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Oo mun kaa! -leiriläiset Radio Novassa
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Siihen tulevien juttujen tulee olla
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Lapset kasvavat
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uomaan olleeni työssä Näkövammaiset lapset ry:ssä
jo niin kauan, että yksi sukupolvi vauvoja ja leikkiikäisiä, joihin aikoinaan tutustuin, on ehtinyt varttua nuorisoikään ja jotkut silloiset nuoret ovat ehtineet aikuistua, opiskella, työllistyä ja perustaa perheen. Tässä Silmäterän numerossa kirjoittavat elämästään ja tämän hetkisistä kuulumisistaan muiden muassa Joose Ojala ja Ronja Oja, jotka tapasin ensi kerran heidän ollessaan neli-viisivuotiaita. Tämän kesän alussa Ronja pääsi
maineikkaaseen Kallion ilmaisutaidon lukioon sen ensimmäisenä näkövammaisena oppilaana ja Joose sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa Vaskirinteen palvelukeskuksessa. Antti Latikka, 17, oli hänkin pikkupoika
ensitapaamisellamme. Nyt Antti on lähdössä edustamaan Suomea Pekingin Paralympialaisiin.
On ollut etuoikeus seurata vuosien kuluessa näiden ja monien, monien muiden lasten ja nuorten kasvua ja elämää. Välillä suuria saavutuksia, kuten Antin, Joosen ja Ronjan elämässä tänä kesänä, mutta toki välillä myös murheita ja takaiskuja. Sitähän elämä on.
Perheiden, isien ja äitien, elämä on myös kasvua, onnistumisia ja pettymyksiä. Vuosia sitten tapaamani nuoret perheet ovat kulkeneet pitkän
matkan ja kasvaneet vanhempina. Lasten kasvun myötä huolen ja ilon
aiheet ovat muuttuneet. Oma kokemus on tuonut varmuutta, mutta aina on edessä uusia haasteita.
Ensimmäinen muistikuvani meidän yhdistyksemme leireiltä on Leevi
Alahäivälän valkean vauvamyssyn alta pilkottavat punaiset hiukset. Leevi
oli neljän kuukauden ikäinen ensitapaamisellamme. Leevin isä, Markku
Alahäivälä, on nyt yhdistyksemme puheenjohtaja. Kevättalven aikana hän
lähti vastaamaan suureen haasteeseemme saada näkövammaisten lasten
edustaja Näkövammaisten Keskusliiton hallitukseen. Yritys onnistui ja
uusi aikakausi yhdistyksemme taipaleella on sen myötä alkamassa.
Leevi puolestaan on varttunut reippaaksi koululaiseksi, jonka unelma
päästä vierailulle Radio Novaan toteutui kuluneena kesänä. Sen kruunasi
pääsy radiohaastatteluun, jonka johdosta Leevi sai myös
ihailijapostia. Tässä viestejä muutamilta faneilta:
- Tuo Leevin haastattelu oli aivan ihana. Piristi
päivää ja sai leveän hymyn aikaan.
- Uskomattoman ihana Leevi. Hänellä on loistava
tulevaisuus radiossa!
- Nyt löytyy Kimmo Vehviläiselle sijainen, Leevi!
- Joo, tippa on silmässä... Jouduin kirjottaa äskeisen laskun uusiks kun meni konseptit sekaisin. IHANA nuorimies.
- Oho... Olipas aivan mahtavan mukava, kiva ja reipas tuo Leevi. Ei tullut
ihan kyynel silmiin, mutta ei ollut
kaukana. Oli kyllä niin järkevän
tuntuinen poika, että voi että!
Lapset siis kasvavat, sitä on
hauska seurata.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne lat va-nikkola
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Kuva
antaa
elämyksen
Vaikeasti näkövammaisen lapsen täytyy opetella kuvien tekeminen
ja ymmärtäminen omin sormin. Koulussa kuva tukee opittavaa asiaa ja auttaa ymmärtämään, millainen nähty maailma on.
Leena Honkanen

Marjatta Lehtinen julkaisi keväällä
kattavan teoksen näkövammaisten
kuvailmaisusta.
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arjatta Lehtinen teki pitkän uran opettajana Jyväskylän näkövammaisten koululla opettaen miltei kaikkia aineita ja myös uusia
näkövammaisopettajia. Viimeiset vuodet Jyväskylässä Lehtinen toimi ohjaavana opettajana ensin tukijaksoilla, ja
myöhemmin integroitujen peruskoululaisten opettajia ja avustajia kouluttaen.
Ensimmäisten eläkevuosien urakaksi jäi
siirtää kokemus kirjaksi. Näköstellään
-kirjasta tulvii vuosikymmenten kokemus näkövammaisten opettamisesta ja
oppimisesta.
- Valmistuttuani opettajaksi lähdin
Yhdysvaltoihin, Bostoniin, suomalaisperheen kotiopettajaksi. Sieltä palasin
keväällä 1973 ja oli etsittävä töitä vielä lukukauden lopuksi, Marjatta Lehtinen kertoo.
- Kuopion sokeainkoulussa oli tarjolla viransijaisuus. Näin aivan sattumalta tulin näkövammaisopetuksen maail-

maan ilman aiempaa tietoa näkövammaisuudesta.
- Syksyllä sitten lähdin Jyväskylän yliopistoon näkövammaisopetuksen erikoistumiskurssille, ja seuraavana syksynä Jyväskylän näkövammaisten kouluun opettamaan.
- Siihen aikaan näkövammaisopetuksen kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi
ja koulussa sai kokeilla ja etsiä parhaat
tavat opetukseen. Suuren osan opistani sain vanhemmilta opettajilta ja oppilailta, jotka uskalsivat kysyä ja kyseenalaistaa, Lehtinen kertoo.

Taito tutkia
Marjatta Lehtinen korostaa kuvan lukemisen taidon merkitystä. Oikea kuvan lukemisen tekniikka pitää opetella.
Kuvaa tutkitaan systemaattisesti ja kiinnitetään huomiota sen sisältämään informaatioon: tässä on maa, eläin, jonka jalat ovat maassa, vieressä on talo ja
puu talon takana.
- Ihan pienestä pitäen, kun lapselle
annetaan kuva tai vaikka koskettelukirja se pitää tutkia yhdessä lapsen kanssa.
Käydään läpi esineet ja asiat, mitä kuvassa on ja kokeillaan miltä konkreettinen esine, vaikka lusikka, tuntuu ja mil-
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saara Mansikka-aho

Tutkimalla oppii hahmottamaan muotoa ja k0koa . Kesän kuvataideleirillä lapset saivat tunnustella eläimiä ja sitten
muovailla ja piirtää nitä.
lainen se on sitten kuvana.
- Sokean lapsen kohdalla käden harjoittaminen niin pienestä pitäen kuin
mahdollista on tärkeää. Kun lapsi tutkii, vanhempi nimeää asioita ja esineitä
ja kertoo mikä on tehty mistäkin materiaalista: mikä on muovia, mikä paperia ja niin edelleen.
- Koon vertaamista pitää myös harjoitella. Niitä asioita, mitä ei voi tavoittaa käsin, voi verrata tuttuihin esineisiin: mikä on pulpetin kokoinen, mikä
lusikan kokoinen. Omat mitat, vaaksan tai kyynärän pituus, ovat myös hyvin käyttökelpoisia kuvailtaessa nähtyä
todellisuutta.
- Käsitteitä voi konkretisoida myös
oman kehon kautta. Muistan kun kerran
olimme taiteilija Heljä Liukko-Sundströmin näyttelyssä, jossa oli esillä keraamisia loikkaavia jäniksiä, joita lapset saivat
kosketella. Koska jäniksen jalat eivät yltäneet maahan, lapset tulkitsivat niiden
olevan lintuja. Koulussa kokeilimme luokan lattialla, miten jänis loikkaa, ja lapset oivalsivat miten jänis on irti maasta,
vaikka ei lennäkään kuin lintu.

- Pääasia on, että lapsi saa tuntuman
siitä, miten todellisuutta kuvataan visuaalisin keinoin. Liian vaikea tekniikka voi viedä tekemisen ilon. Sanotaan,
että liima sormessa on kuin roska silmässä.
Jos sormet ovat liimassa ja kaikki tarttuu niihin kiinni, työskentely on hankalaa. Pitää etsiä helpottavia ratkaisuja. Teippikin käy kiinnitykseen.
- Saksien käyttöä ei pidä pelätä, mutta
jos se tuntuu vaikealta, hyvä vanha konsti irrottaa paperista muotoja on neulalla
pisteleminen. Paperi rei’itetään tiheästi esineen ääriviivan muotoon ja revitään irti. Näistä paperikuvioista voi sitten rakennella sommitelmia paperille
liimaamalla.
- Kuvailmaisu rakentuu perusmuotojen varaan. Ympyrän muotoa voi alkaa
hahmottaa vaikka kattilan kannesta tai
juomalasin reunasta. Lapsi oppii piirtämään ympyrän kädellään ja vähitellen siirtämään sen myös omiin töihinsä.
Perusmuotojen tuntemisesta on hyötyä
myös monissa kouluaineissa, kuten matematiikassa tai maantieteessä.

Itse tehden

Elämyksestä oppii

- Näkövammaisen lapsen tekemän kuvan ei tarvitse olla näkevistä hieno, Marjatta Lehtinen korostaa.

Marjatta Lehtinen oli itse harrastanut
maalausta, joten kuvailmaisun tuominen opetustyöhön tuntui luontevalta.
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Kaikki mahdolliset materiaalit ja keinot kokeiltiin.
- Metodi sopii kaikkiin aineisiin,
Lehtinen sanoo. - Esimerkiksi historiassa teimme Kiinan muurin, savupirtin ja keskiaikaisen kaupungin, joita voi
koskettaa ja tutkia sormin. Kun oppilaat
tekevät jotain omin käsin opetuksen aikana, keskittyminen on taattu eikä luokassa synny häiriköintiä.
- Egyptin muumioista puhuttaessa
kaikki oppilaat muumioitiin käytävälle. Näin saatiin elämys, jonka muistaa
paljon paremmin kuin pelkän luetun tai
kuullun oppiaineksen. Oppilaan mielenkiinto opittavaa asiaa kohtaan pitää herättää.
- Opettajatyöni alkuaikoina näkövammaisten koululla oli paljon sokeita
lapsia ja ryhmäkoot olivat noin 7-9 oppilasta luokalla. Se oli aika ihanteellista. Nyt kun suurin osa lapsista opiskelee
integroituna tavallisella luokalla ja ryhmät ovat suuria, avustajista on tavallaan
tullut näkövammaisen lapsen opettajia.
Luokanopettajien haasteena on nivoa
näkövammainen oppilas ryhmän täydeksi jäseneksi.
- Kun opettaja joutuu miettimään,
miten esittää jokin asia kyllin selkeästi
näkövammaiselle oppilaalle, palvelee se
myös kaikkia muitakin oppilaita.

5

Minna Katela

Irmeli Holstein

Korvaamattomat
koskettelukirjat
vV

uodesta 1984 lähtien on Celia - Näköv am maiste n
kirjasto kartuttanut koskettelukirjakokoelmaansa. Vaikka nimekkeitä on jo yli 500, on kankaisista koskettelukirjoista suurin osa uniikkikappaleita. Kirjantekijät ovat useimmiten tehneet kirjaa vain yhden kappaleen opinnäytetyönään ja siksi kos-
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kettelukirjat ovatkin korvaamattoman
arvokkaita.
Huolellinen käsittely lisää kirjojen
ikää huomattavasti. Jokaisen lainakerran jälkeen kirja imuroidaan ja sen sivut pyyhitään nihkeällä kankaalla, jotta
mahdolliset tahrat lähtevät pois kirjaa
kuitenkaan vahingoittamatta.
Kirjat joissa on paljon pieniä yksityiskohtia (helmiä, nappeja jne.) tar-

kistetaan, ja tarvittaessa niiden kiinnitystä vahvistetaan.
Palautuksen yhteydessä tarkastetaan
myös, että kaikki liitteet ovat palautuneet. Jos lainaajalle on jäänyt äänite tai
pisteliite, tarkoittaa se sitä, että koskettelukirjaa ei voida lainata uudelleen ennen kuin kaikki liitteet ovat palautuneet
kirjastoon.
Asiakas saakin tällaisissa tapauksis-
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Satu Jokinen

Alla: Lynette Rundmannin koskettelukirjataidetta.

sa kyselyn palauttamatta jääneestä aineistosta.
Celia - Näkövammaisten kirjastossa koskettelukirjojen aineistoa tarkastaa Satu Jokinen. Satu myös kuvaa uudet koskettelukirjat, niin että kuvista
voidaan tarkistaa, mikäli joku esine tai
kuva näyttää puutteelliselta.
Joskus vanha ja kulunut koskettelukirja joudutaan uusimaan. Kun kirjan
sivut ovat kuluneet, tai kirjassa on tahroja joita ei saada puhdistettua, on aika miettiä sivujen uusimista. Kuvat leikataan irti ja ommellaan uusille, puhtaille kangassivuille, ja näin vanhasta
ja kuluneesta kirjasta saadaan siisti ja
hygieeninen.
Satu Jokinen ja Marita Forsström
taikovat vanhoista kirjoista uudenveroisia.
Koskettelukirjoista suurin osa on suomenkielisiä. Jokunen koskettelukirja
löytynee myös ruotsin-, norjan-, englannin- ja ranskankielellä.
Celia-kirjasto on onnistunut hankkimaan Etelä-Afrikassa valmistettuja koskettelukirjoja perheen pienimmille. Nämä Lynette Rudmanin suunnittelemat
kirjat ovat nimiltään Muotoja, Laske, Etsi
samanlainen, Tunnustele, Aistini ja Ääniä. Kirjoja on yksittäiskappaleet suomeksi ja samat aiheet on käännetty myös
englannista ruotsiksi: Shapes=Former;
My senses=Mina sinnen; Count=Räkna;
Sounds=Ljud ; Find it=Hitta en likadan
sekä Feel it=Känn pä det här.
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Oppikirja-asiat
kunnossa?
Celia-kirjaston oppimateriaalipalvelut
tuottaa ja lainaa saavutettavaan muotoon toimitettuja oppikirjoja eri koulutusasteille. Piste-, ääni- ja elektronisten kirjojen lisäksi aineistovalikoimaan
kuuluu erilaisia kohokuvia ja kohokartastoja.
Oppimateriaalipalvelut ottaa vastaan
palautetta ja vastaa kysymyksiin, jotka
koskevat sen tuottamia oppimateriaaleja. Jos oppikirjat ovat myöhässä tai niissä ilmenee vikoja tai puutteita, ilmoita
asiasta ositteeseen tuotanto@celialib.fi.

Muistatko osittaisen hoitorahan?
Pienten koululaisten vanhemmilla on
huoli aamujen ja iltapäivien sujumisesta, kun itse on lähdettävä töihin ja lapsi on yksin kotona. Aamu- ja iltapäivätoiminta on korvaamaton apu, jos sellaista järjestetään perheen tarpeisiin sopivalla tavalla. Valtaosa maamme kunnista
järjestää pienille koululaisille ainakin iltapäivätoimintaa, jonne on hyvä mennä
leikkimään, lepäämään ja tekemään läksyjä koulupäivän jälkeen.
Yksi ratkaisu on osittainen hoitoraha. Kela maksaa osittaisen hoitovapaan
ajalta osittaista hoitorahaa alle 3-vuotiaan lapsen sekä ensi- ja toisluokkalaisen
lapsen vanhemmalle. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan lapsen vanhemmalle sekä sairaan tai vammaisen
lapsen vanhemmalle osittaista hoitorahaa maksetaan sen vuoden heinäkuun
loppuun, jolloin lapsen kolmas lukuvuosi loppuu.
Osittainen hoitovapaa tarkoittaa sitä, että vanhemman viikkotyöaika on
lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Näin vanhempi voi olla lapsen kanssa kotona esim. aamulla ennen koulunalkua ja tehdä työpaikalla kuuden tunnin työpäivää. Molemmat vanhemmat
voivat saada osittaista hoitorahaa yhtä
aikaa, jos toinen lyhentää työaikaa aamusta ja toinen illasta.
Osittaiselle hoitovapaalle voi jäädä,

kun on ollut kokopäiväisessä työ- tai virkasuhteessa samaan työnantajaan vähintään kuuden kuukauden ajan viimeisen vuoden aikana.
Kelan maksama osittainen hoitoraha
on 70 euroa kuukaudessa. Hoitoraha on
verotettavaa tuloa.
Lisätietoja ja hakemisohjeita on Kelan
www-sivuilla osoitteessa www.kela.fi.
Sari Kokko, koulutussihteeri NKL

Kelan sähköinen
asiointi
Kela on laajentanut mahdollisuuksia
sähköiseen asiointiin. Verkossa voi asioida omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Pankkitunnuksilla asioija näkee vain pankkitunnusten
omistajan tietoja. Näin esim. näkövammaisen lapsen vanhempana et voi katsoa lapsesi kuntoutus- tms. tietoja omilla pankkitunnuksillasi, vaan lapsella on
oltava omat tunnukset.
Vammaistuista sähköisessä asioinnissa voit hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, vaikkakin lääkärintodistus
ym. liitteet on toimitettava Kelaan paperilla. Lisäksi voit katsoa 16 vuotta täyttäneen vammaistuen, eläkettä saavan hoitotuen ja ruokavaliokorvauksen tietoja
kuten sitä, onko hakemukseesi jo tehty
päätös ja milloin etuus maksetaan. Alle
16-vuotiaan vammaistukea voinee hakea verkossa tulevaisuudessa. Tarkemmasta ajankohdasta ei ole tietoa.
Kuntoutushakemuksia ei voi täyttää
verkossa. Voit kuitenkin tarkistaa, onko
kuntoutushakemukseen tai kuntoutusrahahakemukseen tehty päätös ja katsoa joitakin muita niihin liittyviä tietoja.
Näkövammaisten Keskusliitto pitää tärkeänä, että myös kuntoutushakemuksia voisi täyttää verkossa. Kelan
www-sivuilla olevat pdf-lomakkeet eivät toimi apuvälineiden kanssa kuin korkeintaan auttavasti. Kun hakemukset
voisi täyttää Kelan sähköisessä asioinnissa, apuvälineitä käyttävät näkövammaiset voisivat nykyistä helpommin täyttää
hakemukset itsenäisesti.
Kelan sähköisen asioinnin löydät Kelan www-sivuilta www.kela.fi kohdasta
asioi verkossa.
Sari Kokko, koulutussihteeri NKL
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Vas. Satu Jokinen ja Marita Forströmm
huoltavat koskettelukirjoja.

…uusien kokemusten kohtaamista
Toukokuun 17. päivänä Näkövammaiset lapset ry kohtasi yhdessä uuden, merkittävän kokemuksen. Tuolloin pidettiin Näkövammaisten Keskusliiton liittokokous Onnelassa. Iltapäivän hetkenä oli aika äänestää uudesta NKL:n hallituksesta. Minä, järjestömme puheenjohtajana, olin yksi 16 ehdokkaasta.
Jännitys oli lähes käsin kosketeltavissa, kun äänten laskijat tulivat takahuoneesta takasin kokoussaliin: ”Ääniä on saatu seuraavasti: Leila Papunen 66, Harri Iivonen 65, Markku Alahäivälä 53….” Niin siinä sitten kävi, että yhdistyksemme 38 vuoden olemassaolon jälkeen, pääsimme viimein keskusliiton hallitukseen. On vaikea muotoilla sitä sanoiksi: ”Miltä nyt tuntuu?”
Vuosien työ on tunnistettu myös keskusliiton jäsenistön parissa ja olen/olemme innoissamme päästessämme tekemään entistä laajemmin ja tiiviimmin työtä näkövammaisten tärkeiden
asioiden hyväksi.

