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niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.
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kuistuvien näkövammaisten 

asumiseen ja töelämään liit-
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sä Senaatintorin laidalla on Las-
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myös muihin lajeihin, kuten retkeilyyn, uintiin, suunnis-

tukseen, melontaan ja kiipeilyyn. Aiempia kokemuksia la-

jeista ei tarvita, leirillä niitä hankitaan. Kansainvälisellä lei-

rillä nuoret saavat uusia kavereita ja oppivat toimimaan 

vieraskielisessä ympäristössä. Leiriviikon hauskoja yllätyk-

siä ovat retkipäivä ja torstai-illan päätösbileet.

Lisää tietoa leiristä ja ilmoittautumisesta löytyy Keskus-

puiston ammattiopiston verkkosivuilta: 

http://www.keskuspuisto.fi/uutiset.php?aid=219710

Tilastotietoa

Näkövammarekisterin vuo-

sikirja vuoden 2011 aineis-

tosta on ilmestynyt. Kirjasta 

löytyy mielenkiintoista tilas-

totietoa vaikkapa näkövam-

maisten henkilöiden sosiaa-

lisesta asemasta, työllistymi-

sestä ja ammateista. 

Näkövammarekisteri on 

Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitoksen (THL) valtakunnallinen henkilörekisteri, jonka 

tekninen ylläpitäjä on  Näkövammaisten Keskusliitto ry. 

Silmäterässä 2/2013 tutustumme tarkemmin rekisterin 
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Pikkupoikien äiti bloggaa

Osoitteessa www.pikkumiestenmatkassa.blogspot.com 

pääset mukaan kahden pikkumiehen äidin mietteisiin. 

Toinen pojista on sokea ja toisella on vaikeahoitoinen epi-

lepsia. Blogia pitää Tiia Immonen.
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Esikuvien 
voimalla

Leena Honkanen 
toiminnanjohtaja

K
ävin näkövammaismuseossa tapaamassa vanhaa kaveriani Kari 
Huuskosta, joka on museon ainoa työntekijä. Olemme Karin kans-
sa tunteneet parikymmentä vuotta ja sinä aikana hänen näkönsä 
on heikentynyt aika lailla. Kari väitteli tohtoriksi tammikuussa, jo-
ten nyt oli jutun juurta Silmäterääkin ajatellen (juttu löytyy sivul-
ta 27). On hienoa, että suuri, työn ohella tehty urakka, on nyt saa-
tu päätökseen. 

Kari puhui tapaamisessamme siitä, miten hän on asettanut esikuvikseen toisia 
näkövammaisia opintien kulkijoita ja saanut heidän tarinoistaan rohkeutta ja itse-
luottamusta viedä opintonsa loppuun, vaikka vaikeuksiakin matkalla on ollut. Sel-
laiset sokeat vanhat herrat kuten Aatu Moilanen tai Arvo Karvinen tai iki-ihana 
musiikinopettaja Annikki Peltonen ovat hänelle näyttäneet, että kyllä sitä pärjää 
näkövammaisena muiden joukossa, kun vaan omaa tiettyjä taitoja ja tekee työtä.

No kaikista ei tule tohtoreita, eikä tarvitsekaan. Tavoitteita voi olla paljon pie-
nempiäkin ja silti tärkeitä. Aikanaan haastattelin Silmäterään Sara Alavesaa, joka 
oli asettanut omaksi tavoitteekseen, oppia hoitamaan kotia niin, että voisi jonakin 
päivänä muuttaa omaan kotiin ja huolehtia itse omista asioistaan. Tavoitteen saa-
vuttamiseen Saralta meni muutama vuosi, mutta sitkeys palkittiin ja niin koitti se 
päivä, jolloin hänestä tuli oman taloutensa emäntä. Siinä toisenlainen väitöskirja.

Me vanhemmat emme aina malta olla asettelematta omia toiveitamme lastem-
me harrastusten, koulumenestyksen tai haaveammatin suhteen. Se on luonnollista, 
totta kai jokainen haluaa nähdä oman lapsensa pärjäävän ja olevan onnellinen. Ka-
ri sanoo haastattelussaan viisaasti, että ulkopuolisesta syystä, tois-
ten toiveista tai kunnianhimosta hän ei olisi jaksanut viedä työ-
tään päätökseen. Jotta jaksaisi ponnistella saavuttaakseen haa-
veensa, täytyy niiden nousta omasta sisäisestä sielun palosta. 

Minusta tuntuu, että ihminen on onnekas, jos hänellä on 
tavoitteita, joita kohti kulkea. Ponnistelu niiden saavuttami-
seksi tekee hyvää. Hienoa on, jos löytää esikuvia, sel-
laisia jotka ovat toteuttaneet haaveensa, olleet roh-
keita ja päättäväisiä; uskoneet unelmiinsa.  



Eteenpäin elämässä 

Ronja!
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Teksti Leena Honkanen

Ronja Hampf on reipas eskarilainen, 
joka sokeutui syövän seurauksena 
vuosi sitten. Nyt sairaus raskaine hoi-
toineen on takana ja 6-vuotiaan elämä 
mallillaan, täynnä touhua.

R
onjan äiti ja isä, Maarit 
Törmikoski-Hampf ja 
Kristian Hampf, sanovat 
olevansa kriiseistä selviy-
tymisen mestareita. Sekä 
Ronja, että hänen 7-vuo-
tias isoveljensä, Rasmus, 

ovat molemmat joutuneet taistelemaan 
elämästään pieninä keskosina.  Puolen-
toista vuoden ikäisenä Ronjalla todettiin 
molemmissa silmissä syöpäkasvaimet.

– Perheemme elämä on kieltämättä 
ollut rankkaa Ronjan hoitojen aikana. 
Siitä huolimatta arjessamme on paljon 
ilon aiheita ja puuhaamme ihan tavalli-
sia arkisia asioita, kertoo Maarit Törmi-
koski-Hampf.

– Perheen merkitys on korostunut 
Ronjan sairastumisen myötä. Meistä on 
tullut tiivis paketti, joka viettää paljon 
aikaa yhdessä. Nyt tuntuu siltä, että pal-
jon meiltä on otettu, mutta paljon olem-
me myös saaneet.

Hoitojen vuodet
– Ronjan silmät alkoivat karsastaa reilun 
vuoden ikäisenä ja menimme neuvolalää-

käriin tarkistuttamaan tilanteen. Hän kir-
joitti lähetteen silmäklinikalle lasten- ja 
karsastusyksikköön, jossa Ronjalle aloi-
tettiin heti lastenklinikan osasto 10 sytos-
taattihoidot. Samanaikaisesti Ronjan sil-
miä hoidettiin paikallishoidoin silmäkli-
nikalla, Maarit Törmikoski-Hampf kertoo. 

– Aktiiviset syöpähoidot lopetettiin 
joulukuussa 2008 Ronjan ollessa 2-vuo-
tias, mutta paikallishoidot silmäklinikal-
la jatkuivat. Kevään 2009 Ronja sai toi-
pua kotona rankoista hoidoista. 

– Aloittaessaan päiväkodin elokuussa 
2009, Ronjalla oli hieman näkökykyä jäl-
jellä. Haitta-aste oli silloin 85 % ja silmi-
en tilannetta seurattiin edelleen kerran 
kuukaudessa silmäklinikalla tarkastuk-

sissa. Tammikuussa 2011 saimme erään 
tällaisen rutiinitutkimuksen seurauksena 
tietää, että syöpäkasvain vasemmassa sil-
mässä oli aktivoitunut uudelleen. Kevään 
2011 aikana Ronja sai uudet sytostaatti-
hoidot lastenklinikalla ja samanaikaises-
ti paikallishoitoja silmäklinikalla. Kol-
men sytostaattikuurin jälkeen kuulimme, 
etteivät annetut hoidot olleet tehonneet. 

– Ronjan oikean silmän näkökyky oli 
heikennyt vähitellen hoitojen aikana ja 
niin päädyttiin kantasolusiirtoon näkö-
kyvyn säilyttämiseksi vasemmassa silmäs-
sä.  Kantasolusiirto toteutettiin omilla so-
luilla kesällä 2011. Valitettavasti syöpä-
kasvain ei tästäkään talttunut, vaan ak-
tivoitui vielä kolmannen kerran marras-

n  Ronjan perhe panostaa mahdollisimman 
tavalliseen, aktiiviseen arkeen.
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kuussa 2011. Muita hoitokeinoja ei enää 
ollut, kuin leikata pois silmä, jossa oli nä-
kökykyä jäljellä. Ronja sokeutui siis täy-
sin marraskuussa 2011. 

Hyviä ihmisiä ympärillä
Kun Ronja itse kertoo hoitovaiheestaan, 
muistuu mieleen mukaviakin asioita, niin 
kuin esimerkiksi se mukava lasten syö-
päosaston Jouni-lääkäri Kuopiosta, joka 
otti Ronjan vastaan potilaana, jolta itsel-
tään kyseltiin ensin kuulumiset ja vointi. 
Vasta sitten oli vanhempien vuoro. 

Hampfit antavat vuolaasti kiitosta sil-
mäklinikan lasten- ja karsastusyksikön 
sekä leikkaussalin henkilökunnalle, joka 
vuosien varrella on tullut tutuksi. 

– Ronjaa ovat hoitaneet viisi vuotta sa-
mat sairaanhoitajat ja loistava lääkäri Te-

ro Kivelä. Ilman tätä tuttua, turvallista ja 
sydämellistä henkilökuntaa monet surut 
ja itkut olisivat jääneet jakamatta. Nämä 
tutut ihmiset toivat inhimillisyyttä hoi-
toihin, sanoo Maarit Törmikoski-Hampf.

– Ronja itse loi myös oman välittömän 
suhteensa henkilökuntaan, joka osaltaan 
on auttanut häntä kestämään vaikeat ja 
raskaat hoidot. Henkilökunnalla on ai-
na ollut aikaa vaihtaa kuulumisia – kii-
re, joka heillä on ollut, ei ole Ronjalle tai 
meille vanhemmille välittynyt. Silmäkli-
nikalle Ronja menee innoissaan ja odot-
taa tuttujen sairaanhoitajien ja lääkärin 
tapaamista.

– Voi sanoa, että vaikka Ronjan sairau-
den kanssa on ollut rankkaa, niin olemme 
sen myötä saaneet elämäämme hyviä ih-
misiä. Ilman mummoa ja famoa sekä ys-

täviämme emme olisi selvinneet– tai eh-
kä olisimme, mutta arki olisi ollut vielä-
kin raskaampaa.

Elämä alkuun -hanke
Kun Ronjan syöpähoidot olivat ohi, 
Hampfin perhe päätti avata uuden sivun 
elämässään.

– Maarit sai sellaisen ”elämä alkuun” 
-buustin, nauraa Kristian Hampf.

– Minusta sairauden ja hoitojen aika-
kausi oli syytä jättää taakse ja elämän tu-
li tasaantua tavalliseksi aktiiviseksi lap-
siperheen arjeksi, Maarit Törmikoski-
Hampf kuvailee.

– En koskaan oikein ole löytänyt ver-
taistukea syöpälasten perheiden parista. 
Tai ehkä se oli tietoinen valinta: ajattelin, 
että syöpähoidot ovat vain väliaikainen 
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vaihe Ronjan ja perheemme elämässä. 
Silloin kaikki aika meni arjen rutiineista 
selviämiseen, eikä rahkeita riittänyt mi-
hinkään ylimääräiseen. Tärkeintä oli pi-
tää itsensä toimintakykyisenä. 

– Näkövammaisten lasten perheiden 
tapaamisista on löytynyt sellaisia toimin-
taa, joka on nyt lähellä meidän perhettäm-
me. Olemme olleet mukana vanhempain-
yhdistyksen Pääsiäisleirillä, jossa Ron-
jan mielestä huippua olivat kivat ohjaajat 
ja se kun sai kokeilla opaskoiran kanssa 
liikkumista. Sokeain lasten tuen lomalla 
olimme Ilomantsissa ja se oli kyllä juuri 
meidän juttu. Olemme luontoihmisiä ja 
vaeltaneet Kristianin kanssa paljon. Nyt 
oli ihana jakaa tällainen kokemus omi-
en lasten kanssa. 

–Joo ja me nukuttiin jurtassa, täyden-
tää Ronja mukavia lomamuistoja.

Ronjan tukena
–Vanhempina kanssaelämme Ronjan ar-
kea. Esimerkiksi sosiaaliset tilanteet vaa-

tivat paljon sanoitusta ja ohjaamista, kos-
ka niissä Ronja jäisi helposti muuten si-
vurooliin. Puheen merkitys on muuten-
kin korostunut Ronjan sokeuden myö-
tä: kuvailemme koko ajan ympäristöä ja 
ympärillä tapahtuvaa. 

Hampfit iloitsevat siitä, että tietoa ja 
tukea on ollut saatavilla.

– Ronjan kuntoutus etenee kuin ju-
na ja Svenska skolan för synskadade:sta 

ja Jyväskylän näkövammaisten koulusta 
saatu tuki kouluvalmius- ja arjen taidois-
sa on ollut korvaamatonta. 

– Päiväkodissa Ronjalla on eskariryh-
mässä samat lapset, jotka olivat hänen päi-
väkotiryhmässään hänen aloittaessa siel-
lä 3-vuotiaana. Nämä lapset ovat ottaneet 
Ronjan huomioon hienosti ja näin sivusta 
katsojana tuntuu, ettei Ronjan sokeus ole 
vaikuttanut kaverisuhteisiin. Kiitos tästä 
toki kuuluu osaltaan esikoulun ammatti-
taitoiselle henkilökunnalle ja lasten van-
hemmille, jotka myös ovat ottaneet Ron-
jan hyvin vastaan ja vastanneet ilmeisen 
viisaasti lastensa kysymyksiin.  

– Vanhempina meistä on tainnut tulla 
myös aikamoisia leijonavanhempia, jot-
ka puolustavat Ronjan oikeuksia ja etuja; 
onneksi siihen ei ole usein tullut aihetta, 
toteavat Hampfit.

– Ronja on iloinen ja eteenpäin mene-
vä tyttö. Äitinä olen ajatellut, että minä en 
määrittele, mitä Ronja voi sokeana tehdä, 
vaan tyttö saa kokeilla omat rajansa itse. 
Sokeus ei ole este; korkeintaan jotkut asi-
at joutuu tekemään hieman sovelletusti. 

n  Ystävykset Ronja ja Eedit (kuvassa va-
semmalla) seikkailevat kevään aikana Pik-
ku Kakkosen sarjassa Ystäväni Ronja.
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Y
stäväni Ronja on kuvaus 5–6 -vuotiaiden Ronjan 

ja Eeditin erityisestä ystävyydestä ja siitä, miten 

lapsi selviää arjesta ilman näkökykyä. Ronja soke-

utui täysin silmäsyövän seurauksena 5-vuotiaana 

syksyllä 2011.

Jokainen jakso on pieni sokean tytön selviytymistarina 

arjesta ystävänsä kanssa. Seuraamme sarjassa Ronjan ja 

Eeditin leikkejä, keskusteluja, seikkailuja ja ihan tavallisia 

arjen asioita. Useaan jaksoon sisältyy pieni haaste onnis-

tumisesta – tuleeko jäätelökioskille asiakkaita, saadaanko 

maja pystyyn tai uskalletaanko mennä pimeään kellariin, 

jossa Eeditkään ei näe.

Ronjan ja Eeditin leikit ovat sellaisia kuten kaikkien 

pienten tyttöjen. He avaavat jäätelökioskin leikkimökkiin, 

perustavat salaisten kerhon, harrastavat, käyvät kirjastos-

sa, kiipeilevät ja iloitsevat retkistä. Ronjalla on kymme-

nen herkkää sormea, joilla hän näkee maailmaa, iho, jol-

la hän aistii tarkasti sekä erittäin tarkat korvat. Eeditillä on 

ranteessaan helisevät korut, joiden avulla Ronja voi suun-

nistaa Eeditin luokse. Ne asiat, mitä Ronja ei hahmota, Ee-

dit kuvailee. Kaikkea haistellaan, kuunnellaan ja tunnus-

tellaan, välillä myös maistellaan. Keskustelut ovat pienil-

le tytöille harvinaisen syvällisiä. Kun toisella ei ole näkö-

aistia, asioita pohditaan rikkaalla kielellä. Tytöt ovat kiinni 

toisissaan – tässä ystävyydessä myös kosketus on erityi-

sessä asemassa.

Eedit on Ronjalle suuri ilon aihe. Hän osoittaa riemunsa 

ystävyydestä aidosti joka solullaan. Eeditille Ronja on en-

nen kaikkea paras kaveri, mutta hän tietää tärkeän osansa 

myös Ronjan auttajana. Leikkien sekaan mahtuu haikeita-

kin hetkiä. Sokeutuminen on ollut rankka asia ja suuri me-

netys. Ronja muistaa myös sen, kun vielä näki ympäröivän 

maailman. Eeditkin haluaisi, että voisi vielä jonain päivä-

nä näyttää kaiken kauniin ympärillä Ronjalle.

