi
Pitkätossun, Eemelin, Marikin, Katto-Kassisen ja monen muun seikkailuista kerrotaan
tässä satukokoelmassa. Lukijat ovat Erja
Alander, Mikko Lauronen, Helinä Lillqvist,
Mika Hentunen ja Anu Vilhunen. Tämän äänikirjan tilausnumero on 296005.
Kirjoihin liittyvää palautetta voi lähettää suoraan lasten ja nuorten sähköpostiosoitteeseen cesam@celia.fi Olisi mukava
kuulla, mitä mieltä te lukijat olette.
Sadunpäivää vietettiin virallisesti 18. lokakuuta, mutta sadunpäivää voi viettää aina ja ihan milloin vain.
S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 2

Reimakka
Reimakka-sarja kertoo vammaisen lapsen vanhemmuuden haasteista ja ilon hetkistä.
Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitajasairaanhoitaja ja näkömonivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluu myös aviomies Juha.

n

Karjalaispoika

uusissa ympyröissä

R

eiman ja koko perheen elämässä on oltu
muutosten keskellä. Syyskuussa Reiman
tärkeä tehtävä oli edustaa komeana häissämme, ruusu rinnassa tietenkin. Ruusu
tuoksui vastustamattomalta ja se oli napattava rinnasta ennen kuin pieni pupeltaja ehti tuhota sen hampaillansa. Kirkossa aivan nauratti ja illan kohokohta oli salaa soittolistalle ujutettu humppa, meille Reiman kanssa tanssittavaksi tarkoitettu ”Hei Karjalasta heilin minä löysin”. Poika
viihtyi lempitanssinsa parissa ja nautti päivästä muutenkin. Reimalle tyypillisesti ruoka upposi hyvällä halulla,
mutta kakku ei.
Häämatka suuntautui Pieksämäelle. Pakkasimme mukaamme vaatimattomasti vain muuttokuorman. Paluumuutin kotikonnuilleni ja sain kaksi paljasjalkaista Pohjois-Karjalan poikaa mukaani. Nähtäväksi jää miten savolaiseksi muuntuminen pojilta onnistuu. Muuttosuunnitelmat saivat alkunsa, kun Juha haki työtä Pieksämäeltä
ja sai tietää valinnan tuloksen juhannuksena. Paikkakunnalta toiselle muuttaminen ei ollut fyysisesti eikä henkisestikään ihan yhtä yksinkertaista kuin kolmen vuoden
takainen muutto pihan läpi. Uuteen kaupunkiin siirtyminen tarkoitti, että jotakin täytyi hyvästellä ennen kuin
uudelle oli tilaa. Vietin Joensuussa 11 vuotta ja sinä aikana elämään ehti tulla hurja määrä ihmisiä, Reiman kautta tai ilman. Yhtä paljon ystäville kuin itselleni olen toitottanut, että välimatkaa on vain pari tuntia. Ja jos ihan
rehellisiä ollaan, nykyisen asuinkaupungin koko saattaa joskus ajaa merta edemmäs kalaan. Jos ostoslistalla
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on muutakin kuin ruokatarvikkeita, on sama hypätä autoon ja etsiä tarvitsemansa vaikka sitten Joensuusta. Aivan oma lukunsa muutto on Reiman verkostoiden kannalta. Yli kolme vuotta lähes perheenjäsenenä ollut päivähoitaja, tutut terapeutit, Honkalammen väki ja kaikki
kuntoutukseen osallistuneet jäivät taakse. Niin haikeaa
kuin lähteminen olikin, tuntui mukavalta huomata, että Reima oli tehnyt vaikutuksen moniin ihmisiin. Merkittävä positiivinen muutos paikkakunnan vaihdoksessa
on se, että Reima sai isovanhemmat 150 kilometriä lähemmäksi. Matka mummolaan kestää nyt 25 minuuttia,
kun siihen ennen meni 2,5 tuntia. Tiiviimmän suhteen
ja muun tärkeän lisäksi muutoksesta on myös ihan silkkaa hyötyä hoitoapuhädässä.
Toivottavasti ensimmäinen päivä pieksämäkeläisenä
antaa osviittaa siihen, miten Reiman asiat uudessa kotikaupungissamme jatkossa järjestyvät. Sosiaalityöntekijä soitti aamulla ennen kahdeksaa ja tarjoutui käymään
saman päivän aikana. Niin kuin sitten kävikin. Reiman
kuntoutusvastuu siirtyy Vaalijalan kuntoutuskeskukselle. Joustavaa ratkaisua päivähoitoon lähdetään etsimään
yhdessä. Päätimme aloittaa ensin tuttuun tyyliin kotona
tapahtuvalla hoidolla, jotta uuteen kotiin ja hoitajaan sopeutumiselle jää aikaa. Lähipäiväkodin osuutta kasvatetaan Reiman jaksamisen ja halujen mukaan. Vuoden päästä äidin vauvasta tulee eskarilainen, joten säännöllinen
hoito päiväkodissa voisi sopivasti venyttää napanuoraa.

annariikka.sivonen@gmail.com
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Mikko Herrasen mielestä Helsingin vilkas Kallion kaupunginosa on hyvä paikka
asua. ”Toisaalta mieli tekisi johonkin pienempään ja inhimillisempään paikkaan,
vaikka Kuopioon.”
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leena honkanen

n

Mikko
Herranen

Elämä on kokemuksia varten
Musiikki on kierrättänyt Mikko Herrasta (36) maailmalla ja

Teksti Leena Honkanen

Suomessa; hieltä haisevat back staget ja täydet keikkabussit
ovat tulleet tutuksi viidentoista ammattimuusikkovuoden aikana. Menestys The Voice of Finland -kilpailussa nosti miehen
hänen omien sanojensa mukaan ”köyhyysrajan yläpuolelle”.

K

un katselen Mikkoa lokakuisena aamuna Hakaniemen kauppahallin kahvilassa, hän näyttää ihan samalta nuorelta söpösti hymyilevältä liinaharjalta,
johon tutustuin joskus 17
vuotta sitten Näkövammaisten Kulttuuripalvelun bänditouhuissa. Silloin muusikon ura oli haave. Nyt tuota haavetta on
eletty ja koettu – kuten muutakin elämää
– laidasta laitaan.
Herrasen mukaan mikään uralla ei ole
tullut ilmaiseksi, vaan töitä on pitänyt tehdä: ”säälipisteitä ei ole olemassa”.
– Tämän kun muistaa, osaa asettaa
julkisuudenkin oikeisiin mittasuhteisiin.
Julkisuus on väline, jota tässä työssä pitää käyttää, mutta muuta merkitystä sil-
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lä ei ole, Herranen sanoo.
– Haluan edelleen tehdä kaikkea sitä, mitä tähänkin asti: olla studiotuottaja, miksata ja äänittää eli kaikkea sitä, mistä todella tykkään. Voicen kautta
sain enemmän aikaa myös oman musiikin tekemiseen. Levy-yhtiöni takaa, että
koneisto toimii ja itse voin keskittyä artistin työhön.
– Olen ollut tyytyväinen omaan rooliini musiikin kentällä omaa äänitysstudiota pyörittäessä. Rikkaaksi se ei ole tehnyt, mutta onnelliseksi kyllä. Ehkä ennen
Voicea ajattelin, että oman musiikkini kysynnän rajat on jo saavutettu, mutta kilpailu muutti kaiken juuri silloin kun vähiten osasin sitä odottaa. Nyt keikkakyselyjä tulee entistä enemmän ja palkkiotkin ovat vähän nousseet.

Erilaisuuden esitaistelija
Kun kysyn, miten Mikko tuli lähteneeksi mukaan The Voice of Finland -kilpailuun, hän nauraa: ”Äiti sanoi, että mene.
Ääni ratkaisee.” Koin myös että näkövammaisena voin olla jonkinlainen erilaisuuden hyväksynnän sanansaattaja. Sain tilaisuuden näyttää, että näkövamma ei tässä
hommassa ole este, täältä pesee.
– Ajattelen että elämä on kokemuksia
varten. Näkövammaisenakin pitää elää
rohkeasti ja tehdä niitä juttuja, jotka todella kiinnostavat. Vanhempani eivät ylisuojelleet meitä lapsia, minua ja kaksoissiskoani Johannaa, joka hänkin on näkövammainen. Sain kokeilla rullalautailua
ja mopolla ajoa. Lapselle ei erikseen tarvitse toitottaa sitä, että tämä ei pysty siihen tai tähän, kyllä elämä näyttää, missä
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omat rajat tulevat vastaan.
– Perheemme oli aikanaan aktiivisesti
mukana Näkövammaiset lapset ry:n toiminnassa. Äiti toimi yhdistyksen puheenjohtajanakin 90-luvulla. Meidän lapsuuden kesiimme kuuluivat aina yhdistyksen
kesäleirit. Lähdimme leirille innoissamme, kun tiesimme, että siellä tapaamme
näkövammaisia kavereita. Meillä pojilla
oli oma kiinteä porukka, jonka kanssa vietämme vieläkin silloin tällöin poikailtoja.

