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Yksi yhdistys, monta tarinaa
Katselin pääsiäisleirillä lasten touhuja. Sokeiden poikien ryhmä on kerääntynyt yhteen kokeilemaan kännyköidensä hienouksia. Nuoriso on löytänyt toisensa, joku romanssikin näyttää syntyneen. Vauvaikäiset touhuavat leluineen.
Meillä on monenlaisia lapsia; on heikkonäköisiä, sokeita, monivammaisia, on poikia ja tyttöjä, pikkukirppuja, kilttejä koululaisia ja villejä koltiaisia. Silti joka pääsiäinen keräännytään suurella joukolla yhteen. Suuresta joukosta löytyy paljon erilaisia pienryhmiä, joita yhdistää joku yhteinen kiinnostuksen kohde tai puheenaihe. Vertaisuus sitoo yhteen.
Aika ajoin puheisiin nousee myös eri ryhmien tarve perustaa omia yhdistyksiään. Esimerkiksi sokeiden
ja heikkonäköisten lasten elämässä moni asia liikkumisesta apuvälineisiin erottaa enemmän kuin yhdistää.
Heidän vanhempiensa tiedon ja tuen tarpeet poikkeavat toisistaan.
Jotkut diagnoosiryhmät ovat jo järjestäytyneet
omaksi yhdistyksekseen. Silti kaikki haluavat olla mukana myös emoyhdistyksen toiminnassa ja solmia ystävyyksiä yli diagnoosirajojen. Meillä on yhteinen lehti,
nettisivut ja yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat kaikkia vamman laadusta tai lapsen iästä riippumatta. Vain
isolla joukolla meillä on mahdollisuus vaikuttaa, tulla
kuulluksi ja järjestää toimintaa. On siis monta syytä pysyä yhdessä.
Yhdessä pysymisen välttämättömyydestä huolimatta
toivoisin myös enemmän segmentoituneiden ryhmien
omaehtoista toimintaa, oli sitten kyseessä harrastuksen
tai vamman kautta syntyvä yhdessä olemisen tarve. Hyviä esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat perheiden
itsensä organisoimat ratsastuspäivät tai vaikka suunnitteilla oleva matka Tukholmaan. Äitien ja isien ak-
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tiivisuutta tarvitaan,
mutta juuri se onkin
yhdistyselämän suola:
yhdessä tekeminen.
Pääsiäisleirillä kokoontui taas pitkästä aikaa Pikkuparlamentti, 10-16-vuotiaiden lasten oma vuosikokous. Kokousosanottajia oli 16 ja parlamentille puheenjohtajaehdokkaitakin
peräti kuusi. Innostusta yhteisten asioiden
hoitoon on siis nuorillakin. Mukana olivat niin sokeat, heikkonäköiset kuin nekin
lapset, joilla on muita liitännäisvammoja. Kokous oli
kuulemani mukaan ollut paljon vilkkaampi ja keskustelevampi kuin yhdistyksen varsinainen vuosikokous samana viikonloppuna – hyvä nuoret! Parlamentin pöytäkirjaan oli kirjattu muun muassa toive ”lisää vapaaaikaa leireillä”. Vihjeestä kannattaa ottaa vaarin. Me
aikuiset arvostamme usein niin sanottua ”ohjelmaa”,
haluamme antaa lapsille uusia elämyksiä ja kokemuksia, jotka ovat tärkeitä nekin, mutta kun kerran on kokoonnuttu vertaisten kesken, pitää olla tilaa viettää aikaa yhdessä, jutella, leikkiä ja touhuta.
Erilaiset lapset ja erilaiset perheet ovat meidän haasteemme ja rikkautemme. Pidetään yhtä!
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja
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Tavoitteena työ
Näkövammaisille tarkoitetussa
ammatillisessa koulutus- ja kehittämiskeskuksessa, Arlainstituutissa, opiskelun tavoitteeksi
asetetaan työllistyminen ja sen
myötä hyvä elämä.
- Pelkkä tutkinto ei voi olla koulutuksen tavoite, sanoo rehtori Jouni Onnela. - Jokainen tarvitsee mielekästä työtä riippumatta vamman
vaikeudesta. Työ jäsentää elämää ja
antaa päiviin mielekkyyttä ja vaihtelevuutta. Se tuo mukanaan myös
vapaa-ajan, viikonloput ja jopa lomat.
Arlainstituutti solmii suhteita
työnantajiin, koska jokaiselle opiskelijalle pyritään avaamaan tie työmarkkinoille.
- Kontakteja avoimille työmarkkinoille luodaan esimerkiksi kesätyöpaikkojen ja näyttötutkintojen
kautta. Monen näkövammaisen
kohdalla yksityisyrittäjyys on kuitenkin luontevin vaihtoehto. Yritysideaa ja -osaamista aletaan rakentaa jo
opiskeluvaiheessa niin, että siirtyminen työelämään sujuisi mahdollisimman helposti.

Osaaminen
jakoon
Arlainstituutilla on laaja-alaista erityisopetuksen asiantuntemusta, jolla on kysyntää sekä kotimaassa että Euroopassa. Opetusministeriön
linjausten perusteella sen tehtäviin
kuuluu näkövammaisten ja kuurosokeiden opetuksen lisäksi asiantuntemuksen tuottaminen yleisille
oppilaitoksille sekä integraation ja
inkluusion tuki ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville näkövammaisille.



Arlainstituutin rehtori Jouni Onnela jää eläkkeelle kuluvan vuoden
aikana ja jättää seuraajalleen haasteellisen tehtävän pitää oppilaitos
mukana muutoksessa.
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- On tärkeää olla mukana kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.
Tällä hetkellä me olemme usein antavana osapuolena, mutta totta kai
vuorovaikutuksessa avautuu aina
myös meille itsellemme uusia näkökulmia. Ja vertaamalla osaamistamme ja käytäntöjämme muihin, pystymme arvioimaan oman osaamisemme tasoa.
- Kotimaassa asiantuntijuuttamme kysytään esimerkiksi oppimisympäristösuunnittelussa ja erityisopetuksessa. Näkövammaistietämys on
vain yksi, joskin keskeisin osa osaamistamme.
-Esimerkiksi tällä hetkellä koulutamme espoolaisia ja vantaalaisia
ammattioppilaitosten opettajia, ja
toisaalta olemme konsultoineet Lapissa erityisopetuksen kehittämistä.
Koulutuksessa keskitytään yhteisön
luomiseen, oppimisympäristön kehittämiseen ja henkilökohtaisten
oppimissuunnitelmien laatimiseen.
- Opettajien koulutus toteutetaan monimuotoisesti, valtaosaltaan
netin kautta. Opiskeltavat aineistot
löytyvät netistä, nettitutorit antavat
opiskelijoille palautetta ja eri alojen
asiantuntijaopettajat opettavat verkossa omaa alaansa.
- Matkustaminen ja majoittuminen on nykyisin niin kallista, että
etäopiskelun ja verkkoympäristön
mahdollisuuksia kannatta hyödyntää. Netissä on mahdollista tarjota
myös itseopiskeluaineistoja.

Päämääränä
saavutettavuus
ja esteettömyys
Arlainstituutissa on luotu sokeille ja
heikkonäköisille soveltuvia oppimisympäristöjä.
- Arlainstituutin opiskelijoista noin 60 prosenttia on näkövammaisia. Muilla on muunlaisia oppimisesteitä, esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöitä tai kehitysvamma.
Vain pianonvirittäjälinjalle voi hakeutua oppimisesteettömiä opiske-

lijoita. Esteettömyys, saavutettavuus
ja turvallisuus antavat opiskelulle ja
oppimiselle hyvät lähtökohdat, Jouni Onnela sanoo.
- Avoimessa oppimisympäristössä saavutettavuus tarkoittaa yhtä hyvin fyysisen kuin sosiaalisen ja
pedagogisen ympäristön ratkaisuja.
Se on esteettömyyttä liikkumisessa,
informaation saamisessa, verkkoympäristön hyödyntämisessä ja yhteisön elämään osallistumisessa.
Jouni Onnela painottaa sosiaalipedagogista näkökulmaa erityispedagogisen rinnalla.
- Erityispedagogiikassa keskitytään usein liiaksi yksilöön ja lähdetään ratkaisemaan ongelmia yksilökeskeisesti. Tämä saattaa jopa eristää opiskelijaa ympäristöstään. Meidän näkökulmamme on enemmän
sosiaalipedagoginen; muutoksen pitää tapahtua koko toimintaympäristössä.
- Joskus meille tulee lukion keskeyttäneitä oppilaita, joille sosiaalinen ympäristö omassa koulussa on
tuottanut vaikeuksia. Täällä he voivat tuntea itsensä yhteisön jäseniksi
ja saavat onnistumisen kokemuksia
pystyessään liikkumaan ja opiskelemaan itsenäisesti ilman avustajaa.
- On selvää, että yleinen oppilaitos ei voi olla kaikille täysin esteetön ja saavutettava. Sokeita opiskelijoita on yksinkertaisesti niin vähän,
että kaikkia ympäristöjä ei voi rakentaa ajatellen näkövammaisuutta. Me voimme kuitenkin tarjota tietoa, miten luoda kaikille opiskelijoille hyvä oppimisympäristö.

Koulutus vastaa
ajan haasteisiin
Jouni Onnela tuli Arlainstituuttiin
tietokoneohjelmoinnin opettajaksi
1971, samana vuonna kun oppilaitos muutti Helsingin Töölönlahdelta Espoon Leppävaaraan. Kuluneen
kolmenkymmenenkuuden vuoden
aikana hän on nähnyt opetuksen ja
työelämän muutokset.
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- Arlainstituutti laajeni voimakkaasti 70-luvulla. Silloin alkoi mm.
ATK-alan, kaupallisen alan ja kuntohoitajien koulutus.
- Opiskelulinjojen suhteen pyrimme pitämään laajaa valikoimaa.
Opiskelijat hakeutuvat aika tasaisesti eri linjoille, yksi viime vuosien suosikeista on ollut lähihoitajakoulutus.
Viime syksynä uutena alkoi pop-jazz
-muusikoiden koulutus.
-Koulutuksen täytyy vastata
muuttuvan työelämän tarpeisiin.
Esimerkiksi käsityöammateilla ei
enää nykyisin juurikaan saa elantoa, verhoojan ammattia lukuun ottamatta. Siksi olemme rakentamassa oheen pieniä 5-10 opintoviikon
kokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on antaa valmiuksia toimia myös
muissa tehtävissä ja hankkia näin tuloja useammasta eri lähteestä.

Suunta
ulospäin
- Kaikkeen mihin liittyy ”erityisyys”,
liittyy myös riskejä. Kun on resursseja, luodaan helposti käytäntöjä, jotka pitkällä aikavälillä eivät ole järkeviä. Huomaamatta alkaa tapahtua
sisäänpäin lämpiämistä, eikä enää
havaita käytäntöjen toimimattomuutta. Muutos tässä tilanteessa
vaatii vahvaa johtajuutta, Jouni Onnela sanoo.
- Me olemme pyrkineet torjumaan sisäänpäin lämpiävyyttä avoimuudella ja ”läpivirtauksella” Kun
on riittävästi verkostoja ja yhteyksiä ulospäin, paikalleen jumiutumista ei pääse tapahtumaan. Jatkuvasti pitää myös kriittisesti arvioida ja
analysoida toimintatapoja, sekä kokeilla ja kehittää uutta.
- Kuntoutukseen ja opetukseenkin voi sisältyä asioita, jotka eivät
välttämättä johda mihinkään. Jos
tavoitteeksi asetetaan työllistyminen, panee se miettimään myös ratkaisuja. Jokaisen opiskelijan tilanne
täytyy analysoida ja nähdä todellisuus.



Koululaisen
kevyt kantamus
✒ & ❑ LEENA HONKANEN

Koululaisen apuvälineet ovat yhä pienempiä ja kevyempiä. Reppu ei
repeä saumoista, vaikka mukana kulkisi tietokone pistenäyttöineen
ja heikkonäköisille löytyy aina vain näppärämmänkokoisia lukemista ja kirjoittamista helpottavia suurennuslaitteita.

Apuvälineet ovat näkövammaisen
koululaisen vihkoja, kyniä ja kumeja. Joskus tuntuu, että onnesta ja
kunnasta riippuu, mitä reppuun ja
pulpetille saadaan.
Apuvälinetarvetta aletaan suunnitella jo ennen kouluun menoa ja
kartoitetaan koko kouluajan käyttäjän taitojen ja tarpeiden muuttuessa. Myöntämisperusteet ja -tahot
vaihtelevat. Kun apuväline on saatu,
pitää vielä muistaa käyttökoulutus.

Matalimmat näytöt ovat enää noin
puolitoista senttiä korkeita. Akut
ovat pienentyneet, mutta latausten välinen käyttöaika pidentynyt.
Näytön ja tietokoneen tai puhelimen välinen yhteys toimii langattomasti Bluetooth-teknologian avulla,
vaikka laitteet olisivat naapurihuoneen pöydällä, kertoo Rabbe Saxén Näköpiste Polar Printistä.

Pistenäytöt
ohenivat

- Pistenäytössä tilaa vievät itse pisteet eli kennot, jotka muodostavat
kirjoituksen. Näyttökennojen valmistustekniikan kehitys on mahdollistanut entistä pienemmät näytöt. Uutena näyttötyyppinä näyttää
yleistyvän lyhyt alle kahdenkymmenen kennon näyttö. Näin on pystytty valmistamaan entisten pelkästään
tiedon tallentamiseen tarkoitettujen muistiinpanolaitteiden sijaan
kämmenenkokoisia laitteita, joista
tarvittavia tietoja saadaan myös luettua ilman että laite liitetään tietokoneeseen. Tiedon tallennukseen käytetään joko laitteen omaa

Sokea lapsi lukee tietokoneruutua
joko puhesyntetisaattorilla tai pistenäytöllä. Koulutyöhön pelkkä syntetisaattori ei riitä, koska sen avulla
ei voi oppia itse lukemaan tai tuottamaan tekstiä. Vasta pistenäytöltä
sokea lapsi voi nähdä, miten joku sana kirjoitetaan. Tarvitaan siis tavallinen tietokone ja erillinen laite, johon pistekirjoituksen pisteet nousevat sitä mukaa kun kirjoitetaan tai
luetaan.
- Uusimmat pistenäytöt ovat
näppärän pieniä ja langattomia.



Muistiinpanot
tallessa
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muistia tai puhelimen muistikorttia.
Myöhemmin tarvittavat tiedot voidaan siirtää tietokoneelle jatkokäsittelyä varten, kertoo Saxén.
- Näitä laitteita voi käyttää myös
tietokoneen ruudun lukuun, joskin
pistenäytön lyhyys rajoittaa yhtäjaksoisesti luettavan tekstin määrää ja
hidastaa näin lukemista.
- Tällaisten laitteiden tyypillisiä
käyttäjiä ovat koululaiset ja opiskelijat, jotka liikkuvat luokasta tai luentosalista toiseen, joissa tietokoneen tarvitsema sähköpistoke on
usein hankalassa paikassa tai liittäminen jopa mahdotonta. Pienikokoisina, helppokäyttöisinä ja langattomina nämä laitteet on helppo ottaa mukaan myös matkoille tai harrastuksiin.