…kipua
Heräsin kesäkuun kahdeksannen päivän aamulla kello viisi. Minun oli hieman kuuma ja menin laittamaan pöydällä olevan
tuulettimen päälle. Ja silloin se iski: vihlova, kova kipu vasemmalla alaselässä. Olin viikolla nostanut raskaahkoa kaappia autoon ja samalla loukannut selkäni. Vaiva pysyi hallinnassa aina tuohon sunnuntain aamuun saakka. Siinä minä vaikeroin
ja huusinkin Viertolan päätyhuoneiston lattialla; en voinut liikkua, kipu oli sietämätön. Poikani auttoivat minut sängyn reunalle. Apua, mitä minä nyt teen? Leevi-poikani otti puhelimen
ja sanoi, että nyt soitetaan ambulanssi ja niin makasin pian lääketokkurassa ambulanssissa matkalla kohti ensiapupoliklinikkaa. Noina kovan kivun päivinä katsoin paljon kattoa ja pohdin
elämän menoa.

mään tottuneesti leiriä. Minua harmittaa: olin kovasti odottanut leiriä, lapsia, ohjaajia, ohjelmia ja uusia kokemuksia.

…kesäleirejä
Kesään kuuluu erottomatmasti kesäleirit. Meidän pojat Lassi ja
Leevi olivat odottaneet jo pitkään Oo mun kaa! -leirin alkua
Tuusulan Onnelassa. Se on näkövammaisten lasten hieno oma
juttu. Viiden päivän ajan lapset saivat touhuta yhdessä leiriohjaajien kanssa: Annen, Antin, Minnan, Paulan, Heidin, Reetin,
Santun, Jarkon ja Aleksin. Leirejä riittää läpi lähes koko kesän;
on Maalaiselämää leiri, Huhmarin leiri, Perheleiri, Valintojen
maailma leiri, alueleirejä, liikunnallinen leiri muutamia mainitakseni. Näkövammaiset lapset ry:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on järjestää vertaistukea niin lapsille kuin aikuisillekin. Leirit
ovat mitä oivallisin tapa tehdä niin. Jos leirielämä ei syystä tai
toisesta ole vielä napannut teidän perhettänne, eikö soitto toimistoon Annelle tai Leenalle ja suunnittelemaan leirille osallistumista. Lainatakseni poikiani ”leirit ovat
liian lyhyitä”; syystä, koska niillä
viihdytään niin vallan hyvin!
Hyvää, lämmintä ja pitkää kesää ja syksyä kaikille!
Markku Alahäivälä
Näkövammaiset lapset ry
puheenjohtaja

…suunnitelmien muuttumista
Minä ja toimiston Anne olimme talvesta asti suunnitelleet Oo
mun kaa! -leiriä. Kysyimme myös lasten toiveita leiriohjelmaan.
Minun oli oleminen leirinjohtaja ja Anne saisi osallistua ohjaajana leirille parin päivän ajan. Mutta sitten tuli yllä mainitsemani kipu! Oli sunnuntaiaamu. Makasin Peijaksessa ja mietin, mitä
nyt ”en voi mennä leirille, sillä kipu ei tunnu laukeavan kovasta
lääkityksestä huolimatta”. Soitin aamuaikaisella Annelle ja selitin tilanteen. Niin tulee suunnitelmien muutoksia: minä jatkan
ambulanssilla kohti Vaasaa toipumaan, leiri jää minulta väliin.
Anne laittaa viikonloppusuunnitelmansa jäihin ja lähtee vetä-

8

leena honkanen

yhdistys

”Elämä on...”
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Toukokuun 17.-18. päivänä Onnelassa kokoontui Näkövammaisten Keskusliiton liittokokous

Sokeain viikkoa
vietetään marraskuussa
Sokeain viikkoa vietetään 9.-16.11.2007.
Sokeain viikon aikana pyritään kertomaan yleisölle näkövammaisuuteen liittyvistä asioista. Tänä syksynä Näkövammaiset
lapset ry osallistuu Sokeain viikon viettoon omalla ohjelmalla,
joka on suunnattu ensisijaisesti päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille.

Ohjelmaa kouluihin ja päiväkoteihin
Syys-lokakuun aikana koulut ja päiväkodit voivat tiedustella
mahdollisuutta saada lapsille suunnattua ohjelmaa näkövammaisuudesta. Ohjelma voi olla esim. toimintarata tai näkövammaisen ja hänen opaskoiransa vierailukäynti. Näkövammaiset lapset ry:n kautta voi tiedustella mahdollista sokeain viikon
ohjelmaa omalle paikkakunnalle. Tiedustelut: Anne Latva-Nikkola, 09-7522 540, anne.latva-nikkola@silmatera.fi.

Valokuvanäyttely Helsingissä
Sokeain viikolla avataan Näkövammaiset lapset ry:n valokuvanäyttely. Avajaistilaisuus pidetään yhdistyksen toimistolla 9.11.
ja sieltä siirrytään valokuvanäyttelyyn. Näyttely jatkaa kolmeen
muuhun Helsingin kirjastoon ja sen jälkeen sen siirtoa voi tiedostella myös omalle paikkakunnalle.
10.11.–28.11. Malmin kirjastossa (Ala-Malmin tori 1)
1.12.–19.12. Vuosaaren kirjastossa (Mosaiikkitori 2)
7.1.–23.1. Pasilan kirjastossa (Kellosilta 9)
Helmikuussa Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5)
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Liittokokous on Näkövammaisten Keskusliiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, joka kokoontuu joka neljäs vuosi. Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajiston ja hallituksen, toteaa liittovaltuuston kokoonpanon, käsittelee liittokokoukselle osoitetut jäsenaloitteet ja hyväksyy tulevan liittokokouskauden tavoiteohjelman.
Jokainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan. Lisäksi käytettävissä on sata paikkaa, jotka jaetaan jäsenyhdistysten kesken niiden näkövammaisten jäsenten määrän perusteella. Näin ollen Näkövammaiset lapset ry:llä on suuresta jäsenmäärästään huolimatta liittokokouksessa vain yksi paikka, koska yhdistyksen varsinaiset
jäsenet ovat pääsääntöisesti näkeviä näkövammaisten lasten
vanhempia.
Näkövammaiset lapset ry:n tavoitteena on jo pitkään ollut
saada oma edustajansa ja tämän päivän näkövammaisten lasten asioiden tuntija Näkövammaisten Keskusliiton hallitukseen. Neljä vuotta sitten yhdistyksen silloinen puheenjohtaja
Anna-Maria Haatanen oli jo melko lähellä ylittää hallituskynnyksen ja nyt vuonna 2008 onnistuimme, kun puheenjohtaja Markku Alahäivälä tuli valituksi hallitukseen jopa kolmanneksi suurimmalla äänimäärällä. Valinta on historiallinen ja varmasti tarjoaa yhdistyksellemme tilaisuuden tuoda esiin näkövammaisten lasten tarpeita organisaatiossa, joka on kaikkien
näkövammaisten ihmisten yhteinen edun ja oikeuksien valvoja.
Hallitukseen ja puheenjohtajistoon tulivat valituksi:
Esko Jantunen, puheenjohtaja
Marjatta Saramaa, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Markku Vaittinen, toinen varapuheenjohtaja
hallituksen muut jäsenet:
Markku Alahäivälä
Tuomo Burman
Harri Ivonen
Kari Kaipio
Marjatta Lackman
Leila Papunen
Mauno Sirviö
Jouni Viitanen
Liittokokousten välillä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa liitovaltuusto, jossa on yksi jäsen kustakin liiton 25:stä jäsenjärjestöstä. Näkövammaiset lapset ry:n edustajana liittovaltuustossa
on Päivi Frick. Liittovaltuusto vahvistaa toimintasuunnitelman
ja talousarvion, käsittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä kalenterivuodelta sekä käsittelee liittovaltuustolle osoitetut jäsenaloitteet.
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yhdistys

Markku Alahäivälä
Keskusliiton hallitukseen

Annan koti
leena honkanen

Anna Siironen on 28-vuotias nuori nainen, joka muutti ensimmäiseen omaan kotiinsa reilu vuosi sitten. Koska Anna ei vielä aivan
täysin luota omiin kykyihinsä selviytyä itsenäisesti päivittäisistä askareista, asuinpaikaksi valittiin ohjattu asuminen Uudenmaan erityispalvelujen Karjaan asumisyksikössä.

vV

uoden 2007 keväällä valmistunut Karjaan Lakkamaalla sijaitseva asuinyhteisö on koti kaikkiaan noin
20 vammaiselle asukkaalle. He ovat sijoittuneet asumaan kolmeen eri ryhmään omien erityistarpeidensa mukaan.
Ryhmiä kutsutaan vihreiksi, sinisiksi ja
pinkeiksi. Ohjaajia yhteisössä on reilut
kymmenen.
- Minä edustan vihreitä eli niitä, jotka tarvitsevat vain vähän tukea. Osalla
meillä vihreillä on omat 36 neliön rivitaloyksiöt omin sisäänkäynnein ja parvekkein. Muut vihreät sekä siniset asuvat päärakennuksessa, jossa jokaisella on oma huone ja vessa ja pinkit saman rakennuksen toisessa siivessä. Sinisten avun tarve on vähän suurempi
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kuin meillä ja pinkit tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa, Anna kuvailee asumisjärjestelyjä.
- Meillä vihreillä ohjaajat käyvät aina välillä tsekkaamassa, että kaikki on
kunnossa ja voimme tietysti pyytää heitä käymään, kun tarvitsemme jossain
asiassa apua.

Askel askeleelta itsenäiseen
elämään
Istumme Annan ison keittiönpöydän
ääressä juttelemassa. Joku ohjaajista on
käynyt tuomassa raparperipiirakkaa, kun
on tiedossa että Annalle on tulossa vieras. Anna laittaa kahvinkeittimen päälle.
Keittiöhommat ja siivoamiset ovat alkaneet sujua vuoden asumisen aikana.
- Siivoan itse: imuroin, pesen lattian ja pyyhin pölyt. Ohjaaja tulee sitten
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katsomaan, miltä näyttää. Joskus ohjaaja
on myös mukana siivotessa, Anna kertoo. – Jotkut heistä ovat aika tiukkoja, ja
jollain taas on vähän rennompi kaverihenki. Silloin siivouksesta tulee mukava sosiaalinen tapahtuma. Aluksi itseluottamus ei oikein riittänyt, mutta nyt
kaikki on alkanut sujua hyvin.
- Kaikki talon asukkaat ottavat osaa
myös yhteisiin keittiötöihin ja yhteisten tilojen siivoamiseen. Teemme salaatit, katamme pöydän ja viemme roskat.
Ruuan ja iltapalan syömme kaikki yhdessä, mutta aamupalan jokainen hoitaa
itse; valmiit voileivät aamuksi saa illalla keittiöstä ja sitten keitän itse aamulla
kahvia tai teetä, Anna kertoo.

Oma identiteetti löytyy
- Olen koko tähänastisen elämäni elänyt
täysin ruotsinkielisessä ympäristössä.
Kävin koulua Helsingissä Svenska skolan för synkadadessa. Viimeksi opiskelin kolme vuotta tekstiilialan perustutkintoa Uudessa Kaarlepyyssä Yrkesträningsskolan Optimassa. Nyt tämä asuinpaikka on aivan suomenkielinen. Isäni
kanssa puhun kyllä suomea, mutta olen
huomannut, että tämä vuosi on parantanut paljon suomenkielen taitoani.
Muunkinlaista kehitystä Anna on
itsessään huomannut. Sosiaaliset taidot ovat joutuneet uudelleen puntaroitavaksi.
- Olen aika temperamenttinen ja puhelias. Otan aina paikkani ja tilani, ja siitä olen saanut täällä palautetta. Täytyy
osata huomioida myös muita eikä aina
olla itse äänessä, Anna pohtii.
Opiksi on otettu, mutta samalla Anna haluaa myös säilyttää oman räiskyvän temperamenttinsa.
- Haluaisin tehdä protestilauluja siitä, että aina pitää olla niin hirveän kiltti ja kohtelias. Aina on joku sanomassa, että älä tee noin tai älä tee näin. Kyllä mä itse tiedän, mitä tahdon.

Leen hONKANEN

Elämä järjestyksessä

Anna Siironen elää täysillä itsenäistä elämää rivitaloyksiössään .
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Anna käy työssä läheisessä Karjaan toimintakeskuksessa. Matka taittuu kesäisin jalan sään salliessa toisen asukkaan,
Ullan, kanssa. Talvisin kuljetus on järjestetty talon autolla. Työkseen Anna
kokoaa sähkökaapin osia, tosin nyt työpaikka on uhattuna, kun alihankintatöitä ei enää ehkä jatkossa ole.
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leena honkanen

Annan vanhempien
mietteitä

Kotityöt ovat alkaneet sujua . Aamukahvit Anna keittää itse ja joskus kokkaillaan
kavereiden kanssa. Päivällisen talon asukkaa t syövät yhdessä.
- Työmatkaan jalkaisin meillä menee
noin 20 minuuttia. Se on hyvää hyötyliikuntaa. Olen polkenut myös kuntopyörää aika ahkerasti, iloitsee hoikistunut Anna.
Liikunnan lisäksi Annan päiviin kuuluu musiikki ja lukeminen. Yksiössä sohvalla ja sohvan vieressä on niteittäin Celia-kirjastosta lainattuja pisteromaaneja. Laulukeikkojakin riittää; haastattelupäivän iltana Anna on menossa vielä esiintymään.
Anna on asuinyhteisönsä ainoa näkövammainen. Siksi hän haluaa säilyttää kontaktit omiin näkövammaisiin ystäviinsä ja kylässä käydäänkin ahkerasti puolin ja toisin.
- Ystävät ovat tärkeitä, monet heistä vaan asuvat turhan kaukana. Haluaisin jossain vaiheessa muuttaa Helsin-
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kiin, jossa suurin osa kavereistani asuu.
Tammisaaressa minulla on hyvä ystävä, jonka kanssa kokkailemme yhdessä aina kun tapaamme. Viikonloppuisin olen usein myös vanhempieni luona Inkoossa.
Ennen kuin lopetamme, Anna haluaa esitellä minulle talon yhteiset tilat. Paikalla on vihreän siiven asukkaita. He esittelevät innoissaan suurelle terassille rakennettua pienoiskasvihuonetta ja sen kasveja. Helena haluaa näyttää
huoneensa.
Elämä Lakkamaalla tuntuu soljuvan mukavan rauhallisesti; jokaisella
on mahdollisuus omaan rauhaan, mutta myös yhdessä oloon ja harrastuksiin.
Täältä Anna saa hyvät eväät itsenäiseen
elämään.

Inkoon kunta tarjosi tämän
asuinmuodon ja siihen liittyvän
työn aikaisin keväällä ennen
kuin Annan opinnot Uudessa
Kaarlepyyssä loppuivat.
Koska Karjaa on vain 20
kilometrin matkan päässä
kotipaikkakunnaltamme Inkoosta
ja on pieni vajaan 10 000 asukkaan
kaupunki, joista ruotsinkielisiä
noin 60 prosenttia, pidimme
tätä hyvänä ratkaisuna Annan
itsenäistymisen kannalta.
Etäisyydet ovat lyhyitä, joten tässä
vaiheessa Annan ei tarvitse käyttää
päivittäin julkisia kulkunevoja.
Kuitenkin Karjaa on rantaradan
varrella ja junalla pääsee jatkuvasti
niin itään kun länteen. Anna onkin
jo kokenut junan käyttäjä.
Muuton jälkeen kun Anna halusi
tai tarvitsi tukea kotiväeltä,
matkanteko ei ollut esteenä.
Ensimmäinen tuki oli sisustaa
ja varustaa asunto kaikella
tarpeellisella, mihin kuluikin sitten
koko kesä ja alkusyksy 2007, eihän
Roomakaan päivässä rakennettu.
Muuten päivittäiset askareet
ja rutiinit sujuvat Annalta jo
mukavasti. Ja onhan Karjaalta lyhyt
matka tulla käymään ”kotona”,
vaikkapa saunaan tai joihinkin
tapahtumiin.
Tavoitteena on, että Anna löytäisi
mielekkään työn ja asunnon
ennen pitkää Helsingistä, koska
siellä tapahtuu enemmän, niin
ystäväpiirissä kuin eri järjestöjen
tapahtumissa.
Karjaan Lakkamaalla asuu hyvin
eri-ikäisiä ja -vammaisia asukkaita,
kuitenkin Anna on löytänyt heidän
joukosta uusia tuttavuuksia joiden
kanssa on silloin tällöin mukava
jutustella. Samoin asuntolan
ohjaajissa on henkilöitä, joilla on
aikaa ja halua keskustella Annan
kanssa. Tämä luo sosiaaliselle
Annalle turvallisuutta ja hyvän
mielen.
Tove ja Olli Siironen
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Oo mun kaa! -leiri
O

o mun kaa! -leiri järjestettiin tänä
vuonna Onnelassa, Tuusulassa
8.-12. kesäkuuta. Olin itse siellä leirillä.
Myös pikkuveljeni Leevi oli siellä mukana. Lähdimme sinne jo lauantaina, koska isäni Markun piti olla leirin johtajana,
joten sinne piti saapua vähän aikaisemmin. Mutta suunnitelmiin tulikin yhtäkkiä muutos, kun Markun selkä tuli yhtäkkiä hirveän kipeäksi eikä hän voinut johtaa koko leiriä, vaan piti lähettää kotiin.
Anne Latva-Nikkola tulikin sitten leirin
johtajaksi.