Asenne kohdalleen
Mikko Herrasen mielestä näkövammaisena on oikein hyvä elää.
– Tasa-arvo on meillä aika pitkälle toteutunut. Jokaisen pitää ottaa oma vastuu
siitä, että etsii omat kiinnostuksen kohteensa ja pyrkii sinnikkäästi kohti päämääriään. Aina on niitäkin, joilla ei ole
aavistustakaan mitä haluaisivat tehdä ja
sitten he jäävät ajelehtimaan tyhjän päälle.
– Näkövammaisena olen saanut mie-

lestäni ihan hyvää kohtelua aina. Pitää
vain olla positiivinen ja nöyrä asenne ja
pitää uskaltaa kysyä apua silloin kun sitä
tarvitsee. Ei se niin mene, että minä voin
vaatia palvelua heti ja nyt, koska olen näkövammainen, vaan on osattava odottaa vuoroaan niin kuin muutkin. Jos itse
olet ystävällinen ja kohtelias, niin yleensä muutkin ovat sitä sinulle, ja kaikki järjestyy helposti.
– Olen ollut aina sosiaalinen luonne.
Lapsena minulla oli paljon näkeviä kavereita Otavassa, jossa asuimme. Lapset
ovat yleensä aika luontevia, ja hyväksyvät asiat sellaisina kuin ne ovat. Jos aikuinen, esimerkiksi opettaja, osaa hiukan
järjestellä juttuja, löytyy varmasti keino,
miten näkövammainen lapsi pääsee mukaan porukoihin. Kun me koulussa pelasimme jalkapalloa, sovittiin niin, että
olen mukana vähän niin kuin kummassakin joukkueessa: jos sain pallon, sain
potkaista mihin vain, ja aina se jompaakumpaa joukkuetta hyödytti.
lll

Päättelemme haastattelua teekupin ääressä. Mikolla on jo kiire kotiin, jossa elokuun alussa syntynyt Miro-poika odottaa
isäänsä hoitajaksi sillä välin kun Mikon
avovaimo, Mari, käy asioillaan.
– Joo, osaan vaihtaa vaipat, totta kai,
vastaa Mikko nauraen kysymykseeni ja
katoaa valkoisen keppinsä kanssa Hämeentien vilinään.

Tällä hetkellä Mikko elää kiireistä aikaa:
Tänä vuonna ilmestyneen Kylmä maailma -levyn jälkeen uuden levyn tekeminen on jo aloitettu, oman studion kiireet
sekä muutto edessä ja kotona vauvaperheen arki.

leena honkanen

n
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POVer

tukee pääkaupunkiseudun

kouluja ja koululaisia
Kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten osaamisverkostossa
yhdistyvät koko pääkaupunkiseudun pedagoginen osaaminen,
moniammatillinen yhteistyö sekä paikallinen tieto opetuksen
järjestämisen eri vaihtoehdoista.

Osaamisverkoston tehtävät
Oppilaan ja
perheen tukeminen
● Tarjota tukea oppilaalle ja
huoltajalle koulunkäynnin
nivelvaiheissa.
● Tiedottaa huoltajia
erilaisista tukipalveluista.

Moniammatillinen yhteistyö
● Tukea koulujen työntekijöitä oppilaan
koulupolun suunnittelussa.
● Tarjota ohjaus- ja konsultaatiopalveluita
koulujen opettajille ja
koulunkäyntiavustajille.
● Suunnitella ja järjestää opettajien
ja koulunkäyntiavustajien
täydennyskoulutusta.
● Tukea kouluja oppimisympäristöjen
kehittämisessä.
● Kehittää yhteistyötä ja osaamista kentällä
toimivien opettajien kesken.
● Kehittää pedagogista osaamista.
● Kerätä ajankohtaista tietoa.

Organisaatioiden
välinen yhteistyö
● Verkostoitua kuntoutusja tutkivan tahon, Valteripalveluverkoston sekä
järjestöjen kanssa.
● Yhteistyö tutkimus- ja
kehittämishankkeissa.

pover12.indd 2

Teksti Leena Honkanen

Pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa
ovat rakentaneet yhteisen
pedagogisen osaamisverkoston kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten lasten koulunkäynnin tueksi.
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4 / 2 0 1 2

V

altion erityiskoulut huolehtivat monitarpeisten oppilaiden opetuksen tukitehtävistä. Näkövammaiset
peruskoululaiset ja heidän
lähikoulunsa saavat tukea
Jyväskylän näkövammaisten koululta. Pääkaupunkiseudulla huomattiin, että niin näkövammaisten kuin
muidenkin vammaryhmien oppimisen

26.10.2012 12:19:10

erityistarpeista olisi hyvä tietää enemmän
myös lähempänä, omassa kotikunnassa.
– Ajatus siitä, että lähikouluissaan opiskelevat erityisryhmien oppilaat, heidän
perheensä sekä koulujen rehtorit ja opettajat, tarvitsisivat koulunkäynnin sujumiseksi enemmän osaamista, alkoi elää
jo noin vuosikymmen sitten, kertoo erityisopettaja, rehtori Hanna NäremaaPerälä. – Aloimme kartoittaa, millaista
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tietoa tarvitsisimme ja mistä sitä löytyisi. Minä sain tehtävän, joka kuului suurin piirtein näin: ”Etsi osaamista ja rakenna verkosto.”
Ja verkosto rakentui. Nyt siinä toimii
kolme verkostokoordinaattoria, kukin eri
kunnissa, mutta jokainen palvellen koko
kenttää. Jokainen koordinaattori hoitaa
itselleen nimetyn vammaryhmän asioita.

Lähemmäs koulua ja kotia
– Osaamisverkoston tehtävä ei ole korvata vaan täydentää Jyväskylän näkövam-

maisten koulun palveluja.
Perusopetuslaissa määritelty kolmiportainen tuki on jaettu niin että täällä paikan päällä pyrimme palvelemaan yleisen
ja tehostetun tuen tarvitsijoita, kun taas
vaativampaa, erityistä tukea tarvitsevat
oppilaat, ovat näkövammaisten koulun
tarjoaman palvelun piirissä, NäremaaPerälä kertoo.
– Tavoitteenamme on yhteistyö vanhempien kanssa, täydentävä työ suhteessa
Jyväskylän kouluun sekä lähikoulun rehtoria ja opettajaa tukeva työ. Usein on hy-

vä, jos myös hoitava taho on osa yhteistyöverkostoa.
– Jokainen oppilas on yksilö ja siksi erityisopetus on aina räätälöintiä, NäremaaPerälä sanoo. – Opettaja ja koulun rehtori tarvitsevat kädestä pitäen -tietoa eritysoppilaidensa erilaisista tarpeista. Nyt,
kun POVer on aloittanut toimintansa, jokaisen koulun ei tarvitse selvitellä asioita itse erikseen, vaan ne voivat kääntyä
osaamisverkoston koordinaattorin puoleen. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koordinaattoriin jo siinä vaiheessa kun kouluunlähtö on suunnitteilla.

Näkövammaisen oppilaan tuki

leena honkanen

Pääkaupunkiseudun alueella näkövammaisten oppilaiden ja heidän koulujensa
verkostokoordinaattorina toimii Marita
Kiesilä Kilon koulussa Espoossa.
– Näkövammaisten POVer-työryhmässä ovat minun lisäkseni kuntakohtaiset
ohjaavat opettajat, apuvälineisiin perehtynyt toimintaterapeutti ja työryhmän puheenjohtajana Kilon koulun rehtori. Tärkein tehtävämme on opetukseen liittyvä
tuki, ohjaus, koulutus sekä konsultaatio.
POVer-päiväni on torstai, jolloin hoidan
mm. yhteydenpitoa kaupungin muiden
koordinaattoreiden, oman työryhmän
ja muiden yhteydenottojen ja tapaamisten merkeissä sekä tiedotan koulutuksista ja muista tapahtumista, Kiesilä kertoo.
– Olemme juuri laatineet tälle lukuvuodelle toimintasuunnitelman ja seuraavaksi valmistelemme työryhmien ver-
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Rehtorit ja opettajat tarvitsevat tietoa
ja kunnon tuen, silloin on helpompi lähteä
viemään oppilasta eteenpäin koulutiellä,
Hanna Näremaa-Perälä sanoo.

n
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kostopäivää, jossa suunnittelemme esillä oloa Opi ja kasva -konferenssissa ja
alamme työstää yhteisten POVer-nettisivujen sisältöjä.

Tällä hetkellä ajankohtaista on mm. opettajan työtä tukevan ohjausmateriaalin
tuottaminen sekä yhteistyön
rakentaminen henkilöstön
kanssa niissä kouluissa, joissa
on näkövammainen oppilas,
Marita Kiesilä kertoo.

n

– Näkövammaan ja näkövammaisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyy monenlaisia erityistarpeita ja kysymyksiä, joiden
ratkomiseen tarvitaan myös terveydenhuollon ja järjestöjen osaamista. Yhteistyössä Jyväskylän näkövammaisten koulun kanssa lähetimme kirjeen pääkaupunkiseudulla opiskelevien näkövammaisten
lasten vanhemmille kysyäksemme mm.
heidän toiveitaan työllemme. Vanhempien esille tuomia tarpeita olivat mm. apua
arkeen apuvälineissä ja opiskelumateriaaleissa, opettajan ja avustajien ohjauksessa
ja koulutuksessa, koulupolun suunnittelussa, nivelvaiheiden tukemisessa, sopivan oppimisympäristön rakentamisessa
ja toivottiin yhteistyötä näönkäytönohjaajan kanssa, Kiesilä kertoo.
– Yhteistyö Näkövammaisten Keskusliiton kanssa on käynnistynyt koulutustie-

ilpo jokinen

Osaaminen yhteen

dottamiskumppanuuden kautta. Välitämme kouluille tietoa tulevista kouluikäisten
näkövammaisten kanssa työskentelyyn liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista. Tänä syksynä yhteistyö on konkretisoitunut

myös siten, että liiton aikaisemmin pääsääntöisesti päivähoitohenkilöstölle järjestettyjen varhaiskuntoutuksen LAKU-piirin tapaamisia on pyritty kohdentamaan
myös koulumaailman puolelle.

Pääkaupunkiseudulla
toimivat koordinaattorit
on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan opetustoimien yhteistyössä suunnittelema pedagoginen osaamisverkosto kuulo-,
liikunta- ja näkövammaisten oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi.
Espoo koordinoi näkövammaisten, Helsinki kuulovammaisten ja
Vantaa liikuntavammaisten osaamisverkostoa yli kuntarajojen.

Pääkaupunkiseudun pedagoginen osaamisverkosto
kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten
koulunkäynnin tukemiseksi.