Suurentavat hiiret
ovat pieniä
Heikkonäköinen koululainen tarvitsee avukseen välineitä, joiden avulla
voi lukea normaalikokoista tekstiä,
tutkia kuvia ja katsoa taululle. Jos
pulpetilla on tietokone, siihen voi
liittää kameran, jonka voi suunnata

Kämmenenkokoisen muistiinpanolaitteen tietoja voi lukea laitteen
pienenltä pistenäytöltä.

Hiirikamera on tavallisen tietokoneen hiiren näköinen. Hiiren voi asettaa tekstin tai kuvan päälle ja liikuttaa vapaasti eri suuntiin. Hiiren
kameran näkemä kuva tai teksti siirtyy pienelle seitsemän tuuman
näytölle, joka suurentaa sen 6-18 -kertaiseksi.
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joko alapuolella olevaan kirjaan tai
luokan eteen taululle. Kamera siirtää näkemänsä suurennettuna tietokoneruudulle ja mikä mukavinta kuvan voi myös tallentaa. Näin
opettajan liitutaululle kirjoittamat
kuviot säilyvät muistiinpanoina kotiin asti.
- Lukutelevisiomaailmassa uutta ovat litteät TFT-näytöt, jotka ovat
syrjäyttäneet suuret ja tilaa vievät
putkinäytöt. Kun näyttö on kiinnitetty liikuteltavaan varteen, pienikin käyttäjä saa sen sopivaan katselukorkeuteen, kertoo Barbro Nordqvist Näköpiste Polar Printistä.
- Uusien lukutelevisioiden suunnittelussa on kuunneltu käyttäjiä.
Hyvä esimerkki käyttäjäystävällisestä lukutelevisiosta on esimerkiksi ClearView+, jossa suurennuksen
säätö ja katselutilan valinta ovat kätevästi yhdessä näppäimessä lukupöydän etureunassa. Modulirakenteen ansiosta osia voi vaihtaa tai lisätä käyttäjän tarpeiden muuttuessa. Laitteeseen voidaan helposti liittää jälkeenpäin moduli, jonka avulla saadaan lukuviivat ja keinovärit
tai mustavalkoinen kamera voidaan
vaihtaa värikameraksi.
- Suurennuslasien ja lukutelevisioiden välimaastoon ovat ujuttautumassa erilaiset elektroniset suurennuslaitteet, jotka pienikokoisina
kulkevat helposti myös mukana.
- Hiirikamera on tavallisen tietokoneen hiiren näköinen. Hiiren voi
asettaa tekstin tai kuvan päälle ja
liikuttaa vapaasti eri suuntiin. Hiiren kameran näkemä kuva tai teksti siirtyy pienelle seitsemän tuuman
näytölle, joka suurentaa sen 6-18 kertaiseksi.
Barbro Nordqvistin mukaan tulossa on muitakin kannettavia suurennuslaitteita uusin ominaisuuksin.
Niitä ja muuta apuvälinealan uusinta uutta esitellään toukokuussa Saksassa SightCity -messuilla.
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Pistetulostin

osuuskuntaperiaatteella
Jotta pienet sokeat koululaiset oppisivat lukemaan ja kirjoittamaan, pitää pisteluettavaa olla tarjolla. Jos lukuintoa on, Celiakirjaston alakoululaisille sopivat pistekirjat on pian luettu läpi.
Oppikirjojen ulkopuolisia oheisaineistoja pitää myös saada pisteinä
ja harrastuksissa kaivataan vaikkapa laulujen sanoja.

Koulunkäyntiavustajat nakuttavat
käsityönä arkki kerrallaan oppimateriaaleja tai sitten tarvittavat aineistot valmistetaan näkövammaisten koulun oppimateriaalikeskuksessa, jossa toimitusaika voi olla 23 viikkoa. ”Hidasta ja hankalaa”,
mietti joukko vanhempia ja ryhtyi
etsimään nopeampaa ja helpompaa
ratkaisua.
- Mietimme muiden perheiden
kanssa sitä, miten voisimme helpoimmalla, lyhyemmällä viiveellä
ja ilman ulkopuolista tarveharkintaa
saada lapsille oppi- ja harrastusmateriaaleja, kertoo Antti Survonen,
yksi hankkeen puuhamiehistä.
- Useamman perheen yhteinen
pistetulostin tuntui sopivalta ratkaisulta. Pistetulostimen avulla lapset
saisivat nopeasti saman oppimateriaalin kuin näkevätkin oppilaat, ja
avustajan aikaa säästyisi muuhun
tärkeämpään tehtävään. Lisäksi tarvittava aineisto olisi tulostettavissa
useammalle lapselle samalla vaivalla. Koska pistetulostin on todella
kallis apuväline, päätimme hakea
rahoitusta yhteiseen tulostimeen
Sokeain Lasten Tukisäätiöltä.

Tulostus toimii
vapaaehtoisvoimin
Anomus kannatti ja perheet saivat
rahat tulostimen hankintaan. Kaikki tulostukseen ja materiaalien postitukseen liittyvät tehtävät tehdään
vapaaehtoisvoimin osuuskuntaperi-



aatteella. Siksi tehtäviä piti myös jakaa.
- Yksi isistä on ATK-ammattilainen, joka vastaa teknisestä puolesta,
toinen toimittaa tulostukseen tarvittavat paperit ja meidän perheen esikoinen hoitaa varsinaisen tulostuksen, Antti Survonen kertoo.
- Kone on sijoitettu meille kotiin, jonne tulostettava aineisto tulee sähköpostitse; sitten vain käskyt
tulostimelle ja aineisto kuoreen. Pistekirjoitus kulkee postissa maksutta.
Kuluja ei siis synny ja parhaassa tapauksessa aineisto on tarvitsijalla jo
seuraavana päivänä.
- Nyt käyttäjiä on viisi, joista kaksi koulussa ja kolme pian aloittamassa koulunkäyntinsä. Vapaaehtoistyönä hoidettuna palvelunkäyttäjien määrä ei voi kasvaa kovin suureksi.
- Perheet asuvat aika lähekkäin
ja tapaamme toisiamme muutenkin
niin, että valmiista aineistoista, joita joku perhe tai opettaja on tuottanut tai löytänyt netistä, voidaan välittää tietoa. Joku on saattanut esimerkiksi kirjoittaa lapselleen laulujen sanoja, näistä on hyvä tietää,
ettei turhaan tule tehneeksi samaa
työtä toistamiseen.

Valmiit
aineistot talteen
Pisteytettävät aineistot ovat yleensä
joko opettajan antamia oheismateriaaleja, jotka hänellä on tiedosto-
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na tai skannattavissa, tai sitten vanhempien itsensä lapsilleen tekemiä
materiaaleja, esimerkiksi satuja,
laulujen sanoja tai vaikka peliohjeita. Samoja aineistoja saattaa tarvita useampikin lapsi, joten kaikkien
olisi hyvä tietää, mitä on jo valmiina olemassa jonkun koneen muistissa. Antti Survonen haaveileekin aineistopankista, jossa voisi käydä selailemassa, mitä kaikkea on jo tuotettu.
Aineistopankkiajatus ei vielä ole
toteutunut, mutta sen teknistä toteutusta on ehditty jo miettiä.
- Aineisto voisi olla etsittävissä
jossakin nettiosoitteessa, mutta jonkun tietysti olisi hoidettava aineiston vieminen sinne ja katsottava, ettei saataville laiteta mitään epäsopivaa. Tekijänoikeus antaa luvan materiaalien muuntamiseen vain näkövammaisille, joten käyttäjät tulisi rajata niin, ettei kuka tahansa voi käydä hakemassa tekstejä sähköisessä
muodossa.
- Postituksen osaltakin on vielä kehitettävää. Kätevintä olisi jos
meillä olisi käytettävissä paksut
kuoret käännettävine osoitetarroineen. Silloin postituksessakin säästyisi aikaa.
- Kaikilla sokeilla lapsilla pitäisi olla oikeus tarvitsemiinsa ja haluamiinsa pistetulosteisiin. Tällaista palvelua voisi ajatella esimerkiksi alueyhdistyksille, kaavailee Antti
Survonen.

Vapaaehtoisena remmissä. Markus Survonen hoitaa
pistetulostinta, joka palvelee viittä pientä pistelukijaa.
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Toisenlainen lottovoitto

Tuukka, Aino ja Joose.

✒ & ❑ ANNIKKA LEMPA
Minulla oli haave, mutta ei lottovoittoa. Lottovoittajan haave on nähdä maailmaa, mutta häviäjän kohtaloksi jää kiertää Suomea. Ei kuitenkaan hullumpi kohtalo; opiskella eri puolella Suomea. Lähtöpisteeni oli Varsinais-Suomessa Suomusjärvellä, josta etenin Saloon, sieltä Turkuun, Tampereelle, Rovaniemelle ja
tämän hetkinen pysäkki on Kymenlaaksossa Elimäellä (on ollut viimeiset 18 vuotta). Hyvin alkanut kiertue on jumiutunut; vakaan harkinnan jälkeen ja aivan omasta tahdosta. Minulla on täällä perhe. Mies,
kolme lasta ja navetallinen eläimiä;
vaikuttaa päätepysäkiltä. Hoidamme yhdessä miehen kotitilaa, mutta
meidän tapaamispaikka oli kylläkin
Tampere (reilu 200 kilometriä täältä luoteeseen).
Esikoisemme syntyi loppiaisena
vuonna 1992. Minulla oli vahva tunne, että sieltä tulee PikkuMyy, mutta tulikin Joose, hieno poika. Olimme onnellisia ja ihmeissämme, kuten
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esikoisen kanssa ollaan. Vauva toimi
(synnytyssalista lähtien) oman persoonansa viitoittamaa tietä; rauhallinen ja nälkäinen yöt ja päivät. Neuvolakäynnit sujuivat hyvin; lapsi oli
rauhallinen, kasvoi hyvin ja iho siisti. Kerran minulta sitten kysyttiin, että hymyileekö lapsi minulle. Hätkähdin, sillä en ollut tullut ajatelleeksikaan koko asiaa. Pitäisikö sen sitten?
Aloin tarkkailemaan sekä itseäni että lasta. Olenko huono äiti, kun lapsi ei hymyile. Sitten huomasin, että
hymyileehän se. Aina kun poika hymyili, se käänsi päänsä minusta poispäin. Tajusin sen peilin kautta katsoessani. Olinko siis vähän huono että
huvittava, kun minua ei kestä katsella? Pojan silmät karsastivat, olivat vähän rauhattomat. Mitähän sekin vaikuttaa asiaan? Joose oli 3 kuukautta.
Neuvolakortissa luki: Ei fiksoi katsettaan. Lähete lasten poliklinikalle.
Olimme aluesairaalassa lasten
osastolla. Joose täytti sinä päivänä
4 kuukautta. Lastenlääkäri tutki po-
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jan ilman vanhempia ja tuli ilomoittamaan, että Joose pääsee heti silmälääkärin tutkittavaksi. Silmälääkäri tutki ja tulos tuli selvällä suomen kielellä: lapsenne on syvästi sokea. Siitä päivästä ei ole jäänyt paljon muuta mieleen. Kummankaan
lähisuvussa ei ole näkövammaisia.
Emme tienneet, että sokeita vauvoja voi olla olemassakaan, ennen
kuin nyt, kun itsellä sellainen oli. Tai
meillä ei ole koskaan ollut sokeaa
vauvaa. Meillä oli Joose-vauva, joka oli sokea.
Loppu vuosi meni sairaaloita
kierrellessä. Kävimme viidessä eri
sairaalassa ja tapasimme lukemattoman määrän terveysalan ammattilaisia. Poika tutkittiin läpikotaisin;
terve kuin pukki paitsi että silmät ei
pelaa. Joose oli täyttänyt jo vuoden,
kun perinnöllisyyslääkärin lausunto
saapui; lääketieteelliseksi diagnoosiksi on nimetty Leberin synnynnäinen amauroosi. Leberin diagnoosiin
päädyttiin, koska kehitys oli tapah-

tunut normaalisti, eikä tutkimuksissa löytynyt muita kehityshäiriöitä tai
sairautta. Rakenteeltaan Joosen silmät olivat terveet, mutta niissä oli
vaikea näkövamma.
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Ilkka Kaitila kirjoitti meille: “Leberin synnynnäinen amauroosi on nimitys melko suurelle joukolle
synnynnäisiä eriasteisia näkövammoja, joista valtaosa on ilmeisesti
perintötekijämuutoksen aiheuttamia. Näkövammaan rajoittuva sairaus johtuu useimmin silmän verkkokalvon näkösolujen kehittymättömyydestä. Vasta muutaman vuoden iässä verkkokalvossa voidaan
havaita muutoksia. Leberin amauroosis periytyy useimmin peittyvästi eli molemmat terveet vanhemmat
kantavat samaa perintötekijämuutosta eli mutaatiota. Yhteisiä lapsia
saadessaan heillä on 25 %:n mahdollisuus antaa perintötekijämutaa-

tio samanaikaisesti lapselle, jolloin
lapsella ilmenee mutaatiosta johtuva sairaus. Sairauden uusiutumisriski
on jokaisessa raskaudessa sama eikä
lapsen sukupuolella ole sairauden ilmenemiseen vaikutusta.
En enää muista ihmistä, mutta
sanat ovat jääneet mieleen: “Parhaiten tietää onko sairaus perinnöllistä, kun tekee toisen lapsen ja jos sekin on sokea, voi ajatella, että sairaus on perinnöllistä”. Toimimme, kuten “lääkäri määräsi” ja teimme toisen lapsen. Vuonna 1994 syntyi perheeseemme toinen poika, Tuukka.
Myös Tuukka on sokea, joten tämän
täytyy olla perinnöllistä. Päätös toisesta raskaudesta ei kuitenkaan ollut kovin vaikea. Joose osoittautui
oikein hyväksi tyypiksi ja tuntui, että sokeuden kanssakin oli oppinut
elämään. Ainoa asia mikä mietitytti, oli viranomaiset. Samalla kun synnyttää vammaisen lapsen, pitää hy-

väksyä myös se, että osa ajasta kuluu kaavakkeiden täyttöön, palavereissa istumiseen ja puhelimessa puhumiseen. Mutta ensimmäisen lapsen jälkeen se meni rutiinilla.
Vuonna 2000 tuli perheeseemme
tyttö, Aino. Aino on näkevä, vaikka pienempänä olikin niin innokas
sokeiden tekniikoiden käyttäjä, että aloin epäillä millä tekniikalla tyttö koulunsa käy. Ainolle sokeuteen
kuuluvat asiat ovat arkipäivää, mutta kaveripiirin laajetessa hän on saanut huomata, että muille lapsille ne
ovat aivan uusia ja outoja asioita.
Eräänä päivänä hän mietti asiaa ja
totesi, että: “Kyllä meille on käynyt
tuuri, kun sokeus on niin harvinaista ja meillä on kaksi”.
Minustakin me olemme saaneet
lottovoiton; emme ole kauheasti
maapalloa kiertäneet, mutta meillä on kolme hienoa lasta ja ovi raollaan toisenlaiseen maailmaan.