Ronja ja Eedit asuvat samassa rivitaloyhtiössä, saman-

laisissa kodeissa. Se helpottaa Ronjan liikkumista myös 

Eeditin kotona, kun huonejärjestys on omasta kodista-

kin tuttu. Sarjan aikana Eedit muuttaa, 300 metrin päähän 

Ronjan kodista. Se tuntuu tytöistä surulliselta. Ronjaa jän-

nittää, millainen Eeditin uusi koti mahtaa olla ja oppiiko 

hän siellä liikkumaan. Kun ei näe, kaikessa uudessa, var-

sinkin suurikokoisessa, on paljon tutkittavaa.

Eedit toimii tarinan kertojana. Jokaisen jakson lopussa 

Eedit oivaltaa jotain, minkä takia päivän seikkailu tai leikki 

oli kertomisen arvoinen.

Ystäväni Ronja on mukaansatempaava lastenohjelma, 

joka osaltaan lisää lasten suvaitsevaisuutta, tuo esiin ys-

tävyyden tärkeyttä sekä lisää tietoutta sokean lapsen ar-

jen haasteista. 

Ystäväni Ronja Yle TV2 Pikku Kakkosessa maanantai-iltaisin 

22.4 alkaen. Ohjelman on käsikirjoittanut ja ohjannut Reija 

Patrakka. Tuottaja Jyrki Laaksonen / Yle lapset ja nuoret.

Ystäväni Ronja
Ystäväni Ronja -lasten tv-sarja Pikku Kakkosessa maanantaisin 22.4.2013 alkaen.

Ystäväni Ronjan esitysajat

22.4. Jäätelökioski
29.4. Huvipuistoon
6.5. Tanssin riemua
13.5. Satusoppaa
20.5. Salaisten kerho
27.5. Perunapainajaiset
3.6. Saariretki
10.6. Pelastajat pimeässä
17.6. Kirsikkapiirakka
24.6. Hepan selkään
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M
eidän perhe on viimeinkin muuttanut uuteen 

kotiin. Odotus on ollut pitkä ja rakennuspro-

jekti on sisältänyt kosolti enemmän mutkia, 

kuin ”avaimet käteen”-talon tuli sisältää. Vie-

läkään kaikki ei ole valmista; lukuisista lupauksista huoli-

matta. Totta kai harmittaa, mutta sopeudumme tilantee-

seen ja olo ja elo paranee kunhan tavarat alkavat löytä-

mään paikkansa ja kunhan loputkin vaiheessa olevat työt 

saadaan tavalla tai toisella päätökseen.

Muuton yhteydessä käsiini osui viikkopäivyri vuodelta 

1997. Selatessani sitä katseeni osui merkintöihin: Leevin 

silmäpoli, Leevin silmäleikkaus. Mieleni matkasi takaisin 

noihin päivin, kun nyt 15-vuotias poikamme oli muuta-

man viikon ikäinen ja olimme toisella kierroksella menos-

sa selvittämään sitä, mikä on vauvamme silmien tilanne. 

Isoveli Lassi oli tehnyt samaisen kierroksen pari vuotta ai-

emmin. Silmät olivat sokeat niin Leevillä kuin Lassillakin.

Eräänä toisena päivänä nuorimmaisemme, kohta kol-

me täyttävä Aapo (näkevä), käänteli kädessään lasipurk-

kia. Purkissa oli proteesisilmä, mikä kuului Leeville vajaa 

10-vuotiaana. Aapo ihmetteli sitä siinä hetken kertoessa-

ni hänelle, että se on ollut Leevin tekosilmä.   

Perheemme on saanut sopeutua talokiemuroiden ai-

kana moneen muutokseen: 1,5 vuoden aikana vanha ta-

lomme oli isossa remontissa pari kuukautta. Tästä seu-

rasi muutto numero 1, evakkoon vaimon vanhempien 

luo. Talo saatiin remontoiduksi; muutto numero 2, takai-

sin omaan kotiin. Vanha koti myytiin, muutto numero 3 

kaupunkiin kerrostaloon (isona plussana pääsimme me-

renrantaan). Uuden talomme piti oleman valmis (jo kol-

mas päivämäärälupaus rakentajalta meni mönkään); ei ol-

lutkaan ja edessä oli muutto numero 4 toiseen kerrosta-

loon (ei enää merinäköalaa). Viimein joulun pyhien vä-

lissä, muutto numero 5 uuteen kotiin (mutta keskeneräi-

seen sellaiseen). Rutiinia muuttoon tuli: viisi muuttoa 1,5 

vuoteen.

Muuttoruljanssi on ollut erityisen tympeää sokko-pojil-

lemme Lassille ja Leeville. Kaupungissa ei ollut omaa pi-

haa, sisällä ei voinut soittaa musiikkia suurella volyymilla, 

suihkuunkaan ei voinut mennä yöllä ja pihan puuttees-

sa ei ollut trampoliinille paikkaa, eikä ollut si-

sällä tilaa juoksumatolle. Pitkä odotus on 

viimein palkittu! Harmittaa vielä, et-

tä kaikki ei ollutkaan tip top val-

mista niin kuin oli moneen ker-

taan luvattu. Toisaalta; kesken-

eräisiä olemme me ihmisetkin. 

Taisimme odottaa silloin aika-

naan, että lapsemme synty-

vät ”valmiina”, vailla vikaa. Mut-

ta kävikin niin, että juuri ”ei val-

mis” onkin tehnyt meistä val-

miimpia olemaan valmiina ei val-

miiseen. 

…kohti kevättä…

Markku Alahäivälä
puheenjohtaja

Valmis – ei valmis
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Kutsu yhdistyksen varsinaisille 
jäsenille Näkövammaiset lapset 
ry:n vuosikokoukseen
16.3. klo 10 Rantasipi Aulangolla
Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

vuodelle 2014

8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat vuodelle 2014

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 

tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle

12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus

P
ääsiäisleiri Kylpylähotelli Peurungassa Laukaassa 

tarjoaa ulkoilua , uintia ja yhdessäoloa koko per-

heelle. Mukana on yhdistyksen väkeä eri puoli-

ta Suomea ja paljon eri-ikäisiä. Vanhat tutut leiri-

ohjaajat ovat valmiina järjestämään kaikille hauskaa pää-

siäispuuhaa.

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 tervetu-

lokahvista lähtöpäivän lounaaseen, kylpylän ja kuntosalin 

käytön sekä kivaa leiriohjelmaa. 

Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta www.silmatera.

fi/toiminta. Ilmoittautumiset 22.2. mennessä. 

Pääsiäisleiri perheille 29.–31.3.2013 
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Helsinki

kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, 

Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)

 5.3. Disco

 2.4. Kansainvälisyys

 7.5. Kevätretki

 
Turku

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, Varsinais-

Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)

 13.2. Lumiveistokset Puolalanpuistossa / Lautapelit + le-

goilla rakentaminen. Kokoontuminen toimistolle

 13.3. Tietokoneet + pullanleivonta

 10.4. Levyraati

 8.5. Ruissalo, grillaus

 
Tampere

kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18-20, Tampereen seu-

dun Näkövammaiset ry:n kerhotila (Kuninkaankatu 8A 4)

  4.3. Pelit ja leikit (lautapelit, yhteisleikit ja -pelit)

 8.4. Leffailta (pientä purtavaa ja yhdessä sovittava eloku-

va kerhotiloissa)

 6.5. Liikuntakerta joka suunnitellaan yhdessä lasten kans-

sa heidän toiveidensa mukaisesti

Oo mun kaa! 
-kerhot 
keväällä 2013

Ilmoittautuminen Oo mun kaa! -kerhoon 

Ilmoittautumislomake  www.silmatera.fi -> toiminta

Tiedustelut: Leena Honkanen, 09 7522 540, 

leena.honkanen@silmatera.fi

Oo mun kaa! -kerhot ovat käynnistyneet, mutta vielä ehtii mukaan uusiakin kerho-

laisia. Alla kevään tulevat kerhokerrat.

Oulu

Oo mun kaa! -liikuntakerho joka torstai klo 18–19, koulu-

laisten loma-aikoina kerho lomailee. Paikkana Oulun ui-

mahallin liikuntasali (Pikkukankaantie 3).

 Oulun kerho on liikuntakerho, jossa alaikäraja on 5 vuot-

ta eivätkä liitännäisvammat haittaa. Liikumme monipuo-

lisesti ja soveltaen niin sisällä salissa kuin myös ulkona. 

Yleensä leikimme ja kokeilemme eri urheilulajeja. 

Tiedustelut: minna.tikka77@gmail.com
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Jäsenmaksu

Näkövammaiset lapset ry:n jäsenmaksun 

eräpäivä oli 31.1.2013. Jos et vielä jostain 

syystä ole maksanut laskua, voit maksaa 

sen helmikuun 28. päivään mennessä. Jos 

haluat luopua jäsenyydestä, ilmoita asias-

ta toimistoon nlt@silmatera.fi.

Leiri- ja kurssikalenteri

Ota aikaa perheesi kanssa ja katsele kalenterin tarjontaa 

ja omaa kalenteriasi; mihin kaikkialle sitä voikaan lähteä 

tapaamaan toisia perheitä! Älä unohda myöskään perhe- 

ja aluetapaamisia ja Oo mun kaa! -kerhoja, joista löytyy 

tietoa Silmäterästä ja netistä www.silmatera.fi -> toiminta.

n  Pääkaupunkiseudun vuosittaiset vauva-
tapaamiset ovat muodostuneet traditiok-
si. Nyt tapaamisia pidetään entistä useam-
min. Kysy tapaamisista kuntoutusohjaajal-
ta, lasten aluesihteeriltä tai yhdistyksen toi-
mistolta.
 Kuva perhetapaamisesta Näkövammai-
set lapset ry:n toimstolla viime marraskuun 
lopulla.

Jaatisen Majalla on tapaamisille mukavat puitteet, lapsil-

le löytyy kiinnostavaa tekemistä erilaisten lelujen, peli-

en, peuhaamishuoneen välineiden ja tietysti kivojen ka-

vereiden kanssa, lastenohjaajien ollessa menossa muka-

na. Aikuisille on oma yhteinen juttuhetki kahvikupposen 

ääressä aikuisten puolella. Majalta löytyvät hyvät puitteet 

myös perheen pienimpiä varten, mm. mahdollisuus läm-

mittää oma ruoka mikrouunissa. Jaatisen Maja menee re-

monttiin kevään aikana, loppukevään sokkotreffeistä tie-

dotetaan myöhemmin, kun tiedetään remontin aikatau-

lut ja mahdollinen uusi tapaamispaikka.

Lähde pääkaupunkiseudun sokkotreffeille

Sunnuntaina 17.3. klo 16–18  Jaatisen Majalla 

Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki.

Purnausta ja positiivisuutta

Leikitään sanakorteilla. Ensin puretaan harmitukset ja sit-

ten mietitään mitä hyvää meillä on kaikesta huolimatta ja 

juuri siksi. Katja Elersin johdolla. 

Ilmoittautuminen torstaihin 14.3. mennessä.

Ilmoittautuessasi kerro mahdollisista allergioista sekä lap-

sen ikä ja onko lapsi heikkonäköinen vai sokea. Tapaami-

set ovat perheille maksuttomia. 

Ilmoittautua voi joko sähköpostitse hannasofia.make-

la@gmail.com tai puhelimella 040 709 6410 / Hanna. 

Lämpimästi tervetuloa vanhat ja uudet kävijät, vertaistu-

ki on voimaa!
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Kunnonpaikka, Siilinjärvi, Vuorela 29.7.–3.8.2013

● Kurssilla liikutaan monipuolisesti. Ohjelmassa on uintia, melontaa, 

kuntosaliharjoittelua, yleisurheilua, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi 

luentoja. Tietenkin kurssilla vietetään myös sauna- ja nuotioiltoja.

● Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille perheenjäsenille 

maksuton. 

● Kurssille voivat osallistua –-vuotiaat näkövammaiset lapset, joilla ei 

ole muita vaikeasti liikuntaa haittaavia liitännäisvammoja sekä heidän 

perheenjäsenensä. 

● Kurssille otetaan  kuntoutujaa perheineen. Kurssilla on myös Kelan 

harkinnanvaraisia kuntoutuspaikkoja.

● 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. 

Kurssille hakeutuminen:

➊ Hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä kaavake KU 

(Kuntoutushakemus). Kurssin numero on . Kurssinumeron avulla 

Kelan virkailijat osaavat antaa oikean kaavakkeen.  

➋ Täytä kaavake huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa kuvata tarkoin 

näkövamman aiheuttama haitta liikkumisessa ja selviytymisessä samoin 

kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.

➌ 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. 

➍ Hakemus liitteineen lähetetään huhtikuun . päivään mennessä 

Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon, Malminkaari  A,  Helsinki.  

Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan toukokuun . päivään mennessä, 

jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.

Tärkeää!

Kuntoutusta haettaessa edellytetään voimassa olevaa kuntoutussuunnitelmaa 

tai lääkärin B-lausuntoa, jossa on maininta kyseessä olevasta kurssista sekä tie-

dot lapsen vammasta. Jos kuntoutussuunnitelma ei ole voimassa tai on koko-

naan tekemättä, ota yhteys alueesi kuntoutusohjaajaan. Kuntoutussuunnitel-

man tai lausunnon saannissa on joissakin sairaanhoitopiireissä saattanut kulua 

melkoisesti aikaa, joten ole ajoissa liikkeellä.

Liikunnallinen kuntoutuskurssi

Sopeutumisvalmennuskurssi (RAY)

8.–13.7.2013 Majatalo Onnela, Tuusula

Kohderyhmä:

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu –-vuotiaiden lasten perheille. 

Kurssille voivat hakeutua perheet, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet 

Raha-automaattiyhdistyksen kustantamaan sopeutumisvalmennukseen tai joil-

la edellisen kurssikerran jälkeen on ilmennyt lapsen ikäkauteen tai suoriutumi-

seen liittyviä uusia haasteita.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella – perhettä. 

Kurssin omavastuu on  euroa/perhe (matkoja ei korvata).

Kurssin ohjelmassa on:

● Vanhemmille tietoa, luentoja, vertaistukea

● Lapsille ikäkauden mukaista ryhmämuotoista toimintaa

● Sisaruksille myös omaa erillistä ohjelmaa

● Koko perheelle hauskaa leirielämää, saunomista ja uintia.

Leirille haetaan sopeutumisvalmennuskurssin hakulomakkeella. 

Hakemukset .. mennessä.

Hakulomake löytyy osoitteesta 

www.silmatera.fi/toiminta -> sopeutumisvalmennuskurssi.

Näkövammaiset lapset ry

  

nlt@silmatera.fi

www.silmatera.fi

KELA kurssinumero 

Leireille ja kursseille hakeminen

Leirien ja kurssien hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.silmatera.fi/toi-

minta. Liikunnalliselle kuntoutuskurssille haettaessa käytetään Kelan kaavaket-

ta ja Huhmarin lomalle Hyvinvointilomat ry:n kaavaketta.  

Kurssien hakuaika päättyy noin kuukautta ennen leirin tai kurssin alkamista 

(poikkeuksena Kelan kurssi). 

 Hinnat ovat tuettuja ryhmävaraushintoja, jotka edellyttävät hakemista vii-

meiseen hakupäivään mennessä. Viimeisen hakupäivän jälkeen voi tiedustella 

mahdollisia vapaita paikkoja, mutta silloin maksut määräytyvät kunkin kurssi-

paikan normaalin listahinnan mukaan. 

Leirit ja kurssit

2013

hh kkk minei

LLeireille j

nl_leirit13.indd   1

12.12.2012   11:56:34
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M
uutama vuosi sitten eräänä talvi-ilta-
na istuin parvekkeella. Poltin tupak-
kaa ja voin pahoin. Ajatukset myllytti-
vät jälleen tuhoisaa kiertoaan. Tuntui 
kuin vatsassa olisi ollut suuri musta ki-
vi. Miten synkältä vastapäinen metsä 
näyttikään kaatuneine puineen. Ikään 

kuin imien viimeisetkin positiivisuuden rippeet. Panin 
merkille, että ajatusten tuhoisa voima vahvistui ilta illan 
perään. Tätä en enää kauaa jaksaisi.