Hallinto

Pääkaupunkiseudulla
toimivat koordinaattorit
Kuulovammaisten osaamisverkosto
Koordinaattori Eeva Korhonen
eeva.korhonen@edu.hel.fi
Albertin koulu, Helsinki

Liikuntavammaisten osaamisverkosto
Koordinaattori Mari Jaakkola
mari.jaakkola@eduvantaa.fi
Veromäen koulu, Vantaa

Näkövammaisten osaamisverkosto
Koordinaattori Marita Kiesilä
marita.kiesila@espoo.fi
Kilon koulu, Espoo

POVerin toimintaa käynnistetään ja kehitetään parhaillaan.

pover12.indd 1

S i l m ä t e r ä

© Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan opetustoimet 2012 | Ulkoasu Tovia Design Oy | Piirrokset Leena Honkanen

Ohjausryhmä koostuu kuntien opetuspäälliköistä, erityisopetuksen suunnittelijoista tai aluekoordinaattoreista, sekä osaamisverkoston koordinaattoreista ja koulujen rehtoreista.

Kuulovammaisten osaamisverkosto
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Liikuntavammaisten osaamisverkosto
Koordinaattori Mari Jaakkola
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Näkövammaisten osaamisverkosto
Koordinaattori Marita Kiesilä
marita.kiesila@espoo.fi
Kilon koulu, Espoo
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Teksti Leena Honkanen

Kuntoutuksella

itsenäiseksi
Vuoden kestänyt näkövammaisille nuorille suunnattu kuntoutuksen pilottihanke Meikäläistä metsästämässä on saatu
päätökseen. Nyt on arvioinnin aika.

V

uoden 2011 alussa meikäläistä metsästämään pääsi viisitoista 16–22-vuotiasta nuorta. Tavoitteena
oli harjoitella alkavassa aikuisuudessa tarvittavia taitoja. Kuntoutusrupeaman
alussa nuoret asettivat itse itselleen omia
henkilökohtaisia tavoitteitaan.
– Sokeiden nuorten tavoitteet olivat hyvin käytännönläheisiä. Ne koskivat enimmäkseen arkielämän itsenäisiä taitoja kuten pyykinpesua, lähikaupassa asiointia
tai pankkiautomaatin ja maksupäätteen
käyttöä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jutta Kivimäki.
– Heikkonäköisten nuorten tavoitteet
liittyivät enemmän esimerkiksi omien ammatillisten mahdollisuuksien kartoittamiseen, sosiaalisten taitojen parantamiseen
ja apuvälineiden käytön harjoitteluun.
– Jo alkuhaastatteluissa tuli selkeästi
esille näkövammaisia nuoria yhteisesti
koskevia ongelmia. Kavereiden puute ja
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yksinäisyys koskettavat useita. Heikkonäköisillä nuorilla apuvälineet tuottivat
ongelmia: niitä ei ole, ne eivät toimi tai
niiden käyttöä vältellään, koska ei haluta
erottautua muista. Apuvälineet ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta nuori pystyy
suoriutumaan itsenäisesti. Niiden pitää
olla sopivia, toimivia ja niiden käyttöön
tulee saada riittävä ohjaus. Jos apuvälineitä ei käytetä, nuori passivoituu, alisuoriutuu ja pahimmillaan syrjäytyy.

Rohkeutta vuorovaikutukseen
– Näkövamma tuo lisähaasteensa sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Moni lapsi on
jäänyt kaveripiirin ulkopuolelle jo koulutiensä alussa, eikä näin ollen ole pystynyt
harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ikätovereidensa lailla. Aina vanhemmatkaan
eivät koe kovin tärkeäksi patistaa lastaan
tutustumaan kodin ulkopuoliseen maailmaan, Jutta Kivimäki kuvailee.
– Meikäläistä metsästämässä -hankkeessa mietimme, mitä kaikkea sosiaa-

lisiin taitoihin oikeastaan kuuluu. Puhuimme muun muassa oman vastuun
ymmärtämisestä ja oman kehon hallinnasta. Näkövammainen nuori ei saa ottaa käyttäytymisen erivapauksia näkövamman perusteella. Jos huitoo ja satuttaa toista, vika ei ole toisessa vaan itsessä.
Ja kuten tämän ikäisillä yleensäkin, myös
näillä nuorilla seurustelusuhteet tyttö- ja
poikaystävineen olivat joko ajankohtaisia tai haaveissa.
– Osallistujat pohtivat ja listasivat itse myös monia taitoja, joihin halusivat
itse kiinnittää huomiota tulevaisuudes-

S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 2

Terminologialle

pyyhkeitä

M

eikäläistä metsästämässä
hankkeesta on tehty tutkimus, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Tutkimuksessa haastateltiin hankkeeseen
osallistuneita nuoria ja heidän vanhempiaan. Haastatteluissa jotkut nuorista kritisoivat kuntoutukseen liittyviä
käsitteitä. Esimerkiksi sana kuntoutus
herätti joissakin ennakkoluuloja, yksi
nuori totesi:
”Kuntoutus kuulostaa tylsältä, se on niin
tylsä ettei semmoseen kukaan kauheen
mielellään halua..en kenellekään sano,
että tämä on kuntoutusta.”
Myös yksi vanhemmista kertoi sanan
kuntoutus olleen ensin nuoren hankkeeseen hakeutumisen este. Termi laitosjakso ei myöskään saanut kehuja:
”Tää [Iiris] ei kyllä oikein tunnu laitokselta. Harhaanjohtava nimitys. Tää on ollu ihan normaalia oleilua. Täältä pääsee uloskin.”
Johon toinen jatkoi:
”Mulle tulee laitoksesta mieleen joku
mielenterveyssairaala.”
Kritiikittä ei säästynyt myöskään hankkeen nimi Meikäläistä metsästämässä:
”On tää ihan perus ok kurssi ollut. Niihin
ennakkoluuloihin ajatellen, minkä sai
ensimmäitteks pelkästään tän kurssin
nimestä. Alkuun mä ainakin ajattelin,
että tää on joku lapsellinen kurssi.”
Lisätietoja tutkimuksesta:
Anna-Liisa Salminen,
Kelan tutkimusosasto
[etunimi.sukunimi@kela.fi]

sa. Näitä olivat esimerkiksi vastuunotto
keskustelussa ja kiinnostus toisen ihmisen tekemisistä. Huumorintaju ja kyky
nauraa itselleen kirjattiin myös taidoksi.
–Eräs heikkonäköisistä nuorista asetti omaksi tavoitteekseen solmia uusia kaverisuhteita. Hän mietti ja harjoitteli keskustelun avauksia, joiden avulla kontakti
voisi syntyä. Tällaisia olivat esimerkiksi:
”Osasitko sä kolmatta laskua?” tai ”Sulla
on hieno paita, mistä oot ostanut?” -tyyliset kysymykset. Oli hienoa nähdä, että

harjoitusten avulla hän todellakin rohkaistui yrittämään ja sai myös vastakaikua luokkatovereiltaan.

Nuori hyötyy ryhmästä
Kuntoutushanke koostui avo- ja laitosjaksoista sekä verkkokuntoutuksesta. Käytännössä projektin työntekijät Jutta Kivimäki ja Heta Toikka tekivät kuntoutujien luokse kotikäyntejä nuoren omaan toiminta- ja kotiympäristöön. Laitosjaksoilla Kuntoutus-Iiriksessä nuoret kokoon-

”Osallistujat pohtivat ja listasivat itse myös monia
taitoja, joihin halusivat itse kiinnittää huomiota
tulevaisuudessa. Näitä olivat esimerkiksi vastuunotto
keskustelussa ja kiinnostus toisen ihmisen tekemisistä.
Huumorintaju ja kyky nauraa itselleen kirjattiin myös
taidoksi. ”
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tuivat 7–8-hengen ryhmissä. Ja verkossa
pohdittiin itselle asetettuja tavoitteita ja
omia verkostoja.
–Käytimme paljon toiminnallisia menetelmiä; muun muassa sosiaalisten taitojen harjoittelua kokeiltiin oman kehon
liikkeiden kautta, vuorovaikutustaitoja
roolipelissä ja omien vahvuuksien arviointia korttien sekä tulevaisuuspelin avulla.
– Ryhmämuotoiset laitosjaksot olivat
nuorten kannalta voimaannuttavia ja itsetuntoa kohottavia. Toisten nuorten tapaaminen, esimerkki ja kokemukset auttavat oman elämän ongelmien ratkaisuissa. Vertaistuessa on voimaa. Esimerkiksi
apuvälineiden käyttöönottoa helpotti se
kun näki, että toisetkin niitä käyttävät.
– Taitojen todellinen omaksuminen,
oli kyseessä sitten ruuanlaitto tai tietokoneen käyttö, vaatii kuitenkin jatkuvaa
harjoittelua myös arkiympäristössä. Motivoituneet nuoret jaksoivat tehdä tehtäviä ja treenata tavoitteikseen asettamiaan
asioita myös laitosjaksojen välillä.

Oikeus nuoruuteen
Näkövammaisella nuorella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus samanlaiseen itsenäiseen elämään kuin vastaavan ikäisillä näkevillä nuorilla. Omaehtoisuus on
pienistä asioista kiinni.
– Vuosia jatkunut liikkumistaidon ohjaajien puute näkyy nuorten elämässä. Jos
ohjausta ei ole, elämä päättyy kotiovelle.
Itsenäinen liikkuminen antaa avaimet
nuoren omaan maailmaan: kavereiden
pariin ja harrastuksiin. Jos nuori haluaa
jäädä kotiin, sen pitää olla hänen oma valintansa, ei kuljetuspalvelujen tai liikkumistaidon ohjauksen puutteesta johtuvaa.
– Jos nuori on liikkumisessaan ja harrastuksissaan riippuvainen vanhempiensa avusta, vanhemmat saattavat kontrolloida ja suojella vammaista nuortaan lii-
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”Taitojen todellinen
omaksuminen, oli kyseessä
sitten ruuanlaitto tai
tietokoneen käyttö,
vaatii kuitenkin jatkuvaa
harjoittelua myös
arkiympäristössä.”

kaa. Isien ja äitien pitää ymmärtää, että
nuorella on oikeus omiin valintoihin ja
salaisuuksiin ja että kaikenlaiset kokeilut kuuluvat nuoruuteen; omat rajat ja
mahdollisuudet on nuoren löydettävä itse. Valinnan vapauden mukana tulee tietenkin oma vastuu; teoistaan pitää vastata niin hyvässä kuin pahassa. Jos vanhemmat ymmärtävät, että nuorella on oikeus omiin valintoihin, ymmärtää nuori että hänellä
on myös vastuu valinnoistaan, tekemisistään ja tekemättä jättämisistään, Kivimäki painottaa.

kuuluvat jokaisen ihmisen elämään. Suojelemisen sijasta nuorelle tulee antaa välineitä pettymysten käsittelyyn. Kun nuorella on hyvä tukiverkosto kotona ja kaveripiirissä sekä vuorovaikutustaidot kunnossa, vastoinkäymisistä pääsee helpommin yli.
– Jo alkuhaastatteluissa huomasi, että
vanhemmille varattu tunnin aika ei riittänyt alkuunkaan; keskusteltavia asioita
oli niin paljon. Vanhempien voimavaroja täytyy tukea. Jos vanhemmat luovuttavat, ovat liian väsyneitä tai ylisuojelevia,
he eivät pysty antamaan nuorelleen niitä eväitä, joita hän tarvitsee omien unelmiensa toteuttamiseen, koskivatpa ne sitten työtä, opiskelua tai vapaa-aikaa. Meillä on valtavan ihania ja valloittavia nuoria, joilla on valtavasti potentiaalia, joka
pitää houkutella esiin.

