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Löytyykö oikea työ?
Meille toimistoon tuli keväällä uusi siivooja. Hän on 
huolellinen ja tarkka ja tekee aina kaikki sovitut teh-
tävät ilolla. Nyt suurin osa työstä sujuu ihan yksin, mut-
ta aluksi siivoojamme kanssa kulki toinenkin henkilö, 
työnohjaaja. Hän oli mukana monta viikkoa, koska sii-
voojamme on kehitysvammainen ja tarvitsi paljon har-
joitusta oppiakseen tekemään tehtävänsä oikein.

Näkövammaisten nuorten työkyky ja osaaminen on 
moninaista. Usein kuulee sanottavan, että näkövam-
ma on pelkkä tekninen haitta, ja sopivilla apuvälineil-
lä kaikki työn tekemisen esteet ovat poistettavissa. Tä-
mä ei  kaikissa tapauksissa  pidä paikkaansa.

Omassa arjessamme ja työssämme näemme, että nä-
kövammaisia lapsia ja nuoria samoin kuin näkeviäkin 
on hyvin erilaisia. Monet muut asiat kuin pelkät apuvä-
lineet saattavat vaikuttaa ratkaisevasti työstä suoriutu-
miseen. Koulutus on hyväksi kaikille, mutta pelkkä tut-
kinto ei riitä. Nykyajan työelämä vaatii hyviä sosiaali-
sia taitoja ja kykyä sopeutua alati muuttuviin tilantei-
siin. Hyvät apuvälineet, niiden täydellinen hallinta, it-
senäinen selviytyminen liikkumisesta ja muista askareis-
ta sekä sosiaalinen kompetenssi vuorovaikutustilanteis-
sa ovat aivan välttämättömiä taitoja, jos halutaan ha-
keutua julkisille työmarkkinoille. 

Työrytmi ja työelämän vaatimukset ovat tänä päi-
vänä kovat:, eikä  kaikilla työnantajilla  ole resursseja  
työntekijän jatkuvaan ohjaamiseen. Siksi  julkisin va-
roin toteutettavat tukitoimenpiteet, kuten siivoojamme 
kohdalla henkilökohtainen opastus työtehtäviin, saat-
tavat olla tarpeen. 

Itsenäisen elämän taitoja ja vuorovaikutustaito-
ja opetellaan koko ikä. Kotona opitaan kohteliaisuus- 

ja käyttäytymissään-
nöt ja paljon muuta. 
Kuntoutus, päivähoi-
to ja koulu ovat hyvä-
nä tukena ja velvolli-
sia osaltaan jakamaan 
kasvatustehtävää ko-
tien kanssa. Kaikki tä-
mä tasoittaa tietä in-
tegroitua erilaisiin 
ryhmiin, aikanaan 
myös työyhteisöön.   

Kehitysvamma-
puolella on resursse-
ja etsiä kullekin työ-
hön halukkaalle se 
oikea työ ja antaa sii-
hen riittävän pitkä kä-
destä pitäen -opastus. 
Näkövammapuolel-
la pitäisi olla samoin. 
Realismi on unohdet-
tu, jos uskotaan, että pelkin teknisin taidoin tai tutkin-
nolla on mahdollista sijoittua työelämään. 

Jokainen ihminen on yksilö, jolla on omat vahvuu-
tensa ja omat rajoituksensa. Niistä on lähdettävä, ja ra-
kennettava kullekin omanlaisensa polku elämään. Tai-
vasta ei tarvitse tavoitella, mutta liian vähänkään ei 
saa vaatia. Vain oikein mitoitetut haasteet voivat teh-
dä  onnelliseksi.

Leena Honkanen
toiminnanjohtaja
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Päivähoitoon menon aika  

Päivähoitoon meno on pienelle näkövammaiselle suuri laajennus elämään, ja sen myötä perheelle tulee 
ajankohtaiseksi miettiä eri päivähoitoratkaisuja. Päivähoitomuotoa valittaessa kannattaa ensiksi kes-
kustella lapsen kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa. 

✒ VILJA VAINIO ❑  SARI KARJALAINEN

Päivähoidon toteuttamisvaihtoeh-
toja ovat perhepäivähoito, päiväko-
din erityisryhmä tai tavallinen päivä-
koti. Päivähoitajan voi tietysti pal-
kata myös kotiin yksityisesti, mutta 
tuolloin lapsi ei ole kunnallisen päi-
vähoidon piirissä.  

Perhepäivähoito on usein alle 3-
vuotiaiden lasten ensimmäinen päi-
vähoitomuoto. Perhepäivähoidos-
sa erityistä tukea tarvitseva lapsi on 
yleensä kahden paikalla, jotta päivä-

hoitajalle jäisi riittävästi aikaa näkö-
vammaisen lapsen ohjaamiseen.

Tavallinen lähipäiväkoti soveltuu 
yleensä näkövammaiselle lapselle, 
jolla ei ole muita vaikeita liitännäis-
vammoja. Pitää miettiä onko kodin 
läheisyydessä oleva päiväkoti ken-
ties parempi ratkaisu kuin kaukana 
oleva erityispäiväkoti ja mitä tavoit-
teita päivähoidolle asetetaan. 

Jokaisella lapsella ja perheel-
lä on yksilöllisiä toiveita ja tarpei-

ta, jotka on hyvä tuoda esille päivä-
hoitopaikasta neuvoteltaessa.  Myös 
kullakin kunnalla on omat toimin-
tamallinsa. 

Harkittuja 
ratkaisuja

Näkövammaisten Keskusliiton las-
ten aluesihteeri Riitta Laakson 
mukaan olisi hyvä alkaa selvittää 
eri päivähoitovaihtoehtoja vähin-
tään puoli vuotta ennen päivähoi-
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toon siirtymistä. Lapsen kanssa voi 
käydä tutustumassa mahdollisiin 
päivähoitopaikkoihin etukäteen. 
Myös sairaalan kuntoutusohjaaja 
voi olla aktiivisesti mukana päivä-
hoitoon siirtymisprosessissa. 

- Kun päivähoitopaikka on selvil-
lä, on kuntoutusohjaajalla mahdol-
lisuus perehdyttää henkilökuntaa 
ottamaan vastaan näkövammainen 
lapsi. Mikäli lapsi tarvitsee henkilö-
kohtaista avustajaa, vanhempien on 
hyvä keskustella asiasta ensin kun-
toutusohjaajan kanssa, joka hank-
kii tarvittavat lausunnot avustajan 
tarpeesta päivähoitohakemuksen 
liitteeksi. 

-On tärkeää, että vanhemmat ja 
viranomaiset ovat yksimielisiä avus-
tajan hankkimisesta. Lausunto avus-
tajaa varten tulee yleensä kuntou-
tuksesta vastaavalta lääkäriltä kes-
kussairaalasta. Kunta hankkii ja 
palkkaa avustajan. Avustajan tun-
timäärä määräytyy yleensä lapsen 
päivähoitotuntien mukaan.  Jois-
sakin tapauksissa avustaja voi olla 
myös ryhmäkohtainen. Tärkeää oli-
si saada lapselle pysyvä, koulutettu 
avustaja, jonka tehtävänä on mah-
dollistaa lapsen osallistuminen lap-
siryhmän leikkeihin. Avustajan teh-
tävä on myös ohjata muun päivähoi-
tohenkilökunnan kanssa lasta niissä 
oppimistilanteissa, joissa lapsi tarvit-
see enemmän aikaa omatoimiseen 
suoriutumiseen esim. pukeutumises-
sa ja syömisessä,  Laakso korostaa.

Kuntoutus on osa 
päivähoitoa

Päivähoidon kuntoutussuunnitelma 
tehdään yleensä vasta kun päivähoi-
to on alkanut. 

- On hyvä, että ennen kuntou-
tussuunnitelman tekoa lapsi on saa-
nut tutustua päivähoitopaikkaan-
sa ja henkilökunta on saanut teh-
dä tuttavuutta lapseen. Suunnitel-
ma tehdään yleensä noin kuukau-
den kuluttua hoidon alkamisesta, 
Riitta Laakso kertoo. 

- Suunnitelman teossa apuna voi-
daan käyttää Näkövammaisen lap-
sen varhaiskuntoutusohjelmaa, LA-
KU:a, jonka avulla voidaan lapsen 
kehitystä arvioida eri taitoalueilla ja 
laatia lapsen kehitystasoa vastaavaa 
opetus- ja kuntoutussuunnitelma. 

Tärkeimmiksi päivähoidon ta-
voitteiksi Riitta Laakso mainitsee 
lapsen sosiaalisen kanssakäymisen 
tukemisen sekä omatoimisuustai-
tojen ja itsenäisen liikkumisen ke-
hittämisen. 

- Tavoitteena on, että lapsi pää-
sisi ryhmän tasavertaiseksi jäseneksi 
ja osallistuisi yhteisiin leikkeihin.  Hy-
viä leikkejä tähän tarkoitukseen löy-
tyy esimerkiksi Oo mun kaa! -kirjasta, 
jossa on vinkkejä toimintaan ryhmil-
le, joissa on näkövammainen lapsi.

- Näkövammaisten Keskusliitto 
järjestää päivähoitohenkilökunnal-
le koulutuksia, joissa käydään läpi 
näkövammaisuuteen liittyviä asioi-
ta. Yleensä vakituinen lastenhoita-
ja tai lastentarhanopettaja käy kou-
lutuksen, mutta olisi hyvä, jos avus-
tajakin pääsisi osallistumaan siihen, 
koska myös hänen tehtävänään on 
toteuttaa kuntoutussuunnitelmaan 
kirjattuja tavoitteita jokapäiväisessä 
toiminnassa. 

Tukea ja 
vuorovaikutusta

Riitta Laakso kertoo, että yleisesti 
ottaen lapset ovat saanet hyvät ja 
turvalliset päivähoitopaikat ja koke-
mukset ovat olleet myönteisiä. Tii-
viillä kanssakäymisellä vanhempien 
ja päivähoitohenkilökunnan kes-
ken lapselle taataan mahdollisim-
man hyvät olosuhteet. Mikäli lapsi 
tarvitsee apuvälineitä, keskussairaa-
la arvioi tarpeen ja kustantaa apu-
välineet. Perhe maksaa normaalin 
päivähoitomaksun ja hoitaa kulje-
tukset kodin ja päiväkodin välillä. 
Jos päivähoitomatka on hyvin pit-
kä, siihen on mahdollista saada eril-
listä tukea tai kuljetuksen.

- Vanhempien on hyvä myös 
muistaa, etteivät he ole yksin: am-
matti-ihmiset ovat apuna. Mikäli on-
gelmia jostain syystä tulee, kannat-
taa aina pikimmiten ottaa yhteyttä 
kuntoutusohjaajaan, jonka kanssa 
voi etsiä ratkaisuja.
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Näkövammarekisterin tutkimuspäällikkö, VTM Matti Ojamo käsitte-
lee kahdessa artikkelissaan vammaisuuden teoriaa. Ensimmäisessä 
artikkelissa tarkastellaan vammautumisprosessia ja sen käsitteitä. 
Silmäterä-lehden seuraavassa numerossa julkaistaan toinen artik-
keli, jossa tarkastellaan vammaisuuden mallintamista ja erilaisia 
tapoja ymmärtää vammaisuutta ja pitkäaikaissairautta.

Vammautumisprosessi 
ja sen käsitteet
✒ MATTI OJAMO

Vammaisuus 
käsitteenä

Vammaisuuden historia on yhtä pit-
kä kuin ihmiskunnankin historia. Il-
miö on esiintynyt aina, nimitykset ja 
tähän ryhmään kuuluvien ihmisten 
kohtelu on vain vaihdellut kunkin 
ajan ja kulloisenkin yhteiskunnassa 
vallitsevan arvomaailman mukaises-
ti. Vammaisuuden historiaan tutus-
tuminen ei ole kovin ylentävä koke-
mus. Vammaisia ihmisiä on kohdel-
tu samoin kuin muita heikompiosai-
sia ihmisiä. Kohtelu menneinä aikoi-
na on ollut pääsääntöisesti leimaa-
vaa, julmaa ja eristävää. Vammaiset 
ja pitkäaikaissairaat ovat olleet alis-
tettu ihmisryhmä ja he ovat olleet 
mielivaltaisen kohtelun uhreja.

Vammainen ja vammaisuus ovat 
nykymerkityksessään sanoina nuo-
ria. Tästä syystä niihin liittyvät kä-
sitteet ovat hakeneet vakiintunutta 
ja yksiselitteistä merkitystä. Lainsää-
dännössä ja sitä alemman tasoisis-
sa määräyksissä ja ohjeissa on vam-
maisuuden käsitettä ryhdytty käyt-
tämään vasta 1980-luvulta alkaen.

Aiemmin on käytetty vammai-
suuden sijasta invalidi-sanaa. Sen 
ja siihen liittyvien käsitteiden kään-
tämisyritykset suomenkielelle ovat 
johtaneet varsin kirjavan sanaston 
syntymiseen ja sitä kautta vammai-

suuskäsitteen hämärtymiseen ja se-
koittumiseen. Yleisessä käytössä 
näkyy vieläkin ilmaukset vajaakun-
toisuus, työrajoitteisuus, työkyvyt-
tömyys ja alentunut toimintakyky. 
Kaikki nämä ovat tunnesisällöltään 
negatiivisia ja ilmaisevat jonkin elä-
misen alueen rajoitusta tai puutos-
ta. Niissä korostetaan menetystä ei-
kä kiinnitetä huomiota siihen mitä 
on jäljellä ja miten jäljellä olevaa toi-
mintakykyä voisi parhaiten käyttää. 
Invalidi-sanan tilalle on tullut sana 
vammainen, ja vastaavasti vammai-
suuden käsitteestä on muodostunut 
kokonaiskäsite. Suppeasti käsitetty-
nä vammaisuus kattaa vain liikun-
tavammaiset, aistivammaiset, kehi-
tysvammaiset ja CP-vammaiset. Laa-
jemmin ymmärrettynä samaan jouk-
koon kuuluvat myös sellaiset pitkä-
aikaissairaat, joille sairaus aiheut-
taa toiminnanrajoitteita tai komp-
likaatioita.

Näennäisestä nykyaikaisuudes-
taan huolimatta ei vammainen ter-
min käyttö ole kuitenkaan vaara-
tonta, vaan siihen sisältyy vammais-
ten henkilöiden kannalta ajateltu-
na kielteisiä piilomerkityksiä. Se on 
adjektiivi. Se kuvaa ihmisen ominai-
suutta aivan kuten lihava/laiha, pit-
kä/lyhyt. Se kiinnittää ilmiön ihmi-
seen. Se antaa vaikutelman ikään 

kuin vammaisuus olisi tuon ihmisen 
harteilla, hänen kannettavakseen 
annettu rasite. Vammaisuus on kui-
tenkin selkeästi yhteiskunnallinen 
ilmiö.

Vammaisuuden yksilöllistämisel-
lä onkin pitkä perinne. Menneinä ai-
koina katsottiin, että vamma tai sai-
raus oli seurausta/rangaistus henki-
lön tai hänen esivanhempiensa mo-
raalisista rikkeistä. Vammaisen lap-
sen syntymä oli tästä syystä häpeä 
perheelle ja koko suvulle. Vammai-
suutta selitettiin yksilön vajavaisuu-
della, jota pyrittiin “hoitamaan”, 
jotta henkilöstä saataisiin jälleen 
mahdollisimman “normaali”’. Simo 
Vehmas (2005) toteaakin, että lää-
ketiede ja hoitotiede ovat ottaneet 
vammaisten “hoidon”’ omaksi alu-
eekseen, mikä on johtanut vammai-
suuden medikalisointiin ja lääketie-
teen ylikorostuneeseen asemaan.

Kansainväliset 
vammaisuuden luokitukset 
Vammaisten vuoden 1981 Suomen 
komitean mietinnössä esitettiin 
Maailman Terveysjärjestön WHO:n 
suosittelemille vammaisuuteen liit-
tyville käsitteille suomenkielisiä vas-
tineita. WHO:n (1980) ja em. komi-
tean mukaan vammautumisprosessi 
alkaa sairaudesta, onnettomuudes-
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  Sairauden hoito Kuntoutuminen Vammaisuus

  sairaus, tapaturma, 
  myrkytys, onnettomuus

Ilmiö Vamma (vaurio) Vajaatoiminta Pysyvä haitta

Toimintataso Elin Yksilö Yhteiskunta

Tavoite Vaurioiden  Vajaatoiminnan Täysi osallistuminen
  minimointi kompensointi, 
   sopeutuminen  
   ja tasa-arvo

Tiede Lääketiede Lääketiede 
   ja muita tieteitä Muut  kuin lääketiede

Lähde: Kansainvälisen Vammaisten Vuoden 1981 Suomen komitean mietintö (mukaeltu)

Vammautumisprosessin käsitteitä

ta tai tapaturmasta, joka aiheuttaa 
vamman (vaurion) eli anatomisen 
rakenteen puutoksen tai poikkea-
vuuden. Vammasta johtuvaa rajoi-
tusta tai puutosta jossakin ihmisen 
normaalitoiminnassa kutsutaan va-
jaatoiminnaksi, joka edelleen aihe-
uttaa haitan, joka rajoittaa tai estää 
yksilöä suoriutumasta yhteisötason 
toiminnasta. 

Vammaisuus syntyy vasta vam-
mautuneen ihmisen kohdatessa yh-
teiskunnan vammattomien ehdoilla 
jäsenilleen asettamat vaatimukset. 
Komitean mietintö on ensimmäi-
nen suomalainen dokumentti, jos-
sa vammaisuus erotetaan vammai-
sesta henkilöstä. Yksilöllisestä omi-
naisuudesta tulee yhteiskunnallinen 
ilmiö. Silloin myös ilmiön haitallis-
ten seurausten ratkaisut löytyvät yh-
teiskunnasta, eikä koko vastuuta sä-
lytetä vammaisen ihmisen päälle.

Vammautumisprosessiin liitty-
viä käsitteitä tarkasteltaessa on 
huomattava, että vammautuminen 
yleensä koskee vain yhtä elintä ja 
sitä kautta vain yhtä toimintaa. Yk-
silössä oleva yksi poikkeava piirre 
yleistetään kuitenkin helposti koko 
yksilöä koskevaksi, eikä nähdä, et-
tä sen vaikutus on rajallinen. Yksi-
lön vammaan liitetään helposti mui-
ta epäedullisia ominaisuuksia, jotka 

eivät ole suoraan vammasta johtu-
via. Vammaisten yksilöiden ominai-
suudet määräytyvät aivan samoin 
perustein kuin vammattomallakin 
väestöllä.