Sunnuntaina leiri alkoi. Siellä oli äänitaajuusammuntaa. Se perustui aika paljon ääneen, kun piti yrittää etsiä mahdollisimman korkeita ääniä ja kun sen
oli löytänyt niin piti ampua. Minulla se
ammunta meni aika hyvin. Sen jälkeen
oli joitain tutustumisleikkejä ja sitten
olikin jo ruokailu.
Sen jälkeen leiriläiset jaettiin muutamiin ryhmiin ja oli erilaisia tehtäviä.
Ne liittyivät melkein kaikki jollain tavalla Onnelan historiaan.
Kun ne rastit oli suoritettu, oli vielä iltanuotio. Siellä syötiin makkaraa ja
mietittiin vähän leirisääntöjä. Sen jälkeen mentiinkin jo huoneisiin ja pikku hiljaa nukkumaan. Olin yhteisessä huoneessa Leevin, Klausin ja Nikon kanssa.
Maanantaina heräsimme vähän ennen
kahdeksaa ja lähdettiin pikku hiljaa syömään aamupalaa. Sen jälkeen oli taas erilaisia rasteja, jotka suoritettiin taas ryhmissä. Yhdellä rastilla oltiin aina puoli tuntia. Ensimmäisenä menimme tarinapajaan, jossa piti kirjoittaa oma tarina. Tarinoista ainakin joitain julkaistaan silmäterässä, joten voitte sitten lukea niitä sieltä. Sitten oli rasti, jossa kyseltiin kaikenlaista luontoon liittyvää. Piti myös keksiä K:lla alkavia eläimiä, joita keksimme aika paljon. Sitten oli semmoinen rasti, että ohjaajat olivat rakentaneet jonkinlaisen rakennelman ja yhden ryhmäläisen piti ensin katsoa, min-
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kälainen se oli ja neuvoa sitten muille,
miten sen saa rakennettua. Emme saaneet sitä rakennettua ihan niin kuin se
olisi pitänyt. Seuraavassa rastissa hoidettiin vähän Annen koiria Leoa ja Kallea,
jotka oli otettu leirille mukaan.
Lounaan jälkeen tulikin sinne Hannes Tiira. Hän oli näkövammainen ja
opetti meille jotain linnuista ja yritettiin kuunnella myös lintujen ääniä, mutta linturetki sattui vähän huonoon aikaan, koska silloin oli iltapäivä ja semmoiset retket olisi kannattanut suorittaa aamulla.
Tiistaina aamupalan jälkeen lähdettiin
Helsinkiin. Siellä vierailtiin Radio Novassa ja siellä sai kysellä kaikenlaista ja
kyllähän sieltä jotain tietoa saikin. Siellä oli myös tarjolla karkkeja, joita kaikki saivat. Leeviä haastateltiin siellä radiossa ja se kuultiin ihan suorassa lähetyksessä.
Kun oltiin siellä oltu jonkin aika, lähdettiin takaisin Onnelaan, jossa saatiin
lounasta ja sen jälkeen oli taas kaksi rastia. Toisessa piti valmistaa oma tuotos,
joka esitettiin viimeisenä iltana kaikille.
Me esitimme sellaisen homman, jossa
minulta oli varastettu mopo ja piti yrittää etsiä sitä rosvoa. Leevi oli rosvo ja
Klaus oli mopo, jonka Leevi oli varastanut ja minulta se oli varastettu. Näytelmässä meillä oli kuitenkin keksityt
nimet. Sain sen kiinni, koska moposta
loppui juuri sopivasti bensa ja sain sen
vietyä poliisiasemalle. Rangaistukseksi rosvolta kiellettiin kavereiden tapaaminen, ulkona liikkuminen ja purukumin syöminen.
Toisessa pajassa oli askartelua. Siellä me teimme sellaiset puhelimet, että kaksi kertakäyttömukia yhdistettiin
toisiinsa rautalangalla. Toiseen puhelimeen puhuttiin ja toisesta sitä puhetta
pystyi kuuntelemaan. Ne eivät vain aina
toimineet kunnolla ja muutama niistä
hajosikin leirin aikana. Tein siellä myös
jonkinlaisen tekokukan.

Päivällisen jälkeen oli iltaohjelmaa.
Leeville oli jo ehtinyt tulla fanipalautetta radiohaastattelusta ja ne luettiin
kaikille. Sen jälkeen ohjaajista Santtu,
Jarkko ja Aleksi soittelivat kitaralla joitain kappaleita ja sai niitä soittaa itsekin, jos halusi. Monet eivät niitä kuitenkaan soittaneet.
Iltapalan jälkeen pidettiin levyraati.
Leiriläiset olivat tuoneet levyjä mukaan
ja saivat itse päättää, mikä biisi niiltä soitetaan. Voittajakappaleeksi tuli Basshunterin Boten anna. Sen jälkeen pitikin taas
mennä huoneisiin ja nukkumaan.
Keskiviikkona keskityttiin enemmän
urheiluun. Aamulla oli Afrikantähti.
Leiriläiset toimivat pelinappuloina. Onnistuin kerran löytämään Afrikan tähden, mutta en kuitenkaan voittanut sitä, koska joku onnistui löytämään hevosenkengän tai jonkun millä sen Afrikantähden voitti.
Sen jälkeen mentiin taas muutamiin
ryhmiin, joissa tehtiin erilaisia hommia.
Yhdellä rastilla sidottiin kädet ja piti kattaa pöytä ja kyllähän se jotenkuten onnistui. Olis vain ollut kivempaa, jos olisi
sitten saanut syödäkin siinä jotain. Yhdellä tehtiin jotain köyden kanssa, muita en enää muistakaan.
Iltauinnin jälkeen oli vähän vapaata
aikaa ja iltapala. Sitten esitettiin omat
tuotokset, jotka oltiin tiistaina valmistettu. Toinen ryhmä esitti Loordin Hard
rock hallelujah-biisin ja jonkun muun
homman vielä. Sitten oli vielä disco, jossa tuli jonkin verran tanssittuakin. Soitin olisi vain saanut olla hiukan parempilaatuinen.
Torstai olikin viimeinen leiripäivä ja
ohjaajat kyselivät mitä leiristä oli jäänyt mieleen ja kaikkea tämmöistä. Sitten olikin jo lounas ja sen jälkeen lähdettiinkin kotiin. Leiri oli kiva, mutta se olisi vain saanut olla ehkä yhden
päivän pidempi.
		

Lassi Alahäivälä
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Oo mun kaa!
Leiriläisten kootut tarinat

Oo mun kaa! -leirillä oli hauskaa. Siellä oli paljon liikuntaa ja
askartelua, kävimme myös Radio Novassa. Siellä oli jännää ja
siellä näimme myös Radio Novan juontajan Sari Seppälän.
Pelasimme polttopalloa ja (sovellettuna) pesäpalloa. Askartelimme kortteja ja piirsimme kohoväreillä. Teimme naulakoita ja häkkyröitä rautalangasta.
Pöydällä oli myös paljetteja ja
liimaa. Kävimme myös uimassa.
Anniina 9v.

K

esäloman ensimmäinen viikko
oli takana. Katsoin ulos ikkunasta, odotin posteljoonia. Sieltä hän tulikin. Säntäsin ulos, kaivelin postilaatikkoa ja sieltä löytyi kirje ystävältäni Espanjasta. Revin kuoren auki ja aloin lukea. Joka rivi oli edellistä kauheampi.
Viimeiset sanat olivat: ”Et ole enää paras ystäväni.”
Lysähdin maahan, En halunnut, enkä voinut tehdä mitään. Itkin vain, itkin koko päivän, enkä puhunut kenellekään.
Raisa Kuusela 13v.
Oli kylmä talvinen päivä. Nuori poika
halusi lähteä hiihtämään. Luisto ei ollut
kovin hyvä. Poika yritti hiihtää, mutta
koska luisto ei ollut hyvä, hän lähti hakemaan voidepurkkia. Voide ei ollut säälle sopivaa, se oli lämpimän kelin voidetta ja pakkasta oli -25 astetta.
Hänen täytyi lähteä hakemaan uut-
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Olen Onnelassa onnellinen
Olen hyvin hyvin onneton jos Habaa (Antti Rusi) ja koiria (Kalle ja Leo) ei olisi eikä Niiniä ja Raisaa olisi. Severi
PS. Huomenna mennään Radio Novaan.
PS. Radio Novassa oli hauskaa ja Jarkolla luja puristus.

ta purkkia kaupasta. Poika juoksi kauppaan ja löysi säälle sopivan voidepurkin. Hän laittoi voidetta suksiin ja lähti
hiihtämään. Sitten luisto oli hyvä. Poika päätti hiihtää seitsemän kilometrin
lenkin. Kun tuli ylämäki, luisto oli liian hyvä ja sukset alkoivat lipsua. Sukset
lipsuivat ja poika kaatui selälleen lumipenkkaan. Poika nousi ylös ja yritti jatkaa matkaa. Poika lähti nousemaan mäkeä. Vaikka sukset lipsuivat niin poika
silti pääsi mäen päälle. Loppumatka sujui muuten hyvin, mutta suuressa alamäessä pojalta lähti latu alta. Kun leikki loppui poika palasi kotiinsa ja vaihtoi kuivat vaatteet.
Niko 11v.

Näkövammaisten kesäleiri
Vuoren juurella oli hyvä leirikeskus, jossa järjestettiin paljon hyviä leirejä. Siellä oltiin järjestämässä näkövammaisten
leiri. Kukaan ohjaaja ei muistanut, että se

piti järjestää. Leiriläiset joutuivat tekemään oman leirin. Leirillä ei ollut minkäänlaisia sääntöjä. Siellä jotkut metelöivät pitkin yötä. Jotkut lähtivät kiipeilemään vuorelle, mutta he eivät osanneet ollenkaan vuorikiipeilyä. He kiipesivät jonkin aikaa, mutta rupesivat
putoamaan. He putosivat talon katolle. Katolla ei ollut tikapuita, joten heidän piti hypätä alas, mutta he halusivat
olla siellä katolla jonkin aikaa. Joku aikuinen sattui kävelemään sieltä ohi ja
huusi heille, että: ”Tulkaapa sieltä alas!”,
mutta kukaan ei kuullut sitä. Yhtäkkiä
heitä rupesi väsyttämään ja he menivät
makaamaan katolle. Mutta he putosivat katolta, koska olivat menneet liian
reunaan. He heräsivät pudottuaan nurmikolle, joka oli sateen takia märkä. He
nousivat nurmikolta ja lähtivät taloon.
He menivät omaan huoneeseensa jatkamaan nukkumista. He heräsivät aamulla ja heillä oli kauhea nälkä, mutta
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ei ollut ketään tekemässä aamupalaa,
joten ruoka piti hakea kaupasta. Mutta
kauppa oli juuri palanut, eikä sieltä saanut mitään ostettua. He kuitenkin saivat jotenkin ruokaa. He jatkoivat leiriä
normaalisti muutaman päivän.
Lassi 13v.

Kammottava venematka
Eräänä päivänä Leevi, Lassi, Klaus, Miki
ja Elias päättivät lähteä veneretkelle. He
ottivat automaattisen moottoriveneen ja
lähtivät matkaan. Veneessä he kuuntelivat radioa. Äkkiä meri alkoi aaltoilla
hurjasti. Mitä me tehdään, kiljui Elias.
Me emme pääse pois, Leevi sanoi. Äkkiä kuului paukahdus. Joku oli ampunut kiväärillä kiveen. Ystävät yrittivät
paeta, mutta he eivät voineet sitä tehdä, koska juuri silloin veneen köysi iski
puuhun ja vene jäi paikoilleen aaltoilemaan. Ystävät huusivat ja kiljuivat. He
olivat juuri lähdössä, mutta vene räjähti ja kaikki kelluivat pelastusliiveissään
meressä. Veneen ulkopuolella oli kauheasti ihmisiä. Ne rähisivät ja kohottivat veitsen. Ai, Elias karjaisi, sillä joku
heitti häntä kivellä. Elias jäi kellumaan
tajuttomana veden pinnalle. Ihmiset ottivat aseet ja tähtäsivät heitä. He vetäytyivät pois. Paukahdus oli hirveä, mutta
laukaukset menivät ohi. Kaverit menivät läheiseen saareen. Elias virkosi nopeasti ja he saivat veneen saaren venekaupasta ja he menivät takaisin yhteiseen asuntoonsa.
Leevi Alahäivälä 11v.

Radio Novassa
Minusta oli kiva tietää Radio Novasta
kaikenlaisia asioita. Siellä me kysyttiin
eräältä tuottajalta (Satu Ristell) esimerkiksi, miten musiikit pystyvät toimimaan
silloinkin, kun siellä ei ole ketään toimittajaa. Minulle selvisi siellä, että tietokoneet toistavat musiikkia niin kuin
musiikkipäällikkö on halunnut, koska niissä on sellainen tietokoneohjelma. Minulle myös selvisi, että radiossa
täytyy nauhoittaa lähetyksiä aina kolme kuukautta kerrallaan. Jos esimerkiksi aamusta tulisi parhaita paloja, niin
ne parhaat palat leikataan pois muusta
nauhoituksesta ja tietokone soittaa niitä tasaisin väliajoin. Jos kukaan toimittaja ei puhu silloin kuin pitäisi, tuottaja sanoo, että pitää puhua.
Minä olin myös haastateltavana Radio Novassa. Minua haastatteli keskipäiväjuontaja Sari Seppälä. Minun mielestä haastattelussa oli tosi mukava olla. Minä sain myös positiivista palautetta kuulijoilta, jotka Anne Latva-Nikkola luki meille iltatilaisuudessa Onnelassa Impivaaran alakerrassa. Sain myös
sinä päivänä paljon tekstiviestejä ja puheluita tutuilta.
Leevi Alahäivälä 11v.

Oo mun kaa! -leiri
Kävimme Radio Novassa. Siellä oli kiva käydä. Leeviä haastateltiin. Me muut
kuunneltiin haastattelua. Ja saimme tietää Radio Novan toiminnasta. Ja uimme, menimme Afrikan tähteä, askarreltiin ja tehtiin paljon muuta.
Petra 11v.

Minun koirani

Olipa kerran lapsi ja äiti ja he lähtivät
kaupunkiin kahvilaan. Lapsi otti superkokoisen pullan ja äiti otti tavallisen pullan ja äiti otti Fantaa ja poika otti Kokista. Kahvilasta lähtiessään he lähtivät
leikkipuistoon.
Eetu Aleksi Mikael Kuokka 7v.
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Kuvat: wAnne Lat va-Nikkola

Minun koirani nimi on Riina. Sen rotu
on Collie ja se on mustavalkoinen Collie. Luulen, että ne ovat kotoisin Shetlannista. Shetlannin lammaskoiraa voi
sanoa myös Collieksi ja se on sama rotu.
Collieita on erivärisiä. On harmaan mustan valkoisia, ruskeavalkoisia ja mustavalkoisia.
Annina 9v.

Oo mun kaa! -toimintaa tukee joukko LVI-alan yrityksiä. Kiitos tuesta!
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leena honkanen

Tavoitteellinen
kuntoutus
tuottaa tuloksia
Kuntoutus kuuluu vammaisen lapsen elämään. Silloin kun se on hyvin suunniteltua, se myös tuottaa parhaimmat tulokset.

nN

näkövammaiset
lapset tarvitsevat
kuntoutusta pystyäkseen niin hyvin kuin mahdollista suoriutumaan samanlaisista asioista kuin näkevät ikätoverinsa: olemaan omatoiminen arjessa,
liikkumaan itsenäisesti, kaiken kaikkiaan hyödyntämään omat mahdollisuutensa ja kykynsä.
Kansaneläkelaitos kustantaa vaikeavammaisen lapsen kuntoutuksen. Kelan
Töölön konttorissa työskentelevä Marja
Plaketti käsittelee eri vamma- ja sairausryhmien kuntoutushakemuksia. Näihin kuuluvat myös Näkövammaiset lapset ry:n liikunnallisen kuntoutuskurssin
osallistujat. Hän peräänkuuluttaa pohdintaa ja harkintaa kuntoutussuunnitelman tekoon.
- Kun vaikeavammaisen lapsen kuntoutussuunnitelma tehdään pisimmillään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, on
paljon asioita, joita pitää ennakoida tulevien vuosien tarpeita ajatellen. Suunnitelma tehdään aina kuntoutujaa eikä
Kelaa varten. Siihen tulee kirjata kaikki tarpeellinen kuntoutus ja oikeasti ajatella mitä ja millaista kuntoutusta juuri tämä lapsi tarvitsee ja mikä on realistista. Lapsen täytyy saada elää myös
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lapsuutta ja kuntoutus kulkee siinä rinnalla, Plaketti korostaa.

Paperit kasaan ajoissa
- Kaikkien tarvittavien papereiden tulee olla ehdottomasti kunnossa silloin
kun kuntoutukseen lähdetään hakeutumaan. Se on kaikkien osapuolten, kuntoutujan, kuntoutuksen tarjoajan ja Kelan etu, sanoo Marja Plaketti.
- Vaikeavammaisen lapsen huoltajan tulee täyttää huolellisesti Kelan kaavakkeet, joilla kuntoutukseen haetaan,
mutta se ei yksin riitä. Liitteenä pitää olla voimassa oleva kuntoutussuunnitelma tai lääkärinlausunto, johon kyseinen kurssi on kirjattu ja sen tarve perusteltu. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakevan suunnitelma tai lausunto saa puolestaan olla korkeintaan
vuoden vanha.
- Niille kursseille, jossa palvelun tuottava taho, esimerkiksi Näkövammaiset
lapset ry, tekee esivalinnan, täytyy suunnitelma tai lausunto olla mukana jo esivalintaan haettaessa. Hakemukset kannattaa aina lähettää suoraan esivalinnan
tekijälle, eikä jättää Kelan toimistoon.
Näin varmistutaan siitä, että paperit ovat
oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä
esivalintaprosessi hidastu.

- Kun kuntoutussuunnitelma tehdään
kolmeksi vuodeksi, pitää kuntoutusjaksot ja kurssit ennakoida hyvin. Tällöin
myös perhe tietää valmistautua hyvissä ajoin varaamaan työnantajiltaan tarvittavan vapaan ja tekemään muut järjestelyt kurssiajaksi. Kurssia ei voi peruuttaa, muista kuin erittäin painavista
syistä, esimerkiksi sairastumisesta johtuen. Kurssipaikan peruutus tulee kalliiksi palveluntuottajalle ja vähän ennen kurssin alkua peruutuspaikalle on
vaikea saada enää ketään toista ja näin
arvokas kuntoutuspaikka jää kokonaan
käyttämättä.