Leberin synnynnäinen amauroosi on nimitys melko suurelle
joukolle synnynnäisiä eriasteisia
näkövammoja, joista valtaosa on
ilmeisesti perintötekijämuutoksen aiheuttamia. Näkövammaan
rajoittuva sairaus johtuu useimmin silmän verkkokalvon näkösolujen kehittymättömyydestä.
Vasta muutaman vuoden iässä
verkkokalvossa voidaan havaita
muutoksia. Leberin amauroosis
periytyy useimmin peittyvästi eli
molemmat terveet vanhemmat
kantavat samaa perintötekijämuutosta eli mutaatiota. Yhteisiä
lapsia saadessaan heillä on 25
%:n mahdollisuus antaa perintötekijämutaatio samanaikaisesti
lapselle, jolloin lapsella ilmenee
mutaatiosta johtuva sairaus.
Sairauden uusiutumisriski on jokaisessa raskaudessa sama eikä
lapsen sukupuolella ole sairauden
ilmenemiseen vaikutusta.
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✒ & ❑ ANNE VIRTA

Askel
askeleelta
vuorovaikutukseen
Näkömonivammaisen lapsen
kehitys on hyvin yksilöllistä ja
haasteellista. Arjen sujuvuutta ja vuorovaikutusta lapsen
kanssa voidaan helpottaa monin
pienin konstein.
Ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta jopa 80 prosenttia on ilmeitä ja
eleitä. Kun vamma haittaa ilmeiden
ja eleiden tulkintaa, vuorovaikutuksen tueksi voidaan ottaa käyttöön
puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, AAC (Advanced Audio Coding). Kommunikointitapoina käytetään tällöin puheen lisäksi eleitä,
viittomia, kuvia ja esineitä.
Monelle lapselle tilanteesta toiseen siirtyminen on vaikeaa. Siirtymätilannetta helpottaa esineistä tai
kuvista koottu päiväohjelma. Näin
lapsi oppii vähitellen käyttämään eri
kommunikaatiokeinoja. Siirtymistilanteissa voidaan hyödyntää myös
hajuja. Esimerkiksi kaneli merkitsee
leipomista ja laventelintuoksu hierontaa ja rentoutumista.
Kun lapsi kohtaa ihmisiä, jotka eivät vielä tunne häntä, kanssakäyntiä voi helpottaa kommunikaatiopassilla. Passiin kirjoitetaan tärkeimmät tiedot lapsen kohtaamisesta ja kommunikointitavasta sekä siitä, mitkä asiat voivat häiritä vuorovaikutustilannetta. Passissa on hyvä
olla myös vanhempien yhteystiedot
ja se kannattaa pitää aina mukana.

Arki opettaa
Päivittäiset askareet ovat parhaimpia tilanteita harjoitella vuorovaiku-
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tustaitoja. Ruokailussa ja hoitotilanteissa lapsen kanssa luontaisesti lorutellaan ja nimetään esineitä. Vanhempi antaa näissä tilanteissa ennakoitavissa olevia vastauksia lapselle. Lapsi saa kosketella, haistella ja
maistella. Pukeminen sylissä toimii
arjen jumppahetkenä: vaatteita ja
kehonosia voidaan nimetä ja lapsen
katsetta kohdistaa.
Ympäristön muokkaaminen auttaa lasta toimimaan itsenäisemmin.
Lelut kannattaa sijoittaa siten, että lapsi löytää ne helposti. Matot,
ryijyt ja tyynyt vähentävät melua
ja edesauttavat näin keskittymistä.
Ihanteellisessa leikkipaikassa kontrastit ovat selkeät ja valaistus riittävä. Pehmeässä leikkinurkassa lapsi
voi rentoutua ja levätä halutessaan.
Vanhemman ja lapsen leikissä lapsen taidot karttuvat.
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Näkömonivammaisen lapsen
vuorovaikutuksen tukeminen
-seminaari järjestettiin 31.1. Iiris-keskuksessa. Seminaarin ohjelma perustui Kehitysvammaliiton Tikoteekin ja Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutuksen Näkömonivammaiset lapset -projektin kokemuksiin. Projekti toteutettiin vuosina 2004–2006 ja mukana oli kolme perhettä. Perheet kävivät
Kuntoutus Iiriksessä näkömonivammaisten lasten kommunikoinnin ja näönkäytön arviointi-/kuntoutusjaksolla. Tarkoitus
oli antaa lapsen vanhemmille ja
muulle ympäristölle välineitä ja
keinoja tukea mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti lapsen kehittymistä ja kuntoutumista.

✒ & ❑ JOHANNA RÖNKÄ, Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus

Taktiilikommunikaatio
syntymästään kuurosokean kanssa
Syntymästään kuurosokea
henkilö hyötyy kosketuksen ja
liikkeen eli taktiilisuuden kautta saatavasta tuesta vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteessa. Taktiililla informaatiolla
voidaan täydentää kaukoaistien
kautta tulevaa sirpaleista tietoa, jolloin kuurosokean henkilön on helpompi saada selkoa
asiayhteydestä.

Vuorovaikutustilanteessa syntymästään kuurosokea voi hyödyntää esimerkiksi heikkoa näköään tehokkaammin, jos saa taktiilisti tukea tilanteeseen. Suurin merkitys taktiililla tuella syntymästään kuurosokealle on se, että vuorovaikutustilanne
ei ole enää niin haavoittuvainen informaation tullessa useamman aistikanavan kautta.

Kommunikaation
oppiminen
Syntymästään kuurosokeiden kohdalla ei voida puhua kommunikaatio-opetuksesta, pikemminkin kommunikaation luomisesta vuorovaikutuskumppanien välille. Kumppanilla on mahdollisuus siirtää omia
vuorovaikutustaitojaan kuurosokealle henkilölle. Kumppanilla on
kuitenkin vastuu vuorovaikutuksen mukauttamisesta kuurosokean
edellytysten mukaiseksi. Kumppanin tulee tietää kuurosokeudesta
ja kommunikaatiosta, sekä hallita
esimerkiksi viittomia niin, että voi
tuoda niitä mukaan kommunikaa-

Kristiina saa tiedon viittomasta kosketus- ja liikeaistien kautta, joten hän
voi käyttää heikkoa näköään Päivin ilmeiden ja huulion seuraamiseen.
tiotilanteeseen. Kumppanilta vaaditaan myös herkkyyttä asettua katsomaan asioita syntymästään kuurosokean näkökulmasta. Hänen on
esimerkiksi huomattava, mikä on
tehnyt kuurosokeaan vaikutuksen
ja mitä hän jollakin ilmauksellaan
haluaa kertoa.

Ilmaisu taktiilikommunikaation avulla
Varhaisella kommunikaatiotasolla olevan syntymästään kuurosokean kanssa taktiilikommunikaatio on
usein sitä, että kosketuksen avulla
viestitetään kumppanin läsnäolosta
ja pidetään kontaktia yllä. Syntymästään kuurosokea henkilö ei voi tietää, mihin hänen ilmaisuunsa kumppani reagoi, ellei sitä taktiilisti hä-
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Miso ja Marianne leikkivät vuorotteluleikkiä äänellä. Kosketuksen
ja vibraation avulla saadaan
elämyksestä voimakkaampi kokemus ja näin myös Mison tarkkaavuus kiinnittyy pidemmäksi aikaa
leikkiin.
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nelle ilmaista. Kumppani voi kosketuksen avulla viestittää kuurosokealle henkilölle huomanneensa tämän
ilmaisun. Syntymästään kuurosokea
voi ilmaista itseään millä tahansa kehonosalla, joten kumppanilta vaaditaan tarkkaavaisuutta huomata
kaikki mahdolliset ilmaisut.
Taktiilikommunikaatio vaatii harjoittelua kuurosokealta ja kumppanilta. Molemmilla täytyy olla myös

kykyä olla lähellä toista ihmistä ja
aistia ympäröivää maailmaa kehonsa kautta.
Syntymästään kuurosokeiden
kielenkehitystä vie eteenpäin ilmaukset ja eleet, joiden merkitys on yhdessä luotu ja neuvoteltu. Kosketuksen ja liikkeen avulla voidaan luoda kuurosokealle muistijälkiä. Nämä
keholliset muistijäljet toimivat myöhempien ilmauksien pohjana. Ke-

holliset ilmaukset tulevat kommunikatiivisiksi vasta kun kumppani on
ne huomannut, vahvistanut, tulkinnut ja odottaa niihin vastauksen.
Kommunikaatiotilanteessa ihmiset haluavat jakaa sanoja, ajatuksia,
elämyksiä, tunteita ja kokemuksia.
Kosketuksen ja liikkeen avulla yhteisten elämysten jakaminen onnistuu, vaikka henkilöllä ei olisikaan
kielellistä kommunikaatiota.

ja kokemuksina, esim. aallot rytmillisenä ”aaltoina”, lämpöisyys rauhallisena hitaana liikkeenä tai sade pisaroiden kokemuksena keholla. Alun perin The Body Story idea
kehittyi kuurosokeiden ja näkövammaisten aikuisten puolella osana ympäristöön orientoitumista ja
tukemaan kuultua viestiä. Vähitellen sitä opetettiin myös näkövammaisten lasten vanhemmille ja kuntoutustyöntekijöille. Kehotarina on
levinnyt myös monen muun käyttäjäryhmän keskuuteen, mm. iäkkäiden ja kommunikaatio-ongelmaisten terapiaan.
The Body Story – kirja ilmestyi vuonna 2005 englanninkielise-

nä. Kirjaan on koottu keholle tehtyjä merkkejä valokuvin ja helpoin
selityksin. Mukana olevassa DVD:
ssä näytetään liikkeen kanssa ideoita kehosadun luomiselle. Kirjasta saa ideoita, miten kosketuksella voi tarinanomaisesti ilmaista eri
asioita, kuten eläimiä ja niiden liikkumista, paikkoja, säätä yms. Lisätietoja kirjasta saa, ja kirja-arvosteluun voi tutustua musiikkiterapian
kotisivuilla.

✒ RIITTA LAHTINEN

Kehosatu
Riitta Lahtinen ja Russ Palmer ovat
viimeisten kymmenen vuoden ajan
kehittäneet kosketukseen liittyvää
keholle tehtyä tarinan kerrontaa,
kehosatua. Sen idea on kirjattu The
Body Story – kirjaan. Kosketuksen
kautta mielikuvia voi luoda musiikin kanssa tai ilman musiikkia. Tarinan vastaanottaja voi rentoutua tai
miettiä jaettua tarinaa, jossa yhdistyy puhe ja kosketus. Joskus pelkkä kosketus voi viedä tarinaa eteenpäin, jolloin mielikuvitus astuu kuvaan mukaan. Lasten kanssa menetelmää on mukautettu niin, että satua kertova henkilö piirtää tai tekee tiettyjä kosketukseen liittyviä
elementtejä keholle. Kosketuksen
voi tehdä käsivarteen tai selkään ns.
neutraaleille alueille. Kosketus tukee ja antaa toiselle aistillisen kokemuksen sadusta.
Kehosatu voi olla esimerkiksi itse keksitty tai kirjasta luettu kertomus, satu tutusta tai uudesta paikasta, jossa tapahtuu kaikenlaista.
Puheeseen liittyvä kosketuksen tapa voi olla jännittävyyttä edistävä,
odotusta, yllättävää toimintaa tms.
Piirtämällä keholle voidaan kuvailla muotoja ja paikkoja esim. kesämökki ympäristöineen, jännittävä
metsä tai mikä tahansa mielikuva
kokemus.
Osa kosketukseen perustuvista merkeistä ovat mahdollisuuksien mukaan kehokokemuksia, joita koetaan luonnollisina liikkeinä
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KL Riitta Lahtinen ja musiikkiterapeutti Russ Palmer
lisätietoja:
www.riitta.lahtinen@kolumbus.fi
www.musikkiterapia.fi

Taikametsä

Kävelin metsässä ja ihailin luontoa. Äkkiä eteeni ilmestyi keiju. Räpyttelin silmiäni ja suljin ne. Kun avasin silmäni uudelleen, keiju oli poissa. Ajattelin, että aurinko
oli tehnyt minulle tepposet. Jatkoin matkaani ja aloin
hyräillä lempi biisiäni Antti Tuiskulta. Saavuin järven
rantaan ja otin kengät jalastani. Sitten kahlailin miellyttävän viileässä vedessä ties kuinka kauan. Rannalla
näkyi jotain vaalean sinistä. Se oli taas se sama keiju,
jonka näin aiemmin. Nyt juoksin sitä kohti, jotta saisin
tietää, miksi se varjosti minua. Pysähdyin kuin seinään.
En voinut liikkua, vaikka halusin. Ponnistelin eteenpäin
tuloksetta. Käännähdin ja poljin jalkaa suuttuneena.
Nojasin näkymättömään seinään ja odotin, että jotain
tapahtuisi. Äkkiä seinä katosi ja kaaduin veteen. Pärskin vettä suustani ja istuin mitään tietämättä vedessä.
Minua rupesi naurattamaan. Hekotin siinä ainakin viisi
minuuttia, kun joku kiskaisi minua hiuksista. Hyppäsin
pystyyn ja käännyin ympäri. En nähnyt ketään. Lähdin
metsää kohti. Halusin ottaa selville kuka se keiju on ja
mitä asiaa sillä on minulle, jos sillä ylipäätänsä on mitään asiaa. Otin kenkäni ja sukelsin takaisin metsään.
Näin edessäni suuren puun. Se ei ollut tavallinen puu,
vaan siinä kasvoi kultaisia omenoita. Kun katsoin ympärilleni näin monia tällaisia puita. Otin yhden omenan
ja haukkasin palan. Se oli satumaisen makuista. Haukkasin toisen palan ja istuin maahan. Housuni likaantuivat, mutta en välittänyt. Söin vain omenaa. Sitten rupesin miettimään, voisiko olla mahdollista, että omenassa
on joku lumous. Kauhistuin ajatusta ja viskasin omenan
maahan. Aijoin nousta, mutta sitten huomioni kiinnittyi
puuntaimeen. Se ei ollut siinä aiemmin. Sitä paitsi omena oli kadonnut! Ei kai ollut mahdollista, että omena olisi voinut kasvaa puuksi niin nopeasti? Joka tapauksessa
se oli totta. Ihmeiden aika ei ole ohi. Nousin ja puistelin
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housujani. Otin kokeeksi toisen omenan ja pudotin sen
maahan. Varmasti jo arvaat mitä seuraavaksi tapahtui.
Aivan niin! Siitä kasvoi pieni puun taimi. Olin ihmeissäni,
mutta sitten muistin, että olin nähnyt myös keijun. Onpa
epätavallinen metsä. Oikea taikametsä! Kävelin polulle
ja etsin katseellani jotain muuta epätavallista.
Säpsähdin, kun joku napautti olkapäätäni. Käännyin
ja näin keijun. Se oli pienikokoinen ja näytti ujolta. –
Nimeni on Sini, keiju sanoi ujosti. – Minä olen Kathy,
vastasin. – Voitko kertoa minulle tästä metsästä? Miksi
tämä on täynnä taikaa? kysyin mitään miettimättä. –
Tämän metsän loi aikoja sitten vanha velho. Hänen nimensä oli Kruger. Hans Kruger. Hän oli mahtivelho, eikä
kukaan ikinä voisi olla vahvempi, kuin hän, Sini kertoi.
Huokaisin syvään lumoutuneena. – Hänet kukisti kuitenkin melkein yhtä mahtava velho. Hänen nimeään ei
saa lausua ääneen tai muuten hän saapuu luoksemme
ja tekee meille jotain kauheaa, Sini jatkoi. – Uskomatonta! Miten tiedät kaiken? – Se tarina kulkee suvussa, Sini vastasi. - Miksi haluat kuulla tämän? – Taika on
aina kiehtonut minua, vastasin ja katsoin kultaomena
puuta. – Mitä nuo omenat ovat? kysyin hetken mietittyäni. – Taikaomenoita taikametsässä! Sini heläytti ilmoille kirkkaan naurun ja hänen kasvonsa vääntyivät
virnistykseen. – Nyt lähden ja sinäkin pääset kotiisi, Sini
sanoi. – Mutta ennen lähtöäsi, ota mukaan tämä omena ja tämä medaljonki. Niiden avulla muistat minut aina, Sini painoi medaljongin käteeni ja poimin maasta
kultaisen omenan. – Kiitos, sain sanotuksi. – Ole hyvä
ja näkemiin! Sini huikkasi ja haihtui ilmaan.
Heräsin omassa vuoteessani. Nousin ylös. Ylläni oli
arkivaatteet ja kädessä minulla oli vieläkin medaljonki
ja kultainen omena.
Raisa Kuusela 12 v
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Näkövammaistiedon
lähteillä
Tarvitsetko tietoa näkövammaisuudesta? Kuntoutuksesta, koulunkäynnistä vai työelämästä? Näkövammaistiedon kirjastosta löytyy
noin 10 000 näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvää kirjallisuus- ja artikkeliviitettä.