Vanhemmuuden
kuntoutus
Jotta kuntoutuksen hyöty
siirtyisi arkeen, koko perheen on oltava mukana prosessissa.
– Itsenäistyvän ja aikuistuvan nuoren vanhemmat
tarvitsevat tukea nuorensa ohjaamiseen. Nuori itse
saattaa olla passiivinen ja
alisuoriutuva. Hän tarvitsee
taustajoukkoja, jotka tietävät asioista ja kannustavat
eteenpäin, Kivimäki sanoo.
– Pettymyksiltäkään lasta ei pidä suojella liikaa, ne
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Tuulikki Talvinen on 18-vuotias heikkonäköinen abiturienttityttö Ruskolta, Turun
läheltä. Hän oli mukana Meikäläistä metsästämässä -kuntoutuksessa.

Sain kavereita
ja rohkeutta

O

piskelen Turussa lukiossa nyt kolmatta eli viimeistä vuotta. Näkövammani diagnoosi on silmävärve. Pystyn liikkumaan ihan hyvin, enkä käytä edes valkoista keppiä. Koulussa apuvälineinäni
on tietokone, lisävalaisin ja suurennokset sekä äänikirjat.
Olin heti tosi innostunut Meikäläistä metsästämässä
-kuntoutuksesta, kun kuulin siitä ensimmäisen kerran. Tuli heti sellainen olo, että siihen haluaisin mukaan ja ajattelin, että siitä olisi hyötyä. Kaipasin myös vertaistukea ja
uskoin, että muista kuntoutukseen osallistuvista nuorista
voisi saada kavereita.
Omat tavoitteeni kuntoutuksessa liittyivät lähinnä koulun sosiaalisiin tilanteisiin. Halusin saada lisää rohkeutta mennä juttelemaan koulussa muille opiskelijoille ja sitä
kautta saada uusia kavereita. Sosiaalisten taitojen harjoit-

telua varten sain ”kotitehtäväksi” mennä joka viikko koulussa juttelemaan jollekin vieraalle oppilaalle. Sillä tavalla tutustuin pariin oppilaaseen, joiden kanssa tulee edelleenkin aina silloin tällöin juteltua.
Halusin myös pohtia sitä, mihin hakisin opiskelemaan
lukion jälkeen ja saada tietoa eri opiskeluvaihtoehdoista
ja ammateista. Teimme kuntoutuksen aikana ammatinvalintatestin ja sen jälkeen katsoimme netistä tietoa eri ammateista. Nyt tuntuu siltä, että matematiikka on se, mikä minua kiinnostaa. Yksi vaihtoehto, joka on tullut mieleen, on, että lähtisin ihan yliopistoon matematiikkaa lukemaan. Tai sitten ammattikorkeakouluun, jollekin alalle,
jossa ollaan matematiikan kanssa tekemisissä.
Ehdottomasti kannatti lähteä kuntoutukseen mukaan.
Siitä oli minulle paljon hyötyä. Sain lisää rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin ja koulussa
pari uutta kaveria. Sain myös
muista kuntoutukseen osallistuneista nuorista uusia kavereita.
Tuulikki Talvinen

Tuulikki Talvinen oli yksi Meikäläistä metsästämässä
-kuntoutukseen osallistuneista viidestätoista nuoresta. Nyt
kuluneen vuoden jälkeen hän
voi todeta: Kyllä kannatti!
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Nuorisofoorumi USA-teemalla

N

Tulevaa toimintaa
b Nuorisotoimi järjestää ohjaajakoulutuksen
25.–27.1.2013 Koivupuistossa, Ylöjärvellä. Tarkempi mainos on luettavissa nuorisotoimen toimintakalenterista
www.nkl.fi/nuoret sekä facebook-sivulta NKL nuorisotoimi.
b Nettiradio Nyöri kuuluu netissä livenä joka kuun toinen
torstai osoitteessa http://pro.nkl.fi:8000/iiris.mp3.m3u.
Vuoden viimeinen lähetys on 13.12. Lähetyksiin voi osallistua ja keskustelua seurata Twitterin käyttäjistö osoitteessa: http://twitter.com/#!/nyorijutut.
b Yhteystiedot nuorisotoimeen:
nuorisosihteeri Jutta Kivimäki,
puhelin (09) 3960 4653 tai 050 596 5022
sähköposti jutta.kivimaki@nkl.fi.

jutta kivimäki

uorisotoimen perinteisesti lokakuun toisena viikonloppuna järjestämä Nuorisofoorumi pidettiin
tänä vuonna Jyväskylässä Vesalan kurssikeskuksessa. Osallistujia avustajien kanssa oli yhteensä 46. Ohjelmasta vastasi Nutor. Tämän vuoden teemaksi valittiin USA.
Ohjelma rakentui neljästä toimintapisteestä. Leivontapajassa tehtiin suklaakeksejä (cookies) ja cake popseja eli kakkutikkareita. Liikuntaa oli tarjolla kahdessa pajassa, cheerleadingissä ja villin lännen lassopajassa, jossa pelattiin perinteistä mölkkyä lassoamalla mölkkykapuloita.
Draamapajassa rakennettiin tarinaa tv-sarjojen Kauniit ja
rohkeat sekä CSI pohjalta. Päivällisellä jokainen osallistuja
sai rakentaa oman hampurilaisensa. Illalla vietettiin Halloween-juhlia hieman etukäteen.
Foorumin tärkein tehtävä on kuitenkin valita Nutor eli valtakunnallinen nuorisotoimikunta. Nutor suunnittelee nuorisotoimen toimintasuunnitelman, arvioi tavoitteiden toteutumista
sekä seuraa nuorisopolitiikkaa ja ajaa näkövammaisten nuorten etuja. Tänä vuonna valittiin sekä nuorisotoimikunnan puheenjohtaja että kaksi
varsinaista jäsentä seuraavalle 2-vuotiskaudelle.
Nutorin puheenjohtajaksi valittiin Lotta Lundell (20) Lotta on monelle nuorelle tuttu mm.
nuorisotoimen leireiltä, joissa Lotta on toiminut
ohjaajana jo useamman vuoden. Nutorin varsinaisiksi jäseniksi ehdolle asettui 10 nuorta. Nutorin varsinaisiksi jäseniksi valittiin 20-vuotias Ella Ahlberg Helsingistä ja 21-vuotias Emma Rasela Porvoosta. Nutorissa jatkavat lisäksi Anniina
Latikka (18) Espoosta ja Susanna Halme (17) Toijalasta. Nutor ottaa mielellään vastaan kaikkien
nuorten toiveita ohjelmasta. Nutorlaiset saa kiinni helposti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nutor@listat.nkl.fi.
Foorumi päätettiin katsomalla kuvailutulkattuna Mamma Mia -musikaali popcornia ja cokista nauttien.
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leena honkanen

Lahja

Äiti antaa mulle lahjan.
Lahja on pieni ja pyöreä.
Jokainen saa äidiltä lahjan,
niin pienen ja pyöreän.

Vanhemmat, Susanna ja Eino Hintsala sekä Maiju ja Mika Mattila, kertoivat seminaarin osallistujille omista kokemuksistaan ensitiedosta ja vertaistuesta; keskustelua johti Kaija Leppälä. Ammattilaisten ja perheiden kohtaaminen takan äärellä herätti tunteita.

n

Sokea lapsi -seminaarisarja aloitti pohjoisesta
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kuvat mika mattila

S

okean, alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja kuntoutukseen perehdyttiin Sokea lapsi -seminaarissa Äkäslompolossa
lokakuun alussa. Seminaari oli suunnattu sokeiden lasten kanssa
työskenteleville ammattihenkilöille sekä perheille koko PohjoisSuomen kattavassa Oulun yliopistollisen keskussairaalapiirissä.
Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin luentoja mm. sokeuden vaikutuksesta lapsen psykososiaaliseen kehitykseen, lapsen ohjaamisesta itsenäiseen liikkumiseen ja valmistautumisesta koulumaailman haasteisiin.
Sokeiden lasten vanhemmat Susanna ja Eino Hintsala sekä Maiju ja
Mika Mattila kertoivat seminaarin osallistujille omista kokemuksistaan
ensitiedosta ja vertaistuesta; keskustelua johti Kaija Leppälä. Ammattilaisten ja perheiden kohtaaminen takan äärellä herätti tunteita.
Seminaarin järjestämiseen ja rahoitukseen osallistuivat Näkövammaisten Keskusliitto ry, Näkövammaiset lapset ry, Jyväskylän näkövammaisten koulu, Sokeain Lasten Tukisäätiö ja Sokeain Ystävät ry. Seuraava Sokea
lapsi -seminaari järjestetään vuonna 2014.

Minäkin annan äidille lahjan.
Se ei ole pieni eikä pyöreä.
Annan äidille pusulahjan,
ja äiti antaa minulle hymylahjan.