Hyvä kuntoutussuunnitelma
- Kelan kannalta on sama, onko kuntoutussuunnitelman pohjana käytetty sairaanhoitopiirin omaa kaavaketta, sosiaali- ja terveysministeriön kaavaketta
vai onko se tehty vapaamuotoisesti. Silläkään, kuka suunnitelman on laatinut,
lääkäri tai kuntoutusohjaaja ei ole väliä,
kunhan se on julkisen terveenhuollon
hyväksymä; lääkärin allekirjoitus kuitenkin tarvitaan, Plaketti sanoo.
- Hyvässä suunnitelmassa ei tarvitse
selvittää perussairauden historiaa ja syitä, vaan voi viitata aiempaan olemassa
olevaan lääkärinlausuntoon. Sen sijaan
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Marja Plaketti työskentelee Kelan Töölön toimistossa. Hän korostaa huolella laaditun kuntoutussuunnitelman merkitystä.
Hyvä suunnitelma on kuntoutujan etu.
siinä täytyy perustella tämän hetkinen
kuntoutuksen aito tarve. Kuntoutus ei
ole valintamyymälä, jossa huomatessa,
että tuollekin kurssille olisi kiva osallistua, lähdetään sitä hakemaan, vaan kuntoutuksen täytyy olla suunnitelmallista,
perusteltua ja tarvittavaa. Hyvin laaditussa kuntoutussuunnitelmassa nämä
asiat tulevat esille.
Kuntoutusohjaaja on keskeinen henkilö suunnitelmaa laadittaessa. Hän kartoittaa kuntoutujan tilanteen ja kuntoutuksen tarpeen. Hän tietää myös millaista kuntoutusta on tarjolla. Plaketti kehottaa myös vanhempia olemaan itsekin aktiivisia ja huolehtimaan siitä, että
kuntoutussuunnitelma tehdään.
- Kun hakemuksia ja kuntoutussuunnitelmia lukee, huomaa että eri sairaanhoitopiireissä on hyvin erilaisia käytäntöjä. Joissakin suunnitelmat tehdään hyvinkin tarkasti.
- Lääkärin lausunnon muodolla ei
ole väliä, kunhan siihen on kirjattu kuntoutuksen tarve ja perustelut sille, mutta
jos lausunnossa on ilmoitettu vain sairautta tai vammaa koskevat perustiedot,
se ei ole riittävä peruste kuntoutuksen
myöntämiselle.
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Kuntoutussuunnitelma
Vaikeavammaisen henkilön kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Laki edellyttää, että kuntoutussuunnitelma laaditaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä. Hoidosta vastaava yksikkö on se julkisen terveydenhuollon yksikkö, joka on
vastuussa vaikeavammaisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä (KKRL
9 §). Omaisen tai muun läheisen kuntoutukseen osallistumisen tarpeellisuus on aina perusteltava kuntoutussuunnitelmassa.
Kuntoutussuunnitelman tekee lääkäri tai lääkäri ja moniammatillinen tiimi. Lain mukaan suunnitelman laatimiseen osallistuu myös kuntoutuja taikka hänen omaisensa tai muu läheisensä. Suunnitelma laaditaan vähintään
yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon aikaisemmilta
kuntoutusjaksoilta tai muilta palvelujen tuottajilta saadut palautteet ja suositukset, mutta suunnitelma tehdään hoidosta vastaavan julkisen terveydenhuollon toimintayksikön arvioinnin perusteella. Suunnitelman laatijana ei voi olla taho, joka samalla toimii suunnitellun kuntoutuksen palveluntuottajana.
Kela, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat yhdessä laatineet vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutussuunnitelmaa varten lomakkeen KU207. Lomakkeeseen voidaan tarvittaessa liittää kuntoutujan
epikriisi ja muita täydentäviä sairauskertomustietoja. Kuntoutussuunnitelma lähetetään paperiversiona suoraan Kelan toimistoon. Kuntoutussuunnitelma toimitetaan Kelalle maksutta. Kuntoutussuunnitelmasta lähetetään
kopio myös kuntoutujalle.
Tarkempia tietoja www.stm.fi
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Tivolissa Raumalla

lin maanantaina 30. kesäkuuta-4. heinäkuuta Maalaiselämää -leirillä Vetelissä. Haaviston karjatilalla oli maatila. Sinne karjatilalle saavuttiin maanantaina. Siellä tilalla ei ollut mitään erityistä maanantaina. Minä kävin kuitenkin pikaisesti navetassa. Siinä ennen kuutta illalla lähdettiin Kivivesi nimiseen majapaikkaan, jossa yövyttiin. Siellä käytiin saunassa ja
paistettiin makkaraa. Tiistaina lounaan jälkeen lähdimme pikkubussilla Haavistoon ja sieltä lähdettiin heinäpellolle. Minä
sain mennä traktoriin. Siinä traktorin perässä oli paalauskone,
jota käytettiin tietokoneen avulla. Traktorissa kuului sellainen
piippaus aina, kun paaliheinää oli tarpeeksi. Sitten se verkotettiin, eli se käärittiin muoviin. Traktori heilahti aina, kun paali putosi pois. Sain vähän ajaakin sillä. Sitten menin ulos katsomaan
paaleja ja muutkin pääsivät traktoriin. Heinäpaali on tosi korkea ja painaa 600 kiloa. Sain istuakin paalin päällä. Heinätöiden jälkeen lypsettiin lehmiä. Minä sain kokeiltua käsinlypsyä
ja sain sieltä tulemaan maitoakin. Sitten lähdettiin majapaikkaan, jossa saunottiin ja käytiin järvessä uimassa. Sen jälkeen
paistettiin lättyjä. Keskiviikkona lähdettiin lounaan jälkeen erämaamökille Hirventurvalle. Siellä sain nähdä hirventaljan ja
hirvensarvet. Siellä paistettiin myös makkaraa. Sitten palattiin
Haavistoon. Sitten lähdettiin Sipoonkoskelle Riitta Kankimäen
mökille. Siellä oli tarkoitus mennä veneelle ja uida joessa. Siellä
myös oli joku kilpailu jossa piti tunnistaa esineitä. Minä tunnistin kaikki ja voitin siis kyseisen kilpailun. Uimaan emme päässytkään. Sillä oli satanut vettä hirveästi ja joki oli äkkisyvää. Kalastus onnistui, paitsi kaloja ei oikein halunnut tulla. Lisäksi illalla alkoi sataa ja veneellä ei oikein voinutkaan mennä. Lähdimme sitten takaisin Kivivedelle. Torstaina Haavistossa palokunta esittäytyi. Siellä saimme kuulla, kun autosta leikattiin
ovet ja katto irti. Kolaritilanteessa autossa voi käydä niin, että
sen ovet ovat menneet jumiin. Voi myös käydä niinkin, että ei
pääse autosta mitenkään ellei kattoakin irroteta. Joku ohjaaja
olisi halunnut siitä autosta avoauton. Sitten menimme sytyttämään öljytynnyriä ja sitten kaikki saivat sammuttaa sen jauhesammuttimella ja sammutuspeitteellä. Sitten pääsimme myös
paloauton kyytiin. Minä sain myös laittaa paloautosta hetkeksi
pillit päälle. Sitten menimme savusaunaan jossa vihdoimme itseämme oikein kunnolla. Sitten kävimme huljussa. Oikeastaan
se oli vanha maitotankki. Palokunta oli ruiskuttanut huljun täyteen vettä. Huljun vesi oli aluksi tosi kylmää, mutta kyllä siihen
tottui. Sitten lähdimme majapaikkaan, jossa oli papin iltahartaus ja kaikki saivat jäätelön. Ne saivat kuitenkin tuplasuklaan,
jotka eivät syöneet jäätelöä. Saimme myös kokeilla sahan soittamista. Perjantaina lounaan jälkeen oli leiripalautekokous. Sitten menimme Haavistoon, jossa oli jäähyväiset ja sieltä lähdettiin kotiin. Minusta tämä maalaiselämäleiri oli tosi kiva ja hyvin
järjestetty. Kiitos kaikille leirin järjestwäjille ja ohjaajille.
		
Leevi Alahäivälä

Viisi perhettä vietti Tivolissa aurinkoista päivää 10.5.
Raumalla

O

Lohikäärmeen kyydissä vauhdin hurmasta nauttivat Helmi ja iskä
sekä Noora ja äippä.

kUVAT: Niina Laukkanen

alueilta

Maalaiselämää Pohjanmaalla

Kahvikupin pyörityksestä sekaisin ovat Mikko, Milja ja Elina!
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alueilta

Leirillä Porissa

Susanne rounikko

Porissa Silokallion leirikeskuksessa järjestettiin leiri 16.–18.5.
Leirillä oli mukana neljä perhettä. Viikonloppuun mahtui vanhempien keskusteluja, rautalanka-askarteluja ja liikunnallisia
pelejä. Uskaltautuivatpa muutamat lapset ja vanhemmat heittämään talviturkin pois! Tunnelma oli leppoisa ja kaikki viihtyivät. Perheet olivat halukkaita kokoontumaan uudestaan leirille, joten ensi vuoden viikonloppua suunnitellaan. Mutta jo
syksyllä Satakunnan perheet tapaavat Kirjurinluodolla.

Partioleiri

Näkövammaiset lapset pääsivät tutustumaan vartiolaisten ja sudenpentujen toimintaan.

Jorma Väisänen

Ylöjärven Otavan partiolippukunnan kanssa leireiltiin 24.–25.5.
Leirillä yövyttiin puolijoukkueteltassa ja laitettiin ruokaa nuotiolla. Vaikka yö oli vielä kylmä, kaikki tarkenivat makuupusseissaan. Partioleirillä vietettiin kunnon partioelämää luonnon helmassa.

Lipun nosto kuului partiolaisten perinteisiin.

Lapin tapaaminen

kUVAT: Seppo Pätsi

Makkaraa, muurinpohjalettuja ja kahvia luonnossa nautiskellen Vaattunkikönkäällä Lapissa.
Mukana oli kaikkiaan 28 henkilöä seitsemästä perheestä.

Muurinpohjalättyjen ja makkaran paistoa Könkäänsaaren laavulla.
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Pauli, Tuomo, Rasmus ja Petteri sekä vanhempia
Raudanjoen rannalla.
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Kävimme Kantelesärkässä lauantaina 17. toukokuuta 2008.
Siellä oli tosi kivaa (lue tylsää). Jotkut meistä ratsastivat hevosilla, mutta minä tosin en. Sitten oli olympialaiset. Lajeina olivat: pituushyppy, keihäänheitto ja moukarin heitto; tosin nämä eivät olleet oikeita lajeja, vaan esim. keihästä heitettiin
hammastikulla. Sitten söimme makkaraa, keksejä ja popcorneja. Sitten pitikin jo lähteä kotiin tai kuka minnekin oli menossa.
Siellä oli myös koira, jonka nimeä en muista juuri nyt. Siellä oli
myös kalastajia. (Petri Turunen 16v.)

Jarmo Turunen

alueilta

Joensuun ratsastuspäivä

Syksyn tapahtumia alueilla
Vanhempien tapaaminen Oulussa
Näkövammaisten lasten vanhempien keskusteluilta tiistaina
14.10.2008 klo 18-20.
Kokoonnumme yhtä aikaa OO MUN KAA! -kerhon kanssa. Vanhempien keskusteluryhmä Oulun ev.lut seurakuntien tiloissa,
vaapaehtoisten pysäkillä, Kirkkokatu 5. Käynti sisäpihan kautta.
Ilmottautumiset 10.10.2008 mennessä Susanna Hintsalalle
(susanna.hintsala@gmail.com tai 050 5497485).
Tervetuloa!

Pääkaupunkisewutu - Jaatisella tavataan!
Sokkotreffit jatkuvat Jaatisen majalla (Vellikellonpolku 1, Helsinki) syyskaudella: 17.8., 12.10. ja 23.11. klo 16–18.
Kirjeet pääkaupunkiseudun perheille kilahtavat postiluukusta elokuussa.
Ilmoittautumiset vertaistukija Merja Warikselle,
p. 040–707 9736, m.waris@luukku.com.

Oo mun kaa! -kerhot syksyllä 2008
Helsinki: tiistai 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. kello 18–20,
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3.
Joensuu: keskiviikko 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. kello 18–20,
Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry, Kauppakatu 17 B 22.
Jyväskylä: tiistai 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.
klo 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Eeronkatu 7 B 19.
Oulu: tiistai 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12. kello 17.30–19.30,
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry, Linnankatu 32.
Pori: keskiviikko 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. kello 18–20,
Satakunnan Näkövammaiset ry, Otavankatu 4 C 49.
Tampere: maanantai 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. kello 18–20,
Tampereen seudun näkövammaiset ry:n kerhotila, Kuninkaankatu 8 A 4.
Turku: keskiviikko 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. kello 18–20,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Läntinen Pitkäkatu 37.
Vaasa: toiminta alkaa elo-syyskuussa kaksi kertaa kuukaudessa
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torstaisin klo 15.30–17.00,
Variskan koulu, Vanhan Vaasankatu 20.
Lisätiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkolalta, (09)
7522 540, anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Sisupartio aloittaa Helsingissä
Näkövammaisten lasten oma sisupartiotoiminta alkaa torstaina 18.9. kello 17.30 Malmin kirkon lasten kerhohuoneella. Kokoontumiset ovat joka toinen torstai. Mukaan kutsutaan 8-14
-vuotiaita partiotoiminnasta kiinnostuneita näkövammaisia
lapsia ja nuoria. Sisupartiovartio paikat (8 lasta) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kysy lisää yhdistyksen toimistosta 09-752 2540 ja katso tietoa partiotoiminnasta osoitteessa
www.partio.fi, josta hakusanalla ”Sisupartio” löytyy tarkempaa
tietoa toiminnasta.

Perhepäivä Lahdessa
Nyt koko perhe liikkeelle tutustumaan ja viettämään mukava
päivä Loma- ja kurssikeskus Lepolassa lauantaina 6.9.2008 kello 9.30-15.00. Osoite: Sipurantie 32, 15320 Lahti
Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry, Näkövammaiset Lapset
ry ja Näkövammaisten Keskusliitto ry järjestävät yhteistyössä
perhepäivän näkövammaisten lasten perheille Lepolassa. Mukana Näkövammaisten Keskusliitto ry:n lasten aluesihteeri Susanne Rounikko, Näkövammaiset lapset ry:n aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola sekä alueyhdistyksestä Katja Heikkinen,
Sanna Tynkkynen ja Marja Kuusinen.
Omavastuu tarkentuu myöhemmin. Tarjoilun järjestämiseksi
ilmoittautumiset 25.8.2008 mennessä Kirstille tai Susannelle.
Iloisiin tapaamisiin!
Kirsti Aaltonen toimistosihteeri
puh. (03) 752 1542
toimisto@phn.fi
Susanne Rounikko
NKL, lasten aluesihteeri
050-377 8761
susanne.rounikko@nkl.fi
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Lapsen odotus ja syntyminen eivät aina ole hempeitä ruusunnuppuja ja auvoista ihanuutta. Äidillä on 9 kuukautta aikaa seurata lapsen kasvua kehossaan, mutta tuleva isä voi joskus tuntea itsensä ulkopuoliseksi tästä kaikesta.

Anne Latva - Nikkola

iI

sän odotusta ei välttämättä edesauta yhteiset
äitiysneuvolassa käynnit, jos isää ei huomioida siellä lainkaan. Lapsen synnyttyä kysellään äidin ja lapsen vointia ja äidin
jaksamista, mutta isänkin kuulumisista kannattaa olla kiinnostunut.
Neuvolatyön kehittämis- ja koulutuskeskus järjesti Miesten tukeminen isinä
ja puolisoina -seminaaripäivän 20.5. Seminaarissa pohdittiin isien ja isyyden tukemista sekä näkökulmia isäksi tulemisesta. Omakohtaisia kokemuksia isyydestä sekä käytäntöjä isyyden tukemiseen vaihdettiin päivän aikana.

Vauva voi koetella
parisuhdetta
Tutkimusten mukaan pikkulapsivaihe
on parisuhteessa erityisen riskialtista
aikaa erolle. Eronneet ovat nimenneet
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syyksi rakkauden, läheisyyden ja tuen
puutteen. Yli puolet eronneista, etenkin
naisista, kertoi eron syyksi epätasaisen
työnjaon kotona. Jokaisessa perheessä on
varmasti ristiriitoja, mutta jos ongelmia
pidetään yhteisinä, niitä pyritään myös
ratkaisemaan yhdessä.
Lapsen synnyttyä vanhempien oma
aika jää vähiin, väsymys kasvaa ja ristiriidat helposti moninkertaistuvat. Neuvottelutaito ja molemminpuolinen kuuntelu on tärkeää. Isien jääminen vanhempain vapaalle ja osallistuminen lapsen
hoitoon saattaa vähentää eroriskiä.

Isyysvalmennuksesta on
hyötyä
Monissa synnytyssairaaloissa ja neuvoloissa järjestetään isyysvalmennusta.
Osassa ryhmät ovat itseohjautuvia, mutta on myös ammattilaisten vetämiä isäryhmiä. Isäryhmät kokoontuvat useim-

miten kaksi kertaa ennen lapsen syntymää ja kaksi kertaa syntymän jälkeen.
Tapaamiskerroilla keskustellaan isäksi
tulemisesta ja valmistautumisesta perheeksi. Synnytyksen jälkeisessä tapaamisessa käydään läpi synnytystä isän kokemana sekä ensikosketusta lapseen. Viimeisellä kerralla pohditaan varpajaisten
jälkeistä arkea, parisuhdetta, lapsenhoitoa ja isänroolia.
Monesti isät huolehtivat perheen turvallisuudesta odotusaikana: vaihtavat
auton isompaan tai remontoivat kotia.
Tulevat äidit eivät aina huomaa kaikkea
aherrusta, mitä isät ovat tehneet perheen hyväksi. Isälle jännityksen paikka voi olla ensimmäinen kerta vauvan
kanssa kaksin ilman äitiä. Isäkin huomaa osaavansa pitää vauvan hengissä.
Rakkaus lapseen kasvaa ennen kaikkea
hoivan yhteydessä.
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Susanne Rounikko

Isän paikka

Kartta Akselille
Sirkka - liisa niiranen
Vaikeasti heikkonäköinen 15-vuotias Akseli-poikamme on edistynyt paljon liikkumistaidossa. Valkoisen kepin käyttö on jo luontevaa
sekä koulussa, että kodin ympäristössä liikuttaessa.

aA

kseli löytää itsenäisesti kotipihastamme esimerkiksi postilaatikon tai
roskiskatoksen toimittaessaan sinne roskapussia. Hän suunnistaa taitavasti keinulle ja trampoliinille. Mutta mitä muita
rakennuksia pihapiirissämme on, niitähän me emme ole tutkineet tarkemmin?
Nyt tarvitaan siis kohokarttaa omasta
kotipihasta ja kesän alkaessa onkin aikaa
tutustua ympäristöön tarkemmin.
Ensin keskustelen Akselin liikkumistaidon ohjaaja Outi Lappalaisen kanssa, millainen olisi hyvä kohokartta. Outi
opastaa, että kartan tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja informaatiota juuri sen verran, minkä Akseli tarvitsee. Eli jos tietoa paljon, kannattaa tehdä useampia karttoja, joita on sitten helpompi tutkia.
Karttalukemiseen Akseli on saanut
jo jonkin verran ohjausta liikkumistaidon tunnilla. Hän on tutustunut ensin
kohteesta rakennettuun kolmiulotteiseen mallinteeseen ja edennyt samanlaiseen tunnusteltavaan kohokarttaan.
Päätänkin valmistaa kartan, jossa pihan
rakennusten lisäksi on muutama Akselille tuttu kohde.
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Outi neuvoo, että voin piirtää kartan käsin mustalla tussilla A4:lle. Toinen vaihtoehto on piirtää kartta tietokoneella, ohjelmalla, jolla saan työstettyä neliötä, suorakaidetta sekä ympyrää ja lisäksi tarvitsen myös tekstityökalua. Word ja Powerpoint-ohjelmat
käyvät tähän tarkoitukseen mainiosti.
Aloitan kartan suunnittelun, mutta sitä ennen otan yhteyttä Jyväskylän näkövammaisten koulun oppimateriaaliyksikköön.