✒ & ❑ ANNE VIRTA
Tietopalvelunhoitaja Kaisa Neuvonen on hoitanut Näkövammarekisterin kirjallisuustietokantaa jo viiden
vuoden ajan. Kirjasto on ennen kaikkea tutkimuskirjasto, mutta myös
näkövammaistyöntekijöiden ammattikirjasto. Neuvonen kertoo, että opiskelijoilta tulee yhteydenottoja viikoittain heidän etsiessään lähdekirjallisuutta päättötöihinsä. Tietokantaa hyödyntävät niin ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöntekijät, erityispedagogiikan opiskelijat
kuin väitöskirjatutkijat.

Tuntosarvet
pystyssä
Näkövammaiskirjallisuuden kartoittaminen on tarkkaa työtä.
- Täytyy pitää koko ajan tuntosarvet pystyssä ja löytää lehdet, missä kirjoitetaan näkövammaisuudesta. Joskus aamiaisella leikkelen sanomalehdestä näkövammaisuutta koskevia artikkeleja. Kokoelmiin
täydennystä löytää myös antikvariaatteja kiertelemällä. Jokin aika sitten löysin ruotsinkielisenä kirjan, jota olin aiemmin havitellut suomenkielisenä huutokaupasta, kertoo
Neuvonen.
- Tärkeimmät artikkelilähteet
löytyvät näkövammaisten omista
lehdistä: mm. Silmäterästä, Airuesta ja RP Uutisista. Myös kolme englanninkielistä lehteä julkaisee kiinnostavia näkövamma-alaa kosket-
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tavia artikkeleja. Kirjastosta löytyy
myös raportteja, joiden avulla tallennetaan samalla näkövammaishistoriaa. Esimerkiksi työntekijöiden matkaraportit löytyvät arkistoista, Näkövammaisten Keskusliiton toimintakertomusten ja palveluoppaiden kera.
Suurin osa kirjaston teoksista on
suomeksi ja mustavalkokirjoituksella. Myös englanniksi ja ruotsiksi löytyy aineistoa. Lahjoituksina ja ulkomaanmatkojen tuliaisena on tullut
jonkin verran myös muun kielistä
kirjallisuutta.
Neuvonen kertoo, että näkövammaistyöntekijöiden aktiivisuus
kerryttää kirjaston kokoelmia.
- Heiltä tulee vihjeitä artikkeleista ja kirjoista, jotka olisi hyvä löytyä
kirjastosta. Näkövammaisalaa tutkivilta opiskelijoilta pyydetään aina
kopio tutkimuksesta. Joidenkin aihealueiden muutoksissa on kuitenkin vaikea pysyä ajan hermolla. Esimerkiksi sosiaaliturva-asiat ovat nopeasti muuttuvia; siitä ajankohtaisin
tieto löytyy suoraan työntekijöiltä.

Etsitään
tiedonlähteitä
- Vien jokaisen artikkelin, teoksen ja
raportin järjestelmään ja määritän
sanat, joilla teoksia voi hakea. Asiakkaan etsiessä tietystä näkövammaisaiheesta tietoa teen erilaisia hakuja
ja tulostan asiakkaalle listoja aineis-
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tosta. Listalta löytyy näin artikkeleja ja www-sivuja, kertoo Kaisa Neuvonen. Jos asiakkaalla ei ole tarkkaa
aihealueen rajausta, määritetään
aihealue yhdessä. Asiakasta auttaa
kirjaston oma luokitus ja Neuvosen
kokoamat mapit näkövammaisuuden eri alueista. Neuvosen mukaan
hänen työnsä on ennen kaikkea asiakkaan auttamista tiedonlähteiden
luokse. Nykyään neuvonta tapahtuu
paljon sähköpostitse, mutta etenkin
tutkijat ja opiskelijat käyvät paikanpäällä kirjastossa.
Kaisa Neuvonen etsii tietoa kirjaston oman järjestelmän lisäksi googlettamalla, sekä hyödyntää
Observerin kautta tulevia artikkeleja.
- Verkostoituminen tehostaa materiaalinkeruuta, toteaa Neuvonen.
- Teen yhteistyötä mm. Kuurojen Liiton kirjaston kanssa.

Henkilökohtaista
neuvontaa
Internet ei Neuvosen mukaan ole
korvannut kirjastoa.
- Viiden vuoden aikana lainamäärät eivät ole juuri nousseet tai
laskeneet. Näkövammaistiedon kirjastolla on oma vakiintunut käyttäjäkuntansa.
- Joskus perhe ottaa yhteyttä ja
pyytää tietoa tietystä diagnoosista. Tällöin teen aineistohaun ja etsin tietoa myös Väestöliiton kautta.

Kirjaston palvelut
- Kirjastosta lainaus on ilmaista.
- Pääkaupunkiseudun ulkopuolisille lainaajille kirjat toimitetaan joko kaukopalveluna oman lähikirjaston kautta tai postitse, jolloin
asiakas maksaa vain palautuskulut.
- Tietopalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 9-16.
- Käynnistä on hyvä ilmoittaa etukäteen samoin kuin siitä, mistä aiheesta haluat tietoa, näin tietopalvelunhoitaja voi tulostaa sinulle
valmiiksi listan aihepiirin kirjoista ja artikkeleista.
- Artikkeleista saa tarvittaessa kopiot.
- Lisätietoja: Näkövammarekisterin tietopalvelu, Kaisa Neuvonen
Puh. (09) 3960 4710
kaisa.neuvonen@nkl.fi
Näkövammaisten palvelukeskus Iiris (Marjaniemientie 74, 6 krs.).

Kaisa Neuvonen työskentelee
Näkövammaistiedon kirjastossa tietopalvelunhoitajana.

Tarkastutan materiaalien luotettavuuden silmälääkäri Sirkka-Liisa Rudangolta. Hän saattaa myös tietää,
kuka silmälääkäri on perehtynyt ko.
diagnoosiin.
Kirjastosta saa hyvin henkilökohtaista palvelua ja asiakkaat ovat olleetkin iloisia materiaalin löytymisestä. - Olen saanut kiitokseksi suklaata, mansikoita ja kukkia, nauraa
Neuvonen.

Kiinnostava ja
monipuolinen työ
Kirjastonhoidon ohessa Kaisa
Neuvosta työllistää näkövammarekisterin vuosijulkaisu.
- Taitan vuosijulkaisun, mikä on
vaihtelua muulle työlle. Seuraava
suunnitteilla oleva hanke on saada
Internetiin tietoa erilaisista silmäsairauksista. Kirjoitan raakaversion lähdekirjallisuutta hyödyntäen ja silmälääkäri lukee tekstit vielä läpi ennen
kuin ne pääsevät www-sivuille.
Neuvosen omaa mielikirjallisuutta kirjastossa on taktiiliasioita käsittelevä aineisto. - Olen ammatiltani
myös tekstiilityönopettaja, joten siitä johtuu kiinnostuksenkohteeni.
Myös vuonna 1880 kirjoitettu
”Neuvoja sokeitten lasten hoitoon
ja kasvatukseen” -kirja on jäänyt tietopalvelunhoitajan mieleen. - Työssä on ihanaa, kun saa luvan kanssa
lukea ja perehtyä aiheeseen, iloitsee Neuvonen.
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Netin hyvät,
pahat ja rumat
Internet on avannut näkövammaisille lapsille ja nuorille nopean väylän viihteen, tiedon ja kaveruussuhteiden maailmaan. Hyvän ja kivan lisäksi netissä liikkuu myös paljon pahaa, jonka kohtaamiseen kannattaa varautua.
Netissä on valtavasti mielenkiintoista sisältöä näkövammaiselle lapselle. Siellä pääsee juttuun kavereiden
kanssa, vaikka nämä asuisivat satojen kilometrien päässä ja moni koulutyössä tärkeä tieto löytyy netistä.
Ikävimmät Internetiä koskevat
uutiset kertovat tapauksista, joissa
häiriintyneet aikuiset houkuttelevat lapsia keskusteluun, kyselevät,
johdattelevat ja sopivat tapaamisesta. Lapsi ei osaa epäillä tiedon ja puheiden totuutta eikä mukavan keskustelukumppanin motiiveja.
Netissä voi myös tulla kavereiden kiusaamaksi. Kamerakännykällä näpätyt kuvat voivat levitä kuvatun itse niistä tietämättä ja ilkeitä
juoruja voi levitellä kuka tahansa
nimettömänä. Netin kautta kiusaaja tavoittaa kiusatun periaatteessa
milloin vain ja voi saada kiusaamiselleen laajemman yleisön. Nimettömyys ja kiinnijäämisen pieni riski
houkuttelevat kokeilemaan sellaista, mitä ei muussa elämässä tekisi.

Sovi
säännöt
Vaikka lapset ja nuoret ovat monissa perheissä taitavimmat tietokoneenkäyttäjät, rajoista on sovittava
aikuisen kanssa. Jos itse ei oikein
tiedä mistä kaikesta lapsen kanssa
pitäisi puhua, netistä itsestään löytyy tähänkin tukea.
Helena Palmari Jyväskylän näkövammaisten koululta kertoo, että
netinkäytön turvallisuutta opitaan
koulun tukijaksoilla, mutta asiasta
tulee puhua myös kotona.
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- Netissä on hyviä sivuja ja tehtäviä, joita voi käydä läpi yhdessä ohjaajan tai jonkun näkevän kaverin
kanssa ja tietysti kotona vanhempien kanssa. Hiiripiiri pienemmille
ja Tietoturvakoulu vähän isommille ovat sivustoja, joiden avulla nettiturvallisuutta opetellaan tavallisissa peruskouluissakin.
- Vanhempien kannattaa tutustua Tietoturvakoulun sivuilla vanhemmille suunnattuihin ohjeisiin.
Sivuilta löytyy tietoa myös esto-ohjelmista, joilla voi tarvittaessa estää
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pääsyn haitallisille sivustoille. Lapselle on hyvä laittaa myös aikarajat tietokoneen ääressä istumiselle.
Kotitöihin osallistuminen ja liikunta eivät saa jäädä netin takia, Palmari korostaa.

Kavereita ja kouluasioita
Ella Ahlberg (14) ja Tuukka Ojala (13) ovat löytäneet netistä paljon
hyödyllistä ja näkövammaiselle sopivaa sisältöä. Epämiellyttäviin asioihin kumpikaan ei ole toistaiseksi
törmännyt.

- Käytän nettiä sivuilla surffailuun, skypen, sähköpostin ja messengerin käyttöön, Tiedonhallintapalvelusta saatavien E-julkaisujen lukuun sekä tilanteesta riippuen muihin tarkoituksiin. Koska lähes kaikilla kavereillani on nykyisin netti, olen heihin yhteyksissä lähes päivittäin eniten nettipuheluohjelma skypellä Tuukka kertoo.
- Itse en ole törmännyt ainakaan vielä mihinkään erityisen vaaralliseen netissä. Kannattaa kuitenkin lukea tarkkaan, mikäli löytynyt
teksti on vähänkin epäilyttävää.
Ella kertoo käyttävänsä paljon
Messengeriä, Skypeä ja sähköpostia.
- IRC-Galleria, Wikipedia ja yle.fi
ovat myös erittäin tuttuja sivustoja
minulle. Netistä löytyy nopeasti tietoa esitelmiin ja aineisiin. Erinomainen osoite avuksi kielten läksyihin
on www.ilmainensanakirja.fi. Sitä
on helppo käyttää ja se toimii hyvin Jawsin ja pistenäytön kanssa.
- Netistä löytyy kuitenkin hyvin
monenlaista materiaalia. Aina kannattaa olla kriittinen tarjolla olevien tietojen suhteen. Itse uskon tietoteksteihinkin yleensä vasta nähtyäni saman asian vähintään kahdesta
eri lähteestä, Ella korostaa.

Netissä voi
harrastaa
Tuukka Ojala harrastaa tietokoneita
ja musiikkia. Harrastuksissa Internetistä on ollut paljon hyötyä.
- Yksi tärkeimmistä asioista Internetissä on se, että sieltä löytää
helposti tarvitsemansa. Ohjelmoinnissa netistä löytyneen tiedon määrä ja laatu on auttanut todella paljon, mitä nyt joskus on tullut vastaan vanhentunutta tietoa. Jos tarvitsee johonkin tarkoitukseen harvinaisempaa ohjelmaa, sekin löytyy
enemmän tai vähemmän helposti.
- Myös ulkomaalaisilla näkövammaissivustoilla surffailu on ollut mielenkiintoista ja hauskaa. Amerikkalaisella BlindCoolTech-sivustolla
olen vieraillut useinkin. Tälle sivustolle näkövammaiset voivat lähettää nauhoituksiaan, jotka käsittelevät heidän harrastuksiaan, tekniikoitaan, apuvälineitään tai muuta
vastaavaa. Esimerkiksi erilaisten lait-

Tuukan osoitevinkit:
n http://fi.wikipedia.org: Suomenkielinen vapaa tietosanakirja. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen osoite.
n www.google.fi: Paras ja laajin hakukone.
n www.audiogames.net: Äänipeliaiheinen sivusto (englanniksi).
n www.mikseri.net: Sivusto, jonne voit lähettää tekemääsi musiikkia
ja muut voivat kuunnella ja kommentoida musiikkiasi.
n http://messenger.live.com: Live messengerin kotisivu. Messenger on
ohjelma, jolla voit jutella (tekstillä, kuvalla, äänellä tai kaikilla näillä
yhtä aikaa) kaverisi kanssa reaaliaikaisesti.
n www.skype.com: Skypen kotisivu. Skypellä voit soittaa ilmaisia nettipuheluja kenelle tahansa skypen käyttäjälle.
n www.gmail.com: Ilmainen sähköposti, joka toimii Outlook Expresstai Microsoft Outlook -ohjelmassa.

teiden kokeilu ja esittely tai omasta
harrastuksesta kertominen on tyypillistä sisältöä.
- Yksi kiinnostukseni kohteista
ovat äänipelit. Ainakin Suomessa
ainoa tapa löytää äänipeleistä tietoa oli käyttää hakukonetta hyväkseen.
- Netissä on myös eri aihepiireihin liittyviä keskustelufoorumeja.
Niiltä voi löytää hyvinkin vastauksen
moneenkin ongelmaan esimerkiksi
harrastuksessa tai esitelmässä. Hakukonetta kannattaa käyttää. Mikäli viettää aikaa hakukoneen parissa jonkin aikaa, voi löytää vaikkapa kokonaan uuden kiinnostuksen kohteen.
- Netti on myös mainio tapa jakaa muille omia tuotoksiaan, kuten musiikkia tai tekstiä. Kannattaa
muistaa, että jos jotain nettiin laittaa, sitä ei saa sieltä melko varmasti koskaan pois. Vaikka näyttäisikin,
että tiedostoa jonka nettiin laitoit
ei olisi enää missään, se saattaa olla
vielä jossain ladattavana tai haku-

koneen välimuistissa, Tuukka muistuttaa.