Vuoden vaihtuessa minulla on tapana arkistoida men-
neen vuoden sähköpostit. Tänään suursiivousta tehdes-
säni vastaani tupsahti vanhan ystäväni viestiketju. Meil-
lä on tapana vaihdella kuulumisia vuoden, parin välein. 
Panin merkille, että aiempana synkeänä jaksona elämä 
oli todella ravistellut. Pitkä burnoutin rajoilla pakerret-
tu työjakso takana, perhe-elämä päätynyt eroon, yöunet 

Asennetta
muuttaneet kuuhun tai ainakin toiselle mantereelle. Mon-
ta muutakin jo unohtunutta asiaa näytti kaihertaneen sil-
loin mieltä. Lopetin silloisen viestini niihin aikoihin näin:

”Taidanpa tällä hetkellä olla mutaisen allikon pohjal-
la, mutta pikku hiljaa kohottamassa katsetta kohti tähtiä 
ja aloittaa uuden elämän perustan rakentamista. Pää pys-
tyssä kohti positiivisempaa tulevaisuutta!”

...jaksaisi kauaa enää en tätä. Pää oli pystyssä ja jopa 
hymy huulilla, mutta tuskin kukaan tajusikaan pahoin-
vointini voimakkuutta. Miten uusi elämä rakennetaan? 
Samalla lailla kuin poika syö Norsun – pala kerrallaan? 
Mikä on ensimmäinen ja tärkein pala? Ja Bäng! Sitten sen 
viimeinkin hoksasin. Mylläävät ajatukset! Olin kyllä pai-
kalla, mutta olinko läsnä?

Näin jälkeenpäin tuntuu siltä kuin olisin mielessäni 
kävellyt keittiöön, nakannut mylläävät ajatukset roskik-
seen ja poiminut tilalle vaniljaa, hunajaa ja aimo annok-

sen rakkautta. Tämän reseptin ansiosta 
ja keskittymällä olemaan läsnä olen on-
nistunut haukkaamaan monen monta 
palaa Norsustani. Oppia jälleen ennak-
koluulotonta lapsen asennetta. Sen ilon 
uuden asian tutkimisessa. Oppia oppi-
maan ja kysymään hyviä kysymyksiä. 
Kuuntelemaan ja janoamaan uutta tie-
toa. Nauttimaan uudenlaisesta perhe-
elämästä. Olemaan kiitollinen. Naura-
maan! Onneksi reilun kymmenen ton-
nin Norsussani on vielä paljon syötä-
vää jäljellä ja ainahan voin napata pa-
lan vastaantulijan saaliista – varo vaan! 

Nyt on aika kirjoittaa myös vanhal-
le ystävälle...

Hanno Peuranen
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Onerva avasi ovensa

O
ppimis- ja ohjauskeskus 

Onerva tarjoaa tukipalve-

luja oppimiseen ja kou-

lunkäyntiin eli yleisen, te-

hostetun ja erityisen tu-

en toteuttamiseen. Asiak-

kaina ovat etenkin kun-

tien opetustoimet, ja toiminta on valta-

kunnallista.

Keskeisenä tehtävänä on etsiä yhdes-

sä asiakkaiden kanssa ratkaisuja oppimi-

seen ja sitä tukevaan kuntoutumiseen. 

Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan edel-

täjillä − Jyväskylän näkövammaisten 

koululla ja Haukkarannan koululla − on 

erityistä asiantuntemusta ja kokemus-

ta näkemiseen, kuulemiseen, kieleen ja 

vuorovaikutukseen liittyvistä tuen tar-

peista. Tämän asiantuntemuksen yhdis-

tyessä Onerva tarjoaakin asiakkailleen 

entistä laaja-alaisempia palveluita.

Tavoitteena on tukipalveluiden saavu-

tettavuuden lisääminen ja siten lähikou-

luperiaatteen tukeminen. Lähikoulupe-

riaate tarkoittaa, että oppilas voi käydä 

sitä koulua, jonka oppilaaksi hän asuin-

paikkansa perusteella kuuluu, vaikka hä-

nellä olisi erityisen tuen tarpeita. Tähän 

Onervassa pyritään tehostamalla palve-

luja, luomalla uusia toimintamalleja ja in-

novaatioita sekä hyödyntämällä uutta 

teknologiaa.

Uudet, yhteiset toimitilat valmistuvat 

Jyväskylän näkövammaisten 

koulu ja Haukkarannan kou-

lu yhdistyivät vuoden 2013 

alusta Oppimis- ja ohjaus-

keskus Onervaksi. Uuden 

monimuotoisen oppimis- ja 

ohjauskeskuksen yhteydes-

sä toimii myös Onerva Mäen 

koulu. Keskus on nimetty KT 

(h.c.) Onerva Mäen mukaan, 

joka on tehnyt merkittävän 

elämäntyön erityisopettajien 

kouluttajana ja alan kehittä-

jänä.

viimeistään elokuussa 2015 Kukkumä-

keen, Jyväskylään. Sitä ennen Oppimis- 

ja ohjauskeskus Onerva toimii nykyisissä 

toimitiloissa.

Onerva toimii Opetushallituksen alai-

suudessa osana valtakunnallista Valteri-

palveluverkostoa, joka koostuu kuudesta 

oppimis- ja ohjauskeskuksesta eri puolil-

la Suomea. Valtakunnallinen palveluver-

kosto vahvistaa koulutuksellisen tasa-ar-

von ja yhdenvertaisuuden toteutumista 

asuinpaikasta tai yksilöllisistä edellytyk-

sistä riippumatta.

n  Jyväskylän näkövammaisten koulun ja 
Haukkarannan koulun yhdistyminen luo 
vahvan ja merkittävän valtakunnallisen 
rakenteen kahden eri substanssia edusta-
van ja menestyneen koulun ja oppimis- ja 
ohjauskeskuksen välillelle. Uskomme  yh-
distymisestä löytyvän monenlaista syner-
gistä etua, sanoo Jyväskylän näkövam-
maisten koulun rehtori Raija Väisänen.
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n  Reimakka-sarja kertoo vammaisen lapsen vanhemmuuden haasteis-
ta ja ilon hetkistä. 
Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoi-
taja ja näkömonivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Per-
heeseen kuuluu myös aviomies Juha.

Reimakka

U
uteen asuinkaupunkiin asettuminen ja 
edullisten tonttien tarjonta ovat saaneet ta-
lokuumeen valloilleen. Ostettu vai raken-
nettu? Keskeltä kaupunkia vai laidalta? 1 
vai 1½ kerrosta? Milloin, miten ja mistä? 
Aloitimme Reiman kanssa 30 m²:n yksiös-
tä, joka minulle soluasumiseen tottunee-

na oli rauhan ja tilan tyyssija. Siirryimme 50m²:n kaksion 
kautta 65m²:n kolmioon. Hetken meillä oli ruhtinaallisesti 
tilaa ja jopa tyhjiä kaappeja, kunnes kolmas perheenjäsen 
Juha muutti meille. Ihan pelkästään Juhan syyksi en kyl-
lä voi silloisen asunnon täyttymistä pistää, koska hams-
teritaipumukset taitavat olla enemmän minun heiniäni. 
Tilannälkä kasvaa syödessä ja nyt liki 80 m²:n koti tun-
tuu ahtaalta ja pohjaratkaisu epäkäytännölliseltä. Lisäk-
si perheen miehet kaipaavat omaa saunaa, jotta löylyistä 
saisi nauttia monta kertaa viikossa. Pienimmästä sauno-
jasta on tullut todella taitava ennakoija saunomisen suh-
teen. ”Tshhh” –löylyäänen imitointi ja vaatteiden riisu-
minen saavat pojan sellaiseen hepuliin, että lentoonläh-
tö on lähellä. Edellisessä asunnossa sauna oli eri rapus-
sa, johon piti mennä ulkokautta. Nykyinen tilanne on sii-
hen verrattuna luksusta, sillä taloyhtiön saunaan on mat-
kaa vain muutama sisäkautta kuljettu metri. Reiman kas-
vaessa tulevaisuuden asumiselle tulee uusia ehtoja: suu-
ret pesutilat, leveät ovet, kynnyksettömyys, valoisuus, ti-
lavat huoneet… Nyt vielä askartelemme sen parissa, löy-
tyykö tästä 1970–80-luvuilla kukoistuskautensa elänees-
tä kaupungista – jonka talovalikoima on sen mukaista – 
valmista taloa, joka olisi tarpeisiimme muunneltavissa. 

Vai onko uuden rakentaminen järkevin vaihtoehto? Si-
ten saisimme ainakin itse päättää huonejärjestyksen. Vai-
keavammaisen epileptikon huonehan olisi järkevintä olla 
muutaman neliön suuruinen, pyörillä liikkuva lautta, jota 
voisi liikutella sinne missä kulloinkin tarvitaan. Ehkä vä-
hän realistisempi on kuitenkin vielä haaveasteella oleva 
suunnitelma, jossa Reiman ja vanhempien makuuhuonei-
den välinen seinä olisi osittain liukuovea ja Reiman huo-
neesta suora käynti pesutiloihin. Vaikka sänkyjen välis-
sä olisi vain oven paksuinen rako, kaikilla olisi tarvitta-
va yksityisyys oven liu’uttamisen päässä.. Siis myös Rei-
malla. Välillä pohdituttaa, miten täysin autettavan lap-
sen oikeus yksityisyyteen mahdollistuu. Toistaiseksi sy-
livauva on sylivauva ja haluaa viettää kaikki mahdolli-
set hetkensä mahdollisimman lähellä. Mistä tiedän kos-
ka Reima haluaa olla yksin? Mistä tiedän vaivaako Rei-
maa jos joku näkee pottahetken? Pitäisikö sulkea ovi pe-
rässä kun menen tekemään Reiman pesuja? Tarvitseeko 
edellisen vatsantoiminnan lukea taululla kissankokoisil-
la kirjaimilla? Jos Reima ei vaivaannu, vaivautuuko vie-
ras siitä jos pieni mies nautiskelee ilmakylvyistä ilkosil-
laan ja naureskelee omille kaasupurkauksilleen? Ja vielä-
kö näistä äidin pitää lehteenkin kirjoittaa!

annariikka.sivonen@gmail.com

Talohaaveita
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Teksti Leena Honkanen

T
arina alkaa Muhokselta 1982 
kun erityisopettaja Hannu 
Juutisen ja lääkäri Heli Juu-
tisen perheeseen syntyy toi-
nen lapsi, Hannele.  Hanne-
lella todetaan synnynnäinen 
glaukooma ja sarveiskalvon 

samentuma. 
– Äitini on kertonut kuinka hän jo vau-

va-aikanani kantoi minua sylissään huo-
neesta toiseen. Katsottiin yhdessä missä 
on ovi ja missä ikkuna. Näin hän tutus-
tutti minua kotipiiriin ja samalla tieten-
kin havainnoi näkökykyäni. 

Heti liikkeelle päästyään Hannelel-
le avautui kodin ovien ulkopuolella jän-
nittävä maailma.

– Vanhempamme tutustuttivat mei-

dät lapset erilaisiin ympäristöihin liikku-
misen ja liikunnan kautta. Omat varhai-
simmat muistoni liittyvät melkein kaik-
ki luontokokemuksiin. Vanhempani ha-
lusivat tarjota minulle ja viisi vuotta van-
hemmalle isosiskolleni Tinjalle mahdol-
lisimman paljon erilaisia elämyksiä. Kul-
jimme luonnossa ja kävimme ulkomaan-
matkoilla. Jälkeenpäin olen huomannut, 
että ihanat yhteiset lomamme vaativat 
vanhemmiltamme paljon; heille se ei eh-
kä aina ollut lomaa sanan varsinaisessa 
merkityksessä, mutta me Tinjan kanssa 
nautimme täysin rinnoin. 

Oulujärven aallot
– Olin muutaman vuoden ikäinen, kun 

meille alettiin rakentaa mökkiä Oulu-

järven rannalle Manamansaloon. Aluk-
si mökkipaikalla oli vain mättäitä, joilla 
juoksentelin. Oli vaikea kuvitella, että sii-
nä joskus seisoisi oikea talo. Kotinamme 
oli ensin asuntovaunu, sitten tuli sauna-
mökki ja vihdoin iso mökki. Näin raken-
tui rakas Tinttilä, jossa vuosien varrella 
ammensin pohjattomalla innolla moniais-
tisia luontokokemuksia. Koko järvi ääni-
neen ja tuoksuineen oli suunnaton seik-
kailu. Se tarjosi kaikkea, mitä saatoin toi-
voa: lintujen äänet, järvestä hyppivät ka-
lat, tuulen ja veden äänet, veneretket ja 
nakurannan lämpimän auringonpaisteen.   

– Rakennusvaihe oli sekin mitä jän-
nittävintä. Muistan kun Muhokselta tuli 
muurari muuraamaan leivinuunia. Sain 
työntää käteni ihanaan laastiin, mutta 
muurari ei muistanut antaa minulle hans-
koja. Sen jälkeen käsien iho oli rikki ja ne 
piti kääriä sideharsoon. Mutta ei se haitan-
nut, kokemus oli joka tapauksessa ihana.  

Lapsuuden jäljet
–Tähän nykyisen olemisen tilaani lap-

suuden kokemukset ovat jättäneet lähte-

Sain uteliaan 
mielen 
Napapiirin takana, Kolaris-

sa, tekee työtään sokea seu-

rakuntapastori Hannele Juu-

tinen. Luontoa ja liikuntaa 

rakastavalle ”pikku papille” 

ympäristö tarjoaa moniaisti-

sen elämyksen.

n ”Vanhempamme tutustuttivat meidät 
lapset erilaisiin ympäristöihin liikkumisen 
ja liikunnan kautta.”
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Sain uteliaan 
mielen 

mättömän jäljen. Elämänasenteeni muo-
vautui jo lapsuudessa sellaiseksi, että ha-
lusin tutkia ja tutustu kaikkeen. Kasvoin 
uteliaaksi ympäröivän maailman suhteen 
ja sain tunteen, että minulla on oikeus 
kaikkiin kokemuksiin. En halua jäädä si-
vustaseuraajaksi. Tästä on tietysti haas-
tetta läheisille, koska tarvitsen monel-
le tutkimusretkelle myös heidän apuaan. 

– Vanhempani olivat hyvät vanhemmat 
sokealle lapselle. Aina sai kokeilla ja aina 
tehtiin kaikkea; maailma avartui laajak-
si. Kai se on jokaisen vanhemman kasva-
tusvastuuta luoda puitteet sellaisiksi, että 
lapsi voi toimia ja kokeilla omia rajojaan. 
Minä löysin maailman paljolti liikunnan 
kautta ja vanhemmilleni tämä oli tietysti 
vaativaa: heidän läsnäoloaan ja valvovaa 
silmäänsä vaadittiin jatkuvasti, etten lii-
kaa olisi kolhinut itseäni. Onneksi heis-
sä ei ollut ylisuojelijan vikaa: syli on tär-
keä, mutta se voi olla myös kahlitseva, 
rakkauteen kuuluu uskallus päästää irti, 
Hannele Juutinen sanoo.

Haasteiden hyväksyminen 
Lapsena Hannele Juutisella oli näköä 

jäljellä sen verran, että hän erotti punai-
sen postilaatikon valkean lumen keskel-
tä ja pystyi suunnistamaan sen varassa. 
Vähäinen näön jäänne katosi kokonaan 
vuonna 2009. Samoihin aikoihin tuli myös 
kutsu työhaastatteluun Kolarin seurakun-
nan pastorin virkaan, johon Hannele tu-
li myös valituksi: edessä oli uusi elämän-
piiri, jossa lapsuudessa rohkeaksi karais-
tunutta mieltä tarvittiin. 

– Opetuksena kotoa tuli, että ihmisyy-
teen kuuluu ja saa kuulua kaikenlaista. 
Minulla on vahva luottamus siihen, et-
tä asiat järjestyvät.  Papin virkatehtävis-
sä toimiessani minulla on hyvin harvoin 
henkilökohtainen avustaja mukana. Kun 
menen esimerkiksi kastetilaisuuteen per-
heen kotiin, on hienotunteisempaa, että 

ei tuo tilanteeseen mukaan ulkopuolisia. 
Jos tarvitsen apua jossakin asiassa, ker-
ron siitä etukäteen.   

– Oli aika jolloin minusta tuntui sil-
tä, että kaikessa pitää pärjätä ja näyttää 
pystyvänsä. Nykyisin, kun sokeus heittää 
haasteita tielleni, hyväksyn sen; haasteita-
han on kaikilla, vain erilaisia eri ihmisillä.

– Tähän hyväksyntään liittyy käsite 
”elämänsallinta”, jota aloin käyttää pitä-
essäni keskusteluhetkiä ikääntyville ihmi-
sille, joilla näkö oli alkanut heiketä. Elä-

mänsallintaan sisältyy minusta ajatus re-
hellisyydestä ja armollisuudesta itseään 
kohtaan: saan olla tällainen kuin olen. 
Suruntunteelle ja miksi-kysymyksille pi-
tää antaa tilaa ja hyväksyä ne, mutta kai-
ken kaikkiaan elämä on kaunista kaikis-
sa sen eri muodoissa.

n Hannele Juutinen ja avopuolisonsa 
Antti Katajisto Äkäslompolossa.