Vammaisten henkilöiden syrjivän 
kohtelun taustalla oleville asenteil-
le on varsin tyypillistä, että käsite-
parit vammainen/vammaton ja ter-
ve/sairas sekoitetaan toisiinsa. Vain 
vammautumisprosessin alkuvaihees-
sa voidaan yleensä puhua sairaudes-
ta. Sairauksien hoitaminen on lää-
ketieteen perinteellinen työkenttä. 
Sairauden hoidossa toimenpidetaso-
na on elin. Sairauden akuutin vai-
heen jälkeen yksilö on terve, mikä-
li sairauden parantaminen lääketie-
teen keinoin on ylipäänsä mahdol-
lista ja hoito onnistunut. Osaa saira-
uksista ei voida kokonaan parantaa, 
jolloin henkilölle jää krooninen sai-
raus. Pitkäaikaissairaus on rinnastet-
tavissa vammaisuuteen. Suurin osa 
sairauksista kuitenkin paranee jät-
tämättä vajaatoimintaa mihinkään 
elimeen. Suurin osa vammaisista on 
terveitä.

Monet ajattelevat että vammais-
ten ja pitkäaikaissairaiden työkyky 
on alentunut. Vammaisten työkykyi-
syys/työkyvyttömyys määräytyy kui-
tenkin samoin perustein kuin vam-
mattomillakin. Sairauden hoidon ai-

kana jokainen ihminen on työkyvy-
tön. Kun sairaus on hoidettu, työky-
ky palautuu pääsääntöisesti. Pitkä-
aikaissairaistakin suuri osa on työ-
kykyisiä. Jokaisen henkilön työkyky 
pitää arvioida suhteessa siihen am-
mattiin, johon on saanut koulutuk-
sen. Fyysisiä ponnistuksia vaativissa 
ammateissa työkyvyn rajat tulevat 
nopeammin vastaan, kuin ns. “siis-
teissä sisätöissä” eli toimistoympä-
ristössä tehtävässä työssä.

Mikäli sairauden lääketieteel-
lisen hoitamisen jälkeen henkilöl-
le jää pysyvää vajaatoimintaa, on 
henkilö yleensä terve mutta vam-
mainen. Kuntoutuksen tehtävänä 
on toimintakyvyn palauttaminen 
tai parantaminen. Sairauden hoito 
ja kuntoutus ovat yksilötason tiloja. 
Kuntoutuksessa toimenpidetasona 
on yksilö. Sen sijaan vammaisuus on 
yhteisötason tila ja koskee vammau-
tuneen yksilön osallistumista yhteis-
kunnan toimintoihin. Vammaisuu-
desta syntyvien ongelmien ratkai-
su kuuluu pääasiassa yhteisötasol-
la operoivien tieteiden alaan. Vam-
maisuuden problematiikkaan kuu-
luu esimerkiksi vammaisten henki-
löiden osallistuminen työelämään 
tai koulutukseen, asuminen se-
kä muut osallistumis- ja harrastus-
mahdollisuudet. Ympäristötekijöillä 
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ja yksilöllisillä tekijöillä on huomat-
tava vaikutus vammaisuuden kom-
pensoinnin onnistumiseen.

Vammaisuuden käsitteeseen liit-
tyy sen puhtaimmassa muodossa jat-
kuvuuden tila, joka edellyttää so-
peutumista muuttuneisiin olosuh-
teisiin. Vammaisina voidaan pitää 
vain henkilöitä, joilla on jatkuva ja 
mahdollisesti pysyvä vajaatoiminta 
ja siitä aiheutuva pysyvä haitta yh-
teisötason toiminnassa. Ohimenevä 
haitta ei vaikuta yksilön tulevaisuu-
teen asennoitumiseen samalla ta-
voin kuin pysyvä haitta. Tämä kos-
kee myös pitkäaikaissairaita.

Edellä kuvallun luokittelun poh-
jana ollut WHO:n ns. ICIDH-luokitus 
on kuitenkin kohdannut kritiikkiä ja 
sen käyttö on jäänyt vähäiseksi. Klii-
nisen käyttöönoton esteenä on ollut 
sen vaikeaselkoisuus. Lisäksi vam-
maiset henkilöt ovat kritisoineet si-
tä koska se liittää heihin epäedul-
lisia määreitä ja leimaa vammaiset 
ihmiset. Parhaiten ICIDH-määritte-
ly ja luokittelu onkin soveltunut so-
siaalista vammaisuus- ja kuntoutus-
mallia koskeneeseen keskusteluun, 
alan ammattikoulutukseen, tutki-
muksiin ja sosiaali- ja terveyshallin-
non tarpeisiin.

ICIDH-kehittämistyön tulokse-
na on syntynyt ICF, joka Suomes-
sa tunnetaan nimellä “Toimintaky-
vyn, toimintarajoitteiden ja terve-
yden kansainvälinen luokitus”. Ta-
voitteena on ollut luoda universaa-
li toimintakykyyn perustuva luokit-
telu, joka ei olekaan kaksijakoinen 
tyyliin: vammainen/ei-vammainen, 
vaan jossa toimintakyky ymmärre-
tään jatkumona. Yksilön toiminta-
kyky muotoutuu henkilön, tervey-
dentilan ja toimintaympäristön väli-
sistä suhteista (interaktiivisuus). Kun 
ICIDH luokitteli sairauksia, luokitte-
lee ICF toimintakykyä. 

ICF-luokituksen osa-alueet ovat 
vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. 

Terveydentilan häiriöt tai tauti vai-
kuttavat ruumiin ja kehon toimin-
toihin ja rakenteisiin, suorituksiin 
sekä osallistumiseen yhteiskunnan 
toimintoihin. Ruumiin ja kehon toi-
minnoilla ja rakenteilla on myös 
suora yhteys suorituksiin, jotka vai-
kuttavat osallistumiseen. Samanai-
kaisesti ympäristö- ja yksilötekijät 
vaikuttavat taustalla vuorovaiku-
tusketjun eri osiin.

ICF:n taustalla on ollut tavoite 
muuttaa käytössä olevat toiminta-
kykyä kuvaavan sanaston negatiivi-
set ilmaisut positiivisiksi. Ei koroste-
ta sitä, mikä puuttuu, vaan sitä, mi-
kä on jäljellä. Ei puhuta siitä mitä 
ei voi suorittaa, vaan puhutaan siitä 
millä tavoin toiminnot voidaan suo-
rittaa henkilön toimintakyvyn rajoit-
teet huomioiden. Elimellisen vauri-
on vaikutus ei ole irrallaan ympä-
ristöstä, vaan yhteiskunnallisilla te-
kijöillä on merkitystä siinä, miten 
vamma vaikuttaa ihmisen elämään. 
Malli tunnustaa yksilöllisten tekijöi-
den suuren merkityksen.

Näkövammaisuuden 
määrittely ja luokittelu

Edellä todettiin, että yhteiskunta on 
rakennettu vammattomien ehdoilla 
toimivaksi. Vammaisten huomioimi-
nen on toistaiseksi tapahtunut eril-
lisratkaisuilla. Tavoitteena pitää ol-
la että yhteiskunta rakennetaan kai-
kille sopivaksi, eikä erillisratkaisuja 
tarvitse tehdä. Erillisryhmään kuu-
luminen on aina yksilöä leimaavaa-
ja erottelevaa. 

Vammaisuuden ja näkövammai-
suuden määritteleminen riippuu yh-
teiskunnan arvomaailmasta ja yh-
teisön jäsenilleen asettamista vaa-
timuksista. Vammaisuus on yksilön 
suorituskyvyn ja yhteiskunnan vaati-
musten välistä ristiriitaa. Näkövam-
maisuuden raja riippuu siten siitä, 
minkälaista näkökykyä yhteiskunta 
edellyttää jäseniltään. Esimerkik-

si erilaisten visuaalisten opasteiden 
käytön lisääminen lisää näkövam-
maisuutta, koska kaikki eivät pysty 
vastaanottamaan visuaalista tietoa. 
Myös automaattien lisääntyvä käyt-
tö vaikeuttaa näkövammaisten asi-
oimista varsinkin jos samalla vähen-
netään asiakaspalvelua. 

Näkövammaisena pidetään hen-
kilöä, jolla on näkökyvyn alentumi-
sesta johtuen huomattavaa haittaa 
jokapäiväisissä toiminnoissaan.

Tämä on laajin, selkein ja yksin-
kertaisin näkövammaisuuden määri-
telmä. Vamman aiheuttamaan hait-
taan vaikuttavat monet tekijät, mm. 
vammautumisikä, vamman kesto, 
henkilön psyykkinen sopeutumis-
kyky ja uusien asioiden omaksumis-
kyky. Siihen vaikuttavat myös henki-
lön elämäntapa ja hänen tehtävien-
sä näkökyvylle asettamat vaatimuk-
set, samoin ympäristöolosuhteiden 
ja yksilön oman toimintakyvyn vä-
linen mahdollinen epäsuhta. Hen-
kilön sosioekonominen asema vai-
kuttaa voimakkaasti vamman aihe-
uttamien hankaluuksien kompen-
sointiin. Toimihenkilöammateissa 
työskentelevillä on helpompaa kuin 
perinteisissä työläisammateissa työs-
kentelevillä, varakkailla on parem-
pi valikoima työkaluja käytettävissä 
kuin köyhillä. Hyvät sosiaaliset ver-
kostot omaava henkilö pärjää pa-
remmin kuin yksinäinen ihminen.

Yksilön näkökyky voidaan esittää 
jatkumona, jonka toisessa päässä on 
täydellinen tarkka näkö kaikissa olo-
suhteissa ja toisessa päässä täydelli-
nen sokeus (valon tajun puute). Nä-
kövammaisuuden määrittely on so-
pimuksenvaraista; on vain päätetty, 
mihin kohtaan jatkumoa vedetään 
viiva, jossa näkövammaisuus alkaa, 
ja missä kohdassa heikkonäköisyys 
on jo sokeutta. Näkövammaisena 
ei pidetä henkilöä, jonka näön hei-
kentymisestä aiheutuneet haitat voi-
daan korjata silmä- tai piilolaseilla.

Vammautumisprosessi ja sen käsitteet
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Judo on kamppailulaji, jossa teh-
dään heittoja, jalkapyyhkäisyjä ja 
sidontoja. Judo jakautuu mattoju-
doon ja pystyjudoon. Judossa teh-
dään myös käsilukkoja ja kuristus-
otteita, mutta lapset eivät tee niitä, 
eivätkä kuntojudokat. Judoon tar-
vitaan erilliset vaatteet, judotak-
ki, judohousut ja judovyö, vyön vä-
ri muuttuu mitä pidemmälle judos-
sa pääsee. Judoa voi harrastaa sekä 
kilpailu- että kuntoilumielessä. 

Teemu Kuusisto aloitti judon ala-
asteen viimeisillä luokilla 11-12 vuo-
den ikäisenä. Hän aloitti judon pää-
asiassa kunnon kohentamisen vuok-
si. Aluksi hänellä ei ollut tavoittee-
naan kilpailla, vaan käydä kokeile-
massa, miltä judo vaikuttaa. Teemun 
silloinen ryhmä jäi ”pieneksi”, sillä 
vastustajat olivat häntä pienempiä, 
ja judo kävi tylsäksi. Hän päätti vaih-
taa ryhmää ja päätyi sitten Meido- 
Kaniin. Kun Teemu suoritti keltaisen 
vyön, hänellä oli alkuinnostus laan-
tunut. Meido-Kanin harjoituksissa 

hän kävi aluksi kerran viikossa, ja 
siellä innostus alkoi palata. 

Nykyään Teemu on kilpajudo-
ka, koska ”kilpaileminen on jännit-
tävää, judoa saa tehdä tosissaan, vi-
hollinen pitää ”niitata”, ellei halua 
löytää itseään lattiasta”, Teemu sa-
noo, mutta tulevaisuuden tavoit-
teista hän ei vielä ole varma. 

Teemun mielestä judossa mikään 
alue ei ole helpompi tai vaikeampi. 
Välillä on päiviä, jolloin ei suju ja vä-
lillä kaikki tuntuu helpolta. 

Teemu harrastaa kilpajudoa ja 
minä, Tuike,  harrastan kuntojudoa.  
Olen sitä mieltä, että judon kontak-
tin avulla oppii itselliseksi ja osaa ol-
la hyvin myös sanallisessa kontaktis-
sa. Kehon hallitseminen on tärkeää 
siinä mielessä, että judon myötä tu-
lee vankemmaksi, kukaan ei tule hel-
posti häiritsemään esimerkiksi kau-
pungilla. Omat tarpeet tulevat siis 
enemmän näkyviin. Judossa kiukku 
purkautuu ulospäin kovakouraisi-
na otteina. Jos on vaikka jokin ikävä 

 Judoa tehdään tosissaan, mutta ei totisesti, ilo kuuluu myös kamppai-
lulajiin. Teemu Kuusisto pitää Tuike Merisaarta kesa gatame-sidonnas-

sa, josta harrastajat aloittavat sidontojen opettelun. Bobby Savikko 
ohjaa harjoitusta.

Judo 

muisto, minkä haluaa heittää pois tai 
pyyhkäistä, sen voi tehdä konkreetti-
sesti judossa vastustajan kanssa. 

Meido-Kanissa on hyvä mahdol-
lisuus judota kaikenikäisten ja eri su-
kupuolta olevien ihmisten, myös nä-
kevien kanssa. Tämä on mielestäni 
arvokasta, sillä Suomessa puhutaan 
usein vain ”vertaisryhmistä”. Judon 
avulla huomaa, että kaikki ihmiset 
ovat yhtä arvokkaita ja kaikilla voi 
olla sama aaltopituus, jos noudattaa 
judon hillittyä keskittyneisyyttä. 

Judossa on kaksi tekniikkamuo-
toa: mattojudo ja pystyjudo. Itse pi-
dän paljon enemmän mattojudos-
ta, sillä siinä voi käyttää mielikuvi-
tusta ja sen tekemistä voi jäsentää 
helposti mielessään. Pystytekniikois-
sa tehdään samaa liikettä pitkään ja 
sen liikkeet eivät ole yhtä mielikuvi-
tuksellisia kuin mattojudon. Judo on 
kokonaisuudessaan mielestäni mie-
lenkiintoinen laji, sillä siinä pääsee 
tutustumaan itseensä ja omiin vah-
vuuksiinsa.

✒ TUIKE MERISAARI & TEEMU KUUSISTO  ❑  ANNE MERISAARI 

on vapauden laji
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Miksi aloitit sovelletun judon?
Kun Marita [Kokkonen] oli näkövammaisten liikunta-
kerhossa opettamassa sitä niin sitten kiinnostuin, ja ru-
pesin ottamaan selvää, missä sitä voisi harrastaa.

Mitä teette harjoituksissa?
Aluksi aina mennään lattialle istumaan, jolloin Marita 
sanoo  että mokuso. Silloin suljetaan silmät ja ollaan 
hiljaa, siis rauhoitutaan. Ja sitten hän sanoo että mo-
kuso jame, jolloin saa taas avata silmät. Ne mokuso ja 
mokuso jame ovat japania, ja jame tarkoittaa että seis 
ja se lausutaan ihan samalla tavalla kun kirjoitetaan. 
Sitten otetaan joku mukava leikki esimerkiksi viivahip-
pa. Ja sitten harjoitukset jatkuvat judon merkeissä, siis 
niin kuin sidontojen ja heittojen. Judossa ei ole potku-
ja niin kuin karatessa. 

Mistä pidät judossa eniten?
No eniten pidän varmaan siitä, kun saan tehdä sidon-
nan jollekin toiselle. Se on mielestäni mukavaa.

Mikä judossa tuntuu haasteelliselta?
No se on vähän hankalaa päästä toisen sidonnasta pois, 
mutta niinhän se voi olla vähän kaikilla. Mutta kyllä siihen 
varmaan tulee sitten voimaa, kun kasvaa isommaksi.

Millaisia tavoitteita sinulla on judossa?
No yritän päästä huippuharrastajaksi, se on ainakin haa-
veena.

Hauskinta

Sovelletun judon harrastaja, helsinkiläinen Klaus 
Frick kertoo harrastuksestaan

✒ ANNE MERISAARI & KLAUS FRICK  ❑  ANNE MERISAARI 

on harjoitella sidontoja
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Klausin judosanasto

Sidonta: Mennään toisen päälle poikittain ja piste-
tään toinen käsi sidottavan ihmisen kainaloon.

Heitto: Se toinen ihminen on silta-asennossa siis vä-
hän niin kuin että pistää kädetkin maahan jalkojen 
lisäksi, ja sitten toinen ottaa sen kainalosta kiinni 
toisella kädellä ja se siltana oleva heittää sen toisen 
oman selkänsä yli toiselle puolelle.

Ukemi: Ukemin voi tehdä taaksepäin, jommalle 
kummalle sivulle tai eteempäin. Taaksepäin ukemissa 
mennään ensin hitaasti kyykkyyn, sitten kaadutaan 
taaksepäin ja lyödään molemmilla käsillä tatamiin.
Huom: Jalkojen pitää nousta ilmaan, eikä pää saa 
osua tatamiin.

Tatami: patja, jonka päällä judoa ollaan.

Tässä selvennyksiä lukijoille. Huom! Sidontoja ja heit-
toja on vielä paljon paljon muunlaisiakin nämä oli-
vat vain esimerkkejä!

Vas. Klaus Frick ottaa Marita Kokkosen sidontaan 
Tikkurilan Judokoiden harjoituksissa

Judo on japanilainen kamppailulaji, joka perus-
tuu vastustajan voiman hyödyntämiseen. 

Japaninkielen sanat ju do tarkoittavat pehmeää tie-
tä. Judossa ”pehmeä voi hallita kovaa”. Vastustajan 
hyökkäykseen ei siis vastata omalla voimalla, vaan 
muuttamalla vastustajan liikkeen suunta ja voima 
itsen ohi. Tämä voidaan tehdä esim. astumalla halli-
tusti sivuun vastustajan liikkeen edestä. Samalla tar-
tutaan kiinni vastustajan judogiin eli judotakkiin  ja 
kannatellaan vastustajaa niin, ettei hän putoa hal-
litsemattomasti judomattoon eli tatamiin oman liik-
keensä voimasta. Kaatumisesta kuuluva kova ääni tu-
lee siitä, että judokat ovat opetelleet lyömään kädel-
lään mattoon vaimentaakseen putoamista.  