Helppo tapa
tutustua
Nettiympäristöstä on nopeasti tullut
monille tärkeä sosiaalinen tila, johon kokoonnutaan keskustelemaan
ja solmimaan uusia tuttavuuksia.
Tärkein asia minulle on ehkä
Messenger, sanoo Ella Ahlberg.
- Joskus uusiin ihmisiin on vaikeaa saada kontaktia koulussa tai
harrastusporukassa. Mielestäni ei
kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, että joku tulisi juttelemaan,
sillä helposti voi huomata, ettei kukaan tulekaan.
- Kokemuksesta voin sanoa, että Messenger on hyvä tutustumispaikka. Sitä käyttää moni, ja siellä
tulee esille enemmänkin persoona
kuin näkövamma, kun ei tarvitse
olla epävarma ympäristöstä. Toiselta karisevat ennakkoluulot ja oma
arki saa kavereiden myötä huomattavasti lisää väriä.

Muista perusasiat
Vieraille ei kannata liian avoimesti mennä kertomaan omia ja oman
perheen yksityisiä asioita. Ja oma henkilöllisyys pitää muutenkin suojata, kun liikkuu keskustelupalstoilla. Ei koskaan henkilötunnusta, pankkikortin numeroa tai salasanoja näkyviin!
Tukea turvalliseen netin käyttöön:
n www.tietoturvakoulu.fi
Esto-ohjelmista ja lapsilukosta:
n www.tietoturvakoulu.fi/v_suojaa_3_estoohjelmat.htm
n www.pela.fi/hiiripiiri/
n www.hiirimutaattori.fi
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Tulee hiki ja naurattaa!
Kesän lähestyessä on aika rientää pihalle liikkumaan.
Kroppis-muistipelikortit antavat vauhtia leikkeihin.
Itselleen voi askarrella myös ikiomat liikuntavälineet.
Ja kunto kohoaa!
Kroppikset on kehitelty tavallisista muistipelikorteista. Kroppiksen
ideana on laittaa leikkijät liikkeelle korttien tehtävien mukaisesti. Pelaajat kääntävät kortteja ja tekevät
niiden mukaiset liikkeet. Muistipelin tapaan pelaajan löytäessä korttiparin siirtyy vuoro seuraavalle. Pelin
voittaa se, jolla on eniten korttipareja. Kroppis -kortteihin voidaan liimata päälle läpinäkyvä kalvo, joihin
tehtävät on kirjoitettu pistein.
Ja sitten vaan kokeilemaan.
Tähtiä heitellään puristaen ja avaten käsiä nyrkkiin ja huoneen poikki sammakkona loikkien tulee varmasti hiki.

Onko kunto
kohonnut?
Kakrut kirmaa -vihkonen on hauska väline seurata oman kunnon kohoamista. Kirjaseen merkitään joka
päivän liikuntapuuhat ja aika, joka
on käytetty liikkumiseen. Kirjaan
laitetaan ylös, tuliko hiki ja oliko
hauskaa. Oman liikuntakalenterin
voi tehdä halutessaan itse tietokoneella tai askarrellen. Kakrut kirmaa
-vihkosesta löytää hauskoja liikuntavinkkejä joka viikolle. Liikuntasuorituksia pystyy seuraamaan useamman vuoden ajan ja samalla näkee
oman kunnon kehityksen.

Puntteja ja
hernepusseja
Kotikuntosali rakennetaan helposti
kodista löytyvistä tavaroista. Tyhjistä limupulloista saa tehtyä käsipainot täyttämällä ne riisillä, hiekalla
tai vedellä. Kuminauhat toimivat venyttelyn apuvälineenä ja lihaskunnon kohottajina. Tilkuista ja kuivista
herneistä syntyy hernepussi. Hernepussin avulla voi harjoitella tasapainoa kävelemällä se pään päällä.

0

Liikutellen…
1. Uiminen on mukavaa ja veden
vastus vahvistaa. Kokeile pelata
ja liikkua vedessä eri tavoilla. Ui
aina rannan suuntaisesti. Muista
eväät ja aurinkorasva.
2. Auta siivouspäivänä mattojen
tamppauksessa. Käytä molempia
käsiä ja erilaisia lyönti tapoja ja
etsi hyvä rytmi.
3. Hulavannetta voi pyörittää kädessä, kaulassa, lantiolla, jalassa. Vain mielikuvitus on rajana.
4. Väännä kasvot karmaisevaan
Lordi-irvistykseen ja laske mielessäsi kymmeneen.
5. Lennä kuin joutsen. Käytä käsivarsia ja ota olkapäätkin mukaan
liikkeeseen.

Tilaukset:
Cityoffset Oy, (03) 3138 1100, cityoffset@cityoffset.ﬁ
www.kuntokirja.ﬁ
Kroppis-muistipelikortit 11 euroa
Kakrut Kirmaa -vihkonen 7 euroa
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Herne kasvaa ikkunalla

Puutarhaharrastuksen aloittamiseen tarvitaan kukkaruukku sekä vähän multaa ja siemeniä. Näkövammaisen puutarhassa etusijan saavat tuoksut, muodot ja maut.
New Yorkin kasvitieteellisessä puutarhassa Brooklynissä on näkövammaisille vierailijoille oma soppensa,
Fregrence Garden, tuoksupuutarha. Siellä kasvit loistavat muin avuin
kuin kauniilla kukillaan.
Tuoksupuutarhan kasvit ovat
suurimmaksi osaksi vaatimattoman
näköisiä mausteyrttejä: timjamia,
fenkolia ja piparminttua. Sinne on
valittu kasveja myös niiden mielenkiintoisen muodon ja pinnantuntuman perusteella. Tunnustelemalla
voi erottaa kovia, pehmeitä, karheita, villavia tai samettisia pintoja.
Maailman vanhimmassa kasvitieteellisessä puutarhassa Padovassa, Pohjois-Italiassa, on myös oma
alueensa näkövammaisille kävijöille. Puutarha on yksi niistä kohteista,

joiden kanssa Italian sokeainunioni,
Unione Italiana Ciechi, on solminut
yhteistyösuhteet rakentaessaan tutustumiskohdeverkostoa näkövammaisille koululaisille.
Kotkassa, Haukkavuorentien
varrella sijaitsevassa Yrttipuutarhassa, voi sielläkin tutustua noin sataan erilaiseen yrtti- ja maustekasviin. Puutarhan suunnittelussa on
huomioitu erityisesti näkövammaiset. Samanlaisia puutarhoja on varmasti muuallakin. Ja aivan omansa,
vaikka pienimuotoisemman, voi jokainen perustaa itse.

Ryhdy
yrttitarhuriksi
Lapsille oman ruukkupuutarhan tai
kohopenkin hoito on hauska ke-
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säpuuha. Pienimmillään yrttitarha
mahtuu yhteen ruukkuun tai ruukkurivistöksi ikkunalaudalle. Voimakastuoksuiset yrtit ovat tarhan ydin;
ne on helppo erottaa toinen toisistaan jo tuoksun perusteella. Kun
ruukkuun valitaan erilaisia lehtimuotoja, esimerkiksi basilika, tilli ja persilja, tunnistettavuus tulee
aina vain helpommaksi. Ruukkujen
kylkeen voi myös liimata pistekirjoitetun nimitarran.
Jos yrttitarhan haluaa kukoistamaan nopeasti, valmiit taimet ovat
paras vaihtoehto. Puutarhamyymälän taimet ovat kestävämpiä kuin
ruokakaupan vihannesosaston hyllyltä ostetut. Näitäkin voi kyllä käyttää; kannattaa vain valita terhakkaan näköisiä taimia ja kokeilla, et-
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tä juuristo on varmasti kostea. Persilja, basilika, ruohosipuli ja minttu
löytyvät melkein joka kaupan valikoimista ja ovat helposti erotettavissa toinen toisistaan.
Siemenkylvöön voi valita nopeakasvuisia lajeja, kuten krasseja, rucolaa, kirveliä ja kynteliä.
Herne ei ole yrtti, mutta sopii
mainiosti ikkunaviljelyyn. Herneen
versot itävät nopeasti ja maistuvat
salaateissa. Idätysherneiksi voi ostaa tavallisia ruokakaupan kuivattuja herneitä ja kylvää ne tiheästi
kasvualustalle. Muutamassa päivässä voi jo tunnustella napakoita taimenalkuja ja satoa saa alkaa kerätä parin viikon päästä. Muutaman
taimen voi siirtää omiin ruukkuihinsa, tukea ja sitten jäädä odottamaan löytyisikö loppukesästä lehtien lomasta herneenpalko.

Ruukkutarha
parvekepöydälle
ja kohopenkki pihalle
Hallanvaaran hälvettyä taimet voi
siirtää parvekkeelle tai pihalle. Parvekkeella ruukut asetetaan sopivan
korkuiselle pöydälle tai penkille, jossa niiden hoitaminen ja kastelemi-
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nen on helppoa. Yrttitarha on hyvä
pitää sopivan kosteana kautta kesän. Mullan kosteutta voi tunnustella sormella ja käyttää kasteluun
pientä, vaikka vain desilitran kokoista kannua, niin että vettä ei lorahda
vahingossa liikaa.
Pihalla kohopenkki on hyvä ratkaisu näkövammaiselle puutarhurille; kasvit ovat sopivalla hoitokorkeudella, eikä rikkaruohoja ilmesty yhtä ärhäkkäästi kuin maan pinnaan
penkkeihin, kunhan multa vain on
alun perin puhdasta rikkaruohojen
siemenistä.
Jos kohopenkin perustaa huolella, kasvit viihtyvät varmasti. Penkin
pohja kaivetaan lapion syvyydeltä,
ja kuoppa täytetään karkealla tavaralla, esimerkiksi ohuilla oksilla ja tikuilla. Näiden sekaan voi halutessaan laittaa kerroksen raakaa
kompostia. Sitten seuraavaan kerrokseen mitä tahansa terveitä maatuvia kasvinosia, kuten edellissyksynä haravoituja lehtiä. Näiden päälle
lapioidaan kuopasta nostettu multa, josta kannattaa siivota pois rikkakasvien juuret. Ja päällimmäiseksi
kunnon kerros hyvää puutarhamultaa. Kohopenkin voi rakentaa myös
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Kohopenkki on helppohoitoinen.

puukehikon sisään. Kehikon päälle
on helppo kiinnittää muovi edistämään itämistä tai hallaharso silloin
kun yöpakkanen uhkaa.

Perunalle, pakastimeen
ja kuivattavaksi
Yrttitarhan mauista voi alkaa nauttia heti kun kasvusto tuntuu tarvitsevan harvennusta. Latvuksia katkomalla kasvit innostuvat tekemään lisää haaroja. Yrttien makuja voi opetella tunnistamaan ihan paljaaltaan
tai vaikka perunoiden päällä. Lempiyrttejään voi käyttää myös omatekoisessa salaattikastikkeessa.
Kuivatus on perinteinen yrttien
säilömistapa. Yrttikimput ripustetaan pimeään kuivaan paikkaan ja
kuivamisen jälkeen säilytetään ilmatiiviissä astiassa pimeässä.
Yrtit pakastetaan ohuena kerroksena oksina tai lehtinä ja siirretään sitten pakasterasioihin. Mukavia annospaloja vaikka keiton höysteeksi saadaan, jos silputaan yrtit
ensin pieniksi ja pakastetaan jääkuutiomuotissa.

✒ ANNE VIRTA

Teen itse
Omatoimisuuteen ohjaaminen ja
lapsen itsenäinen toiminta vaativat
harjoittelua ja vanhemmilta pitkää
pinnaa. Tehtävien teko onnistuu,
kun lapsi on kiinnostunut ja häntä
kehutaan ponnistelusta. Konduktiivinen kasvatus on yksi malli lapsen
omatoimiseen oppimiseen ja moninaisten taitojen harjoittelemiseen.
Konduktiivisen kasvatuksen juuret
ovat liikuntavammaisten lasten ohjauksessa, mutta sitä on hyödynnetty muuhunkin ohjaukseen. Oppiminen perustuu kannustukselle ja onnistumisen kokemuksille. Kehut innostavat lasta yrittämään uudestaan. Tehtävät ovat lapselle mielekkäitä ja hän huomaamatta harjoittelee erilaisia taitoja, kuten istumista
tai kävelyä. Toiminta tehdään aina
ryhmässä ja lapsen aloitteellisuutta
hyödyntäen. Toimintojen kuvat tai
niihin liitetyt esineet jäsentävät lapselle tekemistä.
Konduktiivisessa kasvatuksessa hyödynnetään erilaista välineistöä liikkumisen apuna, kuten säädettäviä tuoleja, tikkaita ja tavallisia keittiöastioita. Liikuntarajoitteinen lapsi voi tarvita lisäksi aikuisen
fasilitointia tekemisen tueksi. Fasilitointi on lapsen liikkeiden avustamista kuitenkin niin, että lapsen
omaa aktiivisuutta ja yritystä ei hälvennetä. Fasilitaatio voi olla asennon tarkastaminen tai palautteen
antaminen. Loruilla ja lauluilla lapset toimivat huomaamattaan ohjeiden mukaan.
Konduktiivisen kasvatuksen periaatteita hyödynnetään esimerkiksi Espoossa sijaitsevassa Kilon integroidussa päiväkodissa, jossa toteute-

taan yhteisöpohjaista kuntoutusta.
Päiväkodissa toimii erilaisia Tsemppariryhmiä mm. liikunta-, leikki-,
uinti- sekä suun, näön ja kädenkäytön ryhmät. Ryhmiä ohjaavat fysio-,

toiminta- ja puheterapeutti sekä lastentarhanopettaja ja avustaja. Vanhemmat ovat myös aktiivisesti mukana harjoittelussa. He saavat vinkkejä arkirutiineihin lapsen kanssa.