I love you and you love me!
Roosa 10 v.
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Teksti Leena Honkanen

Sanat

jotka eivät unohdu
Sen hetken muisto, kun vanhemmalle kerrotaan hänen lapsensa vammasta, piirtyy mieleen koko elämäksi. Silloin lausutuilla sanoilla on kauas kantava merkitys.

K

oskaan uutinen oman
lapsen vammaisuudesta
ei ole toivottu. Joskus sitä
on osattu odottaa, mutta
silti. Tämän tiedon saantiin liittyy tuskaa ja ahdistusta, mutta asiantuntevasti ja osaten kerrottu ensitieto voi sisältää myös selviytymisen siemenen.
Irlannissa lapsen vammaisuudesta kertomisesta vanhemmille on laadittu kansallinen käypä hoito -suositus (National
Best Practice Guidelines). Suositus auttaa ensitiedon kertovia lääkäreitä ja perheen kohtaavia muita ammattihenkilöitä valmistautumaan tilanteeseen, joka on
heille itselleenkin haastava.
Jaatinen ry:n toiminnanjohtaja Miina
Weckroth haluaisi saada selkeät ensitieto-ohjeet käyttöön myös Suomen terveydenhuollossa.
– Ihastuin tapaan, jolla irlantilaiset
ovat saaneet muotoiltua selkeät ohjeet
siitä, kuinka vanhemmille kerrotaan lapsen vammaisuudesta. Ohjeet perustuvat
laajaan tutkimukseen, jossa mukana oli
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muun muassa seitsemän vanhemmista
koostuvaa ryhmää ja 15 ammattilaisryhmää. Näiden lisäksi tutkimukseen liittyvä kysely lähetettiin 584:lle vanhemmalle
ja 1588:lle sellaiselle ammattilaiselle, jotka joutuvat työssään ensitiedon antajaksi
tai tukemaan juuri tiedon saanutta perhettä, kertoo Weckroth.
– Hoitohenkilökunnalla on valtava
merkitys perheiden elämänlaatuun. Hoitohenkilökunnan osaamattomuus voi lisätä vanhempien pahaa oloa ja toivottomuutta. Silloin seuraukset lapsen ja perheen elämään voivat olla kohtalokkaat
ja kauaskantoiset: se voi johtaa tarvittavan tuen saannin viivästymiseen tai vaikeuttaa perheen ja hoitohenkilökunnan
välistä myöhempää suhdetta.
– Minulla äitinä on huonoja muistoja saamastamme ensitiedosta seitsemäntoista vuotta sitten. Vaikka ensitiedosta on puhuttu vuosien varrella monissa yhteyksissä, yhä edelleen aina uudet perheet ottavat yhteyttä ja kertovat
omista ikävistä kokemuksistaan. Siksi
ensitieto-asiasta on tullut minulle sydä-

men asia. Huonosta ensitiedosta jää pysyvä muisto, joka tekee haavoittuvaiseksi ehkä lopuksi elämää. Se imee ihmisestä voiman ja toivon.
– Ensitietoa ajatellaan usein vain yhtenä tiedon kertomisen hetkenä, mutta
se on paremminkin prosessi, johon liittyy monia perheen elämänpiiriin lapsen
vammaisuuden myötä tulevia henkilöitä.
Jos ensitiedon kertonut lääkäri on osannut
toimia oikein, saattaa joku toinen lapsen
hoito- tai terapiaketjuun liittyvä henkilö
antaa ristiriitaisia viestejä. Siksi on tärkeää, että kaikilla hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvilla on sama tieto lapsen
vammasta ja yhteiset tavoitteet selvillä.
– Ensitiedossa ehkä tärkein elementti
on toivo; sitä ei saa vanhemmilta viedä.
Vanhempien pitää saada tietää, että myös
vammaisena lapsi voi elää hyvän elämän,
näin autetaan perhettä selviytymisen tielle. Omaa työtään arvostava ammattilainen osaa kertoa vaikeankin tiedon hienotunteisesti. Arvostuksella ja kunnioituksella voi saada paljon aikaan, Miina
Weckroth sanoo.
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E

nsitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka
annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön
sairauden tai vammaisuuden. Ensitieto voidaan ymmärtää suppeasti ensimmäisenä tietona lapsen vammasta tai
sairaudesta. Laajasti ymmärrettynä se sisältää lääketieteellisen tiedon lisäksi tietoa
esimerkiksi kuntoutuksesta ja palveluista.
Sen päämääränä on silloin tukea ja ohjata perhettä löytämään omat voimavaransa. Laaja-alaisesti ymmärrettynä ensitieto on melko pitkä prosessi perheen elämässä. Ensitiedon kertominen on hyvin
haasteellinen tehtävä työntekijöille, ja sitä pidetäänkin terveydenhuollossa yhtenä vaikeimmista tehtävistä. Työntekijän
tulisi kertoa rehellisesti tilanteesta ja samalla luoda toivoa. Ensitieto on erittäin
merkittävä asia vanhemmille, koska se
vaikuttaa siihen, miten hyvin he selviytyvät uudesta elämäntilanteesta.
Lähde: www.verneri.net

Best Practice Guidelines
ohjaa kertomaan lapsen
diagnoosista:
Realistisesti, positiivisesti ja toivoa antavasti
n Vaikka 84, 8 % vanhemmista kokikin, että heidän saamansa tieto kerrottiin suoraan, vain 46,7% tunsi saaneensa viestin toivoa antavasti ja positiivisesti.
n Vanhemmat haluavat mieluummin kuulla lapsen erilaisista kehitysmahdollisuuksista kuin kuvauksen pahimmasta mahdollisesta tulevaisuudesta.

Helposti ymmärrettävällä kielellä
n Lääketieteellinen sanasto tulee selittää

Osoittamalla kunnioitusta ja
käyttämällä lapsesta hänen omaa nimeään
n Lasta ei saa koskaan kutsua diagnoosin mukaisella nimikkeellä.

Empaattisesti ja hienotunteisesti
n Tilanteessa ei koskaan saa olla tuomitseva, suorasukainen tai töykeä.

Kuunnellen vanhempia
n Jokainen lapsi on yksilö ja jokaisella perheellä on yksilölliset tarpeet.
Lähde ja lisää tietoa: www.informingfamilies.ie
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Sokeus

ei saa estää mitään
Katja Heinonen (34) sokeutui 20-vuotiaana. Elämä on näyttänyt nurjat puolensa, mutta antanut myös valtavasti voimia.
Nyt Katjan päivät ovat täynnä työtä ja toimintaa myös muiden näkövammaisten ihmisten hyväksi.
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Maalaiselämä veti Heinosten perhettä
puoleensa. Kuvassa Toni, Inka, Katja, opas
Pami ja Katariina poikaystävänsä Valtterin kanssa.

n
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Teksti Leena Honkanen

V

iisitoista vuotta sitten Katja
Heinonen oli kaksikymppinen, kuukauden ikäisen
tyttölapsen äiti, kun migreeni ja näköhäiriöt alkoivat vaivata. Vuoden verran
Katja kulki tutkimuksesta toiseen, mutta syytä oireisiin ei löytynyt. Viimein, kun silmänpaineita mitattiin, mittarin asteikko ei riittänyt ja todettiin, että Katjalla oli aivo-selkäydinnesteen kiertohäiriö. Tuli kiireellinen
lähtö leikkaukseen Kotkan keskussairaalasta Helsinkiin Töölön sairaalaan. Pari
viikkoa leikkauksen jälkeistä aikaa meni mitenkuten, mutta sitten koitti aamu,
jolloin Katja heräsi pimeään.
– Torjuin ajatuksen sokeudesta ja onnistuin ilmeisesti melko hyvin esittämään
näkevää tutussa ympäristössä vain valon
ja varjon erotuskyvyn turvin. Lopulta
asiaa ei enää voinut kieltää. Silloin tuntui kuin olisin tipahtanut kuiluun, shokki ja masennus olivat hirveitä. Esikoiseni
Katariina oli tuolloin vasta puolitoistavuotias ja omat lähihoitajaopintoni olivat loppusuoralla, mutta nyt uuden ammatin hankkiminen oli välttämätöntä.
– Aloin hierojan ammattiopinnot näkevien oppilaitoksessa, koska en vielä mitenkään tuntunut kuuluvani näkövammaisten joukkoon. Vuosi eron jälkeen
tapasin nykyisen puolisoni Nikon. Meille syntyi kaksi lasta, nyt 9-vuotias Toni
ja 8-vuotias Inka. En varmaan ollut käsitellyt sokeutumistani loppuun saakka ennen lasten syntymää, koska Inkan ollessa vajaan vuoden ikäinen, tuli henkistä
takapakkia ja masennuin. Onneksi sain
apua, joka auttoi. Luulen, että vasta tuolloin hyväksyin oman vammani.
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Katja Heinosta kiinnostaa ATK-alan työ. Vieressä aviomies Niko.

Kuntoutuksella ja vertaistuella
eteenpäin
– Lähdin ensimmäiselle kuntoutuskurssille Näkövammaisten Keskusliittoon kuusi vuotta sitten. Se oli mahtava kokemus.
Vertaistuki on todella välttämätöntä ja
olisin varmasti kaivannut sitä jo paljon
aiemmin. Tuolla ensimmäisellä kurssilla olleiden kanssa olemme edelleen ystäviä, Katja Heinonen kertoo.
– Sen jälkeen olen käynyt läpi kaiken
mahdollisen kuntoutuksen, mitä vain on
ollut tarjolla. Olemme olleet Iiris-talossa
myös perhekursseilla ja parisuhdekurssilla. Kuntoutus on minulle sydämen asia
ja sen puolesta puhun aina.