Kamppaileminen tarkoittaa judossa sääntöjen 
mukaista kamppailua tilanteen hallinnasta, se ei tar-
koita väkivaltaa tai satuttamista. Ihmisten keskinäi-
nen kunnioitus on judon liikkeissä, säännöissä ja lajin 
sallimassa käyttäytymisessä sisään rakennettuna.

Judossa rakennetaan fyysistä kuntoa ja henkistä 
luottamusta omaan itseen. Siinä kasvatetaan luon-
netta, kestävyyttä ja sinnikkyyttä. Judo on yksilölaji, 
jota ei voi harjoitella yksin. Se kasvattaa väistämät-
tä myös sosiaalisuutta, kun toinen ihminen on aina 
otettava huomioon. Kiusaajan kanssa ei kukaan suos-
tu harjoittelemaan.

Suomen ainoa näkövammaisjudon valmentaja 
Juha Vainio sanoo harjoittelun etenemisestä: ”En-
sin opetellaan kaatumaan, sitten opetellaan pysy-
mään pystyssä, ja vasta sen jälkeen aletaan harjoi-
tella vastustajan heittämistä.” Juha jatkaa: ”Judon 
voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa, kaikki ovat ter-
vetulleita, ja hyötyvät joka tapauksessa harjoittelus-
ta, vaikka harrastaminen ei jatkuisikaan kovin kau-
aa.” Juhan vetämissä judoryhmissä toteutuu inkluu-
sio parhaimmillaan: kaikenikäiset näkevät ja näkö-
vammaiset ihmiset harjoittelevat yhdessä, ilman hä-
linää siitä, kuka on mitäkin. Kerran viikossa on myös 
erityisesti näkövammaisille ihmisille tarkoitetut har-
joitukset.

Maailmalla judo on yksi nopeimmin kasvavista 
näkövammaisurheilulajeista, koska sen hyödyt näky-
vät jo lyhyen harjoittelun jälkeen judokan ryhdissä, 
liikkumisen varmuutena, itseluottamuksen lisäänty-
misenä ja kunnioittavana käyttäytymisenä muita ih-
misiä kohtaan.

Näkövammaisjudon yhteystiedot: 
Juha Vainio, Paralympiakomitean lajivalmentaja, bu-
doseura Meido-Kan, Helsinki
juha.vainio@hel.fi  gsm 050-3382677 
Koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen
www.judoliitto.fi

Lyhyesti judosta

Alh. Judossa aikuinen ohjaaja on koko ajan tatamil-
la, harjoittelee judokoiden kanssa ja ohjaa liikettä 
oikeaan suuntaan. Tuike Merisaari harjoittelee Tee-
mu Kuusiston kanssa kata gatame-sidontaa, Bobby 

Savikko ohjaa.
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Näkövammaisen kolmasluokkalaisen Pau-
liinan isä, Arto Hippula, naulasi Silmäterän 
sivuille kymmenen teesiä lapsen oikeudesta 
oppia. 

Oikeus tietoon 

✒ & ❑  ARTO HIPPULA 

1.Luku- ja kirjoitustaito on jokaisen lapsen perus-
oikeus. 
Näkövammaisen lapsen lähtökohdat omaehtoiseen op-
pimiseen ovat huonot, koska hän elää vain sen tiedon 
varassa, mitä saa muilta ihmisiltä tai mihin omat kädet 
yltävät koskemaan. Luku- ja kirjoitustaito tarjoavat hä-
nelle tärkeimmän ja lähes ainoan väylän syvempään 
omaehtoiseen oppimiseen ja ymmärtämiseen. 

Joskus tuntuu siltä, että aikuiset, jotka tekevät näkö-
vammaisten lasten oppimista koskevia päätöksiä, unoh-
tavat lapsen oikeuden omaehtoiseen oppimiseen. Ku-
ka hyväksyy pimeän huoneen, jonne tulee pienen rei-
än kautta tietoa siitä, mitä ulkomaailmassa tapahtuu? 
Kenellä on oikeus rajata ja määrittää se, millä ehdoil-
la lapsi saa oppia? Eikö olisi tärkeää hyödyntää kaikki 
mahdollisuudet?

2. Se että lapsi ei näe tekstejä kaikkialla ympäril-
lään voi vaikuttaa luontaiseen  kiinnostukseen lu-
kemista ja kirjoittamista kohtaan. 
Näkövammaisen lapsen lukemaan oppimisen motivaa-
tio perustuu vain siihen, mitä tietoa lapsi saa lukemisen 
ja kirjoittamisen merkityksestä. Jos oppimiselle on estei-
tä, lapsen voi olla vaikeaa kiinnostua näistä taidoista. 
Lapsen ympäristön tehtävä on poistaa nämä esteet. Tä-
mä asia ei voi olla pelkästään vanhempien vastuulla!

3. Pisteiden lukeminen ja kirjoittaminen on mo-
nimutkainen taito, siksi niiden oppimiseen tarvi-
taan enemmän aikaa ja harjoitusta kuin visuaali-
seen oppimiseen. 
Lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen on näkövam-
maiselle lapselle todennäköisesti vaikeampaa kuin nä-
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kevälle lapselle. Näkövammaisille lapsille olisi annetta-
va enemmän vuosia lukemisen ja kirjoittamisen oppi-
miseen, jotta heille voitaisiin turvata sama taitojen taso 
kuin näkeville lapsille. Tästä syystä heidän tulisi päästä 
varhaisemmassa vaiheessa oppimaan näitä taitoja. Tai-
tojen harjoittelu on hyvin rajallisen pistemateriaalimää-
rän varassa verrattuna näkevän lapsen saamaan infor-
maatioon ja oppimistilaisuuksiin. 

4.Teknologian tarkoitus on poistaa esteitä oppi-
miselta ja tiedon saannilta. 
Tällä hetkellä välineet asettavat rajoitteita lukemista 
ja kirjoittamista opettelevan lapsen iän suhteen. Puhu-
taan pistekirjoituskoneen käytön edellyttämästä sor-
mien käytön eriyttämisestä ja riittävästä voimasta, ei-
kä myönnetä sitä tosiasiaa, että väline on liian raskas 
pienelle lapselle. Näin sopivan välineen puute estää las-
ta oppimasta. 

Teknologian hyödyntämisellä pitäisi mahdollistaa 
taitojen oppiminen ja harjoittelu juuri silloin kun lap-
si alkaa kiinnostua oppimisesta. Usein kiinnostus luke-
mista ja kirjoittamista kohtaan tulee esiin jo 3 - 4:n vuo-
den iässä. Tämä kausi pitää voida hyödyntää. Siksi on 
tärkeää että oppimista tukeva teknologia on saatavil-
la mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eli heti kun 
lapsi voi hyötyä siitä. Välineisiin vaikuttavien ihmisten 
tulee seurata teknologian kehitystä ja hyödyntää uu-
sia tuotteita mahdollisimman nopeasti. 

Oman lapsemme osalta saimme taistella kohtalaises-
ti, ennekuin saimme hänelle pistekirjoituskoneen eska-
riin. Tyttö, koska tiesi saavansa koneen, jota hän kovas-
ti halusi, opettelikin eskaria edeltävänä kesänä pisteitä 
ahkerasti. Kesäloma-aamuna jos toisenakin hän ilmoitti 
opettelevansa pisteitä “tämän päivän” ja kuljeskeli sit-
ten pistevihko kädessään koko päivän niitä opetellen. 
Toisen kouluvuoden jälkeen opettaja totesi, että kou-
luvuosi olisi ollut todella vaikeaa vielä läpi ilman hyviä 
pisteluku- ja kirjoitustaitoja. 

Siis kertauksena: ennen eskaria lapsi opetteli pis-
teet. Eskarissa hän opetteli pistetekstin lukemisen ja kir-
joittamisen. 1. luokalla hän oppi kirjoittamaan ja luke-
maan pisteitä sujuvasti. Tämän ansiosta hän pysyi ope-
tuksessa muiden mukana 2. luokalla tasavertaisesti. Tä-
mä aika kului vaikka tyttö on fiksu ja todella innokas ja 
nopea oppimaan, eikä oppimisvaikeuksista ole tietoa-
kaan. Missä rämpivät ne, jotka pääsevät käyttämään 
kirjoituskonetta vasta ekaluokalla? Nämä oppimisvai-
heet olisi voinut käydä läpi jo paljon aiemmin, koska 
koulussa näkövammaiselle lapselle on muutakin vai-
keasti opittavaa. Näkevät alle kouluikäiset saavat op-
pia lukemaan ja kirjoittamaan, miksi se estetään näkö-
vammaiselta lapselta?  

5. Perusopetuslain 31§ mukaan oppijalle on han-
kittava ne välineet, jotka tukevat samanvertais-
ta oppimista muiden oppilaiden kanssa. 
Koulussa kaikkien teknologisten apuvälineiden han-
kinta tuntuu käyvän vaikeaksi. Kaupungin tai kunnan 

koulutoimella on kuitenkin velvollisuus hankkia kaikki 
ne välineet, joilla oppimista voidaan tukea. Lääninhal-
litus valvoo että kuntien ja kaupunkien hallinto nou-
dattaa lakia, sekä määrittää sen, miten lakia tulkitaan. 
Olen useasti keskustellut Länsi-Suomen Lääninhallituk-
sen kanssa apuvälineasioista ja vastaus on joka kerran 
ollut sama. Asioiden on kuljettava lakia noudattaen. 

Käytännössä apuvälineet kirjataan HOJKS-doku-
menttiin, ja se sitoo kouluhallintoa. Jos dokumentis-
ta ei tule sellainen että vanhemmat voivat todeta sen 
tarjoavan ne apuvälineet, joita tarvitaan, ei missään ta-
pauksessa kannata allekirjoittaa sitä, vaan tehdä ensin 
oikaisupyyntö ja jos se ei auta, valitus Lääninhallituk-
selle. Tukea pitäisi löytyä sieltä siten, että asia hoituu 
lain mukaisesti oikein. Kaupunkien ja koulujen hallin-
tojen kuuluu tietää apuvälineistä, mutta niihin ei voi 
luottaa. Välineiden hankinnan suhteen tuntuu unoh-
tuvan se tosiasia että ne tukevat oppimista ja opetus-
ta. Jos ne ovat olemassa, niiden mahdollistama tuki on 
saatavilla, jos välineitä ei ole, ei ole tukea. Ensimmäi-
nen vaihtoehto on varmasti parempi vaihtoehto kai-
kille osapuolille.

Esimerkkejä oikeasta hankinnasta on myös olemas-
sa. Saimme hankituksi 2. luokkalaisellemme täysin oi-
kealla tavalla tietokoneen kaikkine välineineen, joihin 
kuuluu pienen kannettavan koneen lisäksi ruudun-
lukuohjelma, puhesynteesiohjelma, pistenäyttö, hiiri 
(avustajaa varten), laserprintteri (opettajalle printtaus), 
muistitikku,  skanneri sekä kuvasta tekstiksi tulkintaoh-
jelma. Koulutoimi hankki paketin Tampereella syksyk-
si juuri ennen 2. luokan alkua. Paras tilanne olisi ollut 
koneen saanti keväällä, jolloin lapsi olisi ehtinyt tutus-
tua koneeseensa jo kesän aikana. 

6. Opettajan, avustajan, vanhempien ja lapsen it-
sensä on saatava riittävä tietokoneen käyttökou-
lutus. 
Koneen käyttö apuvälineenä edellyttää sen hallintaa 
sekä siihen liitettyjen muiden välineiden hallintaa. Ai-
kuisten osaamattomuus ei voi olla peruste välineiden 
hankinnan peruuttamiselle. Näiden opetteluun tulee 
varata tarvittava aika ja taloudelliset resurssit osana vä-
lineiden hankintaa. 

7. Tietokoneen käytön oppiminen varhaisessa vai-
heessa tukee kaikkea tiedon ymmärtämiseen, op-
pimiseen ja käsittelyyn liittyvää toimintaa, millä 
on ensiarvoisen tärkeä merkitys nyky-yhteiskun-
nassa ja erityisesti tulevaisuudessa, missä lapsem-
me elävät meidän jälkeemme. 
Tietokoneen käytön oppiminen varhain on ensiarvoisen 
tärkeää. Näkevillä lapsilla tehdyissä kansainvälisissä tut-
kimuksissa on havaittu, että tietokonetaitojen oppimi-
nen aikaisin parantaa koulumenestystä ja lisää lapsen 
tietoa ympäröivästä maailmasta merkittävästi. Usein 
unohtuu se että jokaisella lapsella on paljon oppimista 
ja myös suuri omaehtoisen oppimisen tarve, tämä kos-
kee myös näkövammaista lasta.
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Tietokone on erityisen tärkeä näkövammaiselle 
lapselle, koska se on käytännössä anoa väline, joka 
voi tukea häntä tasavertaisena oppijana muiden ih-
misten kanssa ympäröivän maailman ymmärtämises-
sä. Jo tällä hetkellä ja varsinkin tulevaisuudessa on 
mahdollista vain tietokoneen avulla saada riittävästi 
tärkeää tietoa omaehtoisesti, eikä vain toisten apuun 
turvautuen. Tietoyhteiskunnassa jo nyt henkilöt, jotka 
eivät osaa käyttää tietokoneita, ovat selvästi eri ase-
massa tiedon saannin ja käsittelyn suhteen kuin nii-
tä käyttävät. 

8. Tietokoneen käyttö ja kirjoittaen viestiminen 
eivät estä sosiaalista kehitystä. 
Usein kuulee ammatti-ihmisten kritisoivan tietokoneen 
käyttöönottamista, koska he arvelevat sen vievän mah-
dollisuuksia sosiaaliselta kehittymiseltä. Nykymaailmas-
sa tietokone pikemminkin laajentaa merkittävästi eri-
tyisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia tasaver-
taisiin sosiaalisisiin suhteisiin enemmän kuin mikään toi-
nen tekijä. Kirjoittaen viestiminen on erittäin tärkeä so-
siaalinen taito, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. 

9. Pistetulostin on välttämätön apuväline. 
Ensimmäisen ja varsinkin toisen lukuvuoden aikana 
olemme huomanneet sen, että koululainen on todella 
täysin pistemateriaalin varassa, ja että tämä materiaa-
li on hyvin rajallista. Vaikka koulukirjat tulevatkin val-
miina, tarvitaan koulussa paljon muuta välttämätöntä. 
Materiaali ei synny itsestään, vaan se on jonkun, käy-
tännössä avustajan valmistettava. Pistekirjoituskone ei 
ole näppärä väline useiden sivujen kirjoittamiselle. Li-
sämateriaalin kirjoittaminen mekaanisella (Perkins) pis-
tekoneella on raskasta, ja useimmiten avustajille ei ole 
varattu resursseja tähän riittävästi.

Tulostimella opettaja voi suoraan tulostaa lisämate-
riaalit oppilaalle. Näiden rinnalla oppilaan omien ma-
teriaalien tuottaminen ja tulostus itse luettaviksi osa-
na tietokoneen käyttöä on tärkeää. 

Tämän hetken pistekirjoittimet eivät ole kalliita apu-
välineitä, kunnollisen kirjoittimen hankintahinta on al-
le 4000 euroa ja kirjoittimen käyttöikä on 10 - 15 vuot-
ta. Kirjoittimen avulla koululainen voi itse tulostaa it-
selleen sellaisia materiaaleja kuin 

haluaa, joko itse tietokoneella kirjoitettuja tai vaik-
ka Internetistä haettuja. Näin lähestytään tilannetta, 
joka on muille koululaisille itsestään selvää: voit lukea 
mitä haluat ja missä haluat ja saat kaiken tarvitsemasi 
materiaalin opettajalta koulussa. 

Tietokonetta ja pistenäyttöä ei voi kuljettaa aina 
mukanaan esimerkiksi automatkoilla, vaan käteväm-
pää on tulostaa itselleen lukemista mukaan, näin sääs-
tetään konetta haavereilta. 

10. On tärkeää tajuta se, että lapsemme elävät 
aikuisina täysin erilaisessa maailmassa kuin mi-
tä tällä hetkellä voimme ymmärtää. 
Tietoteknologian laajamittainen käyttöönotto lähes vas-
taa kynän keksimistä. Se lisää informaation tarjontaa rä-
jähdysmäisesti, mikä onkin huomattu. Tästä johtuen in-
formaation oikean ymmärtämisen ja tulkinnan tärkeys 
kasvaa, lasten on siis opittava ymmärtämään enemmän 
tiedosta. Tieto tavoitetaan vain teknologian avulla. Ne, 
jotka eivät osaa käyttää sitä, ovat vaarassa syrjäytyä. Ver-
ratkaapa vaikkapa puhelimen käytön muutosta viimeis-
ten 20 vuoden aikana. Syrjäytymisen vaikutukset ihmis-
ten elämään tulevaisuudessa ovat todennäköisesti huo-
mattavasti dramaattisemmat, kuin tällä hetkellä. 

Teknologia avaa tulevaisuudessa uusia mahdolli-
suuksia, jotka parantavat tuntuvasti vammaisten ih-
misten tasavertaisuutta yhteiskunnassa. Vaikka laitteet 
ovat olleet jo pitkään käytössä, ne eivät silti ole vielä ke-
hittyneet helppokäyttöisiksi. Tietokoneen käyttö vaatii 
edelleen pitkää opettelua. Ennen seuraavaa ratkaisevaa 
kehitysvaihetta lapsemme kasvavat ja heidän on kyet-
tävä käyttämään tämänhetkistä teknologiaa. 

Mietitäänkö, millaisen haluamme omien lastemme 
tulevaisuuden olevan. 
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Jokainen vanhempi miettii lastensa tulevaisuutta ja ai-
kuisuutta ainakin silloin tällöin. Sitä, miten lapsensa saa 
kasvatettua ns. kunnon kansalaiseksi, löytämään paik-
kansa maailmassa. Nykyaikana lasten ja nuorten maail-
ma kun on kovin toisenlainen kuin vanhempiensa, saati 
isovanhempiensa - niin hyvässä kuin pahassa.

Vammaisen lapsen tulevaisuutta miettii ehkä vie-
lä enemmän ja eri näkökulmista. Haasteet ovat paljol-
ti samat kuin muillakin lapsilla, mutta vammaisuus tuo 
siihen toki omat huolensa ja ponnistuksensa. Koulun-
käynti on jo peruskoulussa usein työlästä, joten miten 
sitten jatko-opiskelut? Ja miten työllistyminen, ei tun-
nu sekään ihan helpolta hommalta.