Oppi omiin käsiin -kirja käsittelee konduktiivisen kasvatuksen
perusteita ja siinä esitellään käytännön esimerkkejä ohjaustoiminnasta.
Kovanen, Päivi & Uotinen, Sanna. Oppi omiin käsiin. 2006. PSkustannus.
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✒ JAANA PENTTILÄ

Lapsen hoitotuesta
alle 16-vuotiaan vammaistuki
Lakiuudistuksen myötä lapsen hoitotuesta tulee alle 1-vuotiaan
vammaistuki. Uudistuksen tarkoituksena ei ole muuttaa tuen myöntämisperusteita. Tulevaisuus näyttää onko kyseessä vain tekninen
vai myös sisällöllinen tuen määräytymiseen vaikuttava muutos.
Uusi
vammaistukilaki
Eduskunnan käsittelyssä on ollut
hallituksen esitys vammaistukilaiksi (HE 90/2006 vp), jossa ehdotetaan Kelan vammaisetuuksia koskevien säädösten kokoamista yhteen lakiin. Lakiehdotus on eduskunnassa nyt hyväksytty siinä muodossa kuin sosiaali- ja terveysvaliokunta on esittänyt. Laki julkaistaan
Suomen säädöskokoelmassa (www.
finlex.fi) sen jälkeen kun tasavallan
presidentti on sen vahvistanut. Lain
voimaantuloajankohdaksi on esitetty 1.1.2008.
Näin siis lapsen hoitotuesta,
vammaistuesta ja eläkkeensaajan hoitotuesta säädetään jatkossa
vammaistukilaissa. Myös etuuksien
nimet muuttuvat: lapsen hoitotuesta tulee alle 16-vuotiaan vammaistuki, vammaistuesta 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkkeen-



saajan hoitotuesta eläkettä saavan
hoitotuki. Lakiuudistusta on markkinoitu lainsäädäntöteknisenä, mutta
käytännössä myös etuuksien myöntämisperusteissa voi tapahtua muutoksia.

Säädös
Alle 16-vuotiaan vammaisetuudesta
säädetään tulevan vammaisetuuslain 7 §:ssä näin:
1 momentti: Oikeus vammaistukeen on alle 16-vuotiaalla lapsella,
jonka sairauteen, vikaan tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu
vähintään kuuden kuukauden ajan
tavanomaista suurempaa rasitusta
ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen.
2 momentti: Vammaistukena
myönnetään:
1) perusvammaistukea 74,19 euroa
kuukaudessa, jos 1 momentissa tar-
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koitettu rasitus ja sidonnaisuus on
vähintään viikoittaista;
2) korotettua vammaistukea 173,12
euroa kuukaudessa, jos 1 momentissa tarkoitettu rasitus ja sidonnaisuus
on vaativaa tai päivittäin huomattavasti aikaa vievää; taikka
3) ylintä vammaistukea 321,51 euroa kuukaudessa, jos 1 momentissa tarkoitettu rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa ja ympärivuorokautista.
3 momentti: Kansaneläkelaitos voi
antaa tarkempia ohjeita siitä, miten
1 ja 2 momentissa tarkoitettu rasitus
ja sidonnaisuus eri sairausryhmissä
arvioidaan.

Järjestöjen huoli
käytännöistä
Lain eduskuntakäsittelyn aikana Näkövammaisten Keskusliitto ry esitti
yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa eduskunnan sosiaali- ja

terveysvaliokunnalle huolensa sekä
lapsen hoitotuen nykyisistä myöntämisperusteista että lakiuudistuksen
mahdollisesti aiheuttamista tiukennuksista tukea myönnettäessä.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
jätetyissä lausunnoissa korostettiin
muun muassa seuraavia seikkoja:
- Hallituksen esityksen mukaan
alle 16-vuotiaan vammaistukea ei
enää myönnettäisi yksinomaan kustannusten perusteella. Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan pykälän vastaavan asiallisesti
lapsen hoitotuesta annetun lain
2 §:ää ja nykyistä käytäntöä. Kuitenkin nykyisen lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n 1 momentissa hoitotuen maksamisen perusteeksi on määritelty taloudellinen
tai muu rasitus. Pykälän 2 momentissa, jossa säädetään korotetusta
hoitotuesta, viitataan 1 momentissa tarkoitettuun rasitukseen. Vain 3
momenteissa, jossa säädetään erityishoitotuesta, ei viittausta taloudelliseen rasitukseen ole. Vastaavasti Kelan soveltamisohjeissa on
lapsen hoitotuen ja korotetun hoitotuen myöntämisedellytykseksi
mainittu taloudellinen tai muu rasitus. Siten taloudellisen rasituksen
poistaminen säädöstekstistä osana
hoitotuen myöntämisedellytyksiä
edustaa merkittävää muutosta nykykäytäntöön.
- Lain 7 §:n 3 momentissa mainittujen Kelan tarkempien ohjeiden
rasituksesta ja sidonnaisuudesta eri
sairausryhmissä tulee olla myös asiakkaiden tiedossa ja saatavilla. Näitä ohjeita tulee myös lakiuudistuksen yhteydessä tarkistaa siten, että
vaikeasti vammaisten lasten kohdalla tarkastellaan uudelleen maksettavan vammaistuen taso eri ikäkausina. Rasituksen ja sidonnaisuuden vuoksi on välttämätöntä muuttaa soveltamiskäytäntöjä siten, että oikeus ylimpään alle 16-vuotiaan vammaistukeen ulotetaan koskemaan myös yli 4-vuotiaita sokei-

ta lapsia. Päivittäistoiminnot, sosiaalisen kehityksen tukeminen, harrastustoiminnan mahdollistaminen ja
koulunkäynnin tukeminen vaativat
sokeiden lasten vanhemmilta huomattavasti aikaa ja voimavaroja suhteessa samanikäisiin vammattomiin
lapsiin. Avun, ohjauksen ja valvonnan tarve ei sokean lapsen kohdalla iän karttuessa vähene, vaan monelta osin lisääntyy vammattomiin
lapsiin verrattuna. Esimerkiksi sokean lapsen koulunkäynnin sujumisen
varmistaminen edellyttää vanhemmilta apuvälineiden toimivuudesta vastaamista sekä pistekirjoituksen opettelemista ja taidon jatkuvaa ylläpitoa.

Tekninen vai sisällöllinen
uudistus?
Vammaisjärjestöjen huoli lapsen hoitotuen myöntämisperusteiden muutoksista saavutti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan. Valiokunta ei kuitenkaan esittänyt muutoksia edellä mainittuun alle 16-vuotiaan vammaistukea koskevaan säädökseen, vaan tyytyy omassa mietinnössään (StVM 56/2006 vp) linjaamaan soveltamiskäytäntöjä.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa omassa mietinnössään sitä
säännöksen perusteluissa esiin tuotua seikkaa, että rasitus voi käsittää
myös taloudellista rasitusta eli kustannuksia hoidosta huolenpidosta
ja kuntoutuksesta. Vammaisjärjestöjen ilmaiseman huolen perusteella valiokunta toteaa mietinnössään
myös, että lainsäädännön tason, rakenteen tai sanamuodon muutokset eivät saa tarkoituksen vastaisesti johtaa miltään osin nykyisten
etuuksien myöntämisedellytysten
tiukentamiseen.
Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa sitä vammaisjärjestöjen lausunnoissaan esittämää
seikkaa, että Kelassa on kiinnitettävä erityistä huomiota etuuspäätösten perustelemiseen.
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Perusteluvaatimus on kirjattu
hallintolakiin (45 §), jossa vaaditaan
perusteluissa esitettäväksi niin ratkaisussa sovelletut säännökset kuin
se mitkä seikat ja selvitykset ovat siihen vaikuttaneet. Valiokunnan mietinnön mukaan hakijan oikeusturvan kannalta on keskeistä, että kaikki päätöksen perusteena olevat seikat ja tosiasiat ilmenevät riittävän
yksityiskohtaisesti päätöksen perusteluista. Samoin perusteluista tulisi ilmetä, miten erilaisia seikkoja on
painotettu ja arvioitu. Näin hakija
voi perustelujen valossa paitsi harkita muutoksenhaun tarvetta myös
esittää oman käsityksensä ja mahdollisen lisäselvityksen perusteluissa esiin tuoduista seikoista.
Koska alle 16-vuotiaan vammaistukea koskevassa säädöksessä ei sinänsä mainita taloudellista rasitusta
ja koska siihen viitataan jatkossa ainoastaan lain esitöissä eli hallituksen
esityksessä ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä, on tärkeää
että jo vammaistuen hakuvaiheessa
viitataan näihin perusteluasiakirjoihin aina silloin kun taloudellista rasitusta on syntynyt. Samoin sellaisissa tilanteissa, joissa on perusteltua
olettaa myönnetyn etuuden olevan
ristiriidassa vammaistukilain ja sen
perustelujen kanssa on syytä tuoda
esille sosiaali- ja terveysvaliokunnan
vahva näkemys siitä, että lakiuudistus ei saa johtaa tiukempiin myöntämisedellytyksiin kuin mitä tällä hetkellä toteutetaan.
Näkövammaisten Keskusliitto ry tulee tiiviisti seuraamaan tulevan vammaistukilain soveltamista. Yhteistyö näkövammaisten lasten vanhempien ja Näkövammaisten Lasten Tuki ry:n kanssa on tärkeää siihen vaikuttamiseksi, että lakiuudistus on todella vain tekninen
eikä sisällöllinen.
Lainsäädäntöasiakirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan internetsivuilla:
www.eduskunta.fi.
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✒ MINNA ÅGREN & SARI KOKKO

16 v ja peruskoulu ohi
– mikä muuttuu?
Kun näkövammaisena nuorena täytät 16 vuotta ja lopetat peruskoulun, monet mm. sosiaaliturvaan liittyvät asiat muuttuvat. Enää
vanhempasi eivät saa lapsen hoitotukea, vaan 16 vuotta täyttäneenä sinun pitää hakea Kelalta 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.
Jos olet tähän asti tehnyt koulumatkasi taksilla, koulutoimi ei enää
järjestä niitä, vaan oikea osoite on sosiaalitoimen vammaispalvelu.
Näkövammaisten Keskusliitossa siirryt lasten aluesihteerin sijaan
käyttämään aikuisten aluesihteerin palveluja.
Jotakin tuttuakin jää, sillä esim.
mahdolliset vapaa-ajanmatkoilla
käyttämäsi kuljetuspalvelumatkat
pysyvät ennallaan. Näkövammaisten Keskusliitossa osallistut edelleen, halutessasi, nuorisotoimen tapahtumiin. Myös koulutuksen, opiskelun sekä palvelujen ja tukitoimien
parissa päätäsi pyöritellessäsi voit
jatkossakin olla yhteydessä koulutussihteeriin.

Mitä Kelasta?
Vammaistuki
Vanhemmillesi maksettu lapsen hoitotuki päättyy ja tilalle tulee 16 vuotta täyttäneiden vammaistuki. Vammaistuki on kolmiportainen, ja sitä
maksetaan vammasta aiheutuvan
haitan, avun-, ohjauksen tai valvonnantarpeen sekä/tai vammasta tai
sairaudesta aiheutuvien erityiskustannusten perusteella. Jotta voisit
saada vammaistukea, Kela edellyttää, että työ- tai toimintakykysi on
vammasi tai sairautesi vuoksi alentunut vähintään vuoden ajaksi niin,
että vamma tai sairaus haittaa päivittäistä elämääsi. Hakulomakkeen
saat Kelasta tai Kelan www-sivuilta,
ja sen täyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, koska huolellisesti täytetty hakemus johtaa yleensä
kannaltasi hyvään lopputulokseen.
Hakemusta täyttäessäsi mieti avun tarvettasi mm. liikkumisessa sisällä ja ulkona, tarvitsetko apua
tai ohjausta pukeutumisessa tai vaatehuollossa, entä miten sujuvat asi-
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oiden hoitamiset itsenäisesti, onnistuuko sinulta ruokailu ja ruoanlaitto tai onko joku apunasi vaikkapa
luku- ja kirjoituspuuhissa, lenkeillä
tai oletko vammasi vuoksi joutunut
luopumaan esimerkiksi jostakin harrastuksesta. Mieti myös niitä jatkuvia kustannuksia, joita vammastasi
tai sairaudesta sinulle tulee, ja kirjaa
ne hakemuksessa sitä varten olevaan
kohtaan. Kustannukset ovat tärkeitä myös siksi, että esim. alimpaan
vammaistukeen tarvitaan haitan ja
avuntarpeen lisäksi vielä vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia.
Vammaistukihakemuksen liitteeksi
tarvitset C-lääkärinlausunnon, joka
ei saa olla vuotta vanhempi.
Kuntoutusraha
Kelasta voit hakea myös nuoren
kuntoutusrahaa. Sitä myönnetään
16 vuotta täyttäneille nuorille, joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet
tai mahdollisuudet valita ammatti
ja työ ovat vamman tai sairauden
vuoksi olennaisesti heikentyneet. Lisäksi sinulle tulee olla laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelman
laatii kotikunta yhteistyössä sinun,
vanhempiesi ja muiden mahdollisten tahojen kanssa. Suunnitelmassa tulee olla lääketieteellinen arvio
vamman tai sairauden vaikutuksesta ammatillisen kuntoutumisen
mahdollisuuksiin, arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoitteista sekä suunnitelma opiskelujesi järjes-
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Yhteystiedot/Aikuisten aluesihteerit
http://www.nkl.fi/oikeus/yhteys_asiht.htm

tämisestä ja toteuttamisesta ja niissä tarvitsemistasi tukitoimista.
Nuoren kuntoutusrahaa voit
saada sekä yleissivistäviin että ammatillisiin opintoihin. Se on tarkoitettu 16-19 -vuotiaille nuorille. Jos
opiskelusi on kesken, kun täytät 20
vuotta, nuoren kuntoutusrahaa voidaan maksaa kesken olevien opintojen loppuun. Jos opiskeluihin tulee
keskeytys esim. siksi, että et pääse
haluamaasi opiskelupaikkaan, nuoren kuntoutusrahan maksaminen
päättyy. Myöhemmin jatkaessasi
opintojasi, sinulla voi olla mahdollisuus ammatillisen koulutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan.
Toki voit opiskella myös tavallisen
opintotuen turvin.
Kun Kela maksaa sinulle nuoren
kuntoutusrahaa tai muuta kuntoutusrahaa opintojesi ajalta, se myös
seuraa opiskelusi edistymistä. Sinun
on mm. toimitettava Kelaan opiskelupaikasta saamasi läsnäolotodistus
ja todisteita opiskelusi etenemisestä. Tämä on siis eräänlainen keppi
ja porkkana.
Ammatillinen kuntoutus
Kelasta voit saada myös ammatillista
kuntoutusta, jonka saantiedellytyksenä on se, että työkykysi ja ansiomahdollisuutesi ovat heikentyneet
oleellisesti vammasi tai sairautesi
vuoksi. Jos et vielä ole ollut työelämässä, riittää perusteeksi ammatilliselle kuntoutukselle se, että vammasi rajoittaa ammatinvalintaa tai työllistymistä. Ammatillista kuntoutusta ovat esim. koulutuskokeilut, Kelan kustantama ammattiin tähtää-

vä koulutus sekä opiskelua tai työtä
varten Kelasta myönnettävät kalliit
ja vaativat apuvälineet. Myös näkövammaisten nuorten kurssit ja jotkin muut kuntoutuskurssit ovat ammatillista kuntoutusta.
Kela voi tosiaan kouluttaa sinut
vain yhteen ammattiin, jos täytät
ammatillisen kuntoutuksen kriteerit. Kelan kouluttaminen tarkoittaa
sitä, että Kela maksaa joitakin opiskelustasi aiheutuvia kustannuksia.
Samalla Kela toki seuraa, että opintosi etenevät suunnitelmien mukaisesti. Ammatinvalinta ei ole helppoa, joten sille on hyvä suoda useampikin ajatus. Kela kouluttaa yhteen ammattiin, joka voi olla toisen
asteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto.
Toisaalta, kukapa meistä tietää, mikä meistä isona tulee. Monet vaihtavat alaa ja ammattia aikuisena. Se
on toki mahdollista sinullekin esim.
yleisten opintotukien tai oman kukkaron turvin. Kela ei yleensä kouluta uuteen ammattiin, jos on kustantanut jo yhden ammatin.