Helppokäyttöinen kartta
Oppimateriaalisihteeri Terttu Rautio
valmistaa yksikössä mustavalkoisia kohopaperikuvia sekä erilaisia liikkumistaidon karttoja. Hän opastaa, että kartan mustan viivan paksuuden on oltava vähintään kaksi millimetriä, jotta se
olisi näkövammaiselle helppo luettava.
Pyydän päästä tutustumaan tarkemmin
oppimateriaaliyksikön toimintaan ja sovimme ajankohdan, jolloin voin samalla itse työstää piirtämäni kartan kokokuvaksi.
Lähden piirtämään pihakarttaa Powerpointilla arkkikokoon A4. Aloitan
asuinrakennuksesta ja kokoan ”tontille” muut pienemmät rakennukset eli
varaston, autokatoksen ja roskisrakennuksen oikeassa suhteessa asuintaloon
nähden. Lisään pihaan Akselille tutut
merkit eli lipputangon ympyrällä, grillin ja pihapöydän suorakaiteena. Keinu
on yksi suora viiva. Lisään vielä muutaman koristepensaan, koska Akseli suun-
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Seuraavaksi tapaamme Terttu Raution kanssa ja hän opastaa minulle kartan loput työvaiheet. Koska arkkikoko
A4 olisi liian pieni Akselin tutkittavaksi, kopioidaan siitä suurennos kokoon
A3. Sen jälkeen suurennoksesta otetaan
kopio ns. Svellari- eli kokokuvapaperille. Tämän jälkeen kohopaperi syötetään
Zy Fuse-lämpölaitteen läpi, joka nostaa
kaikki mustat alueet koholle. Terttu neuvoo minua vielä liimaamaan kohokartan kiinni pahviin, jotta karttaa on tukevampi käyttää.

Sirkka-liisa niiranen

Pihapiiri haltuun

Akseli löytää postilaatikot kartasta ja seinästä.

nistaa niiden mukaan.
Rakennukset täytyy vielä nimetä ja
tarvitsen siis pistefonttia. Internetistä saa
ilmaisia fontteja googlettamalla sanoilla ”free fonts” tai ”braille font”. Löydän
muutaman erilaisen, lataan niistä yhden
ja siirrän sen koneeni fontit-kansioon.
Seuraavaksi testaan sitä kirjoittaen erilaista tekstiä ja fontti toimii hyvin. On
huomioitava, että kaikissa braillefon-
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teissa ei välttämättä ole ääkkösiä. Nimeän rakennukset käyttäen pistekokoa
18. Kaikissa kuvioissa ja tekstissä käytän mustaa väriä. Rakennuksissa voi toki käyttää täyttövärinä mustaa helpottamaan ”lukua”. Tulostan pihakartan ja tarkastelen kuvioiden ja tekstien suhdetta.
Teen muutaman korjauksen ja tulostan
uuden A4:n, joka on nyt valmis työstettäväksi kokokartaksi.

Tutkimme Akselin kanssa uutta pihakarttaa ensin sisällä kaikessa rauhassa.
Käymme läpi kaikki rakennukset ja hänelle tutut kohteet pihassa. Totean heti,
että kaikki rakennukset olisivat todella
voineet olla kokonaan kohollaan mustana. Näin ne olisivat helpompi lukea
sormin, nyt kartta sisältää hiukan liikaa
viivoja. Kadunnimi ja pari piharakennusta nimettynä pistetekstillä on riittävä määrä, nyt Akselin ei tarvitse kysymällä niitä varmistaa, vaan hän voi todeta ne heti itse.
Seuraavana päivänä lähdemme ulos
kartta mukana. Ehdotan Aleksille kahta
kohdetta, jotka ensin etsimme kartasta.
Kartta käteen lukusuunnassa ja etenemme askel askeleelta portaat alas pihalle.
Akseli oivaltaa itse kääntymissuunnat ja
käännämme kartankin aina heti oikeaan
lukusuuntaan. Lipputanko löytyi heti ja
tutkimme pihapensaat myös.
Pääkohde on roskis/varastorakennus,
jonka kokoa tutkimme ulkoapäin nurkasta nurkkaan. Akseli löytää postilaatikot kartasta ja seinästä. Lisäksi käymme läpi roskiksen kaikki säiliöt, eli selitän hänelle mitä mihinkin astiaan laitetaan. Rakennuksessa olevat ovet löytyvät helposti. Koluamme tarvikevaraston sisältä ja siellä säilytettävät välineet: haravat, lapiot, ruohonleikkurin.
Varaston sisällä Akseli ei ole aikaisemmin käynytkään.
Ensimmäiseen tutkimusretkeen meni aikaa lähes tunti. Jatkamme siis seuraavana päivänä. Karttaa ja piha-aluetta on jatkossakin syytä tutkia pienissä
osissa kerrallaan. Akseli oli kiinnostunut tutkimusretkestä ja totean itsekin,
että kartan koko on oikeanlainen.

23

Kohokuvia ja
pistereseptejä
Sirkka - liisa niiranen

oO

ppimater i aa lisihteeri Terttu
Rautio valmistaa
muovisia kohokuvia ja liikkumistaidon karttoja oppimateriaaliksi oman koulun ja ohjauksen tukijaksoille. Hän vastaa myös muiden oppilaitosten tilauksista ja valmistaa museoiden käyttämiä taulujen kohomalleja palvelemaan näkövammaisia asiakkaita.
Kohokuvia valmistettaessa haetaan
alkuperäiskuva esimerkiksi oppikirjoista, eri alojen kuvastoista, internetistä, aikakausi- ja sanomalehdistä. Apuna voi
käyttää myös karttoja, pienoismalleja,
aitoja kasveja ja esineitä tai tilaajan lähettämää mallia.
Kohokuvan ensimmäinen ja suurin
työvaihe on matriisin valmistus, Matriisi on kohokuva, joka on mahdollisimman aito ja oikea. Terttu Rautio etsii työhön sopivia materiaaleja ja suunnittelee teknisen toteutuksen. Yleensä matriisissa käytetään massaa, erilaisia kankaita, paperia, pahvia, nyörejä,
puuhelmiä, kaikkea sellaista joka sietää
kuumuutta, koska matriisin on kestettävä jopa satoja kopiointikertoja. Vaikka alkuperäiskuvaa yksinkertaistetaan,
matriisin valmistus on taitoa vaativaa
ja tarkkaa käsityötä.
Kun matriisi on valmis, siitä kopi-
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Jyväskylän näkövammaisten koulun oppimateriaaliyksikkö tuottaa materiaalia näkövammaisille oppijoille. Yksikössä työskentelee
neljä työntekijää. Materiaalia suunnitellaan yhteistyössä näkövammaisten erityisopettajien ja kuntoutushenkilöstön kanssa.

oidaan muovikohokuva Thermoformmuovityhjiökoneella. Matriisi asetetaan
koneen imupöydälle ja sen päälle sileä
muoviarkki, jota kehikko pitää tiukasti kiinni. Muoviarkin päälle vedetään
kuumat lämpövastukset ja imukytkimen
avulla lämmin muovi painuu matriisiin
kiinni, jolloin sen yksityiskohdat toistuvat tarkasti muoviin. Kohokuva viimeistellään vielä siistien reunat. Tämän jälkeen kuva testataan ja matriisiin tehdään
tarvittaessa muutokset. Varsinkin kohokarttojen testaus on tärkeää, jotta käytettävyys voidaan vartmistaa.
Liikkumistaidon karttoja Terttu Rautio tekee koulujen pohjapiirroksista ja
pihapiireistä. Lisäksi valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaisia suunnistuskarttoja taajamista ja kaupunginosista sekä erilaisia reittikarttoja. Alkuperäistä karttaa muokataan tarpeen mukaan ja yksinkertaistetaan niin, että karttaan jää käyttäjälle oleellinen informaatio. Kartan eri kohteita voidaan korostaa erilaisilla kohopinnoilla, esimerkiksi pilkullinen kuviopinta on nurmialuetta. Karttaan lisätään myös pistetekstit asiakkaan niin halutessa.
Oppimateriaalisihteeri Sirkka Liias, on puolet työajastaan tilapäisopetuksen tukijaksoilla koulunkäyntiavustajan tehtävissä. Työskennellessään oppilaiden kanssa hän pääsee näkemään,

kuinka yksikön valmistamat oppimateriaalit käytössä toimivat. Liiaksen mukaan on tärkeää, että uutta kohomateriaalia voi kehittää ja suunnitella käytännön työn kautta opettajien sekä oppimateriaaliyksikön muiden työntekijöiden kanssa.

Pistekirjoitustuotanto
Pistekirjoitustuotannosta vastaa oppimateriaalisihteeri Mauno Sirviö. Pistekirjoituksena tuotetaan mm. todistuksia, tukijaksojen palautteita, oppiaineiden kokeita niin integraatio-oppilaiden,
kuin oman koulun tarpeisiin. Lisäksi pisteille käännetään laulujen sanoja, lehtiartikkeleita, ruokareseptejä eli periaatteessa kaikkea muuta paitsi ei sivumäärältään kokonaisia kirjoja.
Tekstit muokataan oppilaan lukuvalmiuksien mukaan harvasta kirjain- ja rivivälistä normaaliin tiheään pistetekstiin. Tilattavan tekstin voi toimittaa yksikköön normaalina mustavalkotekstinä, sähköpostilla ja cd:llä. Mauno Sirviö
käy tekstin läpi tietokoneella. Ensin se
oikoluetaan, ja mahdolliset kirjoitusvirheet korjataan. Sen jälkeen teksti siirretään ns. Nop-ohjelmaan, joka muokkaa
tekstin pisteille. Siinä määritellään rivinpituudet, rivinvaihdot, lisätään ison kirjaimen merkit ja numeromerkit ja kaikki muut erikoismerkit, mitä pistekirjoi-
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kuvat: Sirkka-liisa niiranen

tuksessa käytetään. Tämän jälkeen teksti
tulostetaan pisteprintterillä. Pisteteksti
tarkistetaan, sivut sidotaan ja tarvittaessa lisätään etu- ja takakansi. Lopuksi
tarkistetaan vielä sivunumerointi.

Heikkonäköiskuvat
Oppimateriaalisuunnittelija Marketta Perttunen vastaa oppimateriaalien
suunnittelusta, valmistuksesta ja käytön konsultaatiosta. Hän valmistaa myös
heikkonäköisten selkokuvia alkaen esiopetuksen tarpeista kaikkiin perusopetuksen oppiaineisiin.
Alkuperäiskuva skannataan, huomioiden kuvan koko, mahdollinen rajaus,
kuvan resoluutio sekä lisäksi tuleeko lopullisesta heikkonäköiskuvasta mustavalkoinen vai värillinen. Tämän jälkeen
kuvaa työstetään tietokoneella eri grafiikkaohjelmilla. Työvaiheessa mietitään
sopivat kontrastit tai oikeat harmaasävyt sekä poistetaan kuvasta ylimääräi-
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nen ja epäoleellinen informaatio. On
tärkeää, että kuvaan valitaan heikkonäköiselle helposti luettava tekstifontti,
koko ja väri. Valmis kuva tulostetaan ja
se tarkistetaan. Kuvat valmistetaan lähes poikkeuksetta kokoon A4. Kuvien
valmistuksessa huomioidaan myös se,
millaisia apuvälineitä heikkonäköinen
oppilas käyttää.
Marketta Perttunen vastaa myös yksikön videotuotannosta, yksikön omista julkaisuista näkövammaisten koulun
pr-materiaalin valmistamisesta ja internet-tuotannosta sekä suunnittelee näkövammaopetuksen asiantuntijoiden pedagogisia julkaisuja. Koulun videotuotanto käsittää muun muassa diagnostisia videoita kuntoutustilanteista, opetustuokioista ja tukijaksokuvauksia. Lisäksi tallennetaan näkövamma-alan luentovideoita sekä oman koulun erityistapahtumia.

Ylh.vas. Terttu Rautio on kopioinut
piirretyn kartan svellaripaperille.
Alh.vas Sirkka Liias piirtää kohokuvaa
oppimateriaaliksi .
Ylh oik. Marketta Perttunen tarkistaa
paikkakuntien sijainnin heikkonäköiskuvaa valmistaessaan.
Alh. oik. Mauno Sirviö oikolukee ja lisää tarvittavat erikoismerkit pistetekstiin.
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Kuka minä olen,
mikä minusta
tulee?
leena honkanen

Nuori löytää itse tiensä oikeaan ammattiin, mutta mahdollisuuksien miettimiseen pitää varata aikaa. Matka toiveiden työhön lähtee oman minuuden tutkiskelusta.

Martti Kauhanen
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artti Kauhanen työskenteli Näkövammaisten Keskusliiton työllistymispäällikkönä vuosina 1990-2005. Vuodesta 2005 lähtien
hän on luennoinut, opettanut ja ohjannut ammatin valinnassa oman koulutusja konsulttiyrityksensä kautta.
Kauhasen mukaan nuoren tärkein
tehtävä on pysähtyä miettimään ja pohtimaan kuka ja millainen hän on: mistä
asioista pitää ja mitä elämältä haluaa.
- Hyvä elämä rakentuu oman minuuden tunnistamiselle, ymmärtämiselle ja
hyväksymiselle. Pitää uskaltaa olla sellainen kuin on, eikä ajatella mitä mieltä muut ovat. Tämä ei tietenkään ole
helppoa, koska ympäristön paineet olla samanlainen kuin muut, ovat suuret,
Kauhanen sanoo.
- Vanhempien pitää tukea lapsen minuutta pienestä pitäen. Lapselle täytyy
antaa mahdollisuuksia avartaa maailmaansa ja selviytyä itsenäisesti. Parivuotiaan voi jo jättää yöksi hoitoon vaikka
sukulaisperheeseen. Näin hän saa ensimmäisiä kokemuksia sosiaalisesta selviytymisestä. Myöhemmin kannattaa lähteä leireille ja harrastuksiin. Siellä opi-

taan sosiaalisia taitoja, joita aikanaan
tarvitaan myös työelämässä.

Työllistyminen alkaa
perustaidoista
Kauhasen mukaan vammaisten ihmisten työllistymisessä kiinnitetään paljon
huomiota apuvälineisiin ja tukitoimiin,
mutta pitää puhua myös muusta.
- Työhaastattelussa tulee esille hakijan
koko persoonallisuus ja sosiaaliset taidot, jotka ovat merkittävä osa sitä kokonaispakettia, jota työnantajalle tarjotaan.
Jotta haastattelusta päästäisiin eteenpäin,
hyvät tavat, avoimuus ja vastuunottamisen kyky täytyy tulla esille.
- Suurin ongelma vammaisten työllistymisessä ovat asenteet ja asennoituminen. Kysymys ei ole kuitenkaan –
niin kuin yleensä ajatellaan – työnantajien asenteista ja ennakkoluuloista, vaan
päättäjien ja viranomaisten asenteista.
- Tuet auttavat vammaisia ylittämään
kynnyksen työelämään ja käynnistävät
myönteisen kehityksen. Ne antavat vammaiselle ihmiselle mahdollisuuden päästä näyttämään osaamisensa. Riittävän
pitkäkestoisina ne auttavat häntä myös
sosiaalistumaan työyhteisöön. Vasta tässä vaiheessa tulevat kuvaan myös työn-

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2008

antajien ja muun työyhteisön asenteet
ja ennakkoluulot.
- On mahdotonta ajatella, että asenteet ja ennakkoluulot työpaikoilla muuttuisivat ensin ja sitten alkaisi vammaisten
työllistäminen. Järjestys on juuri päinvastainen. Tukien käyttö alkuperäiseen
tarkoitukseen ja täysimääräisinä olisi
järkevää myös taloudellisesti.
- Vammaisten mahdollisuudet saada koulutusta ja kuntoutusta ovat hyvät, jopa erinomaiset. Yhteiskunta panostaa niihin kiitettävästi niin kokonaisuutena kuin yksittäisen vammaisenkin kohdalla.
- Kun tullaan työllistymisvaiheeseen –
hedelmien korjaamiseen ja tehtyjen panostusten takaisinmaksuun – kiinnostus kuitenkin loppuu tai on täysin riittämätöntä. Vammaisten työllistyminen
toisi yhteiskunnalle säästöjä, kun hänen
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eläkkeensä jäisi lepäämään tai loppuisi kokonaan.

Vanhempien toiveet ja omat
haaveet
Vanhemmat tietävät paljon oman lapsensa taidoista ja toivovat paljon tulevaisuudelta. Joskus vanhemmilla on selkeä
mielipide siitä, mihin ammattiin nuoren tulisi hakeutua.
Martti Kauhasen mukaan ammattia
valitessa nuoren tulee kuunnella tarkasti kaikkia, mutta valinta on tehtävä itse,
itseään kuunnellen.
- Hanki tietoa, puntaroi vaihtoehtoja, tee laskelmia, kuuntele isää ja äitiä, kuuntele opettajia ja oppilasohjaajia, kuuntele kuntoutustyöntekijöitä ja
ennen kaikkea kuuntele isoäitiä ja isoisää, heillä on paljon elämänkokemusta, mutta kaiken tämän jälkeen tee va-

leena honkanen

Martti Kauhanen on kysytty luennoitsija.
Kuva Näkövammaisten keskusliiton lasten kuntoutuksen leikki-ikäisten kurssilta.

lintasi niin kuin sinusta itsestäsi syvimmällä sisimmässäsi tuntuu, Kauhanen
neuvoo.
- Jotta perusta omalle ja onnelliselle elämälle löytyisi, pitää ensin kääntyä
sisäänpäin. Jos elämässä aikoo kuitenkin menestyä, kouluttautua ammattiin,
päästä töihin ja löytää elämänkumppanin, on lähdettävä itsestä ulospäin tekemään asioita. Nuoren pitää ottaa itse vastuu tekemisistään, opiskelustaan, työllistymisestään ja omasta elämästään.