Opiskelu ja työelämä ei minulle itselleni ole aina-
kaan vielä ihan se päällimmäinen asia, jota mietin so-
kean poikani tulevaisuuden suhteen. Ne asiat ovat pal-
jon konkreettisempia ja käytännönläheisimpiä. Miten 
ihmeessä yksin asuminen joskus onnistuu, kun oman-
kin huoneen tavarat ovat liian usein hukassa? Tai mi-
ten vaatehuolto onnistuu, kun on ihan sama onko pai-
ta oikein päin vai ei? Miten onnistuu päivän menemi-
set ja tulemiset, kun kellon ja ajan hahmottaminen tun-
tuu vaikealta? Entä siivoaminen ja ruuanlaitto? Omas-

ta ulkonäöstä huolehtiminen? Liikkuminen itsenäisesti 
vieraassa paikassa? Vastakkaiseen sukupuoleen tutus-
tuminen? Perhe-elämä? 

Listaa voisi jatkaa pitkästi ja todeta, etteivät ne asi-
at, jotka huolestuttavat, olekaan mitään pikku asioita, 
vaan liittyvät ihan kaikenlaiseen itsenäiseen elämään 
ja sen hallintaan silittämisen oppimisesta perheen pe-
rustamiseen. Toki tiedän, että sokeat aikuiset pystyvät 
elämään itsenäisesti ja selviytymään monenlaisista ar-
kisista rutiineista, mutta ehkä se, mikä ajoittain ahdis-
taa, onkin,  miten itse jaksaa näitä kaikkia asioita opet-
taa ja ohjata. Sillä täytyy tunnustaa, että havaitsen it-
sessäni joskus (tai jos rehellisiä ollaan, usein) laiskuut-
ta lapsen omatoimisuuden tukemisessa. ”Ehtiihän sen 
vielä opettaa myöhemminkin”, ajattelen, ja kuitenkin 
aika kuluu ja poika kasvaa koko ajan isommaksi. Välil-
lä sitten iskee paniikki ja omatunto kolkuttelee saama-
tonta äitiä! Asiaa ei yhtään helpota se, että kyseisellä 
nuorukaisella ei ole itsellään kovin suurta motivaatio-
ta taitojen oppimiseen. Hän kun on vakuuttunut löy-
tävänsä sellaisen hyvän vaimon, joka hoitelee asiat hä-
nen puolestaan.

 Anna-Maria Haatanen

Laiska äiti ja 
poika, joka haluaa 

ahkeran vaimon
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Juhannuksen jälkeen Iiriksessä ei suinkaan aloi-
teltu ansaittua kesälomaa, vaan kokoonnuttiin 
11 nuoren ja lähes kymmenen ohjaajan voimin 
yhteen harjoittelemaan itsenäisen elämän tai-
toja. Päivien ohjelmassa oli käytännön harjoi-
tuksia niin lähikaupan päättymättömällä pus-
sikeittohyllyllä, keittiön spagettipatojen äärel-
lä kuin pyykkiainepullojen parissakin. Luento-
muotoisesti käsiteltiin mm. kuluttajansuojaa, 
muuttamista ja asumisessa huomioon otetta-
via asioita. Erikseen pienryhmissä keskustellen 
käytiin läpi selviytymispaketti perhejuhliin ja 
ravintolavierailuihin. Tärkein anti oli kuitenkin 
uudet ystävät ja viikon mittainen tiivispaketti 
kavereiden kanssa hengailuun ja uusien ystä-
vien hankintaan.

Nuorten lähtötaso oli varsin erilainen: osa 
oli kokannut perheensä kanssa koko ikänsä, 
kun taas osalle ei ole “annettu lupaa olla hi-
das ja aiheuttaa sotkua”, kuten kurssilaiset asi-
an tiivistivät. Edullisen ja ravitsevan ruuan val-
mistaminen oli kuitenkin melko yksinkertaista 
ja kaikki selvisivät kunnialla niin uunin käsitte-
lystä kuin kastikkeen valmistamisestakin.

Itsenäisestä elämästä haaveilu kuuluu jo-
kaisen nuoren elämään, aivan kuten itsenäis-
tymisen mukanaan tuomien asioiden pelkäämi-
nenkin. Näkövammaiselle nuorelle jotkin asi-
at saattavat tuntua hurjemmilta kuin näkeväl-
le. Voiko kauppareissusta selvitä yksin? Miten 
käsitellä kuumaa kattilaa polttamatta itseään? 
Miten erottaa valko- ja kirjopyykki, saati pesu-
aineet toisistaan? Miten käyttää verkkopank-
kia? Ohjaajat tunsivat itsensä toisinaan jopa 
hieman hyödyttömiksi, kun vastaukset löytyi-
vätkin usein nuorilta itseltään.

- Minusta tuntuu, että tätä kurssia enem-
män tarvittaisiin vanhemmille sellainen “Kuin-
ka antaa lasten itsenäistyä” -kurssi, totesi nuo-
rin kurssilainen palautekeskustelussa ja sai 
osakseen myöntelevää hyminää muiden kurs-
silaisten tahoilta.

Tytti Matsinen

Mitä kumman kursseja?
Näkövammaisten nuorten kuntoutuskurssit on tarkoitettu 16-
25 -vuotiaille näkövammaisille nuorille. Kursseja järjestetään 
opiskeluun ja työllistymiseen painottuvana sekä itsenäisen elä-
män taitoihin painottuvana. Monivammaisille näkövammaisil-
le nuorille on oma itsenäisen elämän taitoihin painottuva kurs-
si. Kaikilla kursseilla käsitellään myös opiskeluun ja työllistymi-
seen liittyviä asioita kurssilaisten tarpeen mukaan. Perusteel-
lisimmin ne ovat esillä opiskeluun ja työllistymiseen painottu-
valla kurssilla. 

Itsenäisen elämän taitoja - siis mitä?
Irti vanhemmista, oma koti, suuri vastuu. Kokkaat itse ruokasi, 
siivoat jälkesi ja peset pyykkisi. Hommaat itse harrastuksesi ja 
ystäviäkin olisi kiva olla. Puhumattakaan siitä kullasta kainalos-
sa... Houkuttavaa, pelottavaa! Kamalaa ja kiehtovaa...

Itsenäisen elämän taidot ovat juuri tätä. Myös sinä kasvat 
lapsesta nuoreksi ja nuoresta aikuiseksi, joten et pääse karkuun 
arjen askareita. Jos vanhempasi antavat touhuta keittiössä ja 
osallistua kotitöihin, hyvä niin. Osa näkövammaisten lasten ja 
nuorten vanhemmista tarvitsisi kuitenkin kurssin “kuinka uskal-
lan antaa lapseni itsenäistyä ja tehdä asioita itse?”. Näkövam-
masta huolimatta lapsi ja nuori alkaa haaveilla omasta kodis-
ta ja omasta elämästä. Toivon, että vanhempana annat hänel-
le tilaa harjoitella ja rohkaiset häntä mukaan kaikkiin arjen as-
kareisiin. Taidot eivät tipahda taivaasta, vaan tulevat yritysten 
ja erehdysten kautta. 

Miten kurssille pääsee?
Näkövammaisten nuorten kuntoutuskurssin maksajana voi ol-
la Kela, terveydenhuolto tai sosiaalitoimi. Hakemukseen on hy-
vä liittää lääkärintodistus ja kuntoutussuunnitelma, jossa nuor-
ten kurssia suositellaan. Kun kurssia hakee Kelasta, mukaan lai-
tettavat liitteet kannattaa kysyä Kelan toimistosta. Osa on asi-
oinut Kelan kanssa niin paljon, että tarvittavat paperit ovat jo 
Kelan tiedostojen kätköissä. 

Kerro kaverille!
Ainakin joskus tehokkain tapa viedä viestiä eteenpäin on puskara-
dio. Veikkaan, että kaupungin vilinän tai kuusen oksien huminan 
kätköissä on monta näkövammaista nuorta, joille nuorten kurssit 
ovat täysi mysteeri. Kerro oma kokemuksesi, houkuttele kysymään 
lisää tai anna vanhempana vinkki toiselle vanhemmalle. 

Sari Kokko

Kerää kymmenkunta nuorta, kourallinen 
ohjaajia, kuusi kurssipäivää ja kova halu 
itsenäistyä ja irtaantua vanhemmista. 
Sekoita voimakkaasti, sulje kurssikeskuk-
seen ja anna muhia. Mikä on tulos? Leiri-
romanssi, lyhyet yöunet, maailmanparan-
nus, uudet ystävät ja rautainen osaaminen 
aamupuuron valmistuksesta.

Itsenäiseen elämään
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Työhaastattelu
Olin ensimmäistä kertaa elämässäni työhaastattelussa. 
Alussa tilanne hieman jännitti, mutta lopulta tunnelma 
oli aika kotoisa. Minulta kyseltiin kaikkea yleistä koulu-
taustoistani ja apuvälineistäni.  Näkövammaisen nuo-
ren kannalta tärkein asia TOP-jaksolle hakiessa on se, 
että työnantajalla on kiinnostuneisuutta paneutua hä-
nen tarpeisiinsa. Työnantajan tulee suhtautua vammai-
seen henkilöön tasavertaisesti ja kohdella häntä ihmis-
arvoisesti. Tavoitteena on, että työnantajan ja vammai-
sen henkilön välille syntyy luottamuksellinen ihmissuh-
de, joka palvelee niin työnantajaa kuin vammaista itse-
äänkin. Jos työnantajia perehdytettäisiin erilaisilla so-
peutumisvalmennuskursseilla meidän vammaisten elä-
mään, ennakkoasenteet vähenisivät eikä sanattomaan 
viestintään liittyvistä poikkeavuuksista leimattaisi niin 
herkästi. Tällöin vammainen henkilö hyväksyttäisiin pa-
remmin sellaisena, kuin hän on. Tunnelma on ollut miel-
lyttävä ja ihmiset ovat olleet minua kohtaan ystävälli-
siä ja oikeudenmukaisia. Lähdin haastattelusta onnel-
lisin mielin viikonlopun viettoon.

Varsinainen TOP-jakso
Maanantaina liikkumistaidonohjaaja Timo Frost opet-
ti minulle reitit ulko-ovelta toimistoon ja vessaan. Aloin 
suunnitella kuvitteellista lukujärjestystä ensi syksynä 
aloittaville ekaluokkalaisille.  TOP-jaksossa uutta on 
ollut lehtijutun laatiminen. Mielenkiintoista on ollut, 
että olen saanut tuntumaa toimistotöihin. Minua kiin-
nostaisi toimistotöiden lisäksi asiakaspalveluun liitty-
vät työt, koska silloin saisin keskustella erilaisten asiak-
kaiden kanssa ja auttaa heitä saamaan mieleisensä tar-
peet. Tällöin tekisin töitä itseni ja muiden hyväksi. Mie-
lestäni tämä TOP-jakso on ollut liian aikaisin omaan am-
mattitaitooni nähden, koska olen opiskellut vain ensim-
mäisen vuoden ja koko merkonomin tutkintoni kestää 
kolme vuotta. Parasta olisi, jos ensin olisi kaksi ja puo-
li vuotta opiskelua ja vasta viimeisen vuoden kevääl-
lä olisi työharjoittelujakso. Silloin minulla olisi jo mer-
konomin ammattitaidot ja pystyisin tekemään omaa 
ammattiani vastaavia töitä. Tällöin olisi ehkä helpom-
pi saada työpaikka.

Työssäoppimisjaksolla
Opiskelen Arlainstituutissa merkonomiksi. Olen 
syntymäsokea pikkukeskonen ja hain työssäoppi-
misjaksolle Näkövammaisten Lasten Tukeen.

Esko Kivinen

Arlainstituutin merkonomiopiskelija Esko Kivinen 
oli keväällä TOP-jaksolla Näkövammaisten Lasten 

Tuessa.
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Maiju Holmgren sairastui alle kak-
sivuotiaana Optigus cliomaan, aivo-
kasvaimeen,  joka on uusinut kol-
me kertaa. 

- Maiju on leikattu kolme kertaa, 
saanut sytostaattihoitokuurin neljä 
kertaa ja sädehoidon kertaalleen. 
Näistä kaikista on aina jäänyt kehi-
tykseen vajetta ja tullut kaikenlaisia 
lisäsairauksia kuten “Parkinsson- oi-
reita” ja  polyneuropatiaa, kertovat 
Maijun vanhemmat Juha ja Kristiina 
Holmgren.

- Kaikista näistä johtuen Maijun 
liikkuminen on vaikeaa ja tasapaino 
heikkoa. Maiju on vaikeasti heikko-
näköinen. Lääkärien mukaan haitta-
asteprosentti on sata. Hän ei pysty 
mitenkään osallistumaan tavallisiin 
liikuntaharrastuksiin.

Joitakin vuosia sitten Holmgre-
nin perhe osallistui Näkövammais-
ten Keskusliiton ja Sylva ry:n yhtei-
selle Optigus clioma-leirille. Tällä 
leirillä he saivat tutustua myös eri-
laisiin apu- ja harrastevälineisiin. 

- Siellä kokeiltiin erilaisia välinei-
tä ja kolmipyöräinen tandem tuntui 
meidän tarpeisiimme sopivimmalta. 
Meillä oli kokeilussa Keskusliitosta 
myös tavallinen tandempyörä, mut-

ta sen kanssa matkanteko ei onnis-
tunut alkuunkaan tasapainovaike-
uksien ja voimattomuuden takia. 
Tässä kolmipyöräisessä Maiju saa 
istua edessä ja on näin ollen koko 
ajan “silmien alla”. 

Ostetaan 
oma pyörä

Kun lapselle löytyy sopiva liikunta-
harrastus, hankitaan yleensä siihen 
tarvittavat välineet. Valitettavasti 
kolmipyörätandemilla ajelu ei ole 
kovin halpa harrastus, pyörällä on 
hintaa noin 5000 euroa. Holmgre-
nin  perhe päätti hakea rahaa eri 
yhdistyksiltä ja kaupunkinsa sosiaa-
litoimelta. 

- Tandem rahoitettiin kokonaan 
hyväntekeväisyys- ja lahjoitusvaroin. 
Laadimme kirjelmän pyörän tarpeel-
lisuudesta ja hyödyistä, liitimme mu-
kaan esitteet ja hintatiedot ja ker-
roimme taustaa Maijun sairaudesta, 
Holmgrenit kertovat. 

Lopulta rahat olivat kasassa ja 
haave toteutui. 

- Pyörä on meillä nyt kolmatta 
kesää.  Kolmipyöräisellä takaa oh-
jattavalla ajaminen vaatii opettelua 
ja tarkkaavaisuutta. Ensimmäisessä 

Joskus vamma voi haitata liikuntaharrastusta. Ulvilalainen 1�-vuo-
tias Maiju Holmgren pääsi huristelemaan kolmipyöräisellä tandemil-
la, ja nyt liikunta maistuu.  

kokeilussa me vanhemmat olimme 
naapurin ojassa. Nykyisin Maijulta 
sujuu ajaminen sekä liikkeelle läh-
tö ja pysähtymiset. Mikään vauhti-
peli pyörä ei ole, mutta rauhallisuus-
han on valttia liikenteessä.

Pyöräretkillä 
maisemat vaihtuvat

Juha Holmgren kertoo, että ulkoilu 
Maijun kanssa onnistuu nyt pyöräil-
len paremmin ja on muutenkin vaih-
televampaa kuin kävellen. 

- Silloin kun lapset olivat pie-
niä, pyöräilimme paljon. Nyt kun 
Maijua ei voi enää viedä tarakalla, 
näin homma onnistuu jälleen. Mai-
jun mielestä on mukavaa, kun voi 
pyöräillä isän kanssa ja kun saa olla 
edessä ja näkee kaikkea.

- Lähinnä olemme tehneet ilta-
lenkkejä, kaupassa käyntejä ja pie-
niä retkiä. Porin jazzeilla käydes-
sämme saimme ansaittua huomio-
ta. Nyt tavoitteena on saada sen ver-
ran kuntoa, että uskaltaisimme läh-
teä pyöräilemään Kustavista Ahve-
nanmaalle saaristoreittiä, suunnitte-
levat Maiju ja Juha Holmgren.

Pyörän hankinnan rahoittivat:

- Sokeain Lasten Tuki ry

- Sokeain ystävät ry

- Toiveista totta ry

- Ulvilan Kaupungin sosiaalitoimi

- Satakunnan syöpäyhdistys

Pyörä on hankittu apuväline Lähdemäki 

Oy.stä Forssasta. 

Maiju ajaa tandemilla
✒ LEENA HONKANEN ❑  JUHA HOLMGREN 
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Ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa jokaisella osapuolella 
on oikeuksia ja velvollisuuksia. Selviytyminen koulun tai työelämän 
sosiaalisista tilanteista vaatii tietoa ja harjoitusta.    

Pärjää porukassa

Nettipeili löytyy Arlainstituutin kotisivuilta ositteesta www.arlainst.fi 

✒ LEENA HONKANEN

Kun näkövammainen lapsi integroi-
tuu koulumaailmaan tai nuori ha-
keutuu työelämään, sosiaaliset tai-
dot ovat tarpeen. Jos integroitumi-
nen kavereiden tai työtovereiden  
ryhmiin ei onnistu, syy ei aina ole 
näkövammassa. Vuorovaikutusti-
lanteissa vallitsevat aina jonkinlai-
set säännöt, joista kaikkien osapuol-
ten odotetaan olevan selvillä ja nou-
dattavan niitä. 

Sosiaalisia taitoja 
voi treenata

Pienenä lapset saavat ympäristös-
tään vastinetta, jonka varassa hei-
dän sosiaaliset taitonsa kehittyvät. 
Tämän vaiheen jälkeen sosiaalisten 
taitojen kanssa on tehtävä myös 
työtä. Näkövammaisenkin lapsen 
on opeteltava ymmärtämään, mitä 
sanaton viestintä ja visuaalinen in-
formaatio ovat, ja miltä oma sana-

ton viestintä näyttää muista.  
Persoonallisuus ja omien polku-

jen kulkeminen on ihan oikeutet-
tua ja OK, mutta yleisiä käyttäyty-
missääntöjä voi rikkoa vasta, kun 
tuntee ne hyvin. Silloin myös voi ol-
la varma, mitä on tekemässä ja mik-
si muut reagoivat käytökseesi niin 
kuin reagoivat.  