LE
EN

A
 H

O
N

K
A

N
EN

S i l m ä t e r ä  1 / 2 0 1 3 19



Fantasia kiehtoo

T
utustuin fantasiaan Harry 
Potterin avulla, kun sain sar-
jan ensimmäisen osan joulu-
lahjaksi kahdeksanvuotiaana. 
Harry Potter on maailman-
kuulu seitsenosainen kirja-
sarja, joka kertoo velhoista 

ja pahojen ja hyvien voimien taisteluista.
Näissä kirjoissa minua miellytti se että 

pystyin samaistumaan hahmoon, koska 
päähenkilö oli myös koulukiusattu ja tun-
si itsensä erilaiseksi. Hänen ystävyyten-
sä kaltaisiinsa velho-oppilaisiin Roniin ja 
Hermioneen oli hyvin vahva. Ihailin aina 
kolmikon lujaa ystävyyttä. Taikuus imai-

si matkaansa jo alkuriveistä. Kirja on kir-
joitettu hyvin kuvailevasti ja pystyin jopa 
näkemään sen maailman elokuvan tavoin. 
Rakastuin kirjasarjaan heti ja ahmin sa-
man tien koko sarjan. 

Huomasin pitäväni kovasti myös muis-
ta fantasiakirjoista ja aloin lukea niitä se-
kä verisiä vampyyritarinoita, joihin jäin 
heti koukkuun. Vampyyritarinoissa on 
usein tavallinen ihminen, joka rakastuu 
palavasti salaperäiseen vastarakastajaan. 
Myöhemmin vastarakastaja osoittautuu-
kin verenimijäksi joka ryhtyy joko suoje-
lemaan rakastettuaan tai metsästämään 
tätä. Näissä tarinoissa on usein mukana 
paljon romantiikkaa. Pidän vampyyri-
tarinoista siksi, että ne ovat hieman eri-
laisempia verrattuna tavallisiin fantasia-
kirjoihin, koska niihin sekoittuu yleen-
sä kauhunpiirteitä mukaan. Kirjoissa on 
mukavaa myös se, että päähenkilö elää 
normaalia elämää käyden koulua ja eläen 
perheensä kanssa, ja samassa kaupungissa 
elääkin ihmisten keskuudessa vampyyreja 
sulautuen tavallisten ihmisten joukkoon.

Joissakin vampyyritarinoissa kuten 
Twilight-sarjassa, elää vampyyrien lähellä 
myös ihmissusia. Tässä kirjasarjassa kak-
si eri lajia elää sovussa keskenään, mutta 
joissakin tarinoissa ne ovatkin toistensa 
perivihollisia. Twilighteissa minua kieh-
too myös se, miten eri tavalla kaksi eri-
laista rotua toisistaan ajattelevat. Kumpi-

kin pitää toista pahempana kuin itseään. 
Tarinoihin liittyy myös rakkaustarinoita 
ja suhteita heimojen välillä.  

Haaveilen kirjailijan urasta
Minulle fantasia on tarjonnut pakokei-
non maailmaan, jossa kaikki on mah-
dollista. Mielikuvitukseni ja sanavaras-
toni ovat laajentuneet huimasti juuri kir-
jojen avulla. Rakastan fantasiaa niin pal-
jon, että olenkin alkanut kirjoittaa yh-
teensä 648-sivuista neliosaista fantasia-
kirjasarjaa harrastusmielessä. 

Kirjasarjani kertoo Evy -nimisestä ty-
töstä, joka toivoo isältään joululahjaksi 
Egyptin matkaa, koska on kiinnostunut 
sen historiasta kovasti. Hän lähtee mat-
kaan yhdessä siskonsa kanssa ja eksyy tut-
kimusmatkallaan pyramidiin, josta löy-
tää vanhan sarkofagin ja avaa sen. Sen 
seurauksena pahat henget ottavat hänes-
tä vallan ja hän alkaa muuttua vertaime-
väksi sudeksi ja vampyyriksi. Peloissaan 
hän palaa kotiin, josta karkaa myöhem-
min. Pakoretkellään hän törmää kaltai-
siinsa olentoihin, jotka kertovat hänelle, 
että on muitakin hänen kaltaisiaan vam-
pyyriolentoja ja vievät hänet vampyyrien 
turvasatamaan kaukaiseen metsään. Evy 
oppii siellä selviytymään ja hallitsemaan 
lahjojaan tietämättä, että muutkin vam-
pyyrirodut ovat kiinnostuneita hänen 
poikkeavista magiankyvyistään.   

Fantasiakirjallisuus vie lukijan magian, velhojen, noitien, 

vampyyrien ja taruolentojen maailmaan.
Teksti Tiina Borgman
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Kehitteillä olevia hoitokeinoja retinitis-sairauksiin

tamisen myötä. Ensimmäinen retinitis-

geeni paikannettiin 1983 ja tunnistettiin 

1990. Vuosikymmenien pitkäjänteinen 

työ alkaa vihdoin tuottaa konkreettisia 

tuloksia. Erilaisia hoitostrategioita tes-

tattiin aluksi eläinmallien avulla, mutta 

viime aikoina on saatu lupaavia tuloksia 

myös ihmisillä tehdyissä hoitotutkimuk-

sissa. Seuraavassa yhteenvetoa tämän-

hetkisestä tilanteesta. 

Keinonäkö 
vai neuroprotektio?

Verkkokalvon eli retinan so-

lujen geenivirheet aiheutta-

vat laajan kirjon perinnölli-

Teksti Kirsi Komulainen

Keinonäkö

S
aksassa on kehitetty menetelmä, jossa sähköinen 
implantti eli mikrosiru asennetaan verkkokalvon 
alle. Implantin tarvitsema virta saadaan langat-
tomasti ulkoisesta paristosta. Teknologia ei vaa-

di ulkoista kameraa, silmälaseja eikä tietokonetta, vaan 
silmässä oleva mikrosiru muuntaa valon suoraan säh-
köimpulsseiksi ja johtaa ne näköhermoa pitkin aivoihin. 
Katseen voi kohdistaa minne haluaa, eikä päätä tarvitse 
käännellä koko ajan. Saksalaisen implantin testiryhmäs-
sä erään potilaan näöntarkkuus oli noussut tasolle 0.02. 

siä verkkokalvorappeumia. Useimmiten 

ne etenevät hitaasti ja tuottavat mer-

kittävää haittaa vasta aikuisiällä, mut-

ta joskus näkövamma todetaan jo lapse-

na. Tautiryhmän yleisin diagnoosi, reti-

nitis pigmentosa, kuvattiin lääketieteessä 

ensimmäisen kerran 1850. Retinitis-sai-

rauksien hoitoon tähtäävä tutkimus tu-

li kuitenkin mahdolliseksi vasta geenien 

ja niiden tuottamien proteiinien tunnis-
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Myös kirjainten ja sanojen lukeminen onnistui. Jo muu-
taman päivän kuluttua implantin saannista jotkut pystyi-
vät erottamaan esim. lautasia, haarukoita, kukkia, oven-
kahvoja, hymyileviä kasvoja ja liikkuvia eläimiä.

Amerikkalaiset ovat kehittäneet oman Argus II -imp-
lantin, joka on jo nyt myynnissä Euroopassa. Se ei kui-
tenkaan pärjää saksalaiskeksinnölle, sillä se vaatii silmä-
lasien sankaan kiinnitettävän videokameran. Kuva siir-
tyy langattomasti pienoistietokoneelle, jota henkilö kan-
taa vyöllään. Tietokone muuttaa kamerasta tulevat sig-
naalit sähköimpulsseiksi ja siirtää ne edelleen langatto-
masti silmässä olevaan implanttiin. Koska kamera kuvaa 
vain suoraan eteenpäin, päätä on käänneltävä ahkerasti 
kokonaiskuvan saamiseksi ympäristöstä.

Ratkaiseva ero on myös implantin sijoituspaikassa. 
Amerikkalainen Argus II -implantti kiinnitetään verkko-
kalvon pinnalle. Saksalaiset päättivät sijoittaa mikrosirun 
verkkokalvon alle. Tämän teknisesti erittäin vaativan jär-
jestelyn ansiosta implantin valokennot tulevat vasten her-
mosoluja, jotka säilyvät retiniitikoilla terveinä. Näin pääs-
tään hyödyntämään sisemmän verkkokalvon hermosolu-
jen luonnollista kuvankäsittelykykyä. Implantti toimii sa-
maan tapaan kuin digitaalikameran mikrosiru. Valoken-
not muuttavat valon sähköimpulsseiksi, jotka siirtyvät al-
la oleviin verkkokalvon hermosoluihin. Sieltä ne kulke-
vat näköhermoa pitkin aivoihin. 

Verkkokalvon 
sähköstimulointi

T
ässä hoitokokeilussa pieni elektrodianturi asete-
taan sarveiskalvon päälle. Sähköstimulaation tar-
koituksena on parantaa verkkokalvon hyvinvoin-
tia. Saksalaisessa pilottitutkimuksessa vuonna 2011 

tutkittaville henkilöille annettiin sähköstimulaatiota puo-
len tunnin ajan kerran viikossa kuuden viikon ajan. Tutki-
muksessa saatiin lupaavia tuloksia. Stimulaation ansiosta 
näkökenttä laajeni, ja kehittyi neuroprotektiivisia aineita, 
jotka vahvistivat verkkokalvon soluja. Menetelmän tehos-
ta tarvitaan kuitenkin vielä laajempia jatkotutkimuksia.

Neuroprotektio

N
europrotektiossa lasiaiseen asennetaan implantti, 
joka erittää hermosolujen kasvutekijöitä silmään 
ja näin vahvistaa verkkokalvon soluja. Eläinko-
keissa hoidon on todettu hidastavan tai pysäyttä-

vän valoaistinsolujen tuhoutumista perinnöllisissä verk-
kokalvorappeumissa. Ihmisillä tehdyissä tutkimuksis-
sa toimenpiteestä on saatu jotain vastetta ikärappeuma-
potilailla, mutta toistaiseksi ei retiniitikoilla. Tutkimuk-
sia jatketaan, jotta saadaan selville, onko menetelmästä 
apua pidemmässä käytössä. Neuroprotektion hyvä puoli 
on, että se sopii monien eri verkkokalvorappeumien hoi-
toon geenivirheestä riippumatta.

Geeniterapia 

G
eeniterapiassa siirretään tervettä geenimateriaalia 
sairaisiin soluihin käyttäen apuna viruksia, jot-
ka pääsevät helposti soluihin sisään. Tällöin po-
tilaan solut alkavat tuottaa puuttuvaa proteiinia. 

Hoidolla on saatu hyviä tuloksia Leberin kongenitaalis-
ta amauroosia (LCA) sairastavilla. Sokeiden potilaiden 
näkökentän herkkyys ja käytännön toimintakyky olivat 
merkittävästi parantuneet. Tutkijat uskovat vaikutuksen 
olevan pitkäaikainen. Nykyinen LCA-geenihoito soveltuu 
vain RPE65-geenin virheisiin, joita ei tiedetä Suomessa 
olevan kenelläkään, mutta muihinkin LCA-geenivirhei-
siin on luvassa apua. Geenihoitoja on kehitteillä myös 
mm. korioideremiaan, Usherin syndroomaan, retinos-
kiisiin, Stargardtin tautiin ja akromatopsiaan.

Farmakologinen terapia

K
anadassa vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa 
annettiin synteettistä retinoidivalmistetta tablet-
teina seitsemän vuorokauden ajan sokeille LCA-
potilaille. Synteettinen retinoidivalmiste korvaa 

11-cis-retinaalin, joka on retinoidi-rodopsiinikierron ja 
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Korvaushoitoa on toistaiseksi testattu ainoastaan LCA 
geenillä RPE65. Yhdysvaltalaiselta, perheiden perusta-
malta sivustolta sivulta http://www.lca-gucy2d.com/

what-is-lca-gucy2d/, löytyy aiheesta lisää tietoa.

näkötoiminnan välttämätön komponentti. Tutkimuk-
sessa selvisi, että näköä voidaan tällä tavoin palauttaa ja 
muutokset näkökyvyssä tapahtuivat nopeasti. Synteetti-
siä retinoideja voidaan käyttää sellaisten tautien hoidossa, 
joissa on geenivirheen vuoksi 11-cis-retinaalin puute. Tä-
tä hoitomuotoa ei ole vielä mahdollista saada Suomessa.

Kantasoluhoidot

U
utta toivoa verkkokalvosairauksien hoitoon tuo-
vat kehitteillä olevat kantasoluihin perustuvat uu-
det hoitomenetelmät. Niiden avulla pyritään es-
tämään verkkokalvon tuhoutuminen tautiproses-

sin aikana tai korvaamaan vaurioitunutta verkkokalvoa 
uusilla erilaistetuilla verkkokalvosoluilla.

Lähtömateriaalina näissä menetelmissä voidaan käyt-
tää joko ihmisen alkion kantasoluja tai potilaalta itsel-
tään ihosta otetusta koepalasta eristettyjä ja geneettises-
ti manipuloituja ns. indusoituja kantasoluja, joita sitten 
erilaistetaan kasvatusolosuhteita säätelemällä erityyppi-
siksi verkkokalvon soluiksi. Valtaosa tutkimuskeskuk-
sista keskittyy kuitenkin vielä eläinkokeisiin, sillä solu-
jen integroitumisesta isäntäkudokseen, erilaistumisesta, 
eliniästä ja toivottujen toiminnallisten vaikutusten saa-
vuttamisesta on vielä paljon opittavaa, ennen kuin siir-
rot ovat käypää hoitoa.

Ravintohoito

A
-vitamiinin on jo pitkään tiedetty olevan ns. nä-
kövitamiini. Sen puutos aiheuttaa mm. hämä-
räsokeutta. Tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia 
tuloksia A-vitamiinin käytöstä verkkokalvosai-

rauksien hoidossa. Toisaalta retinitis pigmentosaa sai-
rastavilla, jotka söivät A-vitamiinilisää, havaittiin sairau-
den etenemisen hidastumista. Nykytiedon valossa A-vi-
tamiini saattaa kuitenkin olla jopa haitallista esimerkik-
si Stargardtin taudissa.

Toinen ravintoaine, jonka katsotaan olevan edullinen 

retinitis pigmentosaa sairastaville ja verkkokalvolle yleen-
sä, on omega-3-sarjan rasvahappoihin kuuluva dokosa-
heksaeenihappo (DHA), jota saa rasvaisesta merikalasta. 
Tutkijat suosittelevat, että retinitis pigmentosaa potevat 
nauttisivat vähintään kaksi rasvaista kala-ateriaa viikossa.

Kolmas tutkimuksen kohde on antioksidantti nimel-
tä luteiini, jolla on todettu olevan positiivinen vaikutus 
tarkan näön alueen (makulan) pigmentin määrään pe-
rinnöllisiä verkkokalvorappeumia sairastavilla. Maku-
lan pigmentin ja luteiinin on ajateltu suojaavan verkko-
kalvoa hapettavalta vauriolta. Aineenvaihdunnassa ke-
hon käyttäessä happea, kehoon syntyy ikään kuin sivu-
aineena vapaita happiyhdisteitä. Nämä vapaat happiyh-
disteet saattavat vaurioittaa soluja ja perimää. Luteiinia 
saa mm. vihreistä vihanneksista.

Muutkin antioksidantit ovat hyväksi retiniitikoille, ja 
heille on kehitetty omia valmisteita. Ravintoaineiden ja 
elintapojen merkitystä verkkokalvon perinnöllisissä ja 
ikääntymiseen liittyvissä sairauksissa tutkitaan vilkkaasti.

Lähteistä koonnut Kirsi Komulainen
Asiantuntija-avusta kiitokset 
Outi Lehtiselle Retinitis-yhdistykseen.

Lähteet: 

Retina Day 2012 luennot,

RP-uutiset eri vuosilta,

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu -> Uusin 

numero -> Arkisto -> Numero 21/2007 -> Verkkokalvon 

perinnölliset rappeumat - geenien tunnistamisesta hoi-

toihin /Eeva-Marja Sankila
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Minua hoidetaan, minut hyväksytään
”Elämän tärkein lähtökohta syntyvälle lapselle on se, et-
tä hän saa perushoidon ja tuntee hoitajansa rakastavan 
kosketuksen: joku pesee, vaihtaa vaipat, rasvaa ja syöt-
tää. Tämä on merkittävin perustekijä ihmisen elämässä. 
Näin syntyy vuorovaikutus, kiintymyssuhde ja turvalli-
suuden tunne. Tämä arkinen toiminta, syöttäminen, pe-
su ja pukeminen, tekee hyvää myös vanhemmalle ja kiin-
tymys lapseen syvenee.  

Parin ensimmäisen vuoden aikana rakennetaan lap-
sen kasvun perusta. Tärkeää on, että lapsi tulee kuulluk-
si, hyväksytyksi ja rakastetuksi juuri sellaisena kuin hän 
on.  Jos vanhemmat eivät vastaa näihin lapsen tarpeisiin, 
lapsi tuntee tulevansa torjutuksi ja vetäytyy vuorovaiku-
tuksesta omaan maailmaansa. Samalla kehitys hidastuu.