Lisätietoja:
Koulutus ja konsultointi Martti
Kauhanen
www.marttikauhanen.net
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kuvat: Jutta Kivimäki

nuoret

Valintojen maailma, Pieksämäki

M

atkustin Pieksämäelle junalla Tuukan, Joosen ja Severin kanssa, kun saavuimme perille, kello oli 14:39.
Asemalta oli yhteiskuljetus leirikohteeseen Lomapirttiin. Perillä meidät majoitettiin huoneisiin ja meillä oli tunti vapaa-aikaa.
Päivällisen jälkeen leirillä oli tutustumista ja ohjaajat kertoivat
leirisääntöjä. Sen jälkeen oli iltapala ja nukkumaanmeno tai vapaaehtoisesti Afrikan-tähden pelaamista.
Tiistaina kello 8.30 oli aamupala. Aamupalan jälkeen oli aamuhetki, jossa meille luettiin pajojen osallistujat. Lassi ja minä menimme erätaidot-pajaan. Ensin leivottiin pienet rieskat jokaiselle, harjoiteltiin puukon ja kirveen käyttöä ja sytytettiin nuotio, jossa rieskat paistettiin. Seuraavaksi oli lounas.
Lounaan jälkeen menimme retkikeittimen koontipajaan, jossa koottiin retkikeitin ja harjoiteltiin solmuja. Viimeiseksi menimme a-pukkipajaan, jossa tehtiin a-pukki. Siinä kaksi puukeppiä sidotaan aa:n muotoon ja poikkipuu keskelle. A-pukilla
voi heilauttaa itsensä ja tavaroita ojan tai pienen puron yli. Sen
jälkeen olikin päivällinen. Illalla oli sauna, mutta minä en mennyt sinne. Iltapalan jälkeen oli hetki vapaa-aikaa ja sitten nukkumaan.
Keskiviikkona aamupalan jälkeen menimme vesipajaan. Siellä kokeiltiin polkuvenettä, kanoottia ja soutuvenettä. Lounaan
jälkeen kokosimme lautan, jolla kelluttiin järvessä kun satoi.
Vesipajassa oli ihan hirveä ilma, satoi ja jyrähteli kauheasti, eikä
tehnyt mieli mennä yhtään uimaan. Päivällisen jälkeen oli biisikärpänen, jossa meidät jaettiin neljään ryhmään ja piti muistaa, miten joku biisi jatkui. Sen jälkeen syötiin lettuja.
Torstaina aamupalan jälkeen lähdimme leiriolympialaisiin,
jossa oli yhdeksän pistettä, Jokaisessa pisteessä oli erilaisia tehtäviä, esimerkiksi että oli pesuvadillinen vettä, yksi viiden de-
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sin astia ja yksi yhden desin astia ja piti saada vettä neljä desilitraa. Piti ampua ihmisritsalla, ammuksena kumikalkkuna, lentopalloverkon yli, naulata naula puuhun, kuljettaa kananmuna lusikalla, joka oli hampaiden välissä, kirjoittaa tarina leiristä, käyttämällä tiettyjä sanoja, kaikki tehtiin yhteistoimin. Lounaan jälkeen lähdimme Varkauteen. Siellä kävimme Mekaanisen musiikin museossa, jossa kaikki pianot soittivat itsekseen,
niitä ei soittanut kukaan. Meillä oli museossa outo ulkomaalainen opas, joka sanoi, että kaikki savolaiset ulos. Sen jälkeen oli
neljä tuntia vapaa-aikaa. Lassi ja minä ostimme karkkia ja istuskelimme puistossa. Päivällisen jälkeen oli ensin tyttöjen sauna,
sitten yhteissauna, johon Lassi ja minä menimme ja sitten poikien sauna, jossa myös olimme. Sen jälkeen olikin nukkumaanmeno.
Perjantaina oli bändipaja, jossa tehtiin oma kesäbiisi. Minä
soitin siinä rytmimunia. Siitä biisistä tulee Nyöriin äänite. Bändipajan jälkeen oli kielletty ilta, jossa tehtiin kermakaramelleja, marmeladia ja piparminttunameja. Illan päätteeksi oli vielä iltapala.
Lauantaina oli Antin liikuntapaja, jossa pelattiin lentopalloa.
Lounaan jälkeen paja jatkui flipperin merkeissä. Päivällisen jälkeen oli iltaohjelma, missä kaikki ryhmät esittivät omat kesäbiisinsä. Illalla oli vielä disko, jossa soitettiin mukavaa musaa.
Sunnuntaina oli leiriolympialaisten palkintojen jako ja meidän ryhmä sai karkkipussit. Täytimme myös yhdessä leiripalautteen. Pakkasimme tavaramme ja sitten olikin kotiin lähdön aika.
Mielestäni leiri oli ihan mukava ja sain sieltä myös uusia ystäviä.
		
Miki Heikkilä
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Nuorisotoimen syksyn tapahtumia
Näistä ensimmäinen alkaa sanoilla ASENTO!
Nimittäin Intti tutuksi -kurssi järjestetään
11.-12.10. Helsingissä Santahaminan varuskunnassa.
Kurssin aikana on tarkoitus selvittää millaista on olla varusmieskoulutuksessa. Ohjelmaan kuluu muun muassa sulkeiset,
armeijan kalustoon tutustuminen ja alkusammutuksen perusteet maastossa. Viikonloppu eletään armeijan vaatteissa, tosin
omat alusvaatteet ja jalkineet kannattaa pitää käytössä. Ruokailut tapahtuvat luonnossa pakista syöden ja yöpyminen itse
kootussa puolijoukkueteltassa maastossa. Kaikki tarvittavat varusteet saamme käyttöömme armeijasta. Koulutuksesta vastaa
Helsingin maanpuolustuspiiri.
Kurssi alkaa Santahaminassa lauantaina varustamisella klo
9.00. Pitkänmatkalaisten onkin mahdollista yöpyä edeltävä yö
Iiriksessä. Kurssi on tarkoitettu 15–30-vuotiaille ja sen hinta on
65 euroa sisältäen ohjelman, matkat ja täysihoidon. Sitovat ilmoittautumiset 5.9. mennessä leiri-ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy toimintakalenteri-otsakkeen alta nuorison kotisivulta www.nkl.fi/nuoret. Lomakkeen voi myös tilata nuorisotoimesta. Lisätiedot: Jutta Kivimäki (09) 3960 4653 tai 050 596
5022, jutta.kivimaki@nkl.fi
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Nuorisofoorumi
Nuorisofoorumi järjestetään tänä vuonna 1.-2.11. teemalla
muinainen Suomi. Foorumimainos löytyy nuorison kotisivulta
(www.nkl.fi/nuoret). Foorumissa valitaan uusi Nutor sunnuntaiaamuna, mutta muuten eletään teeman mukaisesti. Foorumi on tarkoitettu kaikille 12-30-vuotiaille. Äänioikeus Nutorin
valintakokouksessa on kaikilla alle 30-vuotiailla alueyhdistysten jäsenillä.
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Youth in Action

E

U:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action edistää
nuorten aktiivista kansalaisuutta
Youth in Action on tarkoitettu 13-30 -vuotiaille nuorille ja
nuorten parissa toimiville (ei ikärajaa). Vaikka Youth in Action
voi tuntua pelkältä kapulakieleltä ja paperityöltä, se on täynnä erilaisia mahdollisuuksia järjestää joko paikallisia, koko Suomen laajuisia tai kansainvälisiä tapahtumia. Ja juuri sellaisia,
mistä itse on kiinnostunut. Ja kapulakielellekin löytyy vastineet normaalista sanavarastostamme. YiA-ohjelmassa on erilaisia alaohjelmia.

Nuorten ryhmätapaamiset
Järjestä ryhmätapaaminen ja tapaa samoista asioista kiinnostuneita nuoria ympäri Eurooppaa! Ryhmätapaaminen voi olla
vaikka elokuvakerhosi matka Ranskaan tapaamaan paikallisia
filmifriikkejä. Tai se tuo irlantilaiset nuoret tutustumaan kanssanne Suomen luontoon. Mukaan ryhmätapaamiseen voi lähteä yhtä hyvin yhdistys, ryhmä kuin kaveriporukkakin. Tärkeintä on, että teillä on yhteinen kiinnostuksen kohde, jonka haluatte jakaa muiden kanssa.
Nuorten ryhmätapaamisessa 13-25-vuotiaat nuoret eri
maista suunnittelevat yhdessä projektin heitä kiinnostavan aiheen ympärille. Ryhmätapaamiselle asetetaan tavoitteet, ideoidaan sisältö ja toteutetaan se omalla vapaa-ajalla. Tapaaminen kestää 6-21 päivää, matkapäivät mukaan luettuina. Varsinaisen hankkeen kesto on kuitenkin pidempi, sillä se sisältää
hankkeen valmistelun, toteutuksen, arvioinnin sekä mahdolliset jatkotoimet.
YiA:n kautta voi saada rahaa hankkeeseen. Tuki kattaa tapaamisen suunnittelu- ja toteutuskuluja sekä erityiskuluja (esim.
henkilökohtaisen avustajan kulut), lisäksi korvataan 70 prosenttia matkakustannuksista. Loput rahat voitte hankkia vaikkapa järjestämällä tapahtumia.
NKL:n nuorisotoimi on järjestänyt erilaisia ryhmätapaamisia, näistä viimeisimpänä kesän 2007 musiikkileiri Eurajoella. Suunnitteilla on ryhmävaihto mm. Moldovan kanssa ensin
Suomessa helmikuussa 2009 ja vastavierailu Chisinauhin saman vuoden lokakuussa. Näihin vaihtoihin on tällä hetkellä
käynnissä osallistujien haku.

Nuorisoaloite
Onko sinulla hyvä idea, mutta rahat sen toteuttamiseen puuttuvat? Nuorisoaloite voi auttaa sinua esimerkiksi järjestämään
rasisminvastaisen rock-konsertin paikkakunnallasi tai perustamaan yhteisen nettisivuston muiden eurooppalaisten nuorten

30

kanssa. Samalla voit toimia esimerkiksi suvaitsevaisuuden puolesta tai nuorten aseman parantamiseksi. Mahdollisuuksia on
monia, tarvitaan vain hyvä idea, selkeä tavoite ja aktiivisuutta.
Ryhmään tarvitaan vähintään neljä 15–30 -vuotiasta nuorta ja idea projektille. Jos ryhmään kuuluu alle 18-vuotiaita jäseniä, tulee mukana olla yksi täysi-ikäinen ohjaaja.
Projektin voi tehdä toteuttamalla 3–18 kuukautta kestävän
projektin ja nauttia sen tuloksista.
Projektista riippuen siihen voi saada enimmillään 8 000 euroa. Nuorisoseminaarit, nuorisovaihdot, kilpailut, työleirit tai
matkailuksi luettava toiminta eivät ole alaohjelmassa tarkoitettuja nuorisoaloitteita.

EVS eli European voluntary service
European Voluntary Service tarkoittaa suomeksi eurooppalaista vapaaehtoispalvelua. EVS tarjoaa 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden lähteä ulkomaille vapaaehtoiseksi 2viikosta
12 kuukaudeksi ja on nuorelle itselleen maksuton palvelu.
Vapaaehtoispalvelulla tarkoitetaan työtä, josta ei makseta
palkkaa ja vapaaehtoistyö on hyödyksi paikalliselle yhteisölle.
Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun kuuluva vapaaehtoispalvelu ei eroa muusta vapaaehtoistyöstä muuten kuin, että
se tapahtuu toisessa maassa. Se tarjoaa lisäksi mahdollisuuden
kansainväliseen kokemukseen.
Vapaaehtoiselta ei vaadita erityistä ammattitaitoa tai koulutusta ja vapaaehtoiseksi voi lähteä vaikka ei ole erityistä työkokemusta. Paikallisen kielen taitoakaan ei yleensä vaadita, mutta kielitaito on eduksi. Tarjolla on monenlaisia EVS-projekteja ja
vapaaehtoistyö voi liittyä muun muassa ympäristönsuojeluun,
työskentelyyn erityisryhmien kanssa tai monikulttuurisuustyöhön. Vapaaehtoispalveluun kuuluu valmistelu, varsinainen vapaaehtoistyö kohdemaassa ja jatkotoimet.

Nuorten tukijärjestelmät
Nuorten parissa toimiville on tarjolla myös erilaisia kansainvälisiä kursseja ja seminaareja. Tukijärjestelmiin kuuluvat myös
käytännön oppimisjaksot (Työharjoittelu, Job Shadowing).
Näiden tarkoituksena on järjestää lyhyt vierailu toisessa maassa sijaitsevassa organisaatiossa hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi sekä taitojen ja osaamisen hankkimiseksi.
Kaikista Youth in Actionin ohjelmista löytää lisätietoa Suomessa ohjelmasta vastaavan Kansainvälisen henkilövaihdon
keskuksen Cimon sivuilta (www.cimo.fi) tai nuorisosihteeriltä
p. (09) 3960 4653 tai jutta.kivimaki@nkl.fi.
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Minä olen, kuulkaas, lukiolainen!
Olen koko pienen ikäni ollut kiinnostunut ilmaisutaidollisista asioista ja minulle on ollut aina selvä, että menen peruskoulun jälkeen lukioon. Yläkoulussa alkoi siintää mielessä pieni ajatuksen poikanen näiden kahden asian yhdistämisestä. Kahdeksannen luokan aikana ajatus selkeni ja
otin selvää lähistöllä olevista ilmaisutaitopainotteisista lukioista. Helsingissä oleva Kallion lukio oli se lähin vaihtoehto. Niin minä sitten päätin pyrkiä sinne.

K

aikki kysyvät, oliko Kallioon pääsykokeita. Ei ollut. Kallion lukioon haetaan keskiarvolla, harrastuneisuudella, luokanvalvojan ja äidinkielenopettajan lausunnolla ja omalla, vapaamuotoisella hakemuksella. Itse olen harrastanut kitaransoittoa pitkään, kolme ja puoli vuotta kävin tunneilla ja jatkoin soittamista tuntien jälkeenkin. Sen lisäksi olen kirjoittanut
paljon eri lehtiin ja käynyt netissä kirjoituskursseilla, larpannut
(larp = liveroolipelaus) ja näytellyt. Kaiken kukkuraksi minä vielä piirrän ja luen paljon. Eikä sovi unohtaa sitä, että olen koko
ikäni elänyt lähellä teatterimaailmaa.
Tämän kaiken kanssa Kallion ilmaisutaidon lukio tuntui luonnolliselta jatkeelta peruskoulun jälkeen. Varasuunnitelmana
minulla oli kuitenkin Helsingin matematiikkalukio, jossa kävin
pääsykokeessa. Tulin toisaalta siihen tulokseen, että ilman matematiikkalukiotakin pärjään – aina voin valita pitkän matematiikan, minkä tosiaan tein. Kolmantena lukiovaihtoehtona minulla oli Järvenpään lukion musiikkilinja. Tiesin jo sitä hakupapereihini laittaessa, että tuskin pääsen sisään, sillä en ole käy-
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nyt musiikkiluokkaa, en ole ollut musiikkiopistossa enkä ole
lapsinero ihmesäveltäjä. (Hakupaperit on harhaanjohtavasti
sanottu; yhteishaut tehtiin tänä vuonna netissä.)
Kaikesta huolimatta minä en oikeasti uskonut pääseväni Kallioon. Ajattelin ennemmin meneväni matikkalukioon. Toisaalta taas jotenkin koko ajan suunnittelin sitä Kalliossa opiskelua.
Näin myös painajaisia siitä, että viimeiseksi vaihtoehdoksi laittamani Hyrylän lukio olisi ollut se, johon päädyn. Joka tapauksessa oli osittain yllätys se sisäänpääsyni. Hieno yllätys, jota en
välttämättä sisäistä vielä pitkään aikaan. Saattaa olla, että vasta
lakin päähäni saatua totean hämmästyneenä: ”Hei, huomasitteko muuten, että mä olin kolme vuotta Kallion lukiossa?!”
Olen nyt Kallion lukion ensimmäinen näkövammainen opiskelija. Uskon, että ilmaisutaidon lukiossa otetaan suvaitsevammin vastaan erilaisia opiskelijoita kuin ”normilukioissa”. Saahan
siitä erilaisen näkökulman kaikkiin ilmaisutaidollisiin asioihin.
Itse ilmaisutaitoaineista olen nyt ensimmäiseksi vuodeksi valinnut kirjallista, näyttämö- ja puheilmaisua. Myös teatterioppi ja mediailmaisu, erityisesti mediailmaisun radiotyön kurssi,
kiinnostaisivat. Minulla on kuitenkin ainakin kolme vuotta aikaa opiskella myös niitä kursseja. Yhteensä ilmaisutaidollisia aineita Kalliossa on opiskeltava 12 kurssin verran.
Loppukesän ja syksyn mittaan lukio-opiskeluni alun sujumista voi seurata blogistani ”Näkemättömin silmin” osoitteesta
http://ronjaoja.blogspot.com.
		
Ronja Oja
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Kisajännitystä ilmassa
Tuomas Törrönen , liikunnan suunnittelija , Näkövammaisten Keskusliitto
Paralympialaiset pidetään Kiinan Pekingissä 6.-17.9.2008.
Paralympialaisissa urheilee 4000 urheilijaa 150 eri maasta.
Mukana on 30 suomalaisurheilijaa.
Järjestäytynyt vammaisurheilutoiminta alkoi toisen maailmasodan jälkeen. Ensimmäiset urheilukilpailut, jossa oli mukana
liikuntavammaisia urheilijoita pidettiin vuonna 1948 Englannissa. Toiminta laajeni pian kansainvälisesti ja ensimmäiset paralympialaiset pidettiin Italian Roomassa 1960. Rooman kisoihin osallistui 400 urheilijaa 23 maasta. Siitä lähtien paralympialaisia on pidetty neljän vuoden välein samassa maassa, jossa
olympialaiset on pidetty.
Tokion kisoissa 1964 paralympialaiset saivat ensimmäisen kerran kuulla paralympiahymnin sekä nähdä paralympialipun liehuvan. Talviparalympialaiset alkoivat vuonna 1976. Itse nimi
paralympialaiset hyväksyttiin virallisesti Kansainvälisessä olympiakomiteassa 1983. Vuodesta 1988 alkaen olympiakisojen järjestäjä on sitoutunut järjestämään samoilla suorituspaikoilla
olympiakisojen jälkeen paralympialaiset. Aluksi paralympialaisissa kilpailivat vain selkäydinvammaiset urheilijat. Torontossa
1976 tulivat mukaan näkövammaiset ja amputoidut urheilijat
ja Arnheimissa 1980 CP-vammaiset urheilijat.

Suomalaisilla vahva joukkue
Pekingin kesäparalympialaisiin osallistuu ennätysmäärä urheilijoita ja kansakuntia. Suomalaisurheilijat ovat haalineet itselleen 30 maapaikkaa. Näkövammaisista urheilijoista Suomea
edustavat maalipallossa miesten maajoukkue: Jarno Mattila, Petri Posio, Toni Alenius, Erkki Miinala, Veli - Matti Aittola sekä Jorma Kivinen, judossa Jani Kallunki sekä Rauno Peltoniemi, uinnissa Antti Latikka , tandem-pyöräilyssä Jarmo Ollanketo pilottinaan Marko Törmänen sekä ratsastuksessa Katja Karjalainen. Muita urheilulajeja näkövammaisille Pekingissä ovat sokeiden miesten jalkapallo, yleisurheilu, purjehdus ja soutu, joihin näkövammaiset suomalaisurheilijat eivät ole maapaikkoja
onnistuneet saavuttaa. Paralympialaisia voi seurata suomalaisten omilta nettisivuilta osoitteessa www.paralympialaiset.fi.

Tie Tähtiin -hanke
Suomen Paralympiakomitea on käynnistänyt nuorten ja uusien urheilijoiden Tie Tähtiin -hankkeen, jonka tavoitteena on
rekrytoida vammaisurheilun piiriin lisää uusia ja nuoria urheilijoita, turvata vammaishuippu-urheilun tulevaisuus , kehittää
komitean nuorisojärjestelmää sekä hyödyntää paralympialaisissa kilpailleiden urheilijoiden kokemusta vammaisurheilun
eri tehtävissä.
Tie Tähtiin edistää tasa-arvoista , vastuuntuntoista ja eettisesti kestävää huippu-urheilutoimintaa. Ohjelma korostaa nuor-
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ten ja uusien urheilijoiden määrän lisäämistä eri lajeissa. Tavoitteena on tukea nuoria ja uusia urheilijoita liikunnan harrastamisesta kilpaurheiluun ja rakentaa porrastettu nuorisojärjestelmä lupausten valmennukseen.
Tie Tähtiin -hankkeen kohderyhmänä ovat yli 12-vuotiaat vammaiset henkilöt, joita kiinnostaa kilpaurheilu tai lajinvaihtoa
harkitsevat vammaisurheilijat. Hankkeen keulahahmona on
keihäänheittäjä Markku Niinimäki.