Minä muiden 
silmin

Jotkut ihmiset ovat hyvinkin herk-
kiä sille, mitä muut heistä ajattele-
vat, eivätkä siksi uskalla ilmaista it-
seään ja persoonallisuuttaan. Toiset 
taas vähät välittävät muiden mieli-
piteistä. Muiden pillin mukaan ei 
tarvitse tanssia, mutta fi ksu kuun-
telee muita ja tekee sen perusteel-
la johtopäätöksiä. 

Joskus kanssaihmiset eivät toh-
di sanoa, vaikka joku asia häiritsi-

si. Esimerkiksi blindismit tai manee-
rit voivat tuntua näkevistä oudoilta, 
joskus jopa pelottavilta, mutta niis-
tä on vaikea huomauttaa varsinkin, 
jos silmiä paineleva tai itseään hei-
jaava keskustelukumppani alkaa ol-
la jo aikuisen iässä. Joskus huomaut-
taminen on vaikeaa siksi, että toi-
nen leimaa sen vain näkevien ym-
märtämättömyydeksi tai nurjamie-
liseksi asenteeksi.   

Näkövammaisena moni asia täy-
tyy opetella kädestä pitäen ja mon-
ta kertaa toistaen. Vanhemmat te-
kevät hyvän palveluksen lapselleen, 
jos jaksavat opettaa hänelle hyviä 
käytöstapoja ja itsenäisen elämän 
taitoja.   

Nettipeili opastaa 
tyyliin ja tapoihin

Näkövammaisten ammattikoulun, 
Arlainstituutin, sivuilta löytyvä Net-
tipeili opastaa huoltamaan ulkois-
ta olemusta ja neuvoo hyviä tapo-
ja. Opas on tarkoitettu avuksi työn-
hakutilanteisiin, mutta sen sisältöi-
hin tutustuminen kannattaa aloit-
taa vaikka jo yläasteella. Kaikkea ei 
ehdi oppia päivässä.

Näkövammaisena voi olla esi-
merkiksi vaikea ymmärtää eri tilan-
teiden erilaisia pukeutumiskoodeja 
tai käyttäytymisnormeja. Tieto tuo 
varmuutta.

Nettipeili antaa vastauksia mo-
nenlaisiin käyttäytymistä ja tapa-
tietoa koskeviin kysymyksiin. Kirjal-
lisen aineiston lisäksi tekevät pie-
net videokertomukset eläviksi muu-
tamia keskeisiä työelämän tilantei-
ta. Nettipeilin testeillä on mahdollis-
ta arvioida omaa osaamista, tietoja 
ja taitoja ulkoisesta olemuksesta ja 
pukeutumisesta aina yleisen hyvän 
käytöksen ja työelämän kirjoitettu-
jen ja kirjoittamattomien sääntöjen 
hallintaan asti.
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Vertaistukea verkossa
On aikoja jolloin on aivan hukassa 
ja etsii sitä jotain mistä saada apua 
ja tukea. Itselleni tapahtui näin noin 
kaksi vuotta sitten, kun poikani nä-
kövamma havaittiin. Ensin olin ai-
van shokissa enkä pystynyt/halun-
nut edes puhua koko asiasta. Pikku-
hiljaa  kiinnostus kasvoi ja nuorena 
äitinä aloin etsimään tietoa interne-
tistä, ”mistä muualtakaan sitä par-
haiten löytyisi” ajattelin.  Menin kir-
jaston koneelle ja googletin: näkö-
vammainen lapsi. Olin aivan ihmeis-
säni, en löytänyt juuri mitään teks-
tiä, mikä olisi liittynyt näkövammai-
siin lapsiin. Etsin jos löytäisin jotain, 
mihin ottaa yhteyttä ja keskustel-
la. Mitään ei sillä hetkellä löytynyt. 
Olin todella hämilläni ja päivittelin, 
miten se on mahdollista. Tuntui, et-
tä olisimme ainut perhe Suomessa, 
jolla on näkövammainen lapsi. 

Lapsemme oli 8kk ikäinen, jol-
loin pääsimme vauvakurssille Iirik-
seen. Siellä tapasimme muita van-
hempia ja se tunne siitä, että joku 
muukin kokee samaa kuin me oli 
aivan uskomaton. Pystyimme ym-
märtämään toisiamme, kun olim-
me kaikki samassa tilanteessa. Sil-
loinkin oli puhetta siitä, miten vä-
hän internetissä on tietoa, mutta sil-
loin voimavaramme ei vielä riittänyt 
luomaan mitään uutta. Yahoon eng-
lanninkielisen keskustelufoorumin 
omasta mahdollisesta diagnoosis-
tamme olin löytänyt internetistä  ja 
siellä olin jo jonkin aikaa keskustel-
lut tilanteestamme. Mielessäni odo-
tin, että joku perustaisi paikan, jossa 
keskustella suomenkielellä tästä asi-
asta ja josta voisi saada tietoa, miten 

missäkin asiassa tulisi toimia ja mi-
ten arki näkövammaisen lapsen van-
hempana käytännössä onnistuu.  Ai-
kaa kului, ja olimme taas Iiriksessä 
kurssilla. Keskusteluissa tuli taas il-
mi, että tarvetta olisi palstalle. Ko-
tiuduttuamme kurssilta, istuin taas 
koneen ääreen ja päätin luoda si-
vuston. Samana iltana laitoin vies-
tiä monille tahoille uudesta keskus-
telupalstasta ja kaikille tuntemilleni 
näkövammaistenlasten  vanhemmil-
le. Mukaan liittyi heti kivasti poruk-
kaa ja olemme nyt muutaman kuu-
kauden ajan ehtineet tutustua toi-
siimme ja keskustelleet mieltä askar-
ruttavista asioista. 

Mukaan ovat tervetulleita kaik-
ki näkövammaisten lasten vanhem-
mat , lapsen näkövamma-asteesta 
tai diagnoosista riippumatta. Sivus-
tolla on oma sivu jäsenten esitte-
lyä varten ja sinne toivomme jokai-
sen laittavan pienen viestin ja ker-
tovan lapsestaan. Palstan tarkoituk-
sena on jakaa tunteita, tietoa ja ar-
jen vinkkejä näkövammaisen lapsen 
kanssa elämiseen.

Näkövammoja on monenlaisia 
ja perheiden tilanteet ovat hyvin-
kin erilaisia, mutta huolet ja mur-
heet ovat erilaisuudesta huolimat-
ta yhteisiä ainakin matkan alkutai-
paleilla ,jolloin kaikki on uutta. Täs-
sä vaiheessa on hyvä olla paikka, jos-
sa on mahdollisuus jakaa tunteita ja 
kysymyksiä muiden saman tilanteen 
jo aikaisemmin läpikäyneiden van-
hempien kanssa. Näkövammaisen 
lapsen kasvaessa on perheessä aina 
uusia haasteita edessä ja toisen, jo 
vaiheen “ylittäneen”, perheen vin-

kit voivat osoittautua hyvinkin hyö-
dyllisiksi. Myös erilaisia näkövam-
maisten lasten apuvälineitä on pal-
jon ja niiden käyttökokemukset ar-
jen tilanteissa on hyvä kuulla myös 
vanhemmilta ei pelkästään ammat-
ti-ihmisiltä.  Näkövammaisille lap-
sille järjestettävät kuntoutuskurssit 
ovat kullan arvoisia, mutta niiden-
kin antama tuki rajoittuu usein vain 
kurssihetkeen. Keskustelupalsta an-
taa kiireisille vanhemmille mahdolli-
suuden osallistua haluamaansa kes-
kusteluun haluamanaan ajankohta-
na. Ja se voi toimia ”kohtauspaikka-
na” vanhojen kuntoutuskurssilaisten 
kanssa. Ajan kuluessa on kiva vaih-
taa kuulumisia lapsista ja jaksami-
sesta  jo kurssilta tuttujen vanhem-
pien kanssa.  Viestit tallentuvat pals-
talle ja niihin voi palata myöhem-
min uudelleen. Uusien tulokkaiden 
on helppo selata aiempia viestejä ja 
saada niistä vinkkejä.

Jotta pystyisimme antamaan 
parhainta tukea/tietoa toisillemme 
toivomme mukaan paljon uusia jä-
seniä!

Keskustelupalstalle voi liittyä sivul-
la http://health.groups.yahoo.com/
group/nvlapset/
kohdasta Join this group ja täyttä-
mällä pyydetyt tiedot. Mikäli tässä 
ilmenee jotain ongelmia voi minuun 
ottaa yhteyttä sähköpostilla ja yri-
tän kaikin keinoin olla avuksi.

Nyt kaikki innolla mukaan!

Terveisin, Assi Tamsi
a_tamsi@yahoo.com
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Kesäkuvia Silmäterän numerossa �/�007 pyysimmme lähettämään kuvia näkö-
vammaisista lapsista. Tässä muutamia saapuneita otoksia.

1.
Christian ja Lucas Pulkkkinen , 
5 vuotta, ovat juuri kotiutuneet 
laskiaisliukumäestä ja hauskaa 
oli, hiki näkyy kasvoilla. Kuvasi 
Jaana Pulkkinen.

2.
 L.ucas Pulkkinen 5 vuotta, tekee 
taiteellisilla lahjoillaan upea-
ta seinäreliefi ä kylpyhuoneen 
seinäämme sormiväreillä. Suosit-
telen kokeilemaan, loppusiivouk-
seen kannattaa kutsua taiteilija 
mukaan, tosin ihan hyvin se 
lähtee kaakelista. Kuvasi Jaana 
Pulkkinen.

3.
Emila Mänty 9v ratsastaa. Kuvasi 
Eija Mänty.

4. ja 5.
Aleksander. Kuvasi Assi Tamsi.
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Päihteet 
puheeksi!
Nuorten päihteidenkäyttö on aihe, josta ei voi puhua 
liikaa. Päihteitä on nykyään paljon ja niiden kirjo on 
laaja. Päihteiden käyttöön liittyvät vaarat lisääntyvät 
dramaattisesti samanaikaisesti kun yhteiskuntamme 
muuttuu päihdemyönteisemmäksi.

✒ VILJA VAINIO  ❑  ANNE VIRTA 

Suomen Vanhempainliitto on mu-
kana Selvin päin kesään –kam-

panjassa. Kampanjan nettisivuil-
la on tietoa vanhemmille, miten 
ottaa päihteet puheeksi. Sivuilla 

on tietoa myös nuorille. 
www.selvinpainkesaan.fi  

Koti on päihdekasvatuksen keskiös-
sä. Vanhempien tulee olla tietoisia 
siitä, mitä päihteitä nuorison kes-
kuudessa liikkuu, jotta he voivat 
ennakoida, mitä vaaroja oman per-
heen nuoriso saattaa kohdata. Ko-
din lisäksi myös koulun tulee osal-
listua päihdekasvatukseen aktiivi-
sesti. 

Perhe, ystävät, harrastukset ja 
koulu toimivat suojaavina tekijöi-
nä päihteitä vastaan, samoin hy-
vä itsetunto ja sosiaaliset taidot. 
Itsetunnon kehittymisen kannalta 
olennaista ovat onnistumisen, mut-
ta myös epäonnistumisen kokemuk-
set eri elämänalueilla. 

Miksi puhua 
päihteistä?

Näkövammaiset lapset ja nuoret ei-
vät ole sen enempää suojassa päih-
teiltä kuin muutkaan nuoret.  Usein 
kokeilut alkavat kaveriporukassa. 
Päihteiden avulla nuori saattaa esi-
merkiksi kerätä rohkeutta kohdata 
vastakkainen sukupuoli. Riippuvuus 
on aluksi sosiaalista eli liittyy tilan-
teisiin ja kavereihin, joiden kanssa 
päihteitä käytetään. Yleisimmin riip-
puvuus syntyy tupakkatuotteisiin. 

Näkövammaisten nuorten koh-
dalla päihteiden käyttöön johtavat 
syyt ovat pitkälti samoja kuin nä-
kevilläkin. Näkövammaisen nuoren 

kohdalla riski kasvaa siinä vaihees-
sa, kun on aika siirtyä työelämään. 
Jos työtä on vaikeaa saada, vaarana 
on syrjäytyminen.

Nuoriin vaikuttavat perheen 
tai kaveriporukan päihteidenkäyt-
töä suosivat mallit ja asenteet. Jos-
kus käytön aloittamisen riskiä en-
nakoivat pitkäaikainen häiriökäyt-
täytyminen, huono koulumenestys, 
kielteinen asennoituminen koulun-
käyntiin tai varhaisessa vaiheessa al-
kaneet päihdekokeilut. Usein nuo-
ren oireilua edeltää jokin muutos 
tai tapahtumaketju. Se voi olla esi-
merkiksi koulun vaihto, vanhempi-
en avioero, perheväkivalta tai uusio-
perheen muodostuminen. Joskus voi 
olla, että oireilun laukaiseva muutos 
on pienempikin, ja siksi se voi jäädä 
huomaamatta vanhemmilta.

Olennaista on keskustella lap-
sen ja nuoren kanssa päihteistä 
avoimesti jo varhain, jotta hänellä 
on valmiuksia tehdä oikeita valin-
toja, silloin kun tilanne tulee todel-
lisuudessa vastaan. Nuorella on oi-
keus saada täsmällistä ja ajankoh-
taista tietoa päihteistä ja niiden vaa-
roista sekä vastauksia kysymyksiinsä. 
Liika pelottelu tai asioiden yksipuo-
linen läpikäyminen ei ole tarkoituk-
senmukaista, koska silloin nuori voi 
tuntea, että hänen omaa ymmärrys-
tään aliarvioidaan. 

Miten ottaa päihteet 
puheeksi?

Päihteistä puhuttaessa nuorta 
on kunnioitettava ja kuunneltava. 
Olennaista on keskustella erilaisis-
ta valinnoista ja niiden seurauksista. 
Myös vastuun korostaminen ja va-
linnan vapauden antaminen nuorel-
le itselle kasvattavat myönteistä kes-
kusteluilmapiiriä ja mahdollistavat 
nuoren tasavertaisen kohtaamisen. 
Lisäksi keskustelussa on tärkeää kä-
sitellä asioita nuoren omien käsitys-
ten kautta. Yksinkertaistetusti voi-
daan puhua hyödyistä ja riskeistä. 
Riskit voivat liittyä esimerkiksi lait-
tomuuteen, terveyteen tai sosiaali-
seen häpeään; hyötyjä voivat puo-
lestaan olla mielialaan liittyvät asi-
at kuten hauskuus, rohkeus ja ka-
veriporukan hyväksyntään liittyvät 
tekijät. Puhumalla vain riskeistä, ei 
saavuteta kokonaisvaltaista keskus-
telua, eivätkä nuoren omat käsityk-
set tule huomioitua. Miten esimer-
kiksi vanhempana perustelet omaa 
silloin tällöin tapahtuvaa alkoholin-
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Harjoitteiden tehtävänä on li-
sätä 12-14-vuotiaiden nuorten it-
setuntemusta, saada heitä ajattele-
maan erilaisia valintoja ja peruste-
lemaan mielipiteitään. Nämä kaik-
ki ovat tärkeitä suojaavia tekijöitä 
päihteitä vastaan. Osa harjoitteis-
ta on suunnattu vähän vanhemmil-
le noin 15-16-vuotiaille nuorille, ja 
niissä käsitellään päihdetietoutta. 
Jokainen voi edelleen muokata har-
joitteita ja valita niistä sopivimmat. 
Harjoitteita voi tehdä ryhmässä, jos-
sa on sekä näkeviä että näkövam-
maisia, eli harjoitteet sopivat kou-
luihin ja harrastustoimintaan.

Linkkejä
Projektini myötä syntyneet harjoit-

teet

http://www.silmatera.fi/oomun/in-

dex2.php?sivu=1437

Monipuolista tietoa päihteistä

www.paihdelinkki.fi

Tupakkaverkko, tietoa tupakasta

www.tupakka.org

Helsingin päihdepalvelujen opas 

2007, osoitteessa: 

www.hel.fi/wps/wcm/resources/file/

eb94f102ca0fa4f/hommahoidossa7.

pdf

Freenetissä on päihdetietoutta suun-

nattu kouluille ja kodeille

www.antidrugnet.org 

Suomen Vanhempainliitto on muka-

na Selvin päin kesään –kampanjas-

sa. Kampanjan nettisivuilla on tie-

toa vanhemmille, miten ottaa päih-

teet puheeksi. Sivuilla on tietoa myös 

nuorille. 

www.selvinpainkesaan.fi 

 

Suomen Vanhempainliitto

www.suomenvanhempainliitto.fi

Alkon sivuilla on tietoa alkoholin vai-

kutuksista terveyteen ja terveyslink-

kejä

www.alko.fi/alkoholijaterveys 

Suoritin Näkövammaisten Lasten Tu-
ki ry:ssä sosionomi AMK -tutkintoo-
ni liittyvän kuuden viikon harjoitte-
lujakson. Harjoittelun tarkoitukse-
na oli tehdä projekti aiheesta ”En-
naltaehkäisevän päihdetyön mene-
telmiä näkövammaisille nuorille”.  
Projektiharjoitteluni aikana olen 
käynyt läpi jo olemassa olevia en-
naltaehkäisevän päihdetyön mene-
telmiä, joita olen muokannut, sovel-
tanut ja uudistanut näkövammaisil-
le sopivampaan muotoon. Projektin 
kautta syntyneet harjoitteet on ku-
vattu Näkövammaisten Lasten Tuen 
internet-sivuilla. 

käyttöäsi, jos valistat nuorta pelkäs-
tään haitoista? 

Faktatietojen päivitys ei ole pa-
hitteeksi, jotta nuoren kanssa kes-
kusteltaessa ei tule liioiteltua tai an-
nettua väärää tietoa. Usein nuoril-
la itsellään on yllättävän paljon tie-
toa.

Koska päihteiden käyttöön liit-
tyvissä tilanteissa voi olla voimakas 
sosiaalinen paine, ei riitä, että nuo-
ri osaa sanoa ”ei” , vaan hänen on 
osattava myös perustella kieltäyty-
misensä.  Siksi keskustelu aikuisen 
kanssa valinnoista, vastuusta ja pää-
töksenteosta on ensiarvoisen tärke-
ää. On osattava varautua hyvin mo-
nenlaisiin tilanteisiin, jotka saatta-
vat tulla eteen varsin yllättäen.

Epäily tai huoli 
nuoresta?