Vanhempien jaksaminen voi olla kovilla: sokean lap-
sen kehityksessä tarvitaan paljon toistoja, käsi käden pääl-
lä ohjausta ja puheella ohjausta. Tähän kaikkeen pitäisi 
löytyä motivaatiota.  Osa hyväksyntää ja sopeutumista on 
ymmärrys siitä, että tämä ei ole taakka, vaan kuuluu nyt 
meidän arkeen, muuta tietä ei ole.”

Minä hyväksyn
”Vammaisen lapsen syntymä oli meille kriisi ja on var-
masti useimmille vanhemmille. Tärkeää kuitenkin on, et-
tä mahdollisimman nopeasti päästään taas elämään ta-

Arkisia asioi ta rakkaudella
Ensimmäinen suomenkielinen sokeiden 

lasten kasvatusopas, Neuwoja sokeitten 

lasten kotoiseen hoitoon, kaswatukseen 

ja opetukseen, ilmestyi vuonna 1880. Sen 

oli kirjoittanut Porvoon piispa Carl Hen-

rik Alopaeus, joka tunnettiin innokkaasta 

toiminnastaan ”aistiviallisten” hyväksi. 

Alopaeuksen opit kuvasivat aikaansa ja 

olivat ankaria ja suorasukaisia. Ne muo-

dostivat eräänlaisen esiopetuksen ohjekir-

jan, joka palveli pitkälti koulun tarpeita.

Kirsti Hänninen on näkövammaisten las-

ten kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti ja 

näönkäytönohjaaja. Hän on myös soke-

an Riikan äiti, joka kantapään kautta on 

omassa arjessaan kokenut ja kokeillut 

monet konstit. 

Tässä Silmäterän 4-osaisessa juttusar-

jassa Kirsti Hänninen antaa tämän ajan 

”neuvoja sokeitten lasten kotoiseen hoi-

toon”.  Alopaeukseen verrattuna nämä 

neuvot on höystetty aimo annoksella rak-

kautta ja ymmärrystä. 

Kasvun ja kehityks en peruspilarit

Kirsti Hänninen:

Osa 1

”Raitista ilmaa älköön 
sokealta puuttuko milloin-
kaan; sitä hän alati saa-

koon kamarissaan tahi tu-
vassaan useasti tapahtu-
villa ilmanvaihdoilla, kui-

tenkin vetoa eli hönkää 
karttamalla, sekä joka päi-

vä ulkona taivas-alla.”
C.H. Alopaeus

Teksti Leena Honkanen
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vallista arkea ja opitaan tulemaan sinuksi lapsen vamman 
kanssa. Tässä vertaistuesta on suuresti apua. 

Sokean lapsen pitää saada samat vauvavaiheen koke-
mukset kuin näkevänkin. Hänen kanssaan lähdetään ulos 
ja liikkeelle kaikkialle, mihin mentäisiin näkevänkin lap-
sen kanssa. Se voi pelottaa ja ahdistaa vanhempaa, koska 
edessä on ihmisten ihmettelyä ja tuijotusta.   

Vanhemman pitää siedättää itsensä kohtaamaan ympä-
ristön mahdolliset uteliaat kysymykset tai säälittelyt. En-
simmäisellä kerralla se tekee kipeää, toisella kerralla 3 % 
vähemmän kipeää ja seuraavalla kerralla pahasta mieles-
tä putoaa pois jo 10 %.

Jos itse pystyy kertomaan lapsensa sokeudesta, on var-
masti helpompaa. Meidän perheessämme oli itsestään sel-
vää käyttää sanaa ’sokea’ joka oikeastaan on paljon kau-
niimpi sana kuin näkövammainen. Se on lyhyt ja se kuvaa 
tilannetta mikä on: lapsi ei näe.  Jos vanhempi voi sanoa, 
että minulla on sokea lapsi, se kertoo siitä, että hän on jo 
alkanut sopeutua ja hyväksyä tämän asian.  

Hyväksyminen on prosessi, joka eri ihmisillä kestää eri-
pituisen ajan. Puolisot saattavat tässä asiassa kulkea hy-

Arkisia asioi ta rakkaudella

Kasvun ja kehityks en peruspilarit

n  Tärkeää on, että lapsi tulee kuulluksi, hyväksytyksi ja ra-
kastetuksi juuri sellaisena kuin hän on, sanoo Kirsti Hänni-
nen.
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vinkin eri tahtia; siksi on hyvä puhua asioista keskenään 
ja käydä läpi sitä, missä mennään. Meitä helpotti se, että 
puhuimme ja mietimme yhdessä paljon sitä, mistä ihan 
tavallisista arjen asioista Riikka voisi hyötyä.

Sopeutuminen tai hyväksyminen ei tarkoita sitä, ett-
eikö saisi tuntea vihan tai surun tunteita.”

Minkälainen minä olen 
”Kun lapsi varttuu, hän kuuntelee ja havainnoi sitä, mi-
ten hänestä puhutaan. Vanhemman pitää huomioida se 
mitä lapsen kuullen puhutaan ja mitä ei saa sanoa mis-
sään nimessä. Jos vanhempi on koko ajan huolissaan, pi-
tää vammaisuuteen liittyviä asioita vaikeuksina tai pel-
kää, sensitiivinen lapsi imee tämän kaiken itseensä. Mi-
tä ajattelen tai puhun lapsesta vaikuttaa lapseen. Mieti, 
vahvistatko lapsessa myönteistä vai kielteistä kuvaa hä-
nestä itsestään? Tarkkaile esimerkiksi sitä, mitä puhut te-
rapeuttien tai päiväkodin ihmisten kanssa. Älä sano, että 
eikö se nukkunut tänäänkään?, vaan: hienoa, nukkui 20 
minuuttia! Tee työtä itsesi kanssa ja ymmärrä ajatustesi 
ja sanojesi seuraukset.

Samalla lailla kuin kielteistä, voi myös myönteistä mi-
näkuvaa vahvistaa. Mieti mitä asioita lapsen mielessä ha-
luat vahvistaa. Omalla myönteisellä asenteellasi saat hänet 
tuntemaan itsensä arvokkaaksi sellaisena kuin hän on.”

Rajat ja velvollisuudet
”Sokea lapsi tarvitsee rajoja samalla lailla kuin näkevä-
kin. Kun rajoja asetetaan ja lapsi ei saa tahtoaan läpi, seu-
raa siitä tietenkin pettymys. Pettymys pitää hoitaa lohdu-
tuksella, ei periksi antamisella. Pettymyksiä voi harjoitel-
la esimerkiksi pelien ja leikkien avulla; aina ei anneta lap-
sen voittaa. Pettymykset ovat välttämättömiä kehityksel-
le. Jos pettymysten sietokyky ei kehity, sosiaalisissa suh-
teissa tulee vaikeuksia kouluikään tultaessa.  

Jo hyvin pienenä lapsi oppii saamaan tahtoaan läpi so-
keuden varjolla. Tässä myös lähipiirin, esimerkiksi iso-
vanhempien, on oltava tarkkana. Ei sokea lapsi tarvitse 
sääliä, vaan kasvunsa tueksi järkeviä rajoja ja ikäkauden 
mukaisia velvollisuuksia kuten muutkin. 

Jos perheessä on sisaruksia, pitää kaikilla olla samat 
velvollisuudet. Isommat sisaret ovat tässä asiassa yleensä 

aika hyviä vahtikoiria.  Meillä Riikkaa kaksi vuotta van-
hempi veli, Pekka, sai viikoittaisen tiskivuoron kuusivuo-
tiaana. Riikan täyttäessä kuusi, Pekka piti huolen siitä, et-
tä Riikan tiskivelvollisuus tuli täytettyä.”

Miksi minä olen sokea 
”Sokeat lapset alkavat tiedostaa erilaisuutensa siinä vii-

den ikävuoden tienoilla ja kysyä vanhemmiltaan miksi 
minä en näe. Se kouraisee varmasti jokaisen äidin ja isän 
sydäntä. Näitä kysymyksiä on eteen tullut ehkä jo leik-
kipuistossa, kun toiset lapset ovat kyselleet vanhemmil-
taan tai lapselta itseltään, että miksi sun silmät on rikki. 
Lapselle pitää antaa vastauksia, ja pohtia hänen kanssaan, 
mitä hän voi sanoa vaikka asiaa kyseleville koulutovereil-
leen. Lasten kuntoutuksessa eskarilaisten kanssa opetel-
laan tällaisia vastauksia. Vastaus voi olla esimerkiksi, et-
tä mun täytyy katsoa näin läheltä kun mun näköhermo on 
vioittunut. Se ei tietenkään kerro kuusivuotiaalle mitään, 
mutta se on vastaus kysymykseen ja yleensä se riittää.

Kasvun myötä näitä kysymyksiä tulee aika ajoin lisää 
ja aina se tuntuu vanhemmasta pahalta. Vähän kerral-
laan tätä asiaa käydään lapsen kanssa läpi eri ikäkausi-
na. Myös se, mitä näkeminen ylipäätään on, on selitettä-
vä. Me näemme silmillä mitä täällä tapahtuu ja sinä kuu-
let mitä tapahtuu ja voit katsoa sormilla.”

Juttusarjan seuraavissa osissa käsitellään liikkumista, so-
siaalista osaamista ja omatoimisuustaitoja.

”Pidä lasta puhtaana ja siistinä; 
pane se joka aamu pesemään ruumiinsa 

ja erittäinkin kasvonsa ja silmänsä 
hailentuneella vedellä; anna, jos 

mahdollista on, sen saada ahkeraan 
uida avovesissä taikka kylpeä saunassa, 
jossa ei kuitenkaan saa olla kova löyly, 

tahi ammekylvyissä.”
C.H. Alopaeus
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Akateemisella

tiellä

H
uuskonen tutkii väitöskir-
jassaan näkövammaisyh-
teisöä. Tutkimuksen ai-
neisto löytyy pitkälti nä-
kövammaismuseon ar-
kistoista. Sokeain Airut 
-lehdet, sokeainyhdistys-

ten asiakirjat, muistelmat ja elämänkerta-
haastattelut kertovat näkövammaisyhtei-
sön tarinaa 1800-luvulta nykypäiviin. Tä-
hän yhteisöön Huuskonen itsekin tuntee 
vahvasti kuuluvansa ja sieltä hänelle on 
löytynyt myös esikuvia, jotka ovat roh-
kaisseet akateemisiin opintoihin. 

– Täällä on minun viitekehykseni, jo-
hon itseäni vertaan. Mikään muu ei oli-
si realistista. 

Tämän yhteisön jäseniltä olen saanut 
itseluottamusta, tukea ja kannustusta. 
Minua ennen opiskelleet näkövammaiset 
veteraanit sanoivat, että jos motivaatiota 

löytyy, koulutus avaa aina lisää mahdol-
lisuuksia elämässä.   

Omassa verkostossa
Kari Huuskosen näkövamman taustalla 
on Retinitis pigmentosa, perinnöllinen 
silmänpohjan rappeuma, jossa näkö as-
teittain heikkenee.

– Jo opiskeluaikojeni alussa näköni 
alkoi huonontua sitä tahtia, että katsoin 
parhaaksi kiirehtiä gradun tekemistä. Sain 
gradun nopeasti valmiiksi, mutta siitä jäi 
sellainen tunne, että olisin pystynyt vä-
hän parempaankin. Jatkotutkinnon te-
keminen tuli jo silloin mieleen, mutta 
väitöskirjaan asti en ajatellut jatkavani.

– Opiskelussa olen käyttänyt näkövam-
maistekniikoita. Kannettava tietokone ja 
puhesyntetisaattori ovat perustyövälineet, 
lukutelevision avulla pystyn katsomaan-
muutaman sanan, en enempää. Ja liikku-

”Näkövammaismuseo on minulle unelmatyöpaikka, elän 

tätä työtä koko sielullani”, sanoo museoamanuenssi Kari 

Huuskonen (45), jonka folkloristiikan alaan kuuluva väitös-

kirja tarkastettiin Helsingin Yliopistossa tammikuussa. 

n Ihmisen on hyvä tiedostaa oma ryhmän-
sä ja nähdä paikkansa sen perinteen jat-
kumossa, sanoo Kari Huuskonen.

Teksti Leena Honkanen
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essani käytän valkoista keppiä.
– Tietotekniikan kehitys tuli minun 

kannaltani oikeaan aikaan. Kymmenen 
vuotta aiemmin aloittaneena opiskelu 
olisi ollut paljon hankalampaa.

– Näkövammaisen opiskelijan täytyy 
osata käyttää saatavissa olevat tuet, Huus-
konen sanoo.

– Näkövammaisten Keskusliitto, Celia-
kirjasto ja näkövammaisyhteisön jäsenet 
ovat olleet minulle välttämätön tukiver-
kosto. Täältä Iiris-talosta olen saanut ai-
na tarvitsemani ohjauksen ATK-asioissa 
ja toisilta näkövammaisina opiskelleilta 
olen saanut arvokkaita vinkkejä. Heiltä 
on tullut myös tarvittavaa kannustusta 
ja tärkeää vertaistukea.

Ei kunnianhimosta vaan 
rakkaudesta
Yliopisto-opinnot vaativat Huuskosen 
mukaan näkövammaiselta tarkempaa 
suunnitelmallisuutta kuin näkevältä opis-
kelutoverilta. 

– Siinä kun näkevä opiskelija pystyy 
hyppäämään nopeasti löytämälleen mie-
lenkiintoiselle kurssille, on näkövammai-
sen suunniteltava tekemisensä tarkas-
ti jo pitkän aikaa etukäteen. Kurssikir-
jojen tilaamisesta niiden saamiseen voi 
kestää muutamia kuukausia ja jos kurs-
siin kuuluu paljon kirjallisuutta, on olta-
va liikkeellä hyvissä ajoin. Toisaalta siitä 
on etuakin; kun kaikille houkutteleville 
sivupoluille ei pääse poikkeamaan, pysyy 
opiskelujen aikataulu paremmin koossa. 

– Väitöskirjaa ei kannata tehdä mis-
tään ulkoisesta syystä, ei toisten toiveis-
ta tai kunnianhimosta tai tutkinnon suo-
rittamisen tähden, kyllä siihen pitää olla 
palava halu ja sisäinen motivaatio, muu-
ten tie voi olla liian raskas kulkea.

Tarinoiden kuuntelija
– Olen aina ollut innokas tarinoiden 
kuuntelija, sanoo Kari Huuskonen. – 
Väitöskirjatyössäni olen saanut uppou-
tua edeltävien sukupolvien tarinoihin. 

Kuusikymmenluvulla Näkövammaisten 
Keskusliitossa alkoi muistitietoaineiston 
keruu äänitteiksi. Vanhimmat muistitie-
dot ovat peräisin 1800-luvun lopulta. Näi-
tä äänitteitä kuunnellessa voi vain ihail-
la sitä, miten ihmiset ovat pystyneet elä-
mään elämäänsä näkövammaisina aika-
na, jolloin ei ollut nykyisenlaista sosiaa-
liturvaa. Silloin oma yhteisö tarjosi sen 
turvaverkoston, jonka mukana noustiin 
tai kaaduttiin. Omasta yhteisöstä löytyi 
tuki ja apu. 

– Olen itse oppinut paljon tämän yh-
teisön opintielle lähteneiltä veteraaneilta. 
Ihailen heidän kykyään elää tässä maail-
massa näkövammaisena. Jos haluaa pär-
jätä ja tulla hyväksytyksi tasavertaisena 
näkevien yliopisto-opiskelijoiden joukos-
sa, tarvitaan monenlaisia taitoja. Kieli- ja 
kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä. Tar-
vitaan myös kykyä ja rohkeutta liikkua it-
senäisesti. Ja käytöstavat tulee tuntea, jot-
ta pystyy toimimaan joustavasti erilaisis-
sa sosiaalisissa tilanteissa. 

Näkövammaisten yhteisö 
alkoi vahvistua jo sata vuotta 
sitten

FM Kari Huuskosen folkloristiikan väitös-

kirja Pimeyden puolelta - modernisaati-

on kokemukset näkövammaisten kerron-

tayhteisössä tarkastettiin Helsingin yli-

opiston humanistisessa tiedekunnas-

sa 18.1.2013. Väitöstutkimus tarkaste-

lee näkövammaisten ensimmäisten jär-

jestäytyneiden sukupolvien modernisaa-

tiokokemusten rakentumista 1800-luvun 

lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmeni-

en kerrontakontekstissa.

Suomalaiseen sokeainopetukseen 

omaksuttiin Keski-Euroopasta ja Pohjois-

maista 1800-luvun jälkipuoliskolla laitos-

keskeinen ajattelumalli.