– Ensimmäisen kurssin jälkeen eräs
ystäväni houkutteli minut mukaan näkövammaisten alueyhdistyksen toimintaan täällä Kuopiossa. Pian huomasin,
ettei nuoria eikä työikäisiä mukana juuri ollut. Monen alueyhdistyksen jäsenistön keski-ikä on korkea, ja niin oli meilläkin Pohjois-Savon yhdistyksessä peräti 82 vuotta.
– Saimme ystäväni kanssa aikaan nuorisotoimikunnan, joka toimi parin vuoden ajan, mutta sitten luovutimme, kun
ei ihmisiä vain ollut riittävästi. Nyt olen
aktiivinen kaikissa työikäisten asioissa
ja koetan aktivoida omalla esimerkilläni
muita mukaan yhdistystoimintaan, sa-
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noo alueyhdistyksensä hallituksessakin
istuva Katja Heinonen.

Katja Heinosella on paikka Näkövammaisten Keskusliiton hallituksessa, jossa
hän aikoo vaikuttaa mm. kuntoutukseen
liittyvissä asioissa.

n

Haasteellista maalaiselämää
Kolme lasta, aviomies, kolme koiraa ja
joukko muita eläimiä sekä remontoitava
talo Savon sydämessä pitävät Katja Heinosen liikkeessä.
– Olen maalta kotoisin ja aina haaveillut maaseutuelämästä. Heti kun meille tarjoutui tilaisuus ostaa vanha remontoitava
talo maalta, tartuimme siihen – monen
ystävän ja sukulaisen kauhisteluista huolimatta. Talo on kolmikerroksinen ja joidenkin mielestä varmasti katastrofi, varsinkin sokealle, Katja nauraa.
Katjan tyttäristä vanhemmalla, Katariinalla, on dysfasia ja nuoremmalla, Inkalla, on lonkkavamma.
– Minulle elämä kahden erityislapsen
äitinä suuren perheen jatkuvan sekasorron keskellä ei tuota suuremmin ongelmia. Äitinä yritän olla avoin uudelle, enkä
salli vammojen rajoittavan meidän perheen elämää enemmän kuin on pakko.
Avustajaa käytän vain siihen, missä hänestä on todella apua. Mieluiten teen lähes kaiken itse, vaikka siihen menisi vähän enemmän aikaa.
– Minulla on opaskoira Pami, joka on
avain itsenäiseen liikkumiseen. Meillä on
myös aina opaskoiran pentu kasvamassa. On tärkeää, että koiria saadaan koulutukseen ja mahdollisimman monelle
näkövammaiselle oma opas.
– Muuten täällä maalla liikkumisessa
on kyllä omat haasteensa; kauppareissut
ja muut menot pitää suunnitella hyvin
etukäteen. Lähimpään kauppaan on 15
kilometriä, joten olemme aika riippuvaisia miehestäni kuskina. Minulla on vain
18 vapaa-ajan matkaa, joten saa olla aika tarkkana, miten ne käyttää; maitolitran hakemiseen ei matkaa kannata haaskata. Lasten harrastuksiin viemisiä ja ha-
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kemisia hoidan kyllä, eihän Niko työltään
ole aina meitä kuskaamassa.

Sisua vaikka jaettavaksi
Pari vuotta sitten Katja Heinosella puhkesi epilepsia, joka rajoittaa hierojan työn
harjoittamista. Taas on siis uuden ammatin oppimisen paikka.
– Olen ollut Iiriksessä kartoittamassa
uudelleenkoulutuksen mahdollisuuksia.
Nyt tuntuu siltä, että joku ATK-alan työ
voisi olla minulle sopivin. Sen pitäisi olla kuitenkin sellaista, että voin toimia yhdessä ihmisten kanssa, sen verran sosiaalinen olen. Ja haluan, että työ on sellainen,

että voin jatkaa sitä eläkeikään saakka.
Sisukas ja toimelias nainen valittiin viime keväänä myös Näkövammaisten Keskusliiton hallitukseen, jossa vaikuttamismahdollisuudet ovat avarat.
– Joskus olen joutunut kokemaan vähättelyä näkövammani tähden ja siksi haluan tehdä töitä näkövammaisten ihmisten tasa-arvon puolesta, Heinonen sanoo.
– Pahimpia kokemuksia mitätöimisestä on ollut esimerkiksi se, kun tyttäreni dysfasiaa ei otettu vakavasti hänen
ollessaan pieni, vaan sanottiin, että minä näkövammaisena jotenkin ylireagoin
ja hätäilen. Diagnoosi saatiin sitten vasta Katriinan ollessa jo kymmenvuotias.
– Nyt hallituksen jäsenenä pääsen vaikuttamaan moniin asioihin. Kuntoutus
on lähellä sydäntäni. Jokaiselle näkövammaisella ihmiselle, oli hän sitten lapsi tai
aikuinen, pitää taata katkeamaton kuntoutuspolku. Kuntoutus avaa tien itsenäiseen, aktiiviseen elämään. Ja siihen
me olemme oikeutettuja.
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Teksti Marja Lehmuskoski ja Juha Lahti

Mihin meitä
tarvitaan?
Jyväskylän näkövammaisten koulu tutki miten sen asiakkaat
kokevat koulun ohjauspalvelut. ARVI tuli arvioinnin ja toi-

J

yväskylän näkövammaisten
koulun ohjaus- ja tukipalvelut lähikouluun ovat vakiintuneet yhdeksi keskeiseksi
osa-alueeksi koulun toimintaa. Työyhteisössä heräsi halu selvittää, millaisena asiakkaat – oppilaat, huoltajat ja oppilaan lähikoulun työntekijät – kokevat nykyisen
toiminnan. Millaista palvelumme laatu
on asiakkaiden mielestä? Onko sitä ollut riittävästi ja onko se kohdentunut oikeansuuntaisesti? Eli yksinkertaisesti halusimme tietää, mihin meitä tarvitaan.

Jussi Koskela

minnan kehittämisen avuksi.

Ohjauskäynti asiakkaan
arvioimana

Tuumasta toimeen
Jyväskylän näkövammaisten koulun strategian yksi keskeinen kehittämiskohde
oli ohjaus- ja tukipalvelujen asiakaspalautteen systemaattinen dokumentointi. Aloitimme yhteistyön Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa, joka järjesti koulumme ”tutkimusryhmälle” koulutusta tutkimuksen
laadinnassa. Tutkimusmittaristo kyselylomakkeineen laadittiin arviointikeskuk-
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neistä sekä kouluun että kotiin yhteensä 269 kyselyä. Tukijaksoilla käyneiden
oppilaiden kotiin ja kouluun lähetettiin
214 kyselyä. Vastausprosentit vaihtelivat
30 ja 50 välillä. Kouluilta tulleiden vastausten palautusprosentit olivat hieman
korkeammat kuin kodin. Ilahduttavaa oli
kuitenkin perheiden aktiivisuus ja kiinnostus asiaa kohtaan.

sen kanssa yhteistyössä. Hanketta alettiin
kutsua keskeisen toiminnan, arvioinnin,
pohjalta ARVI:ksi.
Tutkimus rajattiin koskemaan oppilaan kannalta keskeisimpiä ohjauspalveluja, ohjauskäyntejä ja tukijaksoja. Lukuvuoden aikana lähetettiin ohjauskäyn-

Halusimme tietää toimiiko yhteydenotto
lähikouluun, oliko käynti tarkoituksenmukainen, oliko ajankohta oikea ja kenen kanssa käynnistä oli sovittu. Ohjauskäynnin aikana kysymykset keskittyivät ohjaavan opettajan valmistautumiseen
käyntiin ennakolta, keskeisiin tuen tarpeiden havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen (mm. pedagoginen tuki, apuvälineasiat, liikkuminen ja itsenäinen elämä). Ohjauskäynnin jälkeen toteutuneista palveluista halusimme tietää vastasiko
palauteraportti ohjauskäyntiä ja antoiko
se eväitä koulunkäyntiin.
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nä. Oppilaat saivat kohdata muita samalla luokka-asteella olevia. Oppilaiden mielestä oli hyvä olla muiden ikäistensä seurassa. Vertaisryhmässä toimiminen antoi ymmärryksen, että samoja ongelmia
on myös muilla. Vertaistuki rohkaisee ja
kasvattaa itsetuntoa.
Oppilaat kokivat asumisen oppilaskodissa mielekkääksi. Toimintaa vapaaajalla oli tarpeeksi. Oppilaat saivat tukea
ja apua päivittäistoimintoihin ja liikkumistaitoon. Henkilökunnalla oli riittävästi aikaa.
Saatu tieto ja tuki näkötilanteesta asiantuntijalta, moniammatillinen, selkeä ja
monipuolinen raportti, eri oppiaineisiin
saadut vinkit, tietämys näkövammaisen

Koulun ja kodin arviot ohjauskäynneistä
Vastausten perusteella koulun (opettajat, avustajat) kannalta nähtiin tärkeänä, että he
saivat asiantuntijatukea omaan työhönsä, hyviä käytännön vinkkejä ja ohjeita sekä tukea
apuvälineiden käyttöön. Kodin kannalta keskeistä edellä mainittujen lisäksi oli lapsen kokonaisvaltainen huomioiminen ja kasvotusten keskustelu, joka helpotti asioiden käsittelyä -pohdittiin asioita yhdessä.

Palveluiden laatua ja määrää kuvaavien väittämien avulla selvitettiin
asiakkaan näkemyksiä kulloinkin kyseessä olevasta asiasta. Vastausskaalaksi valittiin 5-portainen Likert-asteikko, missä ääripäinä olivat täysin
eri mieltä – täysin samaa mieltä.

Tukijaksot asiakkaan arvioimana
Tukijaksotoiminnasta halusimme selvittää, millaisina jaksoa edeltävät, jakson aikana ja sen jälkeen toteutetut toimenpiteet on koettu. Oppilaiden omia kokemuksia tukijaksosta selvitettiin neljältä näkökulmalta: erityistaidot ja apuvälineet, koulunkäynti jaksoviikolla, vertaistuki ja asuminen oppilaskodissa. Lopuksi kysyttiin mielipiteitä ja kokemuksia tukijakson jälkeisestä kirjallisesta yhteenvedosta, ns. palautteesta.
Saimme vahvistusta sille, että täälläkin
on tehty oikeita, oppilaan oppimista tukevia toimenpiteitä. Vastauksista ilmeni,
että suunnittelulle sai tukea ja vastauksia.
Oppilaiden vastauksista kävi ilmi, että vertaistuki koettiin hyvin merkittävä-
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oppilaan haasteista ja niistä selviämisestä koettiin tärkeiksi.