Mikäli on epäily tai huoli nuoren 
päihteidenkäytöstä, pitää aluksi 
pohtia omaa reagointiaan. Suutun-
ko, alanko raivota? Vai otanko ra-
kentavan kannan, ja istun alas kes-
kustelemaan ja kuuntelemaan? Oli-
si hyvä, jos vanhemmilla olisi yhdes-
sä pohdittu suunnitelma sen varalle, 
että nuori jää kiinni jostain luvatto-
masta. Tilanteeseen tulee joka tapa-
uksessa puuttua. Kouluissa olisi hy-
vä olla päihdeohjelma, johon on kir-
jattu selkeät toimintaohjeet erilais-
ten tilanteiden varalle, esimerkiksi 
silloin, kun nuori tulee päihtynee-
nä oppitunneille.

Terveyden edistämisen keskuksen sivuil-

la on tietoa ja pelejä, joista löytyy muun 

muassa päihteisiin liittyvä peli Tuhannen 

ja yhden yön bileet. Peli perustuu kerto-

mukseen, jossa pelaaja osallistuu bilei-

siin, joissa tarjoillaan olutta. Pelissä pe-

laaja voi vaikuttaa pelin kulkuun teke-

mällä erilaisia valintoja. Peliin pääsee si-

vujen kohdasta ”Pelit ja portaalit”, jos-

ta valitaan ”Tuhannen ja yhden yön bi-

leet”.  www.health.fi

VAPA, Vammaisten päihdetyön tietopan-

kin sivuilta löytyy tietoa hyvien toiminta-

mallien lisäksi alan kirjallisuudesta, asi-

antuntijoista ja tehdyistä tutkimuksista.

www.vapa.info 

LUETTAVAA

Kylmänen, P. 2005. Kun kaikki muutkin… 

Nuorten ehkäisevä päihdetyö. Tampere: 

Tammer-Paino Oy.
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Pikkuparlamentti on 10- 16 vuotiaiden näkövammais-
ten ja sokeiden nuorten parlamentti. Parlamentti ko-
koontuu 2-4 kertaa vuodessa yleensä leireillä ja vuosi-
kokouksissa. Kokouksessa on oltava yhdeksän jäsentä, 
että se olisi  päätäntävaltainen.

Kokouksiin valitaan puheenjohtaja, jolta pyydetään 
puheenvuoroa viittaamalla ja sanomalla ”puheenjoh-
taja” ja sitten oma nimi. Samoin valitaan myös varapu-
heenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja ja sihteeri toimivat tehtävässään vuoden kerrallaan, 
jonka jälkeen valitaan uudet. 

Pikkuparlamentissa käsittelemme nuoria koskevia 
asioita ja teemme niistä ehdotuksia  yhdistyksen halli-
tukselle. Haluamme vaikuttaa esim. leireihin ja niiden 
ohjelmaan sekä vuosikokousten ohjelmaan. Pikkuparla-
mentissa tapaamme ystäviämme ja voimme jutella kai-
kenlaisista asioista.
 Anniina Latikka

Pikkuparlamentti

Ronja Oja on Pikkuparlamentin puheenjohtaja.

Hei vaan kaikille!

Minä olen Ronja. Olen pikkuparlamentin puheenjohta-
ja ja aloitan pian viimeisen vuoteni peruskoulussa. Täh-
täimenä minulla on lukion jälkeen yliopisto- tai ammat-
tikorkeakoulu-opinnot vaikken vielä täysin varma siitä 
olekaan, mitä aion opiskella.

Vaikka tavoitteet ovat korkealla, elämääni mahtuu 
muutakin kuin koulu. Tai jos aivan tarkkoja ollaan, kou-
lu ei oikein mahdu sinne muiden aktiviteettien jouk-
koon. Käyn kerran-pari viikossa henkilökohtaisen val-

mentajani kanssa yleisurheiluharjoituksissa, kierrän 
etenkin kesäisin ympäri Suomea eri leireillä ja muissa 
tapahtumissa. Syyskuussa minulla on vielä liikunnan pa-
rissa toimimiseen liittyvä nuori toimija-koulutuksen toi-
nen koulutuspläjäys edessä. Välitehtävän suoritin kesä-
leirin yhteydessä hyvin arvosanoin. Ja syksyllä aion myös 
aloittaa Helsingin Sporttis-kerhossa ohjaajana, jos mi-
nut sinne mukaan huolitaan.

Jotenkin olen hurahtanut vaikuttamiseen. Tällä het-
kellä pääsen vaikuttamaan Tuusulan nuorisovaltuustos-
sa, Näkövammaisten Keskusliiton nuorisotoimijaryh-
mässä (Nutorissa) ja tietysti pikkuparlamentissa. Omiin 
asioihin vaikuttaminen on mukavaa. On hienoa, että 
joskus pääsee sanomaan oman mielipiteensä ilman, että 
pelottavat aikuiset tulevat ja jyräävät ne hetkessä vain 
siksi, että olet ”typerä ja tietämätön nuori”.

Kesäloma on varmaan kaikilla koululaisilla se, mitä 
odotetaan lähes koko vuoden. Pitkä kuuma kesä, jo-
ka kuitenkin on hurahtanut taas ohi aivan liian nope-
asti ja aivan kohta pitääkin jo palata koulun penkeil-
le ahertamaan. Kesällä oli tarkoitus rentoutua ja ke-
rätä voimia viimeistä peruskoulun vuotta varten, mut-
ta kuinkas kävikään! Tuntuu aivan siltä, kuin koko ke-
sä olisi mennyt parissa viikossa ohi ja koko ajan oli kii-
re jonnekin. Onneksi kuitenkin ystävien näkeminen ja 
leireillä käyminen antoi voimia sen verran tulevaa ras-
kasta kouluvuotta varten, että jopa minä saatan jaksaa 
istua rankan koulupäivän jälkeen vielä läksyjen ääreen 
ja tankata tietoja kokeita varten.

Toivottavasti muutkin kuin minä ovat saaneet aurin-
gosta voimia niin paljon, että jaksavat keskittyä opiske-
lemiseen. Vaikkei se niin mukavalta tunnukaan, sitä on 
kuitenkin tehtävä. Varsinkin minä olen nyt peruskoulun 
lopun lähestyessä tajunnut koulunkäynnin tärkeyden. 
Jos ei opiskele, ei valitettavasti pärjää nyky-yhteiskun-
nassa kunnolla. Kun haasteena on vielä näkövamma, on 
opiskeltava sitä enemmän, jotta pääsisi tasa-arvoiseen 
asemaan ”vammattomien” ihmisten kanssa.

Mutta kukaan ei kuitenkaan kestä pelkkää opiske-
lua ja pelkkiä koulukirjoja. Koulun lomaan kannattaa-
kin hankkia joku mukava harrastus, esimerkiksi jokin 
liikuntaharrastus. Liikkumisesta saa paljon voimia ja 
energiaa tylsien koulupäivien varalle. Liikunnasta tu-
lee myös hyvä mieli ja sen parista saa usein uusia, mu-
kavia kavereita. Pitkän koulupäivän jälkeen kannattaa 
myös rentoutua jonkin hauskan kirjan pariin. Puudut-
tavat koulukirjat alkavat jossain vaiheessa vuotta pur-
sua korvista ulos niin, että välillä on saatava lukea jotain 
aivan muuta. Esimerkiksi Ronja ryövärintytär on haus-
ka kirja kaikenikäisille. Eikä se lopukaan aivan päiväs-
sä, sen parissa saa viettää hieman enemmän aikaa. Ja 
Ronja ryövärintytär on myös siitä mukava kirja, että sen 
päähenkilöllä on sama nimi kuin minulla.

 Ronja Oja
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Aika: 6.6.2007
Paikka: Virrat, Marttinen, Majoitusrakennus A
Läsnä: Susanna Halme (sihteeri), Kaisamaria Alanen, 
Riikka Mutikainen, Elias Ståhlberg (puheenjohtaja), Mi-
ki Heikkilä, Lassi Ala-Häivälä, Anniina Latikka, Erica Pe-
sonen, Severi Ryösö, Jaakko Marttila, Vili Laukkanen, 
Niini Panu, Rene Ruuth, Anne Virta

1. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja, koska puheen-
johtaja Ronja Oja tai varapuheenjohtaja Antti Latikka 
ei ollut paikalla. Puheenjohtajaksi valittiin Elias Ståhl-
berg.
2. Keskusteltiin pikkuparlamentin säännöistä. Sään-
nöiksi sovittiin seuraavaa:
-Puheenvuoroa pyydetään viittaamalla ja sanomalla pu-
heenjohtaja ja sen jälkeen oma nimi.
-ei puhuta toisen päälle kun toisella on puheenvuoro.
-puhelimet on kokouksien aikana pidettävä kiinni tai 
äänettömällä.
-kokouksessa täytyy olla vähintään 9 henkilöä läsnä, 
jotta kokous on päätäntävaltainen.
-kokouksia on 2-4 vuodessa yleensä leirien yhteydes-
sä.
3. Pikkuparlamentin tarkoitus
Pikkuparlamentin tarkoitus on vaikuttaa hallituksen 
päätöksiin ja ehdottaa asioita joita lapset toivoisivat 
esim. leireille. 
4. Juttuja Silmäterään
Päätettiin, että Silmäterään kirjoitetaan juttu pikkupar-
lamentista. Anniina Latikka kirjoittaa tämän. 

Aika: 7.4.2007
Paikka:  Anttolanhovi
Paikalla: Anniina Latikka 12, Ronja Oja 14, Maiju Holm-
gren 14, Petra Pekkola 10, Elias Ståhlberg 11, Lassi Ala-
häivälä 11, Roope Kaapro 12, Vili Laukkarinen 12, Jo-
hanna Maatiala 10, Susanna Halme 10, Antti Latikka 
16, Tiina Rantamäki 14, Kasper Oja 16, Ossi Serpola 13, 
Anssi Serpola 13, Miki Heikkilä 12, Leevi Alahäivälä 10 
(16).

Puheenjohtajaehdokkaat: Miki, Elias, Maiju, Ronja, Lee-
vi, Antti.
Puheenjohtaja: Ronja Oja
Varapj: Antti Latikka
Puheenjohtajakauden pituus: 1-vuotinen kausi 

Sihteeriehdokkaat: Susanna, Maiju, Leevi, Elias
Sihteeri: Susanna Halme
Sihteerikauden pituus: 1-vuotinen

Muita asioita/ehdotuksia: 
- leirejä, joissa olisi enemmän vapaa-aikaa
- nuoriso/makuupussimajoutuksen uusiminen
- aistihuoneita
- ensiapujuttuja
- musiikkileiri
- atk-leiri
- purjehtimista

Pikkuparlamentin kokousPikkuparlamentin kokous
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Oo mun kaa! 
toi kaverit lähelle

✒ & ❑  ANNE VIRTA 

Raha-automaattiyhdistyksen avus-
tama Oo mun kaa! -projekti päät-
tyi toukokuussa 2007. Liki kahden 
vuoden ajan kehitetty kerhotoimin-
ta jatkuu syksyllä. Oo mun kaa! -kir-
ja on myös saatu koulujen ja päivä-
kotien käyttöön.

Kavereita 
tapaamaan

Oo mun kaa! -projektin aikana luo-
tiin toimiva malli 8-13-vuotiaiden 
lasten valtakunnalliseen kerhotoi-
mintaan. Kerhopaikkakunnat, joita 
oli kahdeksan, valittiin jäsenrekiste-
rin perusteella alueella asuvien 8-
13-vuotiaiden näkövammaisten las-
ten määrän mukaan. Kahdella paik-
kakunnalla toiminnan käynnistivät 
yhteydenotot vanhemmilta. Kerho-
ryhmät muodostuivat pienryhmik-
si, joissa oli kolmesta kahteentois-
ta lasta iältään 8-16-vuotiaita. Ker-
hot olivat aina oman paikkakuntan-
sa näköisiä.

Lapsille oli tärkeää tavata kave-
reita ja toimia omassa vertaisryh-
mässään. Lapset leikkivät ja pelasi-
vat, leipoivat ja askartelivat. Retkiä 
tehtiin mm. uimahalliin, museoon, 
vapaapalokuntaan ja teatteriin. 

Kerhoissa opittiin omatoimisuus 
ja sosiaalisia taitoja. Myös itseluot-
tamus vankistui ja lapset rohkais-
tuivat käydä yksin kerhossa. Lasten 
vuorovaikutustaidot kehittyivät si-

ten, että ohjaajan ei tarvinnut enää 
toimia kerhossa keskustelun aloitta-
jana, vaan lapset hoitivat sen  itse.

Vapaaehtoisia 
tarvitaan

Kerhotoiminta ei olisi pyörinyt il-
man 30 vapaaehtoista kerho-oh-
jaajaa. Kerho-ohjaajat olivat sosiaa-
li- ja terveysalan opiskelijoita, joille 
järjestettiin viikonlopun mittainen 
perehdytyskoulutus. Osa ohjaajista 
kerrytti toiminnalla opintopistei-
tään. Ohjaajille toiminta oli hyvää 
kokemusta tulevaa työelämää var-
ten. Ohjaajat kokivatkin kerhojen 
ohjaamisen mielekkääksi ja haasta-
vaksi tehtäväksi. 

Kiitos toiminnan toteutumises-
ta kuuluu kerho-ohjaajille sekä osal-
listujien lasten vanhemmille, jotka 
kuljettivat lasta pitkältäkin. Yhteis-
työ tiivistyi myös näkövammaisten 
alueyhdistysten kanssa, sillä yhdis-
tysten tilat olivat kerhojen käytös-
sä. 

Toiminta 
tärkeää

Projektin kokemukset olivat positii-
visia niin kerhotoiminnasta kuin Oo 
mun kaa! -kirjastakin. Oo mun kaa! 
-kirja koottiin päiväkoteihin ja kou-
luihin integraation tueksi. Kirja si-
sältää vanhoja tuttuja leikkejä, pele-
jä ja askarteluja muunneltuna näkö-

vammaiselle lapselle soveltuviksi. 
Kerhotoiminnan tuloksia on tut-

kittu kahden kerho-ohjaajan teke-
mässä opinnäytetyössä. Osallistuji-
en lasten perheille lähettiin kysely 
toiminnasta. Perheiden vastauksis-
sa korostui kerhotoiminnan tärkeys 
näkövammaiselle lapselle ja heidän 
perheilleen. Kerhotoiminnalta odo-
tettiin, että näkövammainen lapsi 
saisi kavereita ja heillä olisi mukavaa 
tekemistä yhdessä. Osa lapsista tunsi 
toisensa jo ennestään, mutta kaveri-
suhteet tiivistyivät kerhotoiminnan 
kautta. Kerhotoiminta mahdollis-
ti vanhemmille ja näkövammaisten 
lasten sisaruksille vapaaillan kerran 
kuukaudessa. Muutamat vanhem-
mista kokivat, että lapsi on oppinut 
paremmin huomioimaan toisia. Ver-
taistuen merkitys korostui myös mo-
nissa vastauksissa.  

Jatkossa
Kerhotoimintaa jatkuu paikkakun-
nilla, jos perheet ovat sitoutuneita 
toimintaan ja alueyhdistykset mah-
dollistavat tilojen käytön. Paikka-
kunnat saattavat muuttua perhei-
den tarpeiden ja paikkakunnal-
la asuvien määrän mukaan. Uusia 
kerhoja voidaan aloittaa, jos paik-
kakunnalla on riittävästi lapsia. Ker-
hoihin tarvitaan jatkossa myös oh-
jaajia, joten toivottavasti innokkaita 
opiskelijoita ja ohjaajia löytyy.
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 Näkövammaisten Lasten Tuki ry sai Raha-automaattiyhdistyksen 
avustuksen Oo mun kaa! -projektia varten. Projekti alkoi 1.8.2005 ja 
päättyi 31.5.2007
 Oo mun kaa! -projektin tavoitteena on ollut syrjäytymisen ehkäisy  
ja vammaisen lapsen sosiaalisten suhteiden edistäminen. Myös integraa-
tioon luotiin välineitä. Projektin avulla haluttiin tiivistää yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä, kuten näkövammaisten alueyhdistykset, lasten alue-
sihteerit ja kuntoutusohjaajat
 8-13-vuotiaiden näkövammaisten lasten kerhotoimintaa järjestettiin 
kahdeksalla eri paikkakunnalla: Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Poris-
sa, Tampereella, Torniossa, Turussa ja Vaasassa. Lapsia kerhotoimintaan 
osallistui lukuvuonna 2005–2006 yhteensä 40 ja lukuvuonna 2006–2007 
lasten määrä kasvoi 47.
 Oo mun kaa! -leiri järjestettiin kesällä 2006 Loma- ja kurssikeskus 
Koivupuistossa ja sinne osallistui 14 näkövammaista lasta.
 Oo mun kaa! -kirja koottiin päiväkoteihin ja kouluihin integraati-
on tueksi.
 Projektin loppuraportti löytyy sivuilta http://www.silmatera.fi/oo-
mun/index.php

Helsinki: tiistai 4.9., 2.10., 6.11. ja 
4.12. kello 18-20. Paikkana Nuori-
sotalo Merirasti, Jaluspolku 3.
Joensuu:  keskiviikko 19.9., 
10.10., 14.11. ja 12.12. kello 18-
20. Paikkana Pohjois-Karjalan Nä-
kövammaiset ry, Kauppakatu 17 
B 22.

Oulu: tiistai 11.9., 9.10., 13.11. ja 
11.12. kello 18-20. Paikkana Poh-
jois-Pohjanmaan näkövammaiset 
ry, Linnankatu 32.

Pori: keskiviikko 12.9., 10.10., 
14.11. ja 12.12. kello 18-20. Paik-
kana Satakunnan Näkövammai-
set ry, Otavankatu 4 C 49.

Tampere: maanantai 3.9., tiistai 
2.10., maanantai 5.11. ja 3.12. 
kello 18-20. Paikkana Tampereen 
seudun näkövammaiset ry:n ker-
hotila, Kuninkaankatu 8 A 4.

Turku: keskiviikko 12.9., 10.10., 
14.11. ja 12.12. kello 18-20. Paik-
kana Varsinais-Suomen Näkö-
vammaiset ry, Läntinen Pitkäka-
tu 37.