– Monet sokeat lapset menettivät lai-

tosmallin myötä kosketuksensa lähiyh-

teisöön, mutta se valtava ponnistus, jo-

hon yhteiskunta heidät pakotti, teki 

useimmista heistä itsenäisiä ja omillaan 

toimeen tulevia kansalaisia, sanoo väitte-

lijä Kari Huuskonen.

Sokeainlaitokset toimivat lukuisten 

ikäpolvien sekä aatteiden ja ajatusten 

kohtaamispaikkana. Ne toimivat pitkään 

myös näkövammaisten järjestöelämän 

ja yhteiskunnallisen toiminnan päänäyt-

tämöinä, jossa yhteisöllinen toiminta-

kulttuuri kanavoitui perustarpeiden tyy-

dyttämisestä yhteiskunnallisiin muotoi-

hin ja yhdessä selviytymisen strategiak-

si. Jaettuina kokemuksina niistä on tullut 

olennainen osa sokeainyhteisön histo-

rian kerrontaa. Niiden avulla yhteisö on 

voinut rakentaa omanarvontuntoa ja it-

sekunnioitusta edistävää kertomusta it-

selleen.
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S
uomi ennakoi väestön 

ikääntymisen ja eläköity-

misen myötä tulevaa työ-

voiman tarvetta erilai-

sin toimenpitein. Vuoden 

2013 alusta on tullut voi-

maan sekä nuorten yh-

teiskuntatakuu että laki julkisesta työ-

voima- ja yrityspalvelusta. Hallitusohjel-

maan kirjatulla nuorten yhteiskuntata-

kuulla pyritään estämään nuorten syrjäy-

tymistä ja turvaamaan työvoiman saanti 

tulevaisuudessa. Ikäluokkien pienentyes-

sä Suomella ei ole varaa menettää pien-

täkään osaa nuorista, ei edes vammai-

sia nuoria. Suomen hedelmällisyysluku 

on noin 1,8, joka ei riitä väestön uusiutu-

miseen ja väki vähenee. Väestön uusiu-

tumiseen vaadittaisiin hedelmällisyyslu-

kua 2,1, johon Islanti yltää ainoana Poh-

joismaana.  Myöskään maahanmuutolla 

ei turvata tulevaisuuden työvoimapulaa, 

sillä kylmä pohjoinen maa ei houkutte-

le riittävästi maahanmuuttajia. Vammai-

set ovat tärkeä , nyt ja tulevaisuudessa, 

jota ei ole varaa syrjäyttää, ja nuorten yh-

teiskuntatakuun tulee kattaa myös kaikki 

vammaiset nuoret.

”Nuorisotakuun” pitäisi taata jokai-

selle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuoti-

aalle vastavalmistuneelle työ-, harjoit-

telu-, opiskelu-, oppisopimus-, työpaja- 

tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen 

kuukauden kuluessa työttömäksi jää-

misestä. Vaikka nuorten yhteiskuntata-

kuun tulisi taata osal-

lisuutta kaikille nuoril-

le ja kattaa kaikki mai-

nitut mahdollisuudet 

yhdenvertaisesti, vam-

maisten nuorten koh-

dalla vaarana on, että 

yhteiskuntatakuu jäi-

si vajaaksi käsittäen ar-

kitodellisuudessa vain 

kuntoutuksen. Valtio-

neuvostossa työsken-

nelleenä tiedän, et-

tä monet suunnitelmat toimivat teorias-

sa, mutta käytännön toteutumisessa on 

ongelmia. Erityisen tärkeä asia on omi-

en oikeuksien tunteminen ja jokaisen 

näkövammaisen nuoren oikeus on saa-

da kaikkia nuorten yhteiskuntatakuussa 

mainittuja palveluja. Tarvitsemiaan pal-

veluja kannattaa aktiivisesti kysyä, sil-

lä usein näkövammaiselle nuorelle tarjo-

taan yleisintä ja helpointa vaihtoehtoa, 

joka on tarpeesta riippumatta kuntou-

tusta tai opiskelupaikka ammatillisessa 

erityisoppilaitok-

sessa. Molemmat 

ovat hyviä vaih-

toehtoja niitä tar-

vitseville nuorille, 

mutta nuorten yh-

teiskuntatakuu an-

taa mahdollisuu-

den osallisuuteen 

monella muullakin 

tavalla.

TE-toimistojen 

muututtua vuoden 

alusta TE-palveluiksi toiminnot jaettiin 

kolmeen palvelulinjaan, jotka ovat työn-

Yhteiskuntatakuu
koskee myös näkövammaisia nuoria

”Vammaiset ovat 
tärkeä ryhmä nyt ja 
tulevaisuudessa, jo-
ta ei ole varaa syr-

jäyttää.”

Tarvitsemiaan palveluja kannattaa aktiivisesti kysyä, sillä usein näkövammaiselle nuorelle 

tarjotaan yleisintä ja helpointa vaihtoehtoa, joka on tarpeesta riippumatta kuntoutusta tai 

opiskelupaikka ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, kirjoittaaa Pasi Päivinen.

Teksti Pasi Päivinen
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hakijoiden nopean työllistymisen tuke-

minen, osaavan työvoiman saatavuuden 

parantaminen ja yritysten toimintaedel-

lytysten turvaaminen. Vaikka TE-palvelut 

pyritään järjestämään asiakkaiden pal-

velutarpeiden mukaisesti, pystytäänkö 

kaikkia asiakkaita palvelemaan yhden-

vertaisesti? TE-palveluissa on myös teh-

ty säästöjä ja karsittu toimintoja, jotka il-

maistaan virkamieskie-

len kiertoilmaisulla toi-

minnan tehostaminen. 

Näkövammaisilla on jo 

pidempään ollut ongel-

mia saada yhdenvertai-

sesti julkisia työvoima-

palveluja, joten on tär-

keää seurata uudistus-

ta ja reagoida asioihin 

yhdenvertaisen palve-

lun varmistamiseksi jo-

kaiselle vammaiselle ja vammattomalle 

asiakkaalle.   

Mitään konkreettisia toimenpidesuun-

nitelmia nuorten yhteiskuntatakuun to-

teuttamisesta vammaisille nuorille työ-

voimahallinnon tai kuntien toimesta en 

ole vielä havainnut.  Näkövammaiset 

ovat vaarassa jäädä uudistuksessa paitsi-

oon ja on aihetta kantaa huolta siitä, et-

tei vain kolmen palvelulinjan myötä prio-

risoitaisi asiakkaita ja synnytettäisi ”huo-

maamatta” kolme asiakaspalveluluok-

kaa A, B ja C näkövammaisten päätyessä 

”kaatoluokkaan” C? 

Muistan taannoisen käyntini TE-toi-

mistossa. Törmäsin ennakkoasentee-

seen viedessäni opaskoirani kanssa liik-

kuvuusavustushakemukseni matkakor-

vauksen maksamista varten käytyäni toi-

sella paikkakunnalla työpaikkahaastatte-

lussa. TE-toimiston virkailija kysyi ensim-

mäisenä, että olinko tullut väärään paik-

kaan ja kun kävi ilmi, että olin täsmälleen 

oikeassa paikassa ja olin esittänyt asiani, 

n  Tutkija Pasi Päivinen (40) työskentelee yhdenvertaisuuslain toimeenpano- ja yh-

teensovittamistehtävissä.

”Osallisuudesta 
on joutunut tähän 
mennessä taistele-
maan ja joutunee 

jatkossakin.”

hän vielä epäili olinko lainkaan heillä asi-

akkaana ennen kuin vilkaisikaan näyttö-

päätettään. Asiakkuuteni selvisi ongel-

mitta virkailijan katsottuaan tietokoneel-

ta tiedot, ja hän kirjasi liikkuvuusavustus-

hakemukseni järjestelmään ja matkakor-

vauskin tuli aikanaan tililleni. Myös työ-

paikkahaastattelu johti työpaikan saan-

tiin, joten TE-toimiston liikkuvuusavus-

tuksella oli vai-

kuttavuutta.   

Nuorten yh-

teiskuntatakuun 

käytännön to-

teutumisesta 

on jo saatu ko-

kemuspohjaista 

tietoa. TE-hallin-

to tulkitsee ”nuo-

risotakuuta” niin, 

että varsinais-

ta paikkaa ei luvata kolmessa kuukau-

dessa, mutta sinä aikana luvataan muu-

ta aktivointia. Tulkinta ei ota kantaa sii-

hen, missä ajassa paikka järjestyy ja käsi-

te muu aktivointi on väljä. Näkövammais-

ten nuorten tilanne ei nuorten yhteiskun-

tatakuun myötä muutu automaattisesti 

paremmaksi, mutta sen ei tarvitse muut-

tua huonommaksikaan. Teoriassa ”nuori-

sotakuun” pitäisi parantaa kaikkien nuor-

ten, myös näkövammaisten, tilannet-

ta. Totuus on kuitenkin se, ettei ”nuoriso-

takuukaan” toteudu ilman omaa aktiivi-

suutta. Osallisuudesta on joutunut tähän 

mennessä ”taistelemaan” ja joutunee jat-

kossakin. Tässä on jälleen myös näkövam-

maisten nuorten vanhemmilla lastensa  

tukemisen ja oikeuksien puolustamisen 

paikka. Jokaisen näkövammaisen nuo-

ren kannattaa olla aktiivinen, pyytää tu-

kea yhdenvertaisten oikeuksiensa turvaa-

miseksi näkövammaiskentän asiantunti-

joilta ja vaatia TE-palveluissa asioidessaan 

yhdenvertaista palvelua nuorten yhteis-

kuntatakuun nimissä.
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Yhteishaku

l Hakuaika 25.2.–15.3.2013

l Tulosten julkistaminen aikaisintaan 13.6.2013

l Täydennyshaku 5.–12.7.2013

l Syksyn haku 25.9.–4.10.2013

l Hakuaika päättyy viimeisenä päivänä klo 16.15

l Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen voit hakea 

joustavan valinnan kautta.

l www.haenyt.fi

Valintakokeet

l Jos tarvitset valintakokeissa erityisjärjestelyjä, niitä on 

hyvä hakea samaan aikaan kuin hakee opiskelupaikkaa. 

l Erityisjärjestelyjen hakemista varten tarvitset lääkärin-

todistuksen. 

l Lisätietoja oppilaitoksista.

Kela

l Sinulla voi olla oikeus nuoren kuntoutusrahaan ja 16 

vuotta täyttäneen vammaistukeen.

l Opiskelussa tarvitsemiasi apuvälineitä (kannettava tieto-

kone, lukutelevisio ym.) voit hakea kuten yläkoulussakin.

l Koulutus voi olla mahdollista järjestää Kelan ammatilli-

sena kuntoutuksena.

l Koulutuskokeilun avulla voit selvittää, onko kiinnosta-

va ala sinua varten.

Henkilökohtainen apu

l Jos tarvitset jatko-opinnoissa avustajaa, voit hakea sitä 

vammaispalvelulain mukaisena henkilökohtaisena apu-

na sosiaalitoimesta. Hakemus on hyvä jättää heti opiske-

lupaikan varmistuttua.

Muistilista 
elämään perusopetuksen ja 
16-vuotissyntymäpäivän jälkeen

Opiskelumatkat

l Jos tarvitset kodin ja opiskelupaikan välille taksimatko-

ja, voit hakea niitä vammaispalvelulain mukaisina kulje-

tuspalvelujen opiskelumatkoina sosiaalitoimesta. Hake-

mus on hyvä jättää heti opiskelupaikan varmistuttua.

l Jos kuljet julkisilla kulkuvälineillä, tarkista, onko sinulla 

oikeutta koulumatkatukeen (lisätietoja oppilaitoksesta).

Liikkumistaidonohjaus

l Jos tarvitset uusilla opiskelureiteillä liikkumistaidonohja-

usta, voit hakea sitä vammaispalveluna sosiaalitoimesta.

Oppikirjatilaukset

l Oppikirjat tilaat Celian Oppari-verkkokaupasta 

www.oppari.fi.

l Kirjat on hyvä tilata mahdollisimman ajoissa.

Ei opiskelupaikkaa

l Selvitä, mitä muita mahdollisuuksia ja millaista ohjaus-

ta opiskelupaikkaa ilman jääneille kotikunnassasi on.

l Muista täydennyshaku heinäkuun alussa.

l Kysy mahdollisia vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja 

suoraan oppilaitoksista.

Mistä apua?

l Neuvoja ja lisätietoja voit kysyä Näkövammaisten Kes-

kusliitosta lasten aluesihteereiltä ja koulutuspoliittisel-

ta suunnittelijalta sekä oppimis- ja ohjauskeskus Onervan 

ohjaavilta opettajilta.

Sari Kokko, koulutuspoliittinen sunnittelija, NKL ry

sari.kokko@nkl.fi
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A
lkuvuosi on pääsykoekirjojen, hakuoppaiden ja 

opiskeluhaaveiden pohtimisen aikaa. Kesällä jän-

nitys huipentuu hetkeen, jolloin valinnat julkis-

tetaan. 

Viime vuoden alussa taipaleelle opiskelujen maailmaan 

saattoi ilmestyä uudenlainen mutka. Silloin tuli voimaan 

ns. Sora-lainsäädäntö, jonka tavoitteena on parantaa tur-

vallisuutta koulutuksessa ja työelämässä lisäämällä oppi-

laitosten keinoja opiskelijoita koskevissa soveltumatto-

muus- ja turvallisuuskysymyksissä. Nimestään huolimatta 

tällä ei siis ole mitään tekemistä maansiirtotöiden kanssa. 

Sora-lainsäädäntöä sovelletaan tiettyihin tutkintoihin 

humanistisella ja kasvatusalalla, sosiaali-, terveys- ja lii-

kunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Aloilla on 

paljon koulutustarjontaa, ja monet tutkinnot ovat myös 

näkövammaisten suosiossa. 

Lain mukaan opiskelijaksi ottamisen esteenä voi ol-

la hakijan sairaus, vamma tai muu terveydentilaan liitty-

vä asia, joka estää koulutukseen osallistumisen tai käy-

tännön tehtävistä tai harjoittelusta suoriutumisen. Vas-

taavasti jos sairaus, vamma tai muu terveydentilaan liitty-

vä asia on ilmeisenä esteenä tutkinnon suorittamiselle, se 

voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. 

Onneksi asia ei ole ihan näin yksioikoinen. Lähtökohta-

na on oltava opiskelun esteiden poistaminen ja erityisjär-

jestelyjen käyttö. Vaikka vamma estäisi osallistumisen joi-

hinkin käytännön tehtäviin, se ei suinkaan tarkoita, että 

opiskelija olisi automaattisesti soveltumaton koko alalle. 

Oppilaitoksilla on oltava ohjeistus Sora-lainsäädännön 

soveltamiseen. On mietittävä erityisjärjestelyjä ja pohdit-

tava tapoja tutkinnon tasavertaiseen suorittamiseen. Nä-

kövamma ei siis suoraan ole este. Toki aina on ollut alo-

ja, joilla näkövaatimukset karsivat näkövammaiset haki-

jat pois.

Ikävä kyllä, Sora on tuonut ongelmia opiskelemaan ha-

keutumisen polulle. Ei anneta sen lannistaa, vaan käy-

dään ongelmaa päin. 

Jos olet hakeutumassa opiskelemaan ja alavalinta uh-

kaa stopata Sora-säädöksiin, otathan yhteyttä, jotta voi-

daan selvitellä asiaa yhdessä. Lisäksi on tärkeää, että Nä-

kövammaisten Keskusliitossa tiedämme, millaisia ongel-

mia säädökset aiheuttavat. Ilman tätä tietoa emme voi 

viedä viestiä hankaluuksista eteenpäin. 

Sari Kokko

Soraa rattaissa

V
uoden alussa tuli voimaan paljon puhuttu nuor-

ten yhteiskuntatakuu eli tuttavallisemmin nuori-

sotakuu. Sen myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle 

nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneel-

le (valmistumisestasi on alle vuosi) tarjotaan työ-, harjoit-

telu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 

kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 

Nuorisotakuuseen sisältyvä koulutustakuu tarkoittaa, et-

tä jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutus-

paikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopi-

muksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuu koskee yhdenvertaisesti kaikkia nuoria 

– myös vammaisia nuoria. Käy siis rohkeasti ilmoittautu-

massa työnhakijaksi TE-toimistossa. Ammatinvalintaan, 

urakysymyksiin ym. saat TE-toimiston ohella neuvoja ja 

ohjausta Näkövammaisten Keskusliitosta. 

Kyse on hallitusohjelman kirjauksesta, jonka tavoittee-

na on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäyty-

mistä. Enemmän voit lukea sivuilta www.nuorisotakuu.fi. 