Tie Tähtiin -hankkeen toimintatavat
Ohjelman tavoitteita toteutetaan yhteistyössä vammaisurheilujärjestöjen ja lajiliittojen kanssa.
1 Paralympiakomitea järjestää paralympialajien lahjakkuuksien etsintäpäiviä.
2 Koordinointi: Paralympiakomitea kerää tiedon yhteen paikkaan nuorille ja uusille urheilijoille tarkoitetuista tapahtumista
ja kokeilutilaisuuksista.
3 Komitea kehittää nuorisojärjestelmäänsä ja tukee ja leirittää
uusia kykyjä.
4 Markku Niinimäki ja muut urheilijat kiertävät eri tapahtumissa ja kouluissa kertomassa paralympiaurheilusta.
5 Paralympiakomitea konsultoi lajiliittoja, seuroja, valmentajia,
urheiluopistoja uusien urheilijoiden rekrytoimisessa.
6 Tehdään yhdessä lajiliittojen ja vammaisurheilujärjestöjen
kanssa rekrytointitilaisuuksia kilpailuiden ja tapahtumien yhteyteen.
7 Tehdään yhteistyötä Kaikille Avoimen ohjelman rekrytointihankeen kanssa www.kaikilleavoin.fi
8 Hyödynnetään valmentajien ja entisten urheilijoiden kokemusta rekrytoinnista.
9 Järjestetään ”Tule mukaan” -kampanja
10 Tehostetaan naisten lajien rekrytointia sekä nuorten ja uusien kykyjen valmentamista yhteistyössä lajien kanssa.
11 Kehitetään kykyjenetsintäjärjestelmää (scoutit)
12 Etsitään tietoa ja kokemuksia muiden maiden vastaavista
hankkeista.
13 Informoidaan mediaa Tie Tähtiin - hankkeesta ja tavoitellaan sille laajaa mediakiinnostusta.
14 Valmistetaan vammaisurheilu infopaketteja ja jaetaan niitä.
15 Verkostoidutaan erityisliikunnanohjaajien, fysioterapeuttien sekä kuntoutuskeskusten kanssa.
16 Tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
17 Kehitetään pohjoismaiden yhteistä nuorisokilpailu ja -leirijärjestelmää.
Seuraa siis paralympialaisia Pekingin kisojen virallisilta nettisivuilta sekä suomalaisten osalta omilta sivuilta www.paralympialaiset.fi sekä komitean sivuilta www.paralympia.fi
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Paralympiapäivä

Antti Latikka on 17-vuotias uimari Espoosta. Hän lähtee syyskuussa edustamaan Suomea Pekingin paralympialaisiin kansainvälisen Paralympiakomitean myöntämällä villillä kortilla. Siellä lajina on 100 metrin selkäuinti heikkonäköisten S13sarjassa. Antti on harrastanut uintia aktiivisesti kolme vuotta ja harjoittelee tällä hetkellä seitsemän kertaa viikossa. Hän
on kuulunut näkövammaisten maajoukkueeseen puolitoista
vuotta ja sen mukana käynyt kisoissa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Suomen Paralympiakomitea järjesti toukokuussa Kampin Narinkkatorilla Helsingissä Paralympiapäivän. Tori täyttyi erilaisista vammaisurheilun kokeilupisteistä sekä lajinäytöksistä.
Lajeista kokeiltavina olivat muun muassa pyörätuolikoripallo, maalipallo, näkövammaisten jalkapallo, ammunta ja ratakelaus. Lisäksi tapahtumalavalla oli urheilijoiden haastatteluja ja kiinalaisten lajien esittelyä. Tapahtuman avasi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sekä Paralympiakomitean puheenjohtaja Petri Pohjonen. Paralympiapäivään oli kutsuttu noin 300
koululaista, joiden on mahdollista viettää torilla erilainen liikuntatunti.
Päivän päätarkoitus oli lisätä vammaisurheilun tunnettuutta ja esitellä Pekingin paralympialaisia, jotkä järjestetään
6.-17.9.2008. Tämän vuoden järjestelyistä vastaavat Paralympiakomitean lisäksi Suomen Invalidien Urheiluliitto, Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimi ja Helsingin kaupungin liikuntavirasto.

Judoleiri
Näkövammaisten nuorten judo- ja liikuntaleiri Pajulahden urheiluopistolla 3.-5.10.2008
Leirin tarkoitus on antaa näkövammaisille nuorille eväitä jokapäiväiseen liikkumiseen judon ja kehon hallinnan avulla.
Viikonlopun aikana on ohjelmassa judoa, uintia ja iltaohjelmaa.
Leiri on tarkoitettu näkövammaisille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Aikaisempaa judotaustaa ei tarvita, vain hurttia
huumoria ja avointa mieltä oppia jotain uutta.
Leirin hinta on näkövammaisilta nuorilta 30 € ja huoltajilta 130
€.
Hinta sisältää täyden ylläpidon majoituksineen ja opetuksen.
Leirin järjestää Kuusankosken Judoseura yhteistyössä Judoliiton (Marita Kokkonen) ja Näkövammaisten Keskusliiton kanssa.
Leirille otetaan 15 nuorta näkövammaista ja 10 huoltajaa.
Ilmoittautumiset 29.9.2008 mennessä.
Yhteyshenkilöt: Kari Tiensuu 0400-530554 kari.tiensuu@
pp.inet.fi Tapio Kokkonen 0400-751093 tapsa.kokkonen@
pp.inet.fi

Suomen maalipallomaajoukkueen pelaajat Jarno Mattila ja Erkki
Miinala peluuttivat yleisöä Paralympiapäivässä. He edustavat Suomea Pekingin paralympialaisissa.

Judoa verkossa
Näkövammaisjudon verkkosivut on avattu osoitteessa: www.
nvjudo.fi.

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2008

33

liikunta

Antti ui paralympialaisissa

Kesätyö tuo rutiineja ja
toimintaa loma-arkeen
Joose ojala

kausia myöhemmin, kun kunnan nuorisotyöntekijöitä saapui koulullemme kertomaan tulevan kesän työllistymismahdollisuuksista. Yhtenä vaihtoehtona tarjottiin kunnan kesätöitä. Homma olisi yksinkertainen: kuntaan toimitettaisiin täytetty hakulomake joko sähköisesti tai paperilla. Kaikkien hakeneiden kesken suoritettaisiin arvonta, ja n. 50 työntekijää
valittaisiin parin sadan hakijan joukosta.
Palkkakin olisi kohtuullinen, ja toimialan
saisi itse valita mieleisekseen.

Ajatuksista tekojen
asteelle
Tilaisuuden loputtua ehdotin avustajalleni puolitosissani kesätöiden hakemista kunnalta. Hän innostui heti hankkeesta, ja lupautui välittömästi tulemaan mukaan avustajaksi.
Vaikka minulla nyt olikin avustaja tiedossani, suhtauduin koko hankkeeseen
tässä vaiheessa vielä lähinnä varovaisen
toiveikkaasti, sillä moni asia oli minulle
vielä epäselvä: miten hoidetaan avustajan palkkaukseen liittyvät asiat tällaisessa
tilanteessa, miten työmatkat hoituvat ja
jos kaikki nyt muuten saataisiinkin kuntoon, olisiko arpaonni puolellani?
Leena Härkönen

Vitkuttelin hakemispäätöstä viimei-

Joose viemässä astiakärryä keittiöön.

seen asti, ja lomake lähti lopulta matkaan vasta viimeisenä hakupäivänä kello 21.49 sähköpostilla. Lomake oli kuten
arvasinkin todella simppeli: ainoastaan
henkilö- ja osoitetiedot sekä toive työpaikasta - ja työnkuvasta. Itse hain vanhaan TET-paikkaani Vaskirinteen palve-

Kun kuntamme nuorisotyöntekijät kävi-

erityisjärjestelyjä.

lukeskukseen.

vät koulullamme puhumassa tulevista ke-

Kun lopettelin TET-jaksoani Vaskirin-

Huhtikuun 3. päivänä sain sitten kuul-

sätyöpaikoista, en olisi voinut uskoa, että

teen palvelukeskuksessa ajattelin, että

la ilouutisen: Arvonta oli suoritettu, ja ni-

siitä noin kolmen kuukauden päästä sei-

tästä paikasta olisi kiva saada sitten ai-

meni löytyi töihin päässeiden nuorten ni-

soisin jo tulevan kesätyöpaikkani ovella.

kanaan kesätöitä. Harjoittelujakso oli su-

milistasta. Olin päässyt hakemaani paik-

Sain huomata, että oikeanlaisessa ympä-

junut kaikin puolin hyvin ja henkilökun-

kaan, ja parin päivän kuluttua nimilis-

ristössä näkövammaisenkin nuoren on

ta oli huomioinut minut ja näkövamma-

tan julkistamisesta sain paikan johtajal-

suhteellisen helppoa ja vaivatonta saa-

ni todella hienosti. Pinnalle ajatus töiden

ta viestin, jossa minut toivotettiin terve-

da töitä kesäksi ilman kovinkaan suuria

hankkimisesta nousi kuitenkin vasta kuu-

tulleeksi tulevaan työpaikkaani.
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Olin tietysti iloinen työpaikasta, mut-

man tehtyä kävin itse syömässä, ja puo-

nokuntoisemmalta kesken reitin pituu-

ta käytännön järjestelyt arveluttivat vie-

lisen tuntia odoteltuani kävin korjaamas-

den vuoksi. Hyvän sään sekä ammattitai-

lä tässä vaiheessa jonkin verran, mutta

sa lounastarpeet pois sekä pyyhkimässä

toisen henkilökunnan ansiosta retki on-

pian sain todeta huoleni aiheettomaksi,

pöydät. Tämän jälkeen kävin vielä kah-

nistui erinomaisesti. Tällä kertaa itselle-

kun asiat alkoivat rullaamaan ilman min-

villa ennen kotiinlähtöä.

ni ei nimetty ketään autettavaa tai saa-

käänlaisia ongelmia. Kävi ilmi, että avus-

tettavaa, vaan olin paikalla lähinnä ylei-

lilla kunnan henkilökohtainen avustaja-

Virikkeitä vanhainkodin
arjessa

kuviolla, eli hakemus avustajasta tarvit-

Moni voisi kuvitella vanhainkodin arjen

normaalihenkilökunnan lisäksi runsaas-

tavine tuntimäärineen ja muine vastaa-

melko tasapaksuksi ja itseään toistavaksi.

ti vapaaehtoistyöntekijöitä.

vine tietoineen laitettiin kuntaan. Kunta

Tätä se toki jossain määrin onkin, mutta

hyväksyi avustajahakemukseni ongelmit-

erilaista viriketoimintaakin järjestetään

Kesätyö kannattaa

ta. Työmatkat tulisivat hoitumaan taksil-

kiitettävän paljon: talossa käy säännölli-

Moni näkövammainen nuori jättää työ-

la: sosiaalitoimen kautta anottiin minul-

sin väliajoin paikallinen yrittäjä myymäs-

hakemuksen postittamatta, sillä he olet-

le erillisiä, nimenomaan työmatkaan käy-

sä leivoksia, ja jalkahoitajan sekä kam-

tavat lähes automaattisesti, ettei työnan-

tettäviä taksiseteleitä jotka minulle myös

paajan palvelut ovat usein käytettävis-

tajilla ole tarjota töitä näkövammaiselle

myönnettiin.

sä. Lisäksi joka aamu pidetään kuntou-

työntekijälle. Omien kokemuksieni poh-

tusohjaajan vetämänä aamupiiri, jolloin

jalta voin kuitenkin rohkaista oikean ikäi-

luetaan päivän lehti, jumpataan sekä ju-

siä nuoria postittamaan sen hakemuksen,

tellaan ajankohtaisista asioista.

vaikka se näin äkkiseltään saattaa todel-

tajan palkkaaminen hoidettaisiin normaa-

Arki ja rutiinit rakentuvat
vähitellen

senä apuna, jolle ei kuitenkaan tarvetta
retken aikana ilmennyt, sillä paikalla oli

Koska tuleva työpaikkani olisi elämäni en-

Itse olen saanut ottaa osaa kahteen

la utopistiselta hankkeelta kuulostaakin.

simmäinen varsinainen työ (ei siis esim.

isompaan viriketapahtumaan. Kolmante-

Toki monilla on erilainen tilanne, kun työ-

TET-harjoittelu josta ei makseta palkkaa),

na työpäivänäni kävimme kaikkien kyn-

paikka ratkaistaan jollakin muulla taval-

pyöri mielessäni muutamia työn tekemi-

nelle kykenevien asukkaiden kanssa yh-

la kuin arvalla, mutta aina kannattaa kui-

seen liittyviä vielä avoimia kysymyksiä:

dessä kesäkirkossa. Työtehtäväni oli täl-

tenkin yrittää.

kohdeltaisiinko työntekijää ja työharjoit-

löin toimia avustajani kanssa erään ta-

Minulle kesätöiden tärkein pointti on

telijaa samalla tavalla, ja olisiko työ nyt

lon asukkaan saattajana. Retki onnistui

sen antama sisältö lomapäivään, joka

raskaampaa?

hyvin eikä ongelmia tullut.

muuten olisi auttamattoman tylsä ja pit-

Kun sitten ensimmäinen työpäiväni oli

Seuraava isompi tapahtuma oli kesä-

kästyttävä. Töiden avulla saan pidettyä it-

päättynyt, olin saanut vastauksen kum-

kuun loppupuolella järjestetty retki Mus-

seni huomattavasti energisempänä ja toi-

paankin kysymykseeni: kohtelu oli lä-

tilan Arboretumiin. Luvassa oli ulkona

mintakykyisempänä, kuin jos vain istuisin

hes täysin samanlaista, ja samanlaisia

pidettävä kahvitilaisuus sekä opastettu

passiivisena kotona dataamassa.

olivat myöskin työtehtävät joita minul-

luontopolku, joka tosin jäi monelta huo-

la teetettiin.
Työn runko rakentui minulla hyvin pitkälti erilaisten auttamisluontoisten kotitaloustehtävien varaan. Päivän ensimmäinen työtehtäväni oli aamiaistarpeitten korjaaminen yhdeltä yksikön osastoista sekä astioiden vienti kärryllä keittiöön sekä ruokailualustojen - ja pöytien
pyyhkiminen. Tämän jälkeen jäi tyhjää aikaa, jolloin joko en tehnyt mitään mainittavaa tai esim. kävin petaamassa joitakin
sänkyjä tai vein jonkun asukkaan lenkille. Yhdessä vaiheessa oli projektina myös
kukkapenkkien siivoamista ja kesäkukkien istuttamista. Tätä työtä tein yhdessä
erään toisen samaan taloon palkatun kesälomat pyörivät samaan aikaan, vaihtui
henkilökunta usein eri paikoissa, ja niinpä
tämä väli jäikin monesti tyhjäksi.
Seuraava joka päivä toistuva rutiini-

Leena Härkönen

sätyöntekijän kanssa. Koska hoitajien ke-

luonteinen työtehtävä oli pöydän kattaminen samaisella osastolla. Saatuani hom-

S i l m ä t e r ä

l

3

l

2008

Kahvitilaisuus Mustilan Arboretumissa.
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Taitavaksi liikkujaksi
Nallekerhossa
Rilla Aura - Korpi , liikkumistaidonohjaaja - Jaana Engblom , liikkumistaidonohjaaja , TYKS
Nallekerhotoiminta Tyks-piirissä alkoi vuonna 1999 heikkonäköisten lasten liikkumistaidon kerhona. Neljän vuoden tauon jälkeen
alkoi uusi nallekerhojakso vuonna 2003. Tällöin ryhmän muodostivat kuusi sokeaa lasta, jotka olivat iältään 2-4-vuotiaita. Nallekerho on nyt kokoontunut vuosittain kuuden vuoden ajan. Lapset
ryhmässä ovat vaihtuneet, kouluun lähtevien lasten tilalle on tullut nuorempia kerholaisia. Nallekerho jatkaa edelleen toimintaansa ensi vuonna.
TYKS-piirissä toteutetun nallekerhon
punaisena lankana on ollut liikkumistaidon harjoitteleminen vertaisryhmässä. Kerhoon osallistuminen on ollut osa
lapsen kokonaiskuntoutusta. Liikkumistaidon ohessa on harjoiteltu myös omatoimisuustaitoja, mm. omista tavaroista huolehtimista ja lusikan käyttöä eväiden syönnin yhteydessä. Tärkeä tehtävä nallekerholla on ollut myös lasten
avustajien kouluttamisessa, jotta kerhossa harjoitellut taidot tulisivat myös
arjessa käyttöön.
Nallekerhoa on toteutettu alueen uimahallien jumppasaleissa hyödyntäen
uimahallin kaikkia tiloja. Tällä tavoin
olemme pyrkineet tuomaan nallekerhoa näkyväksi ja vaikuttamaan ihmisten
asenteisiin myönteisellä tavalla.
Kerholla on toistuva struktuuri ja jokaiseen kerhokertaan on sisällytetty perusliikuntataitojen, liikkumistaidon tekniikoiden, karttataitojen ja korvaavien
aistien käytön harjoittelua unohtamatta
kaverin kanssa toimimista. Viime vuosina olemme tuoneet kerhon tavoitteisiin
ja toimintasuunnitelmaan myös uusia
painotuksia. Teeman on ollut julkisiin
kulkuvälineisiin tutustuminen ja viime
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jaksolla harjoittelimme sosiaalisia pikaviestejä liikkumistaitoon liittyen.

Kosketus mukaan
liikkumistaitoon
Riitta Lahtinen on vuosia kehittänyt
kuurosokean miehensä Russ Palmerin
kanssa kosketukseen perustuvien pikaviestien kieltä. Kun Riitta Lahtinen kuvailee kosketukseen perustuvaa kommunikointia, se tuntuu yllättäen varsin tutulta. Kevyt sively on rauhoittava ja lohduttava liike, kun taas äkillinen painaminen olkapäähän pysäyttämisen merkki.
Harjoittelimme 2008 Nallekerhossa
keholle piirrettäviä sosiaalisia pikaviestejä. Liikkumistaitoon liittyviä pikaviestejä olivat tilan muodon kuvailu, suunnan piirtäminen selkään, odota ja seis.
Kun lapsen avustaja on ottanut ”odota”
pikaviestin käyttöön arjessa, reagointiaika oli nopeampi kuin pelkkään kuuloon perustuva viesti ja odottaminen tuli
lapselle helpommaksi. Nopeaan palautteen antamiseen opetustuokioissa käytimme sosiaalisia pikaviestejä ”hyvä”
ja ”hymy”. Lisäksi kaikilla lapsilla ja aikuisilla on alusta lähtien ollut kehoviit-

tomamerkki, koska ryhmässä on koko
kerhon ajan ollut kuulonäkövammaisia
lapsia. Kosketus monipuolistaa ja auttaa
jäsentämään ympäristöstä saatua informaatiota. Esimerkiksi opastamiseen se
sopii oikein hyvin.
Näkövammaiselle lapselle voi kosketuksella kertoa satua keholle, kuten me
olemme tehneet jo usean vuoden ajan
Nallekerhossa ja tämä on ollut lapsille
mieluisaa ja rentouttavaa tunnin päätteeksi. Riitta Lahtinen on tukenut meitä miettiessämme uusia tarinoita kerholaisten iloksi.
Lapset tunnistivat tänä vuonna vähäiselläkin näöllä ohjaajat värien avulla, oli
täti punainen, täti keltainen, täti vihreä,
täti musta ja täti vaaleansininen.