Vaasa: torstai 30.8., 13.9, 27.9, 
11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 13.12. 
kello 15.30 - 17.00

Tiedustelut:
 aluekoordinaattori Anne Virta, 
09-7522 540
anne.virta@silmatera.fi

Syksyn Oo mun kaa! -kerhot
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Olin ensimmäisen ja viimeisen kerran Oo mun kaa! - 
leirillä, koska leiri on tarkoitettu 8 - 13 vuotiaille näkö-
vammaisille ja kun Jyväskylän kaveri sai houkuteltua 
minut mukaan vasta nyt, kun olen jo 13!
Aurinko paistoi koko viikon ja oli joka päivä 20 astetta 
lämmintä. Torstaina mentiin viereiseen ratsutalliin rat-
sastamaan. Ratsastus on hauskaa. Olen itse ratsastanut 
viisi vuotta. Paloauto kävi esittäytymässä ja ehti ajelut-
taa vain viisi leiriläistä, kun tuli hälytys ja melkein jäätiin 
alle kavereitten kanssa. Käytiin uimassa kolme kertaa. 
Kannattaa mennä! nimimerkillä hauskaa oli.

Severi Ryösö

Oo mun kaa! -leiri pidettiin 3.-9.6. Lomasaari Marttises-
sa Virroilla 15 leiriläisen ja 7 ohjaajan porukassa. Leiri-
ohjelmassa oli mm. kädentaitoja romutyöpajan ja huo-
vutuksen merkeissä sekä liikuntahetket kaupunkisodas-
sa ja olympialaisissa. Omatoimisuustaitoja harjoiteltiin 
siivoamalla omat huoneet ja yhteiset tilat. Lasten kau-
huksi valmistimme myös päivällisen nuotiolla. Leiriläi-
set eivät olleet uskoa, että makkarasoppaa ei tule, jos 
ei perunoita ja porkkanoita kuorita ja keittoa valmis-
teta alusta loppuun. Viikko huipentui ratsastukseen ja 
inkkariluontopolkuun.
Leiri järjestettiin Sokeain Lasten Tukisäätiön avustuk-
sella.   

Oo mun kaa! Virrat 

Topeliuksen viisaudet
Rakastettu satusetä Sakari Topelius (1818-1898) 
oli monipuolinen kulttuuripersoona, lehtimies ja 
yliopiston opettaja, joka vaikutti syvästi suoma-
laiseen ajatteluun. Topeliuksen saduissa elää edel-
leen päteviä viisauksia, joita kasvattajana – van-
hempana tai opettajana – kannattaa pohtia.  

Topeliuksen kasvatusajattelussa on paljon ajatonta ja 
yleispätevää. Topelius perää opettajalta ja kasvattajal-
ta ihmistuntemusta ja tähdentää oman esimerkin kaut-
ta kasvattamista. Nämä asiat ovat tänään yhtä tärkei-
tä kuin sata vuotta sitten. Mielikuvitus ja luovuus ovat 
eettisen kasvun peruselementtejä. Satujen avulla, mie-
likuvituksen siivin, lapsi oppii asettumaan muiden ih-
misten asemaan ja pystyy pohtimaan oikean ja väärän 
kysymyksiä. 

Luokanopettaja Timo Jantunen puolustaa kirjassaan 
Satu kasvattaa – Topeliuksen sadut ja kasvatusajattelu 
(PS-kustannus 2007) lapsen oikeutta olla lapsi. Kirjassa 
käsitellään kasvatuksen avainkysymyksiä Sakari Tope-
liuksen tunnetuimpien satujen kautta. Keskeinen on 
Topeliuksen ajatus, että lapsuus ei ole pienikokoista ai-
kuisuutta vaan oma laadullisesti omaleimainen ajanjak-
so ihmisen elämänkaaressa. Jokaisen lapsen pitäisi saa-
da kasvaa omaa tahtiaan ja omanlaisenaan – asia joka 
unohtuu liian usein.

Oppikirjat pursuavat tietoa, mutta sytyttävätkö ne 
tiedon janon? Miten koulussa ja kasvatuksessa ylipää-
tään voitaisiin ottaa huomioon muutkin kuin tiedolli-
set ja osaamistavoitteet? Miten loihtia esiin oppimisen 
ilo ja kouluviihtyvyys?  Näihin kysymyksiin voi etsiä vas-
tauksia  Satu kasvattaa teoksen parissa. 

Timo Jantunen

Satu kasvattaa – Topeliuksen sadut ja kasvatusajattelu

PS-kustannus

nid. 252 s.

hinta 34 euroa
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Koulun alkaessa on aika askarrella 
itse oma lukujärjestys! Eri materiaa-
leja käyttämällä lukujärjestyksestä 
saa näyttävän ja siihen on ilo palata 
aina uudestaan tarkistamaan, miltä 
kouluviikko oikein näyttää. Heikko-
näköisen on hyvä käyttää selkeitä 
kontrasteja väreissä, ja sokealle eri-
tuntuiset materiaalit tuovat selkeyt-
tä lukujärjestyksen lukemiseen.

Askarteluun tarvitset:
• iso kartonki
• kohovärejä tai narua
• erilaisia koristeita: puuhelmiä, 
nappeja, huopaa, kohotarroja, lah-
jarusetteja, kangaspalloja
 
Voit rajata lukujärjestyksen eri vii-
konpäiviin ja tunteihin käyttämällä 
kohovärejä tai narua. Jokaisen op-
pitunnin kohdalle voi liimata oman 
merkin, joka muistuttaa kouluai-
neesta. Pisteillä voit täydentää vie-
lä lisäksi eri viikonpäivät ja oppitun-
tien nimet. Lopuksi voit koristella 
lukujärjestyksen hauskoin koristein 
omannäköiseksi! 

Askarteluvinkki:  
Lukujärjestys
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Itsenäistymiseen kuuluu myös 
vähittäinen irtautuminen van-
hemmista. Järjestöiltä, kunnan 
sosiaalitoimelta tai seurakun-
nalta voi tiedustella löytyisikö 
nuorelle vapaa-aikaan opas tai 
avustaja.

Mistä 
avustaja 
vapaa-ajan 
rientoihin?

✒ & ❑  LEENA HONKANEN 

Kunnilla ja seurakunnilla on hyvin 
erilaisia käytäntöjä ja malleja vam-
maisen nuoren vapaa-ajan tueksi. 
Nuorten tarpeetkin ovat erilaisia. 
Joku tarvitsee oppaan mukaan os-
toksille, joku liikuntaan ja kolmas 
seuraa muuten vaan.  Oman alueen 
vapaaehtoistyöntekijöitä kannattaa 
kysellä, kun oma nuori alkaa kaiva-
ta liikkumavapautta.  

Esimerkiksi Turussa ja kuuden 
muun lähikunnan alueella toimii 
avustajakeskus, jonka toiminta pe-
rustuu vapaaehtoistyöhön. Avusta-
jia tai oppaita välitetään asiakkaan 
vapaa-ajantoimintoihin  kuten ul-
koiluun, asiointeihin, lääkärikäyn-
teihin, harrastuksiin, matkoille, ta-
pahtumiin jne. Asiakas itse korvaa 
avustajan kulut, kuten matkakulut 
tai pääsyliput. Vapaaehtoinen avus-
taja ei tee kodinhoitoon tai sairaan 
hoitoon liittyviä tehtäviä.

SPR:n ystäväpalvelusta voi ky-
sellä kaveria 250:llä paikkakunnal-
la Suomessa. Ystävätoiminnan ide-
ana on yhdistää ihmisiä ja järjes-
tää kontakteja. Ystävän kanssa voit 
tehdä molemmille mieluisia asioita;  
jutella, käydä kävelyllä tai vaikka-

pa vain istuskella yhdessä. Vapaa-
ehtoiset toimivat myös saattajina 
esimerkiksi retkillä, terveyskeskus-
käynneillä tai vaikkapa kauppamat-
koilla. Saattajana voi toimia vaikka 
vain kerran, ystäväsuhteet ovat kes-
toltaan pitempiaikaisia.  

Diakonissa Tarja Huttunen Es-
poon seurakuntayhtymästä kertoo, 
että seurakunta kouluttaa vapaaeh-
toisia; nuorista vapaaehtoiskursseil-
la on kuitenkin pula. Huttunen va-
kuuttaa, että aina kannattaa kui-
tenkin soittaa ja kysyä, koska seura-
kuntatyössä on mukana paljon esi-
merkiksi koulutettuja kerho-ohjaa-
jia, jotka saattavat olla valmiit läh-
temään mukaan myös vammaisen 
nuoren harrastuksiin. 

Vantaalla toimii ns. tukihenkilö-
pankki. Toiminta on kunnan sosiaali-
toimen järjestämää ja suunnattu ni-

menomaan lapsille ja nuorille. Arja 
Marila, joka toimii tukihenkilöpan-
kin vapaaehtoistyöntekijänä kertoo, 
että tukihenkilösuhde solmitaan kir-
jallisesti ja sovitaan tapaamiskerojen 
määrä, joka voi olla esim. 1-4 kertaa 
kuussa. Tällä hetkellä Marila on 6-
vuotiaan tytön tukihenkilö ja tapaa 
tätä pari kertaa kuussa niin, että äi-
ti saa hiukan omaa vapaa-aikaa. Ta-
paamisissa tehdään kaikenlaista ki-
vaa, leivotaan vaikka pipareita.

Myös järjestöillä on omia opas- 
ja avustajarekistereitä. Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammaiset ry kou-
luttaa oppaita ja ylläpitää vapaa-
ehtoisvälitystä Pengertuvalla. Ilkka 
Väisänen HuN ry:stä kertoo, että 
pääosa tarpeista on asiointi- ja lää-
kärikäyntejä, mutta oppaan voi saa-
da myös harrastukseen. Tosin nuo-
rista oppaista on pulaa.
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Kiitokseni kaikille lapsille ja 
perheille ihanista hetkistä! 
Vaikka lopetan tukihenkilö-
nä, toki perheemme jatkaa 
vielä toiminnassa mukana ole-
mista. 

Miia

Tapahtuuko täällä mitään?

Koska viimeksi tapasit perheen, jossa on näkövammainen lapsi tai 
koska lapsesi tapasi näkövammaisen kaverinsa? 

Miian  terveiset 
Lapin perheille

Suomi on suuri maa, jossa asutaan 
harvassa. Näkövammaisia lapsia ei 
ole joka kylällä. Silti vertaistuki, niin 
vanhempien, lasten kuin sisarusten-
kin kesken antaisi potkua elämään. 
Jos kotiseudullasi tai kohtuullisen 
matkaan säteellä asuu muutama-
kin näkövammaisperhe, voitte jär-
jestää yhteisen tapaamisen.

Näkövammaisten Lasten Tuen 
vertaistukitoiminta elää ja muuttuu 
ajan mukana. Perinteisesti perheta-
paamisia on järjestetty vapaaehtois-
ten vertaistukijoiden voimin. Vuosi 
vuodelta on ollut vaikeampaa saa-
da joukkoon mukaan uusia tukihen-
kilöitä, joilla riittäisi intoa ja tarmoa 
järjestää alueellaan säännöllisiä per-
hetapaamisia. Tämä on ymmärrettä-
vää: lapsiperheen kiireissä ei kovin 
paljon vapaata aikaa jää. 

Säännöllisten tapaamisten sijaan 
on useilla paikkakunnilla alkanut 
syntyä yksittäisiä useamman per-
heen yhteisestä innostuksesta keh-
keytyneitä tapahtumia ja retkiä. On 
pidetty ratsastuspäiviä tai lähdetty 
yhdessä tutustumaan paikalliseen 

nähtävyyteen. Muutama perhe on 
tehnyt yhdessä alkujärjestelyt, ja sit-
ten kutsuttu mukaan muita alueel-
la asuvia.

Haluaisitko sinä tavata muita 
lähiseudulla asuvia näkövammais-
ten lastenperheitä? Näkövammais-
ten Lasten Tuen toimistolta voit ky-
syä tietoa siitä kuinka monta per-
hettä tiettyjen postinumeroaluei-
den sisällä asuu ja millainen lasten 
ikäjakauma on. Yhteystietoja per-
heisiin emme voi antaa, mutta pos-
titamme toimistolta kirjeet jäsenre-
kisterissämme oleville perheille, mi-
käli haluat heihin yhteyttä.  

Ja jos päätätte järjestää tapaa-
misen tai tapahtuman, yhdistys vas-
taa osaksi sen kustannuksista etukä-
teen tehdyn talousarvion mukaan. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Näkövammaisten Lasten Tuki 
ry
09-752 2540 Leena Honkanen & 
Anne Virta
nlt@silmatera.fi 
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Olipa kerran perhe – kurssi järjestettiin heinäkuun alkupuolella 
Virroilla Lomasaari Marttisessa. Järvien, kosken ja kanavan ympä-
röimän saaren kaunis luonto sekä nuorisokeskuksen tilat tarjosivat 
hienon miljöön sopeutumisvalmennuskurssille. 

✒ & ❑  HEIDI PITKÄRANTA 

Olipa kerran perhe
Koko konkkaronkka Perinnekylän 

tuulimyllyllä.

Kaksitoista perhettä ja kahdek-
san ohjaaja touhusivat yhdessä se-
kä pienryhmissä monenlaista viikon 
aikana. Aikuiset keskustelivat Kaija 
Leppälän ja Väestöliitosta vieraile-
van luennoitsijan Minna Oulasmaan 
johdolla vanhemmuuden voimava-
roista sekä parisuhteen ja perheen 
merkityksistä. Vanhempainryhmäs-
sä tunnelma oli rento ja avoin, jo-
ten keskustelut koettiin todella an-
toisina. Myös vapaa-ajalla virisi vil-
kasta keskustelua näkövammaisen 
lapsen kanssa arjessa vastaan tulevis-
ta kysymyksistä, kun eri-ikäisten las-
ten vanhemmat jakoivat kokemuksi-
aan. Pienten lasten vanhemmille oli 
antoisaa nähdä isompia näkövam-
maisia lapsia, jotta näki hiukan, mi-
tä oma arki tulee olemaan muuta-
man vuoden kuluttua. Samalla he 
saivat arvokkaita neuvoja ja vasta-

uksia mieltä askarruttaneisiin kysy-
myksiin. Isompien lasten vanhemmat 
taas löysivät toisistaan vertaistukea 
pohtimaan kouluasioita ja lapsen 
kasvun mukanaan tuomia kysymyk-
siä. Keskustelujen lisäksi vanhemmat 
kisailivat yhtenä iltana lasten nukku-
essa tervapadan, mölkyn ja muiden 
pihapelien mestaruuksista. 

Lapset toimivat vanhempien kes-
kustelujen aikana omissa pienryh-
missään mm. tutustuen läheiseen 
Perinnekylään, pelaten liikuntasa-
lissa kaupunkisotaa sekä touhuten 
leikkikentällä. Viikon aikana ohjaa-
jat järjestivät myös monenlaista oh-
jelmaa, johon lapset ja vanhemmat 
osallistuivat yhdessä. Perheet pää-
sivät karkottamaan Peter Panin ja 
Helinä-keijun avuksi tikittävää kro-
kotiilia satuluontopolulla, silittä-
mään lampaita ja kuttua kotieläin-

tilalla, valmistamaan päivällistä ko-
dalla sekä mittelemään sateen takia 
Halli MM-kisoiksi muuttuneissa leiri-
olympialaisissa. Tytöt, pojat, äidit ja 
isät saivat kokeilla voimiaan myös 
auton vedossa. Voiman tunnoissaan 
olleet isät jäivät yllättäen kisassa vii-
meisiksi, lieneekö jarrujen kirskun-
nalla tekemistä asian kanssa… Leiri-
viikkomme huipentui viimeiseen il-
lanviettoon vanhalla työväentalolla, 
jossa kaikkia halukkaat pääsivät est-
radille. Kuulimme leiristä kertovan 
laulun, näimme muotinäytöksen lei-
rimuodista 2007 sekä saimme naut-
tia sketseistä ja muista esityksistä. 

Viikko kului yhdessä hujauksessa 
ja lähtöpäivän sisaruspiirissä kuului 
toiveita leirin jatkumisesta ainakin 
muutamalla päivällä. Toivottavasti 
näemme kuitenkin uudelleen tule-
villa leireillä ja tapahtumissa!
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Näkövammaisen lapsen omaehtoinen liikkuminen ky-
syy rohkeutta ja taitoa. Liikunnallisella kuntoutuskurs-
silla harjoitellaan liikkumistaitoa ja kehonhallintaa se-
kä tutustutaan moniin eri liikuntalajeihin. Ryhmämuo-
toisessa kuntoutuksessa vertaistuki on tärkeä osa kun-
toutusta. 

Kuntoutuskurssin päätavoite on liikunnan omak-
suminen osaksi elämää. Liikunta vaikuttaa sekä fyysi-
seen että psyykkiseen hyvinvointiin. Hyvän harrastuk-
sen avulla voi saada uusia ystäviä. Myös painonhallin-
ta onnistuu liikkuen. Näkövammaiselle soveltuvien la-
jien kirjo on laaja ammunnasta judoon ja maalipallos-
ta uintiin.  

Liikkumistaitoa oppi paitsi kurssilainen, myös muut 
perheen jäsenet, joilla on mahdollisuus silmälappujen 
avulla tai näkökenttää rajaavien ja samentavien lasien 
kautta katsoa maailmaa oman lapsensa ja sisarensa nä-
kötilanteesta käsin ja kokeilla, miltä tuntuu liikkua hä-
nen näkönsä varassa. 

Liikunnallinen 
kuntoutus kannattaa

Peruskouluikäisten liikunnallisella kurssilla Kun-
nonpaikassa Vuorelassa kesäkuun lopulla lapset, 
sisarukset ja vanhemmat saivat tietoa näkövam-
maisen nuoren liikunnan ja liikkumistaidon eri-
tyispiirteistä. Tavoitteena on siirtää kuntoutuksen 
opit perheen arjen käytänteiksi ja näin auttaa 
lasta itsenäiseksi ja aktiiviseksi liikkujaksi.

Ensi kesän kurssille hakemus kannattaa lähettää hyvis-
sä ajoin. Hakemuksen huolellinen täyttö ja ajan tasal-
la oleva päivitetty kuntoutussuunnitelma jouduttavat 
käsittelyä. 