Sari Kokko

Nuorisotakuu tulee
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O
man vammaisen tai pitkä-
aikaissairaan lapsen hoi-
taminen ja auttaminen on 
useinkin niin luonnolli-
nen ja itsestään selvä asia, 
että vanhemmat eivät tule 
ajatelleeksi olevansa var-

sinaisesti omaishoitajia. Omaishoitajan 
määritelmä kuulostaa hyvin arkiselta ja 
tutulta: omaishoitaja on henkilö, joka pi-
tää huolta perheenjäsenestään tai muus-
ta läheisestään, joka sairaudesta, vammai-
suudesta tai muusta erityisestä hoivan tar-
peesta johtuen ei selviydy arjestaan oma-
toimisesti (Suomen omaishoidon verkos-
to). Huolenpitoa, auttamista, omatoimi-
suuden tukemista sekä arjesta selviyty-
mistähän elämä erityislapsen ja -nuoren 
kanssa pitkälti on.

Vaikka omaishoitotilanteen tulisi aina 
olla vapaaehtoinen asia, ei se luonnolli-

sesti vanhemmille sitä ole. Vanhemmat 
eivät voi valita, ryhtyäkö omaishoitajak-
si vai eivät. Oman lapsen tai nuoren hoi-
taminen ja auttaminen on itsestään sel-
vä ja luonnollinen asia, jota tehdään en-
nen kaikkea rakkaudesta.

Omaishoidontuki
On arvioitu, että Suomessa olevista 300 
000 omaishoitajasta vain noin joka kym-
menes saa kunnallista omaishoidontu-
kea. Suurin osa tuen saajista on iäkästä 
läheistään hoitavia. Omaishoidon tuella 
hoidettuja 0–17-vuotiaita oli tuen saajis-
ta 13 % (tilasto vuodelta 2009)

Laki omaishoidontuesta astui voimaan 
vuonna 2006. Omaishoidontuen järjestä-
misestä vastaa hoidettavan kotikunnan so-
siaalitoimi. Omaishoidon tuella tarkoite-
taan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoi-
dettavalle annettavat tarvittavat palvelut 

Minäkö 

omaishoitaja?
Teksti Anna-Maria Haatanen

Joskus saattaa olla vaikea tunnistaa itseään omaishoitajak-

si, etenkin jos ei ole oikeutettu kunnalliseen omaishoidon-

tukeen. Asia on kuitenkin tärkeää tunnistaa ajoissa, jotta 

omaishoitaja osaa ajoissa hakea tarvittavaa tukea, apua ja 

virkistystä.

sekä omaishoitajalle maksettava hoito-
palkkio ja vapaapäivät. Nämä määritel-
lään omaishoidon hoito- ja palvelusuun-
nitelmassa. Omaishoidontuki on määrä-
rahasidonnainen sosiaalipalvelu ja tuen 
tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidet-
tavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon 
sitovuuden ja vaativuuden perusteella. 
Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta 
voi myöntää omaishoidontukea, jos: 
l henkilö alentuneen toimintakyvyn, sai-
rauden, vamman tai muun vastaavanlai-
sen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoi-
toa tai muuta huolenpitoa;
l hoidettavan omainen tai muu hoidet-
tavalle läheinen henkilö on valmis vas-
taamaan hoidosta ja huolenpidosta tar-
peellisten palveluiden avulla
l hoitajan terveys ja toimintakyky vastaa-
vat omaishoidon asettamia vaatimuksia; 
omaishoito yhdessä muiden tarvittavi-
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en sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen kanssa on hoidettavan hyvinvoin-
nin, terveyden ja turvallisuuden kannal-
ta riittävää
l hoidettavan koti on terveydellisiltä ja 
muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle 
hoidolle sopiva;
l tuen myöntämisen arvioidaan olevan 
hoidettavan edun mukaista.

Alin hoitopalkkio on 374,51 €/kk vuon-
na 2013. Hoidollisesti raskaaseen siir-
tymävaiheeseen on mahdollista hakea 
omaishoidontukea, joka on vähintään 
749,01 €/kk. Omaishoidontuki on ve-
ronalaista tuloa.

Punainen Risti omaishoitajien 
tukena
Punainen Risti on ollut omaishoitajien 
tukena Suomessa jo kahdenkymmenen 
vuoden ajan, joten vuosi 2013 on toimin-
nan juhlavuosi.  Heti alkuvaiheessa SPR 
toteutti ammatillista lomitusta omaishoi-
tajille Raha-automaattiyhdistyksen tuke-
mana, joka palveli toimintavuosiensa ai-
kana tuhansia perheitä päättyen vuoden 
2009 lopussa.  Nykyisessä muodossaan 
toimintaa on ollut vuodesta 2006 alka-
en. Punaisen Ristin omaishoitajien tuki-
toiminnan tavoitteena on edistää ja vah-
vistaa omaishoitajien terveyttä sekä sosi-
aalista hyvinvointia. 

Tarjolla on monipuolista ohjausta, käy-
tännön neuvontaa, vertaistukea, koulu-
tusta sekä vapaaehtoisten toteuttamaa 
virkistys-, ryhmä- ja tukihenkilötoimin-
taa.  Lisäksi järjestetään muutaman päi-
vän mittaisia, teemoitettuja Hyvinvoin-
tipäiviä omaishoitajille. 

Palvelut ovat omaishoitajille maksut-

tomia ja tarkoitettu kaikille omaistaan tai 
läheistään kotona hoitaville riippumatta 
siitä, saavatko he kunnallista omaishoi-
don tukea.  Punainen Risti tekee alueel-
lisesti sekä valtakunnallisesti tiivistä yh-
teistyötä kuntien, muiden järjestöjen ja 
toimijoiden kanssa.

Tukea ja toimintaa omaishoitajille on 
tarjolla SPR:n kahdeksan piirin ja 42 osas-
ton alueella ympäri Suomea. Viimeisim-
pänä toiminta alkoi syksyllä 2012 Hä-
meen piirissä Lahden alueen ja Asikka-
lan osastoissa.  

Lähteet:
Suomen Punainen Risti http://www.
punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/
omaishoitajana-jaksamiseen sekä 
www.omaishoito.fi 
Marjo Meriranta (toim.): Omaishoitaji-
en käsikirja
Suomen omaishoitajat ja läheiset ry. 
www.omaishoitajat.fi
Lahden kaupunki www.lahti.fi

”Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: 
heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia, 
heitä, jotka ovat omaishoitajia, 
heitä, joista tulee omaishoitajia, 
heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.”

(Rosalyn Carter)

Ensi syksylle 7.–8.9.2013 on suunnitteil-
la Hyvinvointipäivät lastaan tai nuor-
taan hoitaville vanhemmille 
Lisätietoja: 
Anna-Maria Haatanen
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyön-
tekijä SPR, Hämeen piiri
anna-maria.haatanen@punainenristi.fi
040 135 8870

C
elia ottaa käyttöön kol-

men kuukauden toi-

mitusajan uusien ääni-

oppikirjojen ja Luetus-

kirjojen tilauksissa asi-

akas- ja tilausmäärien 

kasvun vuoksi.

Muutos astui voimaan 21.1.2013. 

Sen jälkeen tilatut uudet, Opparin va-

likoimasta puuttuvat äänioppikirjat ja 

Luetus-kirjat toimitetaan siis kolmen 

kuukauden kuluessa tilauksesta. Vali-

koimasta jo löytyvät oppikirjat lähe-

tetään noin viikon kuluessa kuten en-

nenkin. Muutos ei myöskään vaikuta 

pisteoppikirjojen toimitusaikoihin.

Tilaa siis tarvitsemasi kirjat hyvissä 

ajoin. Erityisen tärkeää on tilata seu-

raavan lukuvuoden kirjat keväällä 

maalis-huhtikuussa. Näin Celian tuo-

tanto pystyy jakamaan tilauksia tasai-

semmin ja välttämään ruuhkatilan-

teet. 

Kirjat tilataan Celian Oppari-verkko-

kaupasta.

Uusien 
oppikirjojen 
toimitusajaksi 
kolme kuukautta
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Teksti Kaisa Kotanen

P
ienet sormet tutkivat in-
nokkaina ja uteliaina kos-
kettelukirjan sivuja. Jy-
väskylän näkövammais-
ten koulun viidesluokka-
laiset oppilaat pääsivät tut-
kimaan ja kokeilemaan ai-

van uusia koskettelukirjoja. Oppaina ja lu-
kijoina toimivat kirjojen tekijät, Jyväsky-
län aikuisopiston käsi- ja taideteollisuus-
alan tekstiilipuolen opiskelijat. Yhdessä 
ihmetellen luettiin uusia kirjoja, jotka 
lähetään tämän tapaamisen jälkeen Ce-
lialle, näkövammaisten kirjastolle, kaik-
kien lasten luettavaksi. 

Käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijat 
halusivat lähteä projektiin mukaan, kun 
kuulivat, että koskettelukirjoista on pu-

laa. Viime keväällä asiasta päätettiin yh-
dessä kouluttajien kanssa ja tänä syksy-
nä, kun palattiin kouluun, aloitettiin kir-
jojen suunnittelu ja valmistus. Projektin 
alussa Jyväskylän näkövammaisten koulu 
järjesti koulutuspäivän opiskelijoille, jos-
sa he saivat tietoa näkövammaisuudes-
ta ja koskettelukirjojen valmistuksesta. 

Opiskelijoille koskettelukirjaprojek-
ti on ollut antoisa ja uusia näkökulmia 
avaava. On pitänyt ajatella ja miettiä esi-
tettäviä asioita erilaisesta näkökulmasta 
kuin tavallisesti. Näissä kirjoissa perin-
teinen ulkonäkö ja visuaalisuus eivät ole 
olleet tarinankerronnan kannalta olen-
naisinta, vaan se, miten saa ilmaistua ta-
rinassa esiintyvät asiat mahdollisimman 
selkeästi ja erilaisia aisteja huomioiden. 
Jos tekstissä ei mainita aurinkoa, ei sitä 
myöskään esitetä kuvassa, koska se vain 

sekoittaisi näkövammaisen lapsen kir-
jan lukemista. 

Materiaalien tuntu oli tärkeää kirjan 
valmistuksessa, jotta vesi tuntuisi vedel-
tä ja lumpeenlehti lehdeltä. Opiskelijat 
tekivät paljon työtä löytääkseen sopivat 
materiaalit. Osa materiaaleista muokat-
tiin tai valmistettiin itse. Kirjan valmis-
tuksessa käytettiin monipuolisesti erilai-
sia tekstiilitekniikoita, kudontaa, huovu-
tusta, kankaanpainantaa ja värjäystä. Li-
säksi käytettiin useita erikoistekniikoi-
ta, kuten esimerkiksi kirjontaa ja kirjan-
sidontaa. Kirjojen laatu ja kestävyys olivat  
tärkeitä asioita huomioida valmistukses-
sa ja materiaaleissa. Kirjoja luetaan pal-
jon ja niiden tulee kestää välillä kovaa-
kin käsittelyä. Kirjojen huoltaminen oli 
myös huomioitava eli niiden tulisi olla 
helposti huollettavia ja puhdistettavia.

Opiskelijoiden omana lähtökohtana 
tarinoille ja kirjoille on ollut vesi. Toisen 
kirjan tarinasta löytyy pieni pisara, jon-
ka matkaa seurataan pilvestä lätäkön, pu-
ron, joen ja järven kautta takaisin ylös pil-
velle.  Toisessa kirjassa pestään yhdessä 
pyykkiä Siirin ja Sulon kanssa. 

Marraskuussa kirjat lahjoitettiin Celi-
alle, josta ne ovat jatkossa mahdollisim-
man monen lapsen lainattavissa. Kirjo-
jen luovutus haluttiin toteuttaa Jyväsky-
län Näkövammaisten koulun kautta, jot-
ta tekijät pääsevät näkemään, miten lap-
set lukevat koskettelukirjoja. Tilaisuus oli 
mukava ja antoisa sekä kirjojen tekijöille 
että lapsille, jotka tekivät kirjojen ensilu-
kemisen hetkestä aidon ja lämminhenki-
sen. Kiitos siitä heille!  

Käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijat valmistivat koskettelukirjoja näkövammaisille lapsille.

Koskettelukirjoja tekemässä
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ADHD-liitton uusi lyhytelokuva,  Lope-

ta!, kertoo yhdestä koulun biologian tun-

nista, jonka tapahtumat ovat yleistettä-

vissä muihin luokkiin ja muillekin tun-

neille. Opetuskäyttöön suunniteltu ”Lo-

peta!” kertoo huonosta kommunikaati-

osta ja väärinymmärretyksi tulemisesta 

lisi luokassa suhtautua. Elokuvaa on tar-

koitus jakaa ilmaiseksi kouluihin ympä-

ri Suomea.

Lyhytelokuvaa voi hyödyntää keskus-

telun avauksena muuallakin kuin opetus-

tilanteessa. Sitä voidaan käyttää muun 

muassa opettajien kesken, vanhempai-

nillassa tai muussa tilanteessa, jossa ha-

lutaan käsitellä esimerkiksi erilaisen op-

pijan kohtaamista, palautteen antamis-

ta, tarkkaavaisuuden haasteita tai kiu-

saamista ja siihen puuttumista. Lyhytelo-

kuva soveltuu laajasti vuorovaikutukses-

ta keskustelemiseen.  Valmiita vastauksia 

ei tarjota. Kohderyhmänä ovat sekä ope-

tus- ja ohjaustyötä tekevät aikuiset että 

lapset ja nuoret 11-vuotiaista ylöspäin.

www.adhd-liitto.fi

Häiriöitä luokassa

Ilmapiiri kasvattaa lasta

Pienillä lapsilla on kehityksellinen herk-

kyys sosiaalisiin kontakteihin ja sosiaa-

listen taitojen harjoitteluun. Viime aiko-

jen tutkimukset osoittavat, että esimer-

kiksi syrjäytymisen ja kiusaamisen ilmi-

öt ovat silti todellisuutta jo pienten las-

ten elämässä.

Nykykasvatus on pedagogisoitunut ja 

keskittynyt yksilön kasvattamiseen. Ryh-

män merkitys lasten kasvun, kehityk-

sen ja oppimisen mahdollistajana jää lii-

an vähälle huomiolle, todetaan teokses-

sa Pienten piirissä - Yhteisöllisyyden mer-

kitys lasten hyvinvoinnille (PS-kustan-

nus 2013). 

Ryhmäkäyttäytymisen perussäännöt 

opitaan hyvin varhaisina vuosina. Lasten 

yhteisö antaa lapselle kokemuksia yhtei-

sön jäsenyyden saavuttamisesta, jäse-

nyyden haasteista sekä yhteisöön kuu-

lumisen tunteesta. Ryhmässä lapsi oppii 

kohtaamaan myös negatiivisia tunteita.

Koska yhteisöllisyys on kokemukseen 

perustuva tunne, on tärkeää, että yhtei-

söllisyyden kokemuspohja saadaan ra-

kennettua mahdollisimman varhain. Po-

sitiivisten yhteisöllisyyden kokemusten 

ansiosta lapset mieltävät yhteisöllisyy-

den myönteiseksi, kantavaksi voimaksi, 

jonka eteen he ovat valmiita ponnistele-

maan myös toisissa yhteisöissä myöhem-

min elämässään.

Aikuisen on tärkeää tiedostaa oma 

roolinsa yhteisöllisyyden kokemusten tu-

kijana. On havaittu, että aikuisten asen-

noituminen syrjäytymisriskissä oleviin 

lapsiin vaikuttaa myös muiden lasten 

mielipiteisiin heistä. Esimerkiksi opet-

tajalta saatu kielteinen huomio saattaa 

nostaa torjuttujen lasten ongelmat mui-

den lasten tietoisuuteen, mikä taas lei-

maa nämä lapset negatiivisesti. Onkin 

syytä pohtia, kuinka paljon varhaiskas-

vatushenkilökunnan toiminnalla on vai-

kutusta lasten sosiaalisen aseman muo-

dostumiseen ja pysyvyyteen, teoksessa 

muistutetaan.

Päivi Marjanen, Marjaana Marttila ja Mar-

jo Varsa (toim.)

Pienten piirissä; Yhteisöllisyyden mer-

kitys lasten hyvinvoinnille

PS-kustannus

nid. 241 s. hinta 39,-

ISBN 978-952-451-578-8

luokkahuoneessa.  Lyhytelokuva ei suo-

ranaisesti käsittele adhd:ta, mutta eloku-

van henkilöillä esiintyy adhd-diagnoosil-

le tyypillisiä oireita, kuten kaikilla lapsil-

la toisinaan. Elokuvan avulla voidaankin 

keskustella käyttäytymis- ja tarkkaavai-

suushäiriöistä sekä siitä, miten niihin tu-
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23.7.12 Majatalo Martta, Nauvo   
Tänään iltapäivästä saavuimme Nauvoon. 
Mukana matkassa Saana, Ulla, iskä ja mi-
nä sekä Emil, Aaro, Senja ja Otto. Mukana 
ovat myös Rilla Aura-Korpi ja Sari Tarvo-
nen Sokeain lasten tuki ry:stä. Huonos-
ta säästä huolimatta matka oli mukava ja 
pääsimme jopa ylittämään meren lossil-
la. Majatalo Martta on viihtyisä ja kodi-
kas paikka. Ruoka on hyvää ja huoneis-
tot kauniisti sisustetut. Ihmiset täällä ovat 
ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Illalla kä-
vimme syömässä paikallisessa ravintolas-
sa vatsamme täyteen maukasta ruokaa. 
Paluumatkaa varten Saana piirsi hienon 
kartan, jonka avulla Majatalo Martta löy-
tyikin helposti. Sinä iltana yritimme käy-
dä ajoissa nukkumaan. Aamulla odottai-
si aikainen herätys, lauttamme Pärnäis-
ten satamassa ei odottele mattimyöhäsiä!