Ja sosiaalitoimen palvelut
Moni aiemmin koulutoimen kautta
saamasi palvelu tai tukitoimi siirtyy
peruskoulun jälkeen sosiaalitoimen
vammaispalvelujen järjestettäväksi.
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia voit hakea kotikuntasi sosiaalitoimesta vapaamuotoisella hakemuksella tai käyttämällä mahdollista kunnan omaa lomaketta. Usein mukaan tarvitaan myös
lääkärintodistus.
Kuljetuspalvelu
Jos sinulla on vammasi vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa etkä kykene vammasi tai sairautesi vuoksi
käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voidaan sinulle myöntää vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen on kunnan järjestettävä.
Kuljetuspalveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista vapaaajanmatkaa kuukaudessa sekä välttämättömät työ- ja opiskelumatkat.
Vapaa-ajanmatkat saattavat olla sinulle jo tuttuja, mutta nyt uutena

voivat tulla opiskelumatkat ja myöhemmin työmatkat.
Kuljetuspalvelumatkoja voit
käyttää kotikunnassasi tai sen lähikuntien alueella. Niistä perittävä
omavastuuosuus vastaa paikkakunnallasi käytössä olevan julkisen joukkoliikenteen lipun hintaa. Opiskelumatkoina sinulle voidaan korvata matkat, jotka ovat välttämättömiä jonkin tutkinnon tai ammatin
saavuttamiseksi. Opiskelumatkoina
voidaan myöntää myös työllistymistä edistävään tai ammattitaitoa lisäävään opiskeluun kuuluvat matkat. Opiskelumatkoja ovat yleensä
matkat kotoa opiskelupaikkaan ja
takaisin. Tarpeen mukaan opiskelumatkoja voidaan myöntää enemmänkin esim. silloin, jos opiskelupaikkasi vaihtuu useamman kerran
päivän aikana.
Henkilökohtainen avustaja
Jos tarvitsit peruskoulussa koulunkäyntiavustajaa, sen kustansi ja
hankki koulutoimi. Peruskoulun
jälkeisissä opinnoissa avustaja onkin henkilökohtainen avustaja, jota
haetaan sosiaalitoimen vammaispalvelusta. Sinulla on aiemmin voinut
vapaa-ajalla olla tätä kautta myönnetty henkilökohtainen avustaja.
Henkilökohtaisen avustajan voit
saada, jos vammasi tai sairautesi
vuoksi tarvitset runsaasti toisen ihmisen apua esim. päivittäisissä toiminnoissasi, harrastuksissasi, opiskelussasi tai työssäsi. Toimit itse avustajasi työnantajana ja kunta korvaa
vammasi edellyttämän tarpeen mukaiset palkkakustannukset. Alle 18vuotiaana et voi itse toimia työnantajana, joten siihen asti henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii vanhempasi.
Liikkumistaidon ohjaus
Kun opiskelupaikka vaihtuu, kuvioihin tulee uusia harrastuksia, muutat
uudelle asuinalueelle tai ensimmäiseen omaan kotiisi etkä näkövammasi vuoksi pysty liikkumaan itsenäisesti vieraassa ympäristössä, voit
hakea sosiaalitoimen kautta vammaispalveluna liikkumistaidon ohjausta. Luultavasti olet saanut liikkumistaidonohjausta aikaisemminkin joko sosiaalitoimen tai keskus-
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sairaalan kustantamana. Liikkumistaidonohjaus ei ole tarkoitettu
vain sokeille. Yhtä lailla siitä hyötyvät heikkonäköiset, kun edessä on
uusi ympäristö.
Entäs oppikirjat?
Peruskoulun ajan olet saanut oppimateriaalin Celia Näkövammaisten
kirjastosta. Jatkossakin se on oikea
osoite, mutta tilaamisvastuu on sinulla itselläsi. Celia tuottaa oppimateriaalia kaikille koulutusasteille. Oppimateriaali voi olla pistekirjoja, äänikirjoja tai elektronisia kirjoja. Peruskoulussa oppimateriaalisi on maksanut koulutoimi. Kun menet lukioon tai muuhun toisen asteen oppilaitokseen, Celia laskuttaa oppikirjoista sinua. Myöhemmin
mahdollisissa ammattikorkeakoulutai yliopisto-opinnoissa voit taas lainata opinnoissasi tarvitsemasi äänitai pistekirjat.
Koska kirjojen tilausvastuu jää sinulle, on hyvä muistaa olla liikkeellä ajoissa. Mitä aikaisemmin saat kirjatilauksesi Celiaan, sitä paremmin
saat kirjat silloin, kun niitä tarvitset. Moni opiskelija kertoo henkilökohtaisen avustajan roolin korostuvan opiskelumateriaalin hankinnassa. Opiskelussa tarvitset paljon muutakin kuin oppikirjan, joten avustajan käyttö materiaalin hankinnassa
on hyvä opetella.
Aikuisten aluesihteerien asiakkaaksi
Näkövammaisilla lapsilla on omat
aluesihteerinsä, jotka ovat auttaneet sinua ja vanhempiasi monissa
kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan
liittyvissä kiemuroissa. Kun täytät 16
vuotta, siirryt käyttämään Näkövammaisten Keskusliiton aikuisten aluesihteeripalveluita. Aikuisten aluesihteereitä on Suomessa 11 eri paikkakunnalla. He auttavat sinua erilaisissa sosiaali- ja terveysturvaan liittyvissä kysymyksissä, ovat halutessasi apuna hakemusten tai valitusten
teossa tai tulevat kanssasi tarvittaessa mukaan erilaisiin neuvotteluihin esim. sosiaalitoimistoon. Aikuisten aluesihteereiltä saavat myös yli
16-vuotiaan nuoren vanhemmat halutessaan vinkkejä palveluviidakossa selviämiseen.
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✒ & ❑ MARIA LIISA PUNKARI

Etelänmatkalla
elokuussa, Suomessa

Näkövammaisen
palveluoppaasta tiedot
sosiaaliturvasta ja
palveluista
Näkövammaisen palveluoppaasta on ilmestynyt vuoden
2007 painos. Opas sisältää päivitetyt tiedot näkövammaisten
sosiaaliturvasta sekä muista
palveluista ja tuista.
Palveluoppaassa selvitetään
päätöksentekomenettelyä eri
palveluja ja tukitoimia haettaessa sekä mahdollisuuksia hakea muutosta tehtyihin päätöksiin. Oppaassa selostetaan
näkövammaisille ihmisille keskeisten kuntoutus- ja vammaispalvelujen sekä eläkejärjestelmien sisältö samoin kuin itsenäisen asumisen ja suoriutumisen sekä liikkumisen ja työllistymisen tukimuodot.
Näkövammaisen palveluopas tuotetaan isokirjoituksella, pistekirjoituksella, äänitteenä C-kasetilla ja Daisy-levyllä sekä elektronisena. Lisäksi se löytyy Näkövammaisten
Keskusliiton kotisivulta osoitteesta www.nkl.fi/julkaisu/palvopas/index.htm
Maksuttomia oppaita voi
tilata Näkövammaisten Keskusliitosta puhelimitse (09)
3960 4621 tai sähköpostiosoitteesta aineistotilaukset@
nkl.fi.
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Sokeain lasten tuki ry järjesti ensimmäisen Nötön loman elokuussa
2006.
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Vahvojen koneiden syvä dzum-dzum-jyskytys korvissa, jalkapohjien ja kyynärvarsien kautta kehoon
tuleva tasainen hyrinä nostavat hyvän mielen reelinkiin nojatessa, kun olemme merellä, matkalla kohti
Nötön saarta, elokuun aurinkoisessa päivässä. Nenään käy kevyt, suolaiseen meri-ilmaan siivilöityvä
dieselinkatku.
Ahkera yhteysalus Eivor puurtaa tasaisesti Saaristomerta. Eivor kulkee
reitillä Nauvon Pärnäinen – Nötö –
Aspö – Jurmo – Utö ja merimatka
Pärnäisistä Nötön saareen kestä tunnin ja vartin.
Kylässä on puoti, kirkko, entinen
koulu ja muutama talo. Asukkaat,
joita vakituisesti asuu noin kymmenen henkeä, puhuvat kotikielenään
ruotsia, mutta moni osaa tietenkin
myös suomea. Kesäisin väestö moninkertaistuu, kun vanhat nötöläiset ja heidän perillisensä tulevat lomalle. Sataman lähellä niityt avautuvat kallioiden ja talojen välissä,
tosin pikkuiset katajametsiköt rajaavat välillä heleän aurinkoista maisemaa. Rantakallioilla kasvavat monet
jäkälät. Tiet ovat hiekkaisia polkuja
tai vanhoja kärryteitä, jotka välillä
ovatkin silkkaa sileää kalliopintaa.
Nötön pohjoinen osa on kansallispuistoa, jossa voi käyskennellä rauhassa. Saari on pisimmillään 3, 5 kilometrin mittainen.
Äänimaailma on lapsuuden
mummolasta. Kuuluu tuulen suhauksia lehtipuissa, tasaisempaa kohinaa. Kuulen haarapääskyn, lokin ja
lukemattomien lintusten juttelua,
kirkaisuja ja siiveniskuja. Kävellessä
askelten alla ratisee hiekka, läheisellä niityllä sirisee, pirisee, särisee
ja räpättää elokuinen niityn hyönteiskaupunki. Perhoset lepattavat,
sudenkorento surraa, kärpäset pörisevät.
Täällä ei ole autoja, täällä ei ole
valomainoksia - täällä ei ole autoja!
Sähköä on - kaapelit näkyvät ilmajohtoina. Sähkölangalla istuskelee pääskysporukka rupatellen. Kal-

lioille rakennetuissa taloissa on sisävessat tai oikeammin kuivakäymälöitä, mutta nötöläiset suosittelevat ekologisempaa huussia pihanperällä.
Talousvettä säästetään kuivan
kesän kuluessa. Kraanavesi on juomakelpoista, mutta maistuu pikantin ruosteiselta.
Ja ympärillä lainehtii nyt elokuun paahteessa lempeä, lämmin
ja suolainen Suomenlahti.
Asumme torstaista sunnuntaihin Backaron pensionaatissa, Ninan ja Kristerin hoivissa. Kaksikerroksinen punamultainen talo kohoaa kalliolla, josta näköala avautuu
lahdelle. Emäntämme Nina huolehtii asumisen ja elämisen hyvinvoinnista. Tarjolla on päivittäin lounaalla takuutuoreista kaloista valmistettua keittoa, illallisella saamme jopa
samana aamuna pyydettyä kampelaa tai muuta kalaruokaa. Lapsille
toki tehdään tarvittaessa tutumpaa
ruokaa.
Krister-isäntä käy kalassa, pitää
paikat kunnossa ja opastaa saaristolaisen maailmaan.
Pihalla, omassa tarhassaan kaakattavat kanat, joita kukko yrittää
määräillä. Kissa kulkee omistavin
elkein ruohoisella alapihalla. Kauempana, niittyjen takana määkivät
lampaat. Vielä taaempana laiduntavat laiskasti ehdottoman mahtavat
Ylämaan sonnit, joiden sukupuoli ei
jää keneltäkään arvoitukseksi.
Uimaranta avautuu metsikön takaa, saaren koilliskolkassa. Valkoinen hieno hiekka on vedessä peittynyt ahvenruohon ja vaaleanvihreään vesikasvien hetteikköön. Vesi on
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alhaalla, matkaa uimasyvyyteen kertyy useita kymmeniä metrejä. Isommat kirmaavat hetteiköllä ja heittäytyvät puhtaaseen, viileänsuolaiseen
rantaveteen. Pienemmät tyytyvät
kastelemaan varpaansa ja ryhtyvät
massiiviseen näkinkenkien ja kuoriloiden keräilyyn rantahietikolla.
Oliko se tämä reissu – vai toinen
tässä lomapäivien kultaisessa ketjussa, kun vedessä kahlatessamme
joukkomme veljeskaartiin kuuluvat teräväsilmäiset nuorukaiset havaitsevat ja osoittavat meille uljaan
näyn: merikotka, iso lintu, kaartelee
korkealla huikeassa sinessä!
Vaan päivänä muutamana Krister ja perheen kotolomalla oleva
poika ajavat meidät kahdella veneellä Fårön saareen päiväretkelle. Mukana on evästä ja uimavarusteet. Fårön matala hiekkainen poukama nousee kahden saaren välissä. Lämmintä vettä ulottuu aikuisen polveen tai puolireiteen ja jalkojen alla on myötäävä hieno hiekka. Nyt on aika kaivella kirkkaassa
vedessä valkeassa hiekassa näkyviä
ja tuntuvia simpukoita, kotiloita ja
näkinkenkiä.
Aurinko porottaa korkealla, hiljainen lempeä elokuinen tuuli hipaisee ja viilentää. Allamme hehkuu lähes tuskaisen kuuma kallio, johon
täytyy istua kuin saunan lauteille,
varoen.
Kuuluu vain lasten riemuisia kiljahduksia, kun taas oli löytynyt suloinen vaaleanpunainen kierteinen
ehjä kotilo tai suurempi valkoinen
simpukankuori.
Olemme Sokeain lasten Tuki ry:n
rantalomalla, etelässä, Suomessa.
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Kamerat esiin!
Nyt jos koska on aika ryhtyä
lehtikuvaajaksi.