Lasten leiripalautteet

Leirillä oli paljon tekemistä ja hauskaa, mutta grilli-il-
taa jäimme kaipaamaan. Paikka oli hyvä, kavereita uu-
sia vanhoja oli riittävästi. (Santeri 12v)

Leirillä on ollut mukavaa temppurata, luontopolku, uin-
ti, seinäkiipeily sekä on ollut kiva saada uusia kavereita. 
Parasta on ollut termiittileikki. Maalipalloa, kaupunki-
sotaa ja kiipeilyä olis voinu tehä lisää. Sängyt ollu ko-
via, on valvottu ja nukuttu. Ruoka oli pippurista, mut-
ta ok. Pyttipannu oli hyvää. (Eeva 9v, Hanna 11v, Pet-
ra 10v ja Miki 12v)

Saunominen oli mukavaa, kun siellä sai hyvät löylyt. Ko-
dalla oli kivaa, kun siellä sai hyvää ruokaa. Leiriolym-
pialaiset olivat sisällä, kun satoi vettä, mutta se ei hai-
tannut. (Niko 10 v)

Uiminen oli kivaa! Satoi melkein koko viikon, niin se 
ei ollut kivaa. Termiittisota oli hauskaa, kun se oli niin 
vauhdikasta. On kivaa, kun olen saanut leiriviikon ai-
kana uuden ystävän. (Pinja 12v)

Mukavinta leirillä oli termiittitarhaaja-leikki ja retki ko-
tieläintilalle sekä kavereiden tapaaminen. (Roosa 11v)

Mukavinta leirillä oli kaupunkisota ja Antin pommitta-
minen sekä se, että voitin keilauskilpailun. (Kipi 11v)

Leirillä oli kivaa, koska porukkaa ei ollut liikaa ja oli ti-
laa tehdä kaikkea. Välillä harmitti, kun satoi eikä voi-
nut olla ulkona. (Kipi ja Roosa 11v) 

Peter Pan johtaa joukkoaan kohti tikittävää kroko-
tiilia. 

❑  SARI KARJALAINEN
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Onnistumisen kokemuksia 
kouluratsastuskisoista
✒ EINE ISOTALO & JENNY KÄRKKÄINEN & SUSANNA HALME 

Noin vuosi takaperin heräsi ajatus koota yhteen näkövammaisia 
ratsastuksesta kiinnostuneita, jotta harrastusta ja ratsastustaitoja 
voisi viedä yhdessä eteenpäin.

Susanna, Anja ja Jenny palkinto-
jen jaossa, taustalla valmentaja 

Anne Pakarinen.

Kiinnostuneita löytyi ja niinpä ke-
väällä -07 järjestettiin Huittisten rat-
sastuskeskuksessa valmentaja Anne 
Pakarisen johdolla kaksi valmen-
nusviikonloppua. Mukana on sekä 
nuoria että aikuisia ratsastajia – ja 
mukaan toivotaan lisää harrastajia. 
Valmennus suunnitellaan sen tason 
mukaisesti, jolla itse kukin on. Val-
mennusviikonlopuissa myös valmis-
tauduttiin Juhannuksena pidettyi-
hin kehitys- ja näkövammaisten rat-
sastuskilpailuihin.

Näkövammaisia kilpailijoita oli 
lainahevosluokissa mukana kolme: 
Susanna Halme, Anja Jokela  ja Jen-
ny Kärkkäinen.

Jennyn ja Susannan 
ajatuksia ja tunnelmia

Jenny kertoo: ”Tulimme äidin,isän 
ja koirani Texsin kanssa Huittisiin 
edellisenä päivänä, jotta voisin Til-
tun kanssa harjoitella. Tiltu on Huit-
tisten heppa, jonka vuokrasin kilpai-

luihin. Jännitti aivan kamalasti, olin 
varma että en muista ohjemaani tai 
jotain käy. 

Kilpailupäivä oli kuuma, ja 
odottaminen hikistä. Susanna rat-
sasti myös Tiltulla ja hän meni en-
sin omat ohjelmansa. Sitten kuulu-
tettiin Jenny Kärkkäisen vuoro Til-
tun kanssa ja olin melkein paniikis-
sa ,en kyllä muista. Helpotti kun äiti 
tuli ja sanoi, että Anne lukee koval-
la äänellä ohjelmaani. Selvittiin Til-
tun kanssa ja tuli kultainen pokaa-
li ja toinen pronssinen. Oli niin hy-
vät kisat, että haluan jatkaa innok-
kaasti ja syyskuussa onkin seuraava 
valmennusviikonloppu.”   

Susanna kertoo, että haluaa 
kilpailla ja edetä omaa tahtia kohti 
vaativampia kouluohjelmia. 

”Kisoissa sijoituksella ei ole väliä, 
vaan sillä, että on itse tyytyväinen 
suoritukseen. Nyt Huittisten kisat oli-
vat ensimmäiseni, koska aikaisem-
min ei ole oikein löytynyt kilpailu-

ja, joihin olisi ollut mahdollisia osal-
listua. Näkövammaisten ‘viralliset’ 
kisat kun edellyttävät vähintään 14 
vuoden ikää ja ne kilpaillaan usein 
omalla hevosella. Lisäksi virallisten 
kisojen kouluohjelmat ovat niin vaa-
tivia, että ne edellyttäisivät enem-
män kisakokemusta ja harjoittelua.  
Käyn tällä hetkellä ratsastamassa 
kaksi kertaa viikossa ja harjoittelen 
kouluratsastusta. Apuvälineinä käy-
tän tavallista isompia koulukirjaimia, 
maneesin katossa olevia valolinjoja, 
kentän keskihalkaisijalle tehtyä pu-
ruviivaa, jos mahdollista sekä huuta-
jaa. Huutaja huutaa kentän kirjaimia 
aina sillä kohden missä olen menos-
sa. Tällä tavoin on mahdollista että 
keskityn täysin ratsastukseen, ilman 
että minun täytyy koko ajan katsel-
la sivuille kirjaimiin.

Nyt Huittisten kisoissa oli mah-
tavaa seurata kokeneempia ratsu-
koita ja vähän haistella kilpailuil-
mapiiriä.”
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Sokeain lasten Tuen uutisia
Moni kesän loma  on jo ohi. Keväällä toteutui ratsas-
tusloma, Hampurin reissu, Tukholman matka, purjeh-
dus Turun saaristossa, Ruunaan koskiseikkailu, Legolan-
din matka sekä Visbyn loma. Naantalissa on tutustut-
tu Muumimaailmaan ja elokuussa tulossa Nötön täys-
hoitolaloma ja syyskuussa Jämin seikkailuloma ja loka-
kuussa Islannin loma syyslomalla. Kesäkuussa oli vielä 
Nötön ja Jämin lomilla tilaa.

Rilla jatkaa toiminnanjohtajana syksyyn 2008 ja nyt on 
jo aika hakea ensi vuoden lomia. Lomillemme on 
vapaamuotoinen, jatkuva haku. Perheen yhteystie-
dot, lomatoiveista pientä tietoa, sekä loman kestosta ja 
ajankohdasta. Myöhemmin otamme yhdistyksesta yh-
teyttä ja ehdotamme perheelle sopivaa lomaa.

Ensi vuoden lomakalenteriin voi tulla pieniä muutok-
sia, mutta moni asia jatkuu ennallaan. Jo elo-syyskuus-
sa varataan kevään Lapin matkat ja majoitukset. En-
si vuonna tiedossa hiihtoa, laskettelua, ratsastusta, ris-
teilyä, kylpyläpäiviä, Turun saaristoa, Legoland ja Ruu-
naa ja Ilomantsin luontoa ja omatoimimökkilomia Lin-
dabellassa ja Jalkasen mökeissä. Tarkemmat toiminta-
suunnitelmat vahvistuvat syksyn aikana.

Pidetään yhteyttä
Rilla Aura-Korpi
toiminnanjohtaja
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
040 5211 693
info@sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry:lle tuotetulle DVD:lle lisää 
kansainvälisiä palkintoja
”Käenlaulu kuulostaa... punaiselta” voitti kultaa 
Saksassa
Sokeain Lasten Tukisäätiön rahoittama DVD-hanke 
palkittiin eilen Gold Awardilla WorldMediaFestivalis-
sa, kansainvälisessä modernin median katselmuksessa 
ja Euroopan merkittävimmässä tilausohjelmien festi-
vaalissa Hampurissa. WorldMediaFestivaliin osallistui tä-
nä vuonna 487 tuotantoa 22 maasta. ”A Cuckoo Song 
Sounds... Red” kilpaili kategoriassa Motivation. Helmi-
kuussa sama ohjelma palkittiin maailman suurimmassa 
yritys- ja yhteisöviestinnän av-tapahtumassa New Yor-
kissa.

”Käenlaulu kuulostaa... punaiselta” on erikoinen ja 
kohderyhmälleen tärkeä ohjelma. Se on tuotettu oheis-
materiaaliksi koulujen ja eri oppilaitosten suvaitsevai-
suuskasvatukseen. Sen tarkoituksena on kertoa kou-
luyhteisölle, mitä tarkoittaa, kun lähikouluun, meidän 
luokalle, tulee sokea tai vaikeasti heikkonäköinen luok-
katoveri. 

Sokean tai heikkonäköisen selviytyminen vaatii 
asennetta paitsi luokkatovereilta, myös opettajilta ja 
perheeltä, mutta erityisesti näkövammaiselta lapselta. 
Ohjelman tavoitteena on herättää ajatuksia, tunteita, 
keskustelua erilaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Elä-
mä on yhdessä oppimista, yhdessä tekemistä. Yksin ei 
pärjää, ei kukaan.  

Palkitun ohjelman on tuottanut helsinkiläinen Smile 
Audiovisual Oy.
Käsikirjoittajat: Riikka Hänninen ja Seppo Palminen
Ohjaaja ja kuvaaja: Jukka Oulasvirta
Tuotantosihteeri: Heidi Hyvönen
Äänityöt: Roni Kamras
Editointi: Olli-Matti Lehtoranta
Tuottaja: Pirkko Tiiri
Taustaryhmä: Jaana Aalto, Rilla Aura-Korpi, Riikka Hän-
ninen,  Misa Möller, Eila Tarkiainen
Ohjelman pituus on 15 minuuttia ja siitä on tehty kol-
me kieliversiota: suomi, ruotsi ja englanti.Kesällä 2006 Tanskassa.
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Sporttis-kerhot, syyskausi 2007
Sporttis -kerhojen tavoitteena on lisätä  näkövammaisten lasten ja nuorten 

liikkumista, parantaa heidän perusliikuntataitoja sekä toimia vertaisryhmänä.

Tuomas Törrönen
liikunnan suunnittelija
Näkövammaisten Keskusliitto
(09) 3960 4672, 050 408 6152
tuomas.torronen@nkl.fi 

Nina Peltonen
oto - liikunnanohjaaja
050 400 1532
nina.peltonen@nkl.fi 

Kysy lasten ja nuorten liikunnasta:

❑  SARI KARJALAINEN

1 Helsingin Sporttis
Joka toinen maanantai (parittomat viikot) klo 18.00-
19.30 IIRIS-keskus 10.9.2007 alkaen.  Ohjaajina Jarmo 
Lehtola, Mirja Kumm, Anna Lapinlampi ja Tuomas Tör-
rönen. Tiedustelut: Tuomas Törrönen p. (09) 3960 4672, 
050 408 6152, tuomas.torronen@nkl.fi . Järjestää Helsin-
gin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN).

2 Tampereen Sporttis
Joka keskiviikko klo 17.55-18.45  Raholan koululla 
5.9.2007 alkaen. Ohjaajina Päivi Nurmikolu-Vilpponen 
p.020 716 9884, paivi.nurmikolu-vilpponen@tampere.
fi  ja Pia Heinonen, pia.heinonen@tampere.fi . Järjestää 
Tampereen kaupunki yhteistyössä Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry (TSN). Tiedustelut myös: Timo Pel-
konen (03) 214 8491, 050 596 5015, timo.pelkonen@
nkl.fi 

3 Turun Sporttis
Joka torstai Moision koulun liikuntahallissa 6.9. 2007 
alkaen.
2 ryhmää : 
Sporttitreeni -ryhmä moni- ja vaikeavammaisille klo 
17-18 järjestää Turun Urheiluliitto yhteistyössä Varsinais 
- Suomen Näkövammaiset ry (VSN).
 Sporttis-kerho klo 18-19 .
Ohjaajina Jenni Mehtälä, Antti Rusi, Tia Nieminen. 
Järjestää Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (VSN). 
Tiedustelut molemmista ryhmistä Antti Rusi p. 0400 
879 820.

4 Jyväskylän Sporttis
Torstaisin klo 17.30 Jyväskylän näkövammaisten kou-
lulla 6.9.2007 alkaen. 
2 Ryhmää:
Löydä Liikunta-Sporttis liikuntaharrastusta etsiville 
joka toinen torstai. Ilmoittaudu ryhmään Nina Peltosel-
le p. 050 400 1532 tai nina.peltonen@nkl.fi    
Lajisporttis, vauhdikkaille liikkujille joka toinen tors-
tai. Ilmoittaudu ryhmään myös Nina Peltoselle. Ohjaa-
jina Nina Peltonen ja Heikki Juvonen. Tiedustelut: Nina 
Peltonen p. 050 400 1532, nina.peltonen@nkl.fi . Järjes-
tää Keski-Suomen Näkövammaiset ry (KSN)yhteistyössä 
Jyväskylän näkövammaisten koulu .

5 Kouvolan Sporttis
Joka toinen lauantai klo 11.30 -13.00 Sarkolan koulul-
la. Varmista kerhon alku  Tuomas Törröseltä p. 050 408 
6152 tai tuomas.torronen@nkl.fi . Järjestää Kaakkois-
Suomen Näkövammaiset ry 

Uutta:
6 Porin Sporttis
Käynnistyy syyskuussa Satakunnan AMK liikunta-
salissa. Varmista kerhon alku Timo Pelkoselta p. 050 
596 5015 tai timo.pelkonen@nkl.fi .
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Näkö-,liikunta- ja 
kehitysvammaisten 
Junior Games
Jyväskylässä 28.11.2007

Syksyn 2007 
nuorisoliikunnan tapahtumia!

Kilpailulajit
yleisurheilun 3-ottelu, sokkopingis ja sukkulaviesti

Aikataulu  

Kilpailut alkavat klo 9 ja päättyvät klo 17 mennessä

Sarjat  

alle 13v (1995 ja myöhemmin synt.)
13-15v ( 1992-1994 synt.)
16-18v (1989-1991 synt.)

Kilpailuluokat 
L1-L3 liikuntavammaisten pt-luokat
L4-L5 liikuntavammaisten luokat (kävelevät)
B 1 - B 2  n ä k ö v a m m a i s t e n  l u o k a t  ( B 1 = s o k e a , 
B2=heikkonäköinen)
K kehitysvammaisten luokka
A1-A2 avoimet luokat (esim.ADHD,dysfasia,autismi)

Ilmoittaudu  

viimeistään 2.11.2007 mennessä
Näkövammaisten Keskusliitto/liikunta
Kirsi Heinonen, PL 30 00030 IIRIS
kirsi.heinonen@nkl.fi

Tiedustelut  

Tuomas Törrönen (09) 3960 4672
tuomas.torronen@nkl.fi
Harri Lindblom (09) 6131 9211
harri.lindblom@siu.fi
Piritta Asunta (09) 877 6874 
piritta.asunta@sklu.fi

Majoitus  

Hotelli Laajari (014) 624 885 
finnhostel@jkl.fi
Tee majoitusvaraus suoraan hotelliin 1.11 mennessä!
Tule kokemaan Junior Games -kisojen iloinen ja ren-
to meininki!

Tiiistai 11.9. 
Koululaisten yleisurheilukilpailut
Jyväskylässä, Harjun kentällä klo 12-16
  

Lauantai 10.11. 
Liikuntamaa “Löydä oma lajisi” -tapahtuma perheille
Apuvälinemessuilla Tampereen Messu- ja   
 Urheilukeskuksen C-hallissa

Pe-Su 16.-18.11. 
Lajisporttis- yleisurheiluleiri Kuortaneella

Pe-Su 23.-25.11. 
Lajisporttis- maalipalloleiri Pajulahdessa

Keskiviikko 28.11. 
Vammaisurheilun Junior Games 
Jyväskylän Hipposhallissa
sokkopingis, yleisurheilun 3-ottelu, oheisohjelmaa
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Maksut:
Yhdistys kustantaa näkövammaisen 
lapsen ja hänen saattajansa. Saatta-
jan omavastuu on 17 euroa.
Muilta perheenjäseniltä:
aikuiset 74 euroa
lapsi, 6-16-v. 55 euroa
alle 6-v. maksutta

Hinta sisältää majoituksen 2-4 hen-
gen huoneissa, ruokailut (päivälli-
nen, iltapala, aamiainen, lounas) 
sekä liikunnallisen ohjelman. 

Hakemukset viereisen sivun lo-
makkeella 29.8. mennessä osoit-
teella: 
Näkövammaisten Lasten Tuki 
ry
Hietakummuntie 18
00700 HELSINKI

Kokouskutsu 

Näkövammaisten Lasten Tuki ry,
 Stöd för Synskadade Barn rf, syyskokous pidetään sunnuntaina  

30.9.2007 kello 9.30 
Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa 

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
- sihteeri
- pöytäkirjan tarkastajat (2)
- äänten laskijat (2)
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
7. Talousarvio vuodelle 2008
8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
10. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien valinta (2)
11. Vahvistetaan luottamustoimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset
12. Vahvistetaan kokous- ja leirimatkojen korvaukset
13. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus (varsinaiset jäsenet, kannatus-
jäsenet ja yhteisöjäsenet)
14.  Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenten hallituk-
selle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, jois-
ta hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle**
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous Pajulahdessa

Liikunnallinen 
syyskokousviikonloppu 

järjestetään 29.–
30.9.2007 Liikuntakeskus 
Pajulahdessa Nastolassa. 
Lähde tapaamaan tuttuja!
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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 kannatusjäsenmaksuun)

Nimi:

Osoite:

Puhelin josta tavoittaa päivisin:

Sähköposti:

Alla olevalla palvelulomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterälehden 
tilauksen. Täytä lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaisten Lasten Tuki ry, Hietakummuntie 1�, 
00700 Helsinki. Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse (09) 7�� ���0, faxilla (09) 7�� �11� tai 
sähköpostilla nlt@silmatera.fi. 

HAKEMUSLOMAKE

Syyskokousviikonloppu 29.–30.9. Pajulahdessa

Näkövammaisen lapsen nimi ja ikä vuosina (kokousviikonlopun ajankohtana):

Tietoa lapsen vammasta ja selviytymistä ryhmässä:

Saattajana toimivan vanhemman nimi:

Mukaan tulevat perheenjäsenet (nimet ja lasten iät 29.9.)

Osoite:

Puhelin- ja matkapuhelinnumero ja sähköposti: 

Muuta huomioitavaa (erityisruokavalio, liikuntaeste jne.):

Vanhemman allekirjoitus:
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