Kartat ovat osa liikkumistaitoa
Olemme saaneet tukea ja innostusta karttataitojen harjoitteluun Helinä
Hirniltä. Jokaisen lapsen kanssa edetään taidoissa asteittain. Tänäkin vuonna
nuorimmat kerholaiset aloittivat ”kartta käsitteenä”-perusharjoitteella, joka
on Helinän itse kehittämä. Vanhempien kerholaisten kanssa tutustuimme tänä keväänä uuteen tilaan ja rakensim-
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Jaana Engblom

Väinö tutkii karttaa.

me duplo legoilla tilasta kartan. Tämä
vaatii lapselta monia taitoja (minä suhteessa tilaan, tilan systemaattinen tutkiminen, mittaustekniikat, pienoismallin
rakentaminen, huonekalujen sijoittelu
tilaan sekä innostusta ja motivaatiota)
ja hyvin pojat osasivat.

Aloitettiinko liian varhain?
Matkan varrella me Nallekerhon ohjaajat olemme pohtineet, alkoiko nallekerho lapsilla liian varhaisessa iässä,
olihan nuorin lapsista, Väinö, täyttänyt juuri kaksi vuotta ja irrottautuminen äidistä kahdeksi tunniksi oli vaativa
paikka. Mutta kertaakaan Väinö ei halunnut jäädä pois kerhosta ja kävi nallekerhoa kouluikään saakka. Nyt kuu-
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si vuotta myöhemmin Väinön siirtyessä toiselle luokalle voimme todeta, että
Väinö on taitava liikkumaan: Väinö osaa
lukea kohokarttoja, uuteen tilaan orientoituminen on nopeaa ja Väinö liikkuu
itsenäisesti kepin avulla koulun sisätiloissa. Väinön toiveena on oppia kävelemään koulureittiä kepin avulla. Koulureittiin on jo tutustuttu ja Väinö harjoittelee vielä kepillä heiluritekniikkaa
ja linjan seuraamista ennen varsinaista
reittiharjoittelua. Nyt voimme Väinön
kohdalla todeta, ettei nallekerho alkanut
liian varhain hänen kohdallaan.
Kannustamme sairaanhoitopiirejä
järjestämään nallekerhojaksoja näkövammaisille lapsille lääkinnällisenä kuntoutuksena. Liikkumistaidon harjoitte-

leminen ryhmämuotoisesti on tehokasta, moniammatillista ja antaa myös nallekerho-ohjaajille iloa ja riemua omaan
työhön.

Julkaisuja joista on iloa
Nallekerhoa suunnitteleville:
Riitta Lahtinen, Haptiisit ja hapteemit
l Riitta Lahtinen, Sosiaaliset pikaviestit
l Riitta M. Lahtinen ja Russ C. Palmer The Body Story
l Nallekerhosta Maailmalle ja Leikkien liikkuen rohkeaksi kulkijaksi
l
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Puolalaisstudio tuottaa kohokarttoja
ja opetusmateriaaleja

P

uolalaisen Marek Jakubowskin likeyritys ”Studio Tyflografiki” on
erikoistunut näkövammaisten kohooppimateriaalien tuottamiseen. Studiossa valmistetaan muovisia kirjaimistoja, karttoja, alkuainetaulukoita, yleensä kaikkea, mitä braillea käyttävä oppilas tarvitsee.
Alkuopetukseen Jakubowski on kehittänyt tehtäväkirjan, joka opettaa ko-

hokuvan ja todellisuuden suhteen. Kirjassa kuvataan ruokapöydän astioita ja
aterimia kosketeltavin symbolein aseteltuina eri tavoin pöydälle. Pieni oppilas voi tunnustella kuvaa ja tehdä kuvaa
vastaavan asetelman oikealle pöydälle. Seuraavassa vaiheessa voi myös siirtyä oman kuvan tekemiseen naskalikynin. Jakubowskin suunnittelemassa kynäsarjassa on kolme kynää, yksi-, kaksi-

ja kolmikärkinen, joiden avulla paperille voi painella yhtenäistä tai katkoviivaa,
pisteitä ja täyttää pistein haluttu ala, esimerkiksi lautasen pinta.
Kuvien avulla voi myös harjoitella laskemaan esimerkiksi montako lusikka pöydällä on tai opetella käsitteitä oikealla, vasemmalla.

Tehtäväkirja opettaaa kohokuvan lukutaitoa.
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Näppärä apuväline

Sokeain Lasten
Tukisäätiö
Apurahahakemukset syyskuun loppuun mennessä
Apurahoja voidaan myöntää mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan,
erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin. Hakemukset 30.9.08
mennessä. Hakemukset ja tiedustelut
Jyrki Immonen Punakiventie 9 as 141,
00980 Helsinki
09 321 4132
sok.laptuki@kolumbus.fi
Säätiön puheenjohtajana toimii Pentti
Kivelä. Uudeksi hallituksen jäseneksi on
valittu Juha Halme. Muut hallituksen jäsenet ovat, Rilla Aura-Korpi, Sari Kokko
ja Katja Kuusela.
Säätiön asiamiehenä toimii Jyrki Immonen.

De Blindas Vänner
Sokeain Ystävät ry
Juho Hallikainen kokeilee Streamin käyttöä.

U

usi Daisy-soitin, Victor Reader
Stream, on pieni kannettava vekotin, joka käyttää SD-muistikortteja.
Kirjat siirretään joko Windowsin resurssienhallinnnassa tai Streamin mukana
toimitettavalla ohjelmalla muistikortille,
mistä niitä sitten voi kuunnella.
Laite ei toistaiseksi osaa suomea, mutta englannin taitajat voivat lukea sen sisäisen puhesyntikan avulla myös englanninkielisiä tekstitiedostoja (.txt .html). Äänikirjojen ja tekstitiedostojen
kuuntelemisen lisäksi Stream toimii digisanelimena sekä loistavasti myös mp3soittimena. Laitteesta löytyy mm. satunnaissoittotoiminto. Lisäksi se osaa kertoa kohdalla olevan tiedoston nimen ja
uusin ohjelmaversio tunnistaa jo mp3tagit eli tunnisteet, joten se osaa kertoa
myös esittäjän, levyn nimen sekä kappaleen keston.
Laite toimii ladattavalla akulla. Akku kes-
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tää noin 15 tuntia jatkuvaa kuuntelua eli
riittää mainiosti yhden päivän tarpeiksi.
Laite tukee SD-muistikortteja kahteen
gigatavuun saakka sekä HCSD-kortteja ainakin 16 gigatavuun asti. Jos ajatellaan, että yksi lyhyehkö Daisy-kirja vie
tilaa kortilta noin 300 megatavua, voidaan helposti laskea, että 16 gigan kortille mahtuu jo enemmän kuin tarpeeksi.
Stream on erittäin helppokäyttöinen: se,
joka hallitsee Victor Reader Classic plus
-soittimen käytön, hallitsee Victor Reader Streaminkin ilman enempiä opetteluja. Kirjan siirto Stream Companion
-ohjelman avulla on helppoa ja vaivatonta; kun asiat on kerran asetettu kohdalleen, siirtyy kirja cd:ltä Streamille kolmella napinpainalluksella.
Hintaa laitteella on 420 euroa.
Tiedustelut Näköpiste Polar Print Oy.
Johanna Särkinen

Kannustusapuraha näkövammaisille opiskelijoille
De Blindas Vänner - Sokeain Ystävät ry
julistaa haettavaksi näkövammaiselle
opiskelijalle tarkoitetun kannustusapurahan hänen suorittaessaan loppututkinnon vuoden 2008 aikana integroituna opiskelijana (ei erityisoppilaitoksessa).
Myönnettävien kannustusapurahojen
maksimisuuruudet ovat seuraavat:
ylioppilastutkinto 500 €
alempi ammattitutkinto 800 €
keskiasteen tutkinto 1 000 €
akateeminen loppututkinto 1 500 €
lisensiaattitutkinto 2 000 €
tohtorinväitös 2 500 €
Kannustusapuraha voidaan myöntää
hakemuksesta, jonka loppututkinnon
suorittanut tekee Sokeain Ystävät ry:n
www-sivuilla olevalla anomuslomakkeella. Hakemuksen liitteenä on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös loppututkinnon suorittamisesta sekä näkövammaistodistus.
Lisätietoa www.syry.fi
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lvi ja Jaakko Lounela ovat 4-vuotiaan Iidan isovanhempia. He
osallistuivat näkövammaisten lasten
omaisten kurssille viime vuoden joulukuussa. Isovanhemmat tiesivät Iidan
käyneen perheensä kanssa sopeutumisvalmennuskurssilla aiemmin samana
vuonna, ja ymmärsivät kurssien tarpeellisuuden ja tärkeyden. Silti ajatus kurssista myös isovanhemmille ja muille läheisille tuntui aluksi yllättävältä ja jopa
ylelliseltä.
Mukaan lähteminen kannatti, eikä joulukuinen ajankohta ollut hankala eläkeläisparille. Lapsenlapsen terveyteen liittyvät asiat ovat heille tärkeitä ja maanantaista keskiviikkoon kestäneellä
kurssilla ehti perehtyä monipuolisesti
uusiin asioihin. Isovanhemmat oppivat
ymmärtämään näkövamman asettamia
rajoituksia, tutustuivat apuvälineisiin ja
kuulivat rohkaisevia selviytymistarinoita. Mieliin jäi erityisesti haittalasien kokeilu. Haittalasien avulla voi konkreettisesti todeta, miten näkövammainen lapsenlapsi näkee ympäristönsä.
Myös muiden vastaavassa tilanteessa
olevien perheiden tapaaminen oli positiivinen kokemus. Yhdessä oli mukava huomata, ettei näkövammaista lasta
ja hänen perhettään jätetä avuttomaksi.
Kurssin jälkeen Lounelat ymmärsivät entistä paremmin, miten selviytyä arjessa
vastaan tulevista haasteista näkövammaisen lapsen kanssa, ja kuinka antaa
hänelle parhaat mahdolliset eväät tulevaisuutteen.

O

limme leikistä liikuntaan kurssilla Iiriksessä ja sieltä teimme retken lasten liikennekaupunkiin 2.6. Opettelimme liikennesääntöjä ja miten kuljetaan liikenteessä. Saimme ajaa polkuautoilla pienessä kaupungissa. Opettelimme myös suojateiden ylittämistä ja
muita liikennesääntöjä. Lasten liikennekaupunki opettaa lapsille, miten oikeassa liikenteessä kuljetaan. Väinö Rihti joka on sokea opetteli tien ylittämistä ja ajoi polkuautolla. Miro Järvi joka
on heikkonäköinen, ajoi myös taitavasti polkuautolla kuten Väinökin, ja kulki
kävelyteillä. Hauskaa meillä ainakin oli!
Liikennekaupunki on hauska ja opettavainen paikka missä siis opetellaan liikennesääntöjä ja kulkemista liikentees-

sä. Sokeiden pitää opetella milloin saa
mennä tien yli. Jos on punainen tikittää
hitaasti ja vihreällä valolla tikittää nopeasti. Minä ainakin opin sen että ei saa
jäädä uneksimaan punaisissa valoissa,
koska vihreä valo voi syttyä milloin vain.
Väinön mielestä liikenne kaupungissa
oli hauskaa. Väinö oppi myös että vihreällä valolla sai mennä yli koska tikittää
nopeasti. Polkuautolla ajaminen oli Väinön mielestä hauskinta. Miron mielestä
hauskinta oli tien ylittäminen, Miro oppi
että pitää pysyä omalla kaistalla ja että
punaisissa valoissa pitää pysähtyä. Miro
sanoo myös että oli hauskaa olla liikennekaupungissa.
		

Toimittaja: Aino Rihti, 9v.

Omaisten kurssi järjestetään seuraavan kerran Iiriksessä
1.-.12.2008.
l Ilmoittautumiset lasten kuntoutukseen:
p. 09 3960 4531
riikka.mayranen@nkl.fi
l Kurssille otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
l Kurssin hinta on 90 euroa.
l Matkakustannukset korvataan 70 euroa ylittävältä osuudelta halvinta matkustustapaa noudattaen Suomessa.

minna nevalainen

lasten kuntoutus

Isovanhemmat
Retki lasten liikennekaupunkiin
omaisten kurssilla

Väinö polkuautoilee lasten liikennekaupungissa.
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len aloittanut näkövammaisten
lasten kuntoutusohjaajana Seinäjoen keskussairaalassa, silmätautien
poliklinikalla 1.4.2008.
Työpaikkani on vuodesta 1979 lähtien ollut Seinäjoen keskussairaalassa.
Olen toiminut ihotautien poliklinikalla
ensin osastonsihteerinä, sitten opiskelin työni ohessa sairaanhoitajaksi, suuntautumisena minulla oli mielenterveyden hoitotyö. Sairaanhoitajana ollessani
jatkoin vielä opiskeluja. Opiskelin työni
ohessa Satakunnan ammattikorkeakoulussa, Porissa kuntoutusohjauksen ja
-suunnittelun koulutusohjelmassa. Kuntoutuksen ohjaajan tutkintotodistuksen
sain kesäkuussa 2008.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on
aikaisemmin ostanut alle kouluikäisten
näkövammaisten lasten kuntoutusohjauspalvelut Näkövammaisten Keskusliitolta. Kuntoutusohjaajana on toiminut TAYS:n piirin lasten aluesihteeri Terttu Hollo. Ostopalvelusopimus päättyi
30.6.2008.
Huhtikuusta lähtien olen Tertun asiantuntevalla opastuksella perehtynyt uuteen työhöni. Perehdytykseen on kuulunut mm. Näkövammaisten Keskusliiton järjestämää koulutusta, tutustumista yhteistyötahoihin ja asiakasperheisiin. Saattaen vaihtaen on ollut perehdytyksen perustana.
Lämpimät kiitokset Tertulle hyvästä ja
perusteellisesta opastuksesta ja ohjauksesta. Jatkan Tertun viitoittamalla tiellä
lasten ja perheiden parissa.
Mukavaa loppukesää kaikille.
Yhteistyöterveisin
Kuntoutusohjaaja Anita Hokkanen
Puhelin 044 415 4966
Sähköposti: anita.hokkanen@epshp.fi
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lasten kuntoutus

Seinäjoen keskussairaalassa uusi
näkövammaisten
lasten kuntoutusohjaaja

Sopeutumisvalmennuskurssit
loka–joulukuu 2008
Lokakuu
Minä ryhmässä (21698) 29.9.-3.10. Iiris
4-5-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset perheineen
l Eskarikurssi (21680) 13.-17.10. Iiris
5-6-vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen
l Eskarikurssi (21678) 27.-31.10. Iiris
5-6-vuotiaat monivammaiset lapset perheineen
l Mitä perusopetuksen jälkeen? (22158) 29.-31.10. JNK
Sokeiden ja eriasteisesti heikkonäköisten perusopetuksen 9.luokkalaisten
omaiset.
l

Marraskuu
Näkö- ja kehitysvammaisten kouluikäisten perhekurssi (21675) 10.-14.11.
KVTL:n ja NKL:n yhteiskurssi. Perheet hakeutuvat kuntoutukseen KVTL:n
kautta
l Mitä perusopetuksen jälkeen? (22160) 19.-21.11. JNK
Heikkonäköisten 9.luokkalaisten omaiset
l Monivammaiset leikki-ikäiset lapset (21683) 24.-28.11. Iiris
2-5 -vuotiaat monivammaiset lapset perheineen
l

Joulukuu
l Omaisten kurssi, 1. - 3.12.		
Näkövammaisten lapset ja heidän perheidensä tukiverkko, mm. isovanhemmat, tädit, sedät ja kummit. Osanottajilla on omavastuuosuus.

Hakeutuminen kursseille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssin kustantaa Kela (kurssinumero suluissa), terveydenhuolto tai sosiaalitoimi. Huomaa että kurssissa 21680 on myös Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen paikkoja.
Kurssipaikkalyhenteet
JNK Jyväskylän näkövammaisten koulu, Jyväskylä
Iiris Kuntoutus-Iiris, Helsinki
Tiedustelut
Riikka Mäyränen (09) 3960 4531
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Sari karjalainen

Näkövammaiset lapset ry tuottaa Kelan
kuntoutuksena toteutettavan Liikunnallisen kuntoutuskurssin näkövammaisille
peruskouluikäisille perheineen. Kurssin
tavoitteena on antaa lapselle valmiuksia
ja varmuutta itsenäiseen liikkumiseen
ja löytää kullekin soveltuva ja mieluinen
liikuntalaji. Paitsi kuntoutuja, myös vanhempien ja sisarusten kurssiohjelma on
monipuolista.
Kurssilla on mahdollisuus kokeilla
monia erilaisia liikuntamuotoja melonnasta sokkopingikseen. Monet lajeista soveltuvat koko perheen yhteisiksi liikuntaharrastuksiksi. Viimevuosina kurssilla yhdeksi suosikkilajeista on noussut judo, jonka harrastus näkövammaisten lasten ja nuorten keskuudessa leviää nopeasti.
Vuoden 2008 liikunnallinen kurssi pidettiin kesäkuun lopulla Siilinjärvellä
Kunnonpaikassa. Mukana oli kaikkiaan
15 kuntoutujaa perheineen.

Klaus Frick judosi kesän Liikunnallisella kuntoutuskurssilla.

Ollaan yhdessä – perhekurssi
Näkövammaiset lapset ry:n perhekurssit ovat Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa sopeutumisvalmennustoimintaa.
Perhekurssien tavoitteena on luoda sekä lapsille, vanhemmille että sisaruksille tilaisuus viettää aikaa vertaisryhmässä. Lasten monipuolinen leiriohjelma takaa sen, että jokaiselle on jotakin ja kavereita varmasti löytyy. Vanhemmat saavat myös paljon omaa aikaa keskinäisiin keskusteluihin ja arjen ajatusten jakamiseen.
Kuluvana kesänä perhekurssi pidettiin
heinäkuun alussa Lomasaari Marttisessa
Virroilla. Mukana oli kymmenen perhettä eri puolilta Suomea.

Heidi Pitkäranta

leireiltä

Liikunnallinen kuntoutuskurssi

Vilja, Noor ja Murtada lauleskelevat Santtu-ohjaajan säestyksellä.
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piirros: johanna maatiala

Oheisella palvelulomakkeella voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai tehdä Silmäterälehden tilauksen. Täytä lomake huolellisesti ja lähetä osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Hietakummuntie
18, 00700 Helsinki. Liittymiset ja tilaukset
otamme vastaan myös puhelimitse (09)
752 2540 tai sähköpostilla
nlt@silmatera.fi.

Palvelulomake
T I L A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
L I I T Y N J Ä S E N E K S I 17 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy jäsenmaksuun)
Näkövammaisen lapsen nimi ja syntymäaika
Jäseneksi liittyvän/vien vanhemman/pien nimet
Osoite
Puhelin josta tavoittaa päivisin
Sähköposti
L I I T Y N K A N N A T U S J Ä S E N E K S I 34 euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy kannatusjäsenmaksuun)
Nimi
Osoite
Puhelin josta tavoittaa päivisin
Sähköposti
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saara mansikka-aho