24.7.12 Backaro, Nötö
Tänään jaksoimme nousta ylös pehmeis-
tä sängyistämme, ja vieläpä ajoissa. Jo klo 
7.30 istuimme aamupalapöydässä mutus-
telemassa majatalon antimia. Pian pihaan 
hurauttikin tilataksi ja pakkasimme ta-
varat kyytiin. Klo. 8.30 starttasi yhteys-
alus Eivor matkaan ja seuraavat puoli-

toista tuntia istuskelimmekin merimaise-
mia katsellen. Perille päästyämme vastas-
sa meitä oli traktori peräkärryineen! Ei-
kun laukut kärryyn ja itse niiden päälle 
istumaan. Vaikka olikin aika pomppuis-
ta, kyydissä oli jännittävä istua. Vihdoin 
alkoi majatalo Backaron katto pilkottaa 
puiden takaa. Valittuamme huoneet ja 
kannettuamme tavarat sisälle tutkimme 
hieman pihapiiriä. Sieltä löysimme mm. 
kanoja, lammasaitauksen lampaineen ja 
supersuloisen Saksanpystykorva Jaffan. 
Parasta tänään oli, kun kävimme saaren 
Cafe’ Allissa ja sai syödä tuoretta pullaa 
päivän aurinkoisimpana hetkenä vaah-
teran katveessa!

25.7.12 Backaro, Nötö
Toinen päivä Backaron majatalossa. Tä-
nään oli touhuntäytteinen päivä. Maja-
talon isäntä käytti meitä naapurisaares-
sa puisella kalastusveneellään. Kaikki ha-
lusivat mukaan, joten jakauduimme kah-
teen eri porukkaan. Ensimmäisellä kyydil-
lä menivät Ulla, Saana, Emil, Aaro, Otto 
ja iskä. Minä menin jälkimmäisessä kyy-
dissä johon minun lisäksen tulivat Sen-
ja, Rilla, Sari ja Rillan koiranpentu Fio-
ra. Viivyimme saaressa noin puolitois-

ta tuntia, ja meillä oli eväätkin muka-
na. Keräsimme Emilin kanssa simpukoi-
ta rantahiekasta talteen, ne olivat toinen 
toistaan kauniimpia. Saarelta tultuamme 
kävimme syömässä ja kohta lähdimme-
kin taas. Nyt suuntana oli kirkko. Siellä 
emme käyneet kuin katselemassa, mutta 
hienoa että pääsimme käymään. Lisäksi 
olen taas hiukan viisampi, kun Otto si-
visti minua kertomalla miten kirkon vie-
rellä oleva peltipatsas oli rakennettu! Pa-
luumatkalla piti tietenkin käydä vielä Ca-
fe’ Allissa metsästämässä tuoretta pullaa, 
vaikkakaan tällä kertaa ei ihan satuttu oi-
keaan aikaan... Onneksi Rilla kuitenkin 
kysyi mihin aikaan huomenna saa tuo-
retta pullaa, eli klo 11.00 kipitetään äk-
kiä herkuttelemaan! Ilta meni leppoisasti 
saunoen ja käytiin Emilin kanssa uimas-
sakin. Merivesi oli ihanan raikasta! En-
nen nukkumaanmenoa Sari paistoi ko-
ko porukalle lettuja. Niitä kun mässäil-
tiin hillon ja kermavaahdon kanssa niin 
ai että nukuttaa!

26.7.12 Backaro, Nötö
Tänään oli viimeinen päivä Nötössä. 
Saimme syödä tuoretta pullaa niin kuin 
toivoimmekin ja tämän päivän reissun 

Matka 
Turun saaristossa
Teksti Janika Salmelan matkapäiväkirjasta
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kohteena oli soivat kivet. Se oli parhain 
reissuistamme saarella! Oli uskomaton-
ta, kun litteää kiveä pamautti pikkuki-
vellä, kuului kuin pienten kirkonkello-
jen kumahduksia. Paluumatkalla kaikki 
keräilivät mustikoita sillä niitä oli hurjas-
ti pienen metsäpolun varrella. Kävimme 
tänäänkin saunomassa ja uimassa. Emi-
lille merivesi taisi olla liian kylmää, kos-
ka minun vielä uidessa Emil hytisi kyl-
missään pyyhkeen sisässä. Onneksi pää-
simme lämpimään saunaan! Iltapalak-
si oli makkaraa ja grillattuja tomaatteja. 

27.7.12 Kotiinpaluu
Nyt on aamu ja joudumme hyvästelemään 
ihanat majatalon pitäjät ja Nötön. Sitten 
vaan Eivorilla takaisin satamaan ja kotia 
kohti. Kaikki tykkäsivät ja uusi reissu jo 
suunnitteilla. Ihana loma!

Vielä täytyy kertoa, että Saanalla ja Aa-
rolla meni koko reissun ajan leikit hienosti 
ja tuntui molemmilla olevan tosi hauskaa!

Lomat 2013
8.–9.2. Ellivuoren lasketteluloma, täynnä

24.2.–1.3. Hiihtoloma, Vuokatti, täynnä

23.2.–3.3. Kaakana, Ylläs, omatoimiloma, täynnä

21.–24.3. Kevättalven taikaa, Ilomantsi, tilaa yhdelle perheelle

27.3.–1.4. Pääsiäisloma, Ukkohalla, omatoimiloma, täynnä

14.–18.4. Talviloma Pallas, täynnä

Aika avoin, Kevätpäivä Kylpylä Saimaassa, Itä-Suomen perheille

1.–3.5. Ratsastusloma, Huittinen, tilaa yhdelle perheelle 

16.–18.5. Päivä Tukholmassa risteily, tilaa kahdelle tai kolmelle perheelle

3.–6.6. Rakvere, Viro, tilaa yhdelle perheelle

8.–9.9. Seikkisrock, Turku, täynnä 

10.–13.6. Loma koirateemalla, Latvia 

14.–19.7. Backaro, Nötö, Nauvo, tilaa yhdelle perheelle

15.–18.7. Kesäloma Ikaalisten kylpylässä, omatoimiloma, täynnä

24.–28.7. Visby, Ruotsi, tilaa yhdelle perheelle

29.7.–5.8. Mehtola, Konnevesi, omatoimiloma 

5.–8.8. Lemmenjoki, Inari

12.–14.8. Purjehdus Kuunari Helenalla, Itämeri, täynnä

4.–8.9. Ilomantsi, Jänissaari 

Aika avoin, syksyn kylpyläloma Flamingo, täynnä

Lisäksi yhteistyötapahtumia ja lyhyt- ja kylpylälomia.

Kerää voimia kiireettömällä lomalla 
Sokeain lasten tukiyhdistys järjestää lomia alle 12-vuotiaiden sokeiden, 

heikkonäköisten, kuulonäkövammaisten ja monivammaisten lasten perheille. 

Lomille osallistuminen ei edellytä Sokeain lasten tukiyhdistyksen jäsenyyttä. 

Lomalle hakeutuminen on mutkatonta: ei kaavakkeita, ei hakemuksia, ei 

liitteitä. Vain sähköposti tai kirje Rilla Aura-Korvelle, jossa yhteystiedot, 

perheenjäsenten nimet, lasten iät ja lyhyt tarina, mitä loma merkitsisi 

perheellenne sekä mahdollinen toive teemasta tai ajankohdasta.

Vuonna 2013 on tarjolla mm. liikuntalomia, luontolomia ja täyshoitolalomia. 

Osa vuoden 2013 lomista on jo täynnä ja jonossa on tällä hetkellä yli 40 

perhettä odottamassa sopivaa teemalomaa tai ajankohtaa. Silti kannattaa 

kysellä edelleen myös tämän vuoden lomapaikkoja ja ilmoittautua 

jonotuslistalle. 

Ilahdun soitostanne, sekä uudet per-

heet, että te, jotka olette jo pidempään 

jonottaneet lomillemme. Pidetään yh-

teyttä puolin ja toisin.

Rilla Aura-Korpi

info@sokeainlastentuki.com

Puhelin: 040 5211 693

Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen

www.sokeainlastentuki.com
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N
äkövammaisille 1–10-luokkien oppilaille, heidän 

opettajilleen ja avustajilleen 20.11. järjestetty ta-

pahtuma kokosi yhteen yli sata osallistujaa Uu-

deltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta 

Iiris-keskukseen Helsinkiin. Myös lasten vanhempia osal-

listui tänä vuonna lukuisa joukko. Erilaisen koulupäivän 

tarkoituksena on tarjota tietoa näkövammaisille soveltu-

vista opetus- ja peliohjelmista, perinteisten lautapelien 

uusista pelitavoista sekä tutustua Celia-kirjaston tarjon-

taan. Tärkeää oli myös jakaa kokemuksia ja kuulla vinkke-

jä muista kouluista ja vanhemmilta.

Neljänkymmenen lapsen joukko vietti iloisen koulupäi-

vän pelaamisen parissa. Hauskaa pidettiin muun muassa 

pelaamalla Angry Birdsiä liveversiona liikuntasalissa. Kalk-

kuna ja muut vihaiset linnut saivat kyllä aikamoista kyy-

tiä. Pelipajassa pelattiin twisteriä, ratkottiin sudokuita ja 

kokeiltiin muita pöytäpelejä. Lapset tutustuivat myös Ce-

lia-kirjaston valikoimaan, ja saivat mukaansa haluamiaan 

Daisy-äänikirjoja.

Lounaan jälkeen pelattiin Afrikan tähteä liveversiona. 

Ryhmät seikkailivat ympäri Iiris-keskusta etsien rasteja, 

joista selvisi eteenpäin joko leikkirahalla tai ratkaisemalla 

erilaisia tehtäviä ja arvoituksia. Rasteilla jännitysmoment-

tina oli mahdollinen rosvokortin saaminen ja siitä seuraa-

va rahojen menetys. Lentäminen tai laivalla matkailu ei 

valitettavasti ollut mahdollista vaikka lapset sitä kyselivät. 

Päivän päätteeksi oli vielä perinteinen maratonjuoksu Ii-

riksen käytävällä, jonka jälkeen maistuikin mehu ja her-

kullinen mokkapala.

Erilaisen koulupäivän viettämisen tekivät mahdolliseksi 

Sokeain Lasten Tukisäätiö, Helsingin ja Uudenmaan Näkö-

vammaiset ry sekä Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry.

Kirsi Komulainen

Erilainen koulupäivä houkutteli 
ennätysmäärän osallistujia
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Värikylpy vauvoille

Vauvojen värikylpy on kokemuksellisuutta ja moniaisti-

suutta korostava kuvataidetoiminnan muoto.

Lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriver-

kosto aloittaa keväällä 2013 oman Vauvojen värikylpy 

-ryhmän 1–4-vuotiaille näkö- ja moninäkövammaisille 

lapsille ja heidän perheilleen. Mukaan otetaan kuusi per-

hettä. 

u Ryhmä kokoontuu 5 kertaa lauantaisin 9.3., 6.4., 20.4., 

11.5., 25.5. kello 14–15 Porin taidemuseon työpajatilassa 

(Eteläranta 6, Pori). Tilaan esteetön pääsy. Mukaan vaihto-

vaatteet ja pyyhe!

u Ryhmä on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset 24.2 mennessä Jaana Engblomille 050 

591 8167 tai jaana.engblom@nkl.fi

Lapsilähtöinen työpajatoiminta tukee lapsen ja vanhem-

man vuorovaikutusta. Työpajat etenevät erilaisten materi-

aalien tunnustelusta itse tuotettuun jälkeen. Työpajat pe-

rustuvat turvalliseen ympäristöön ja turvallisiin materiaa-

leihin. 

Lisätietoja www.varikylpy.fi

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 per-

hekurssi

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

u Näkövammaisten alle 2-vuotiaiden lasten perhekurssi I

19.–23.8.2013 kurssinumero 46667H

(II jakso 13.–17.1.2014)

u 2–5-vuotiaat heikkonäköiset lapset, perhekurssi 

2.–6.9.2013 kurssinumero 46668H

u Näkö/monivammaiset 5–6-v lapset perheineen 

16.–20.9.2013 kurssinumero 46669

”Eskarikurssi”

Tarjoamme perheille kuntoutusta lähinnä sopeutumisval-

mennuskursseilla. Mikäli lapselle ja perheelle ei löydy so-

pivaa kuntoutusta kursseilta, perheillä on mahdollisuus 

osallistua yksilölliseen kuntoutukseen vaikeavammaisten 

tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena. 

Kuntoutukseen hakeutumisessa on terveydenhuollon 

laadittava yhdessä perheen kanssa kuntoutussuunnitel-

ma, jossa näkyvät kuntoutuksen tavoitteet.

Tiedustelut: NKL ry Lasten kuntoutus 09-396 041

Sopeutumisvalmennuskursseja 2013
NKL ry Lasten kuntoutus

Nuorisotoimen kesäleiri Ilmajoella 
yli 12-vuotiaille 25.–30.6. 

Lisätiedot leiristä ilmoittautumisohjeineen löytyvät maa-

liskuun loppuun mennessä www.nkl.fi/nuoret. 

Ilmoittautuminen leirille päättyy 17.5. 

Lisätietoja nuorisosihteeri 050 596 5022 tai

jutta.kivimaki@nkl.fi.
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Leirille haetaan sopeutumisvalmennus-

kurssin hakulomakkeella. 

Hakemukset 13.5.2013 mennessä.

Hakulomake löytyy osoitteesta www.sil-

matera.fi/toiminta -> sopeutumisval-

mennuskurssi.

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. 

Kurssille hakeutuminen:

1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai tulosta internetistä kaavake KU102 (Kun-

toutushakemus). Kurssin numero on 46164. Kurssinumeron avulla Kelan virkai-

lijat osaavat antaa oikean kaavakkeen.  

2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki kohdat!). Kannattaa kuvata tarkoin näkö-

vamman aiheuttama haitta liikkumisessa ja selviytymisessä samoin kuin perus-

telut, miksi hakeutuu kurssille.

3 Liitä mukaan jäljennös voimassa olevasta kuntoutussuunnitelmasta tai lää-

kärin B-lausunnosta. Kuntoutussuunnitelmassa täytyy olla maininta suosituk-

sesta ko. kurssille.

Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset mahdollisista muista kuntoutusta puoltavis-

ta lausunnoista. 

4 Hakemus liitteineen lähetetään huhtikuun 29. päivään mennessä Näkövam-

maiset lapset ry:n toimistoon, Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki. 

Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan toukokuun 10. päivään mennessä, jon-

ka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.

Tärkeää!

Kuntoutusta haettaessa edellytetään voimassa olevaa kuntoutussuunnitelmaa 

tai lääkärin B-lausuntoa, jossa on maininta ko. kurssista sekä tiedot lapsen vam-

masta. 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.

KELA kurssinumero 46164

Liikunnallinen kuntotutuskurssi Sopeutumisvalmennuskurssi 
(RAY)
8.–13.7.2013 Majatalo 
Onnela, Tuusula

Kohderyhmä:

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoi-

tettu 0–12-vuotiaiden lasten perheil-

le. Kurssille voivat hakeutua perheet, jot-

ka eivät aikaisemmin ole osallistuneet 

Raha-automaattiyhdistyksen kustanta-

maan sopeutumisvalmennukseen tai 

joilla edellisen kurssikerran jälkeen on il-

mennyt lapsen ikäkauteen tai suoriutu-

miseen liittyviä uusia haasteita. Kurssille 

kannattaa hakeutua ensimmäisen kerran 

jo vauvaiän alkuvaiheissa.

Kurssille valitaan hakemusten perusteel-

la 8–10 perhettä. 

Kurssin omavastuu on 100 euroa/perhe 

(matkoja ei korvata).

Kurssin ohjelmassa on:

l Vanhemmille tietoa, luentoja, vertais-

tukea

l Lapsille ikäkauden mukaista ryhmä-

muotoista toimintaa

l Sisaruksille myös omaa erillistä ohjel-

maa

l Koko perheelle hauskaa leirielämää, 

saunomista ja uintia.
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Palvelulomake
 LIITYN JÄSENEKSI

Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden van-

hemman 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 ANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

 TILAAN  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdis-

tyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee Silmäterä-lehden tilaus. Sil-

mäterä 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.
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