Silmäterä ja silmatera.fi -nettisivut tarvitsevat jatkuvasti kuvia näkövammaisista lapsista leikeissään,
harrastuksissaan ja arkisissa toimissaan. Lähetä meille onnistuneimmat
otoksesi omasta lapsestasi. Syksyn
lehdessä ja nettisivuillamme julkaisemme valokuvakavalkadin parhaista kuvista.
Kuvat voivat olla joko paperikuvia, dioja tai digikuvia. Paperikuvien
tulee olla kehitetty kiiltävälle paperille. Digikuvien resoluutio eli pistetiheys saa olla mahdollisimman suuri, jotta kuvan voi painaa
myös lehteen.
Lähetä vain itse ottamiasi kuvia. Jos naapurin täti tai setä on ottanut hyvän kuvan lapsestasi, häneltä on pyydettävä erikseen lupa kuvan julkaisemiseen. Kuvaa
omaa lastasi; jos kuvassa esiintyy muita, esimerkiksi pihan leikkikavereita, heidän vanhemmiltaan
on pyydettävä lupa julkaisemiseen.
Kaikki saapuneet kuvat
arkistoidaan Silmäterän valokuva-arkistoon ja niitä voidaan
käyttää myöhemmin lehdessä
eri juttujen yhteydessä tai nettisivujen kuvituksena, aina kohdetta kunnioittaen.
Liitä kuvan mukaan omat yhteystietosi, kuvassa näkyvien henkilöiden nimet ja lasten iät sekä
mielellään pieni kuvateksti, joka
kertoo, mitä kuvassa tapahtuu.
Lähetä paperi- ja diakuvat osoitteella: Näkövammaisten Lasten Tuki
ry, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki ja digikuvat osoitteeseen leena.honkanen@silmatera.fi. Syksyn
lehteen ehtivät kuvat, jotka on lähetetty heinäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeenkin kivat kuvat ovat aina tervetulleita!

0
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Osallistu koskettelukirjakilpailuun!
Kansainvälinen Tactus-ryhmä järjestää vuosittain Tactus-kilpailun ja tuottaa palkitusta koskettelukirjasta tai kirjoista kopioita runsain määrin kunkin osallistujamaan näkövammaisten lasten käyttöön.
Suomalaiset koskettelukirjat ovat
menestyneet hyvin Tactus-kilpailussa. Vuonna 2006 suomalaisen Aune
Rintalan kirja Hiiri kissalle räätälinä
voitti kilpailun kulttuuriperintösarjan ja vuosina 2002-2005 suomalainen kirja on palkittu kunniamaininnalla. Oletko sinä seuraava?
Tactus-kilpailu pidetään vuosittain marraskuussa. Kilpailun tuomaristo muodostuu osallistujamaiden
edustajista, joiden joukossa on myös
näkövammaisia henkilöitä. Palkintosumma on 600 euroa.

Mikä on Tactus?
Tactus-ryhmä perustettiin Ranskassa Dijonissa vuonna 1999. Ryhmässä
on mukana näkövammaisten lasten
kuvakirjoista kiinnostuneita henkilöitä, opettajia, kirjastonhoitajia ja
lasten vanhempia.
Ryhmän tavoitteena on tehdä
kansainvälistä yhteistyötä näkövammaisten lasten kosketeltavien
kuvakirjojen tuottamiseksi ja kehittämiseksi.
Tactus-projekti sai vuosina 20022004 tukea EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelmasta monikansallisena yhteistyö-

hankkeena. Muihin tukijoihin kuuluu mm. Ranskan kulttuuriministeriö
ja Dijonin kaupunki. Tactus-projekti jatkaa EU:n rahoittamana vuosina
2005-2008 nimellä Typhlo&Tactus.
Kilpailussa etsitään kirjaa, joka
on tarkoitettu heikkonäköisen tai
sokean 3-12-vuotiaan lapsen käyttöön. Sarjoja on kaksi: kunkin maan
kulttuuriperintöön (esim. suomalaiset kansansadut) liittyvä sarja ja aiheeltaan vapaa sarja. Molemmissa
sarjoissa palkitaan yksi kirja.
Kirjan tekijänoikeudet tulee olla selvät. Kirjan teksti voi perustua
kansansatuun, loruun, runoon tai se
voi olla itse sepitetty tarina.
Painettujen kirjojen tekstin käyttäminen edellyttää luvan kysymistä
alkuperäisen kirjan oikeudenomistajilta.
Kirjassa on oltava kosketeltavia
koholla olevia kuvia. Ne voivat olla
tehtyjä millä menetelmällä tahansa,
leikkaamalla, liimaamalla, ompelemalla, muovikohokuvia jne. Materiaaleina voi olla pahvia, muovia, kangasta, nahkaa, turkista jne.
Kirjaa suunniteltaessa tulee huomioida turvallisuus, kieli ja ulkonäkö.
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Sokealle lapselle turvallisessa kirjassa
ei saa olla mitään lasta vahingoittavia yksityiskohtia tai esineitä, kuten
teräviä, tai irtoavia osia. Materiaalien tulee olla täysin myrkyttömiä.
Kirjan kielen tulee olla hyvää ja
virheetöntä ja lapselle sopivaa. Tekstin on sovelluttava käännettäväksi
muille kielille, esim. aakkosiin pohjautuvat tarinat ja lasten lorut eivät
sovellu käännöksiin. Pienten lasten
ensikirjojen teksti voi olla hyvinkin
lyhyt. Pidemmän tarinan teksti voi
olla liitteenä mukana.
Ulkoasun tulee olla “kirjamainen”. Sivujen sidonnan tulee olla vahva ja sallia sivujen avaamisen
kokonaan levälleen. Jotta kirja pysyy muodossaan, kuvasivujen määrän tulee olla alle kymmenen. Kuvissa tulee olla hyvät ja stimuloivat
värikontrastit heikkonäköisiä lukijoita varten.
Kirjaa on voitava valmistaa sadoin kappalein tai sitä tulee voida
muokata kopioitavaksi.
Lisää tietoa kilpailusta ja säännöt on
luettavissa Celia-kirjaston kotisivulta www.celialib.ﬁ

1

✒ TOVE RUUSKANEN & RIITTA LAAKSO ❑ TOVE RUUSKANEN

Lasten liikunnan iloa

Linda Peltonen Aurinkolahden
koulusta nautti erilaisen koulupäivän annista.
Erilaisen koulupäivän aikana sekä
oppilaat, kouluväki että vanhemmat saivat aimo annoksen uusia
ideoita koululiikuntaan ja vapaa-aikaankin. Kahdeksan näkömonivammaista oppilasta saapui tukijoukkoineen 8.3. Näkövammaisten Keskusliiton toiminta-talo Iirikseen viettämään toimintatäytteistä päivää.
Aamupäivä vietettiin Sporttitorihengessä, jolloin kaikilla oli mahdollisuus kokeilla eri lajeja curlingista
koulugolfiin ja vatsalautaslalomista sokkopingikseen. Oppilaat saivat myös tehdä oman pelivälineen
tee se itse-pisteessä. Päivän aikana oli mahdollista tutustua soveltavan liikunnan apuvälinetoimintaan
(SOLIA), Tevellan ja Malikkeen leikki- ja pelivälineisiin sekä Celia-kirjaston näyttelyyn ja näkövammaisten
apuväline- ja palvelutarjontaan.



Loistavia ideoita koululiikuntaan, eräs opettaja iloitsi. Useimmat
oppilaat innostuivat kaikista lajeista, mutta muutama laji oli selkeästi
kaikkien suosiossa. Moni kokeili curlingia ensimmäistä kertaa elämässä
ja kivien heitto osoittautuikin hauskaksi ajanvietoksi, josta myös vanhemmat ja avustajat innostuivat.
Kunnon kilpailuhenkeäkin saatiin
aikaiseksi kun mm. Linda haastoi äitinsä curling-otteluun. Äiti voitti tällä kertaa, mutta keilapallojen kaadossa Linda oli ylivoimainen.
Linda kiinnostui keilailusta niin
paljon, että haluaa jatkossa kokeilla keilailua urheiluseurassa.
– Tykkäsin kyllä kaikista lajeista ja curling ja keilailu oli hauskaa,
mutta kaikista hauskin laji oli kuitenkin puhallustikka, Linda kertoo
päivän urheilukokeiluista.
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Iltapäivällä osallistujat pääsivät
vielä kokeilemaan judoa tatamilla.
Erilainen koulupäivä oli hauska ja
nimensä mukaisestikin normaalista
poikkeava koulupäivä. Hauskinta koko päivässä oli vaikeasti liikuntavammaisten, pyörätuoleilla liikkuvien lasten innostuneet otteet uusiin koitoksiin sekä onnistumisen ilo. Järjestäjien kannalta oli riemuisaa nähdä, että myös aikuiset osallistuvat lajikokeiluhiin ennakkoluulottomasti.
Tapahtuma rahoitettiin Sokeain Lasten Tukisäätiön myöntämällä toiminta-avustuksella. Järjestelyistä vastasivat Näkövammaisten Keskusliitto, Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Liikuntaa Kaikille Lapsille-hanke (Suomen Invalidien Urheiluliitto, Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ja Näkövammaisten Keskusliitto).

Kunnonhuoneella

on hyvä fiilis
Pääkaupunkiseudun tammikuiset treffit Majalla kunnonhuoneessa sujuivat mukavissa
merkeissä. Perheitä oli mukana
viisi ja Majalta kaksi vetäjää.

- Porukalle jäi kiva fiilis, kertoi tukihenkilö Merja Waris.
- Vaikka lasten ikäjakauma oli
suuri, kaikille löytyi mielekästä tekemistä ja kaikki aistit saivat virikkeitä. Kuntosalilaitteita on kunnonhuoneen kahdessa huoneessa kehitetty niin, että kaikki saavat varmasti kuntoilua kykyjensä mukaan. Pienimmille on pomppuratatyyppinen
tila, jossa voi ryömiä ja kivetä ja kehittää monin tavoin motoriikkaa.
Kuntosali oli isommille pojille hieno juttu. Välillä sai myös pysähtyä ja
rentoutua, mikä sekin on tärkeää.
- Kunnonhuoneessa kaikenlaiset
vammaryhmät on otettu huomioon
ja virikkeitä löytyy kaikille aisteille,
joten kenenkään ei tarvitse jäädä
paitsi tekemistä.
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Nyt oppimaan
Talks-ohjelman
käyttöä!
Oletko kaivannut oppituntia Talksohjelman käyttöön? Nyt voit tilata
DAISY-muodossa olevan äänitteen
kotiisi ja opetella matkapuhelimesi käyttöä Talksilla Leena Siepin ja
Kaisa Penttilän mukana.
Tiedonhallintapalvelu on tuottanut käytännönläheisen itseopiskeluun tarkoitetun äänitteen DAISYmuodossa. Kuuntelija pääsee seuraamaan aitoa opetustilannetta.
Äänitteen avulla saa helposti käsityksen siitä kuinka puhelin ja Talks
toimivat eri tilanteissa. Samanaikaisesti omalla puhelimellaan voi opiskella toimintoja.
Äänitteessä käydään läpi perustoimintoja ja sen kesto on 3 tuntia 14
minuuttia. Äänite on selattavissa
DAISY-laitteella tasoilla 1 ja 2. Oppimateriaali on ilmainen ja sitä voi
tilata Tiedonhallintapalvelun sihteeriltä sähköpostitse osoitteesta sari.
vakevainen@nkl.fi tai puhelimitse
(09) 3960 4023.

Alueleiri
Itä-Suomessa
Itä-Suomen alueleiri järjestetään
Lieksassa Ruunaankoskella 11-12.8
2007. Ohjelmassa koskenlaskua,
erälounas, ulkoilua ja yhdessäoloa.
Majoittuminen mökeissä. Mukaan
mahtuu 4-5 perhettä. Ilmoittautuminen toukokuun loppuun mennessä ja lisätietoja p. 0503419739 Soile
Holopainen.

Musiikki-iloittelua
toukokuisella
Linnanmäellä!
Toukokuun 12. päivänä järjestetään mukava päivä keväisessä Helsingissä koko Suomen näkövammaisille ja heidän oppailleen. Lauantaina keräännytään kaikki Helsinkiin päärautatieaseman edustalle kello 14.00 ja siitä sitten hajaannutaan joko Linnanmäelle tai kaupungille kunkin omien kiinnostusten mukaisesti.
Kello 18 alkaa Linnanmäen Peacock-teatterissa musiikintäyteinen
Da Lintsi -koodi, josta ei taatusti
huumoria ja meininkiä puutu. Lippu teatteriin maksaa perushintaisena 34 euroa, opiskelijalta ja eläkeläiseltä 29 euroa ja alle 12-vuotiailta 25 euroa. Teatteriliput maksetaan
tilille 430921-252408.
Jokainen maksaa itse menonsa, joten mukaan kannattaa varata myös
ruokarahaa ja mahdollisesti myös
lippurahat Linnanmäen laitteita varten. Linnanmäelle näkövammainen
saa oppaan ilmaiseksi, mutta todennäköisesti näin ei kuitenkaan itse teatteriesityksen kohdalla ole.

Tekijät: Leena Sieppi ja Kaisa Penttilä Lukija: Timo Puomio
Oppimateriaalin aiheet:
1. Näppäimistö ja opastustila
2. Esittäytyminen
3. Puheen säätö ja valmiustila
4. Soittaminen ja vastaaminen
5. Osoitekirja ja yhteystiedot
6. Valikko
7. Tekstiviestit
8. Lokitiedot
9. Valmiustilan toimintonäppäimien
muokkaaminen
10. Herätyskellon käyttö
11. Talks asetukset ja hallinta
12. Kellon aika ja hälytysäänet
13. Profiilit
14. Henkilö- tai ryhmäkohtainen
soittoääni
15. Puhelimen ohje
16. Kalenterin käyttö
17. Laskimen käyttö
18. Muistikirjan käyttö
19. Bluetooth-yhteys
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Turussa uusi
aluesihteerin
sijainen
Turussa, Tyksin vastuualueella, aloittaa huhtikuun alussa uusi ts. lasten
aluesihteeri Jatta Auremaa. Jatta
on koulutukseltaan kasvatustieteen
maisteri, sivuaineinaan psykologia ja
erityispedagogiikka. Valmistumisestaan (2003) alkaen hän on työskennellyt Turun yliopistossa lapsuuden
psykososiaalisia ja kognitiivisia syrjäytymispolkuja kartoittavassa tutkimusprojektissa. Vakinainen lasten
aluesihteeri Rilla Aura-Korpi hoitaa
Sokeain Lasten Tuen toiminnanjohtajuutta. Hänen sijaisenaan maaliskuun loppuun asti toiminut Annika
Tyynysniemi jää hoitovapaalle.
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Tietenkin omalta yhdistykseltä kannattaa aina kysäistä avustuksesta
esimerkiksi oppaan suhteen.
Sitovat ilmoittautumiset 29.4.
mennessä joko Heidi Tornille (050
910 5922) tai Antti Rusille (0400
879 820)

Alla olevalla palvelulomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterälehden
tilauksen. Täytä lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaisten Lasten Tuki ry, Hietakummuntie 18,
00700 Helsinki. Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, faxilla (09) 752 4115 tai
sähköpostilla nlt@silmatera.fi. Lomakkeen voi täyttää myös netissä: www.silmatera.fi

PALVELULOMAKE
TILAAN Silmäterä-lehden vuosikerran 26 euroa ______
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
LIITYN JÄSENEKSI 17 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun)
Näkövammaisen lapsen nimi ja syntymäaika:
Jäseneksi liittyvän/vien vanhemman/pien nimet:
Osoite:
Puhelin josta tavoittaa päivisin:
Sähköposti:
LIITYN KANNATUSJÄSENEKSI 34 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun)
Nimi:
Osoite:
Puhelin josta tavoittaa päivisin:
Sähköposti:
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