Onko mutu totta?
Asiakastyytyväisyystutkimuksen kyselyiden keskiarvot olivat kauttaaltaan
korkeat. Avointen kysymysten kommentit olivat valtaosaltaan positiivisia. Yleinen kokemus on, että Jyväskylän näkövammaisten kouluun luotetaan ja sitä pidetään asiantuntijana pohdittaessa näkemiseen liittyviä asioita kouluikäisen näkövammaisen oppilaan toimintaympäristössä. Tärkeäksi koettiin tiedon saaminen näkötilanteesta; mitä vaikutuksia
sillä on oppilaan koulunkäyntiin. Jyväskylän näkövammaisten koulun toiminta kokonaisuudessaan koettiin monella tapaa mahdollistavana alansa huippuyksikkönä.

Kiitos kaikille prosessissa mukana olleille.
Työ jatkuu, olemme aloittaneet tänä syksynä uuden kyselykierroksen. Pääsemme
ensi keväänä vertailemaan tuloksia kahden lukuvuosikierron kesken.
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Jyväskylän näkövammaisten koulu

40 vuotta
”Jyväskylän näkövammaisten koululla on
vahvat perinteet näkövammaisten lasten ja nuorten opettamisesta ja kuntouttamisesta. Sillä on myös aina ollut osaavaa, pätevää ja motivoitunutta henkilökuntaa. Osaamisesta ja kehittymisestä
on pidetty määrätietoisesti huolta. Haluamme olla valtakunnallinen ja kansainvälinen vaativan erityistason näkövammaisalan oppimis- ja ohjauskeskus. Tästä asiasta on jatkossakin huolehdittava.
Erityisosaaminen ja asiantuntijuus säilyy
ja kehittyy osaavien ihmisten avulla. Mitään me emme ole luoneet tai tehneet
yksin. Meillä on eri aikoina ollut kiinteät, sujuvat ja joustavat yhteistyökump-

panit ja verkostot ympärillämme. Se on
tehnyt työstämme mielekästä, merkityksellistä ja meillä on ollut yhteinen tahtotila näkövammaisten oppilaiden koulunkäynnin turvaamisessa. Olemme yhdessä enemmän erityisosaajia kuin yksin toimiessamme. Tulevaisuus on verkostoissa.
Me tarvitsemme teitä kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja edelleen. Haastan
teidät eri verkostojen jäsenet ja hyvät ystävät laaja-alaiseen, vuorovaikutteiseen
ja moniammatilliseen työhön näkövammaisten oppilaiden oppimisen ja kuntoutumisen tueksi.”
Ote rehtori Raija Väisäsen puheesta
koulun juhlassa 28.9.2012.

Näkövammaisten Keskusliiton lasten
kuntoutuksen kuntoutuspäällikkö MarjaLiisa Korpela onnittelee 40 vuotta täyttävän koulun rehtoria, Raija Väisästä.

n
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Tietotaitoa ja asennetuuletusta kymmenen vuotta

Lastenkuntoutushanke

Karjalassa
Teksti Timo Kuoppala

S

yvää huolta tuntien, mutta
innostuneena lähti Näkövammaisten Keskusliiton
lasten aluesihteeri Riitta
Laakso kumppaneineen
kohentamaan näkövammaisten lasten kuntoutusta Karjalan tasavaltaan reilut kymmenen
vuotta sitten.
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– Venäjällä on pitkät perinteet tiflopedagogiikassa eli näkövammaisten ohjauksessa ja erityisopetuksessa, mutta alle
kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseksi ei siellä käytännössä ollut
tarjolla juuri mitään, Riitta kertoo muistellessaan yli kymmenen vuoden mittaisen työjakson alkua. – Jos perheeseen
syntyi näkövammainen lapsi, oli Petros-

koin näkövammaisten koulu lähes ainoa
paikka, josta jotakin tukea ehkä oli saatavana. Muuten perheet olivat huolineen
ja kysymyksineen yksin.
Intoa oli onneksi myös rajan takana.
Petroskoilainen heikkonäköinen lastentarhanopettaja Marina Petshonkina oli
Suomessa käydessään tutustunut Näkövammaisten Keskusliiton lastenkuntou-
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tukseen ja halusi Karjalaan jotakin vastaavaa. Kehitystyön rahoitus löytyi Suomen valtion jakamasta lähialuetuesta. Tukea saatiin kaksivuotiseen hankkeeseen
näkövammaisten, alle kouluikäisten lasten kuntoutuksen kehittämiseen Karjalan tasavallassa Venäjällä.
– Alkoi etsivä työ, Riitta kertoo. – Marina ja hänen työparinsa Nina Zujeva lähtivät kiertämään alueen näkövammaisyhdistyksen autolla tasavallan piirien terveyskeskuksia, lastenkoteja ja muita kohteita mahdollisimman monen näkövammaisen lapsen tavoittamiseksi. Myös me
vierailimme joissakin perheissä tapaamassa ja kuulemassa näkövammaisten lasten
vanhempien kertomuksia. Yhdenkin sokean pojan äiti ihmetteli, miksi lapsen
pitäisi liikkua ulkona ja käyttää valkoista keppiä. Äidin mielestä lasta vain säälittäisiin ja olisi parempi pitää lapsi piilossa kodin seinien sisällä.
– Hankkeessa on harrastettu hiljaista asennemuokkausta koko ajan. Lähes
aina Suomesta Karjalaan tehdyille hankematkoille on osallistunut liiton näkövammaisia työntekijöitä ja erityisen maininnan haluan antaa ammattitulkkina
toimineelle heikkonäköiselle Päivi Kremenenkolle (e.Tiihonen), joka omalla esimerkillään on varmasti vaikuttanut paljon niin perheiden kuin ammattihenkilöidenkin suhtautumiseen näkövammaisuuteen.

Kuntoutusajatus etenee
Näkövammaiset lapset ry:n Suomessa jo
pitkään järjestämien perheleirien innoittamina toteutettiin ensimmäinen kuntouttava kesäleiri vuonna 2000.
– Paikkana oli entinen traktoritehtaan
työntekijöiden lomakoti. Leiriohjelmaa
ei paljon ehditty suunnitella, mutta jokainen löysi tehtävänsä. Pikakoulutimme Arja Marilan kanssa työntekijöitä ja
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teimme lasten näön ja toimintakyvyn arviointia. Karjalaiset kollegat huolehtivat
muusta ohjelmasta, Riitta Laakso kertoo.
– Vanhempien lisäksi leirillä oli mukana runsaasti lasten lähiomaisia. Kuntouttavia perheleirejä järjestettiin hankeaikana joka kesä. Niistä muodostui eräänlainen hanketyön selkäranka.
– Kesäleireillä huomattiin vanhempien ohjauksen lisätarve. Jotta ohjausta
voitaisiin antaa ympäri vuoden, Petroskoin keskustassa sijaitsevaan näkövammaisten paikallisosaston tilaan varustettiin kuntoutuspiste, joka toimikin jonkin
aikaa. Sitten tiloihin murtauduttiin, tavaraa katosi ja tulipa vielä vesivahinko, joka turmeli ennestäänkin heikkokuntoista rakennusta. Lopulta pisteen toiminta
hiipui kokonaan.
Kuntoutuspisteen idea toteutui myöhemmin, ehkä suomalaisille vähän yllättävällä tavalla. Kulttuuriministeriön alaiseen Petroskoin näkövammaisten kirjastoon perustettiin toimipiste, jossa pedagogi ja psykologi antavat aivan pientenkin sokeiden ja heikkonäköisten lasten
vanhemmille ja ammattihenkilöille tietoa ja ohjausta lapsen kanssa toimimiseen.
– Petroskoin sokeainkoulu lämpeni vähitellen yhteistyöhön. Kouluun perustettiin lähialuetuella kaksi esikouluikäisten
ryhmää, joihin voidaan ottaa jopa nelivuotiaita näkövammaisia lapsia. Varsinaisen koulun aloittaessaan oppilaat ovat
paljon valmiimpia liikkumaan ja selviytymään päivittäisistä toimistaan verrattuna hanketyön alkuaikoihin.

Leireillä kudottiin kestävä verkko
Kuntouttavien kesäleirien lisäksi ammattihenkilöstön jatkokoulutus on ollut työn
yhtenä juonteena alusta pitäen. Lastenkuntoutukseen ja ohjaukseen liittyvää
tietotaitoa on jaettu seminaareissa niin
Suomessa kuin Venäjän Karjalassakin.

– Meillä moniammatillisissa tiimeissä
toimineet työntekijät totesivat, että paikallista osaamista on, mutta alan toimijat – näkövammaisten koulu, näkövammaisten kirjasto, näköongelmaisten päiväkoti ja muut – tekevät työtä itsekseen
toisistaan paljon tietämättä. Varsinkin alkuvuosina huomasimme paikallisten työtapojen olevan aika hierarkkisia.
– Verkottuminen alkoi kuntouttavien
kesäleirien toteuttamisesta. Vähitellen leireille kokoontui työskentelemään näyttävä asiantuntijajoukko aina Pietarin Herzen-yliopiston tiflopedagogiikan dosentti Lidia Fomitshovaa myöten.
Hanketyöllä on ollut epäsuoriakin vaikutuksia. Petroskoissa sijaitsevaan sosiaalipedagogiseen oppilaitokseen on yhden
työssä mukana olleen opettajan ansiosta avattu opiskelulinja vammaisille sosiaalialan opiskelijoille. – Tämä on hieno
asia ja muokkaa asenteita varmasti paljon tulevaisuudessa.
– Valitettavasti kaikkien vastuullisten
päitä ei ole kokonaan saatu kääntymään
näkövammaisten lasten kuntoutuksen
puoleen. Edelleen on epäselvää, kenellä
on lopullinen vastuu lastenkuntoutuksen järjestämisestä Karjalan tasavallassa.
Asia ei näytä kovin syvällisesti kiinnostavan sen enempää alueen viranomaisia
kuin näkövammaisten aluejärjestöäkään.
– Vanhempien ja koko perheen tärkeyttä näkövammaisen lapsen tukena
on korostettu koko hankkeen ajan. Perheleirien ohella vanhemmille on järjestetty tapaamisia, viime vuosina nk. vanhempainkouluja. Lasten vanhempien
yhdistyskin saatiin perustettua, mutta se ei asialle omistautuneiden ihmisten vähäisyyden vuoksi oikein lähtenyt
kunnolla käyntiin. Vuosittaiset pakkasukkojuhlat sentään on aina voitu pitää
Näkövammaiset lapset ry:n tuella, Riitta Laakso kiittelee.
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Sopeutumisvalmennuskurssit 2013

Jorge Raedo

u Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten perhekurssi
II (jatko vuodelta 2012)
7.–11.1.2013 kurssinumero 43061
u Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten perhekurssi I,
(II-jakso 19.-23.8.2013)
14.–18.1.2013 kurssinumero 46632
u Heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten kurssi
16.–18.1.2013 kurssinumero 46633
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan ja Kela vanhemmat)
u Näkö-/monivammaisten 2-5 -vuotiaiden lasten perhekurssi
28.1.–1.2.2013 kurssinumero 46634
u Sokeiden ja syvästi heikkonäköisten yläkouluun
siirtyvien lasten kurssi
6.–8.2.2013 kurssinumero 46635
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan ja Kela vanhemmat)
2–5-vuotiaat heikkonäköiset lapset, perhekurssi
11.–15.2.2013 kurssinumero 46637
u Heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten kurssi
20.–22.2.2013 kurssinumero 46638
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan ja Kela vanhemmat)

Iiriksessä vietettiin Sirkuspäivää 30.9. Mukana oli yli 30 sirkustelijaa.
Sirkus Bombastico loi liikuntasaliin ihmeellisen taikamaailman, jossa
isot ja pienet oppivat jonglöörausta ja keräsi energiaa varastoon.

n
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u Sokeiden ja syvästi heikkonäköisten 2-3 -vuotiaiden
lasten perhekurssi
25.2.–1.3.2013 kurssinumero 46639
u Sokeiden/syvästi heikkonäköisten 3–4-vuotiaiden perhekurssi
25.2.–1.3.2013 kurssinumero 46640
u Heikkonäköiset 5–6-vuotiaat lapset perheineen ”Eskarikurssi”
4.–8.3.2013 kurssinumero 46641
u Kurssi heikkonäköisille 3. luokalle siirtyville lapsille
11.–13.3.2013 kurssinumero 46643
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan ja Kela vanhemmat)
u Näkö-/monivammaisten alle 2-vuotiaiden lasten perhekurssi
18.–22.3.2013 kurssinumero 46645
u Näkö/monivammaiset 5–6-vuotiaat lapset perheineen
”Eskarikurssi”
8.–12.4.2013 kurssinumero 46646
u Kurssi heikkonäköisille 3.lk:lle siirtyville lapsille
8.–10.4.2013 kurssinumero 46648
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan ja Kela vanhemmat)
u Koulunsa aloittavat sokeat/syvästi heikkonäköiset lapset
15.–17.4.2013 kurssinumero 46649
(JNK, koulutoimi maksaa oppilaan ja Kela vanhemmat)
u Sokeat ja syvästi heikkonäköiset 5–6-vuotiaat lapset,
perhekurssi (JNK)
13.–17.5.2013 kurssinumero 46652
u Sokeiden ja syvästi heikkonäköisten 6-8-vuotiaiden
lasten perhekurssi
3.–7.6.2013 kurssinumero 46663
u Sokeat /syvästi heikkonäköiset 10-14-vuotiaat lapset,
perhekurssi
10.–14.6.2013 kurssinumero 46664
Tarjoamme perheille kuntoutusta lähinnä sopeutumisvalmennuskursseilla. Mikäli lapselle ja perheelle ei löydy sopivaa kuntoutusta kursseilta, perheillä on mahdollisuus
osallistua yksilölliseen kuntoutukseen vaikeavammaisten
tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena.
Kuntoutukseen hakeutumisessa on terveydenhuollon
laadittava yhdessä perheen kanssa kuntoutussuunnitelma, jossa näkyvät kuntoutuksen tavoitteet.
Tiedustelut: NKL ry Lasten kuntoutus 09-396 041
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Tukea 18 vuotiaaksi

Lumilauantai

Näkövammaisten Keskusliiton lasten ja aikuisten aluesihteerit ovat tarkentaneet työnjakoaan. Lasten aluesihteerit
työskentelevät nuorten ja perheiden kanssa 18-ikävuoteen, jonka jälkeen aikuisten aluesihteerien palvelut ovat
tarjolla.

tarjoaa iloista talviliikuntaa koko perheelle

Opintopiiri
heikkonäköisten lasten
verkostoille
Raumalla ja Nakkilassa:
"Miten tuen heikkonäköisen lapsen kehitystä ja kasvua?"
Opintopiiri kokoontuu kuusi kertaa marraskuun 2012 ja
huhtikuun 2013 aikana. Mahdollisuus on osallistua koko
kurssiin tai yksittäisiin opintopiiritapaamisiin. Opintopiiri on ilmainen ja sen toteuttamista tukevat Rauman kaupunki, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Näkövammaisten
Keskusliitto ry sekä Sokeain Lasten Tukisäätiö.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
jaana.engblom@nkl.fi tai p. 050 591 8167.

Lumilauantai on koko perheen liikuntatapahtuma, jossa jokainen
voi liikkua mieleisellään tavalla lumella lasketellen, hiihtäen tai
pulkkaillen. Tapahtumiin etukäteen ilmoittautuneille vammaislaskijoille ja opaslaskijalle/avustajalle laskettelun opetus, hissiliput ja
välineet ovat maksuttomia. Muille perheenjäsenille hissiliput ja
välinevuokrat ovat maksullisia.
Kaikille avoimet Lumilauantait:
Lauantai 2.2. klo 10.00–15.00 Hirvensalo, Turku
VAU:n Talviliikuntapäivä
Teemu Lakkasuo, teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi, puh.
040 565 1001
Sunnuntai 10.2. klo 10.00–15.00 Vuokatti, Sotkamo
Huom! Lumisunnuntai
Heidi Kelho, heidi.kelho@vuokatinrinteet.fi, puh. 040 579 3739
Lauantai 23.3. klo 10.00–15.00 Ounasvaara, Rovaniemi
Jarno Saapunki, jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi, puh. 040 737
5882

Sokeain lasten tuki ry

Ensisijaisesti lapsiperheille suunnatut Lumilauantait:
Lauantai 9.2. klo 10.00–15.00 Ellivuori, Sastamala
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, puh. 050 5918 167
Rilla Aura-Korpi, info@sokeainlastentuki.com, puh. 040 5211 693
Lauantai 23.2. klo 10.00–15.00 Vesileppis, Leppävirta
Anu Hämäläinen, anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi, puh.
050 596 5014
Lauantai 16.3. klo 10.00–15.00 Mielakka, Kouvola
Mia Kalpa, mia.kapla@kvyry.fi, puh. 040 7449 439

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.

Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava laskijan ja avustajan
nimi, osallistuvien perheenjäsenten lukumäärä, yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, pystylaskijan pituus/paino ja
monon nro tai kelkkalaskijan pyörätuolin istuimen leveys, kuvaus
vammasta/avustuksen tarve, aikaisempi laskettelukokemus, lupaus valo-/videokuvaamiseen/haastatteluun ja muut sellaiset seikat,
jotka ohjaajien on hyvä tietää.

Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com
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Yhteistyössä: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Malike/Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Sokeain lasten
tuki ry/Sokeain Lasten Tukisäätiö
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Tulossa
keväällä 2013
Vuosikokous 16.3. klo 10
ja vanhempien
viikonloppu
16.–17.3.2013
Rantasipi Aulangolla

V

anhempien viikonloppuna aikuiset juttelevat ja
rentoutuvat keskenään, joten lastenhoitoa kannattaa alkaa jo kysellä mummeilta ja kummeilta. Mikäli osallistutte pelkästään yhdistyksen
vuosikokoukseen, ilmoittakaa siitä erikseen. Kokoukseen osallistujille yhdistys tarjoaa lounaan.
Hinnat:
l Vanhempainviikonlopun omavastuu on 60 euroa /
henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot).
Hinnat sisältävät yöpymisen ja ateriat tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän aamiaiseen, sekä kylpylän allasosaston ja kuntosalin vapaan käytön.
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta www.silmatera.fi/toiminta.
Ilmoittautumiset 29.1. mennessä.
l Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta joka
edellyttää ilmoittautumista viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta on kahden hengen huoneessa 147 euroa / henkilö ja
yhden hengen huoneessa 182 euroa / henkilö.
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Pääsiäisleiri perheille
29.–31.3.2013
Kylpylähotelli
Peurungassa

P

ääsiäisleiri tarjoaa ulkoilua , uintia ja yhdessäoloa koko perheelle. Mukana on yhdistyksen väkeä eripuolita Suomea ja paljon eriikäisiä. Vanhat tutut leiriohjaajat ovat valmiina järjestämään kaikille hauskaa pääsiäispuuhaa.
Hinnat:
l Näkövammaiset lapset ry kustantaa näkövammaisen lapsen pääsiäisen.
l Saattajan maksu on 50 euroa.
Muut perheenjäsenet maksavat viikonlopusta seuraavasti:
l aikuiset ja 15-vuotta täyttäneet 223 euroa
l lapset (4–14-vuotta) 99 euroa
l alle 4-vuotiaat maksutta
Leirimatkoja ei korvata.
Hinnat sisältävät majoituksen, ruoat tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän lounaaseen, kylpylän ja
kuntosalin käytön sekä kivaa leiriohjelmaa.
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta www.silmatera.fi/toiminta.
Ilmoittautumiset 22.2. mennessä.
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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

elina helén

