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”Kyl mä
pärjään!”

Kuvia kaikille

Mikä on ammatillinen 
kuntoutussuunnitelma?

Varhain liikkeelle 
liikkumistaidossakin
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tässä 
numerossa

 Pääkirjoitus
liitto miettii strategiaa.

 Kyl mä pärjään
Sara alavesa elää täyttä elämää 
monivammaisuudesta huolimatta.

 Joulun lapsi
”tunteet myllersivät sekaisin, kun olisi pitänyt 
iloita vastasyntyneestä ja silti oli aistittavissa 
oman lapsen menetys.”

 Yhdistys

 Kuvia kaikille
Kohokuvien lukemistaitoa pitää opetella.

 
Ammatillinen kuntoutussuunnitelma

 Puhu nuorelle seksuaalisuudesta
terveydenhoitaja marja lehmuskoski 
kertoo näkövammaisen nuoren 
seksuaalikasvatuksesta.

 Vammaisuuden teoriaa
Kolme tapaa ymmärtää vammaisuutta.

 
Alueilta

 
Oo mun kaa! metsässä

 Tee joulu Mortin ja Hertan kanssa
mortti ja hertta leipovat ja askartelevat 
jouluksi.

 
Lapsi ja epilepsia

 Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin
hyvä liikkumistaito ja päivittäistaitojen 
hallitseminen vapauttaa aikaa ja energiaa 
muille asioille ja oppimiselle, sanoo 
liikkumistaidonohjaaja Sanna Kääriä.

 
Nuoret

 
Ajattelun työkalut

 Yhteinen koulu kaikille oppilaille
inkluusio-seminaari – ”haaveita ja 
todellisuutta” Kuopiossa.

 Tähtiä kuin Otavassa, poikia on…
jyväskylän kymppiluokkalaiset kertovat 
koulunkäynnistään.

 Elämyspuistovaellus
matin joulupakina.

 
Sokeain lasten Tuen uutisia

 
Lastenkuntoutus

 
Liikunnallinen kuntoutuskurssi
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nN äkövammaisten Keskusliitto valmistelee strategi-
aansa vuosille 2008–2012. Nykyisin neljänkin vuo-
den aikajänteeseen mahtuu monenlaisia mahdol-
lisuuksia, muutosta, kehitystä ja uhkia.

Lasten elämässä neljä vuotta on todella pitkä aika. Neljän vuoden pääs-
tä tämän päivän päiväkoti-ikäinen on jo koululainen ja 12-vuotias ehkä 
jo uran valinnan edessä. Toisaalta neljän vuoden kuluttua pinnasängys-
sä jokeltaa näkövammainen pienokainen, jonka tulevat vanhemmat eivät 
ehkä vielä tänään ole kohdanneet toisiaan. Jonkun täytyy miettiä myös 
millaista näiden perheiden elämä silloin on ja tulisi olla.

Meitä, Keskusliiton jäsenjärjestöjä, kutsuttiin syyskuussa kuultavak-
si liiton strategialuonnoksesta. Meille lasten ja perheiden parissa toimi-
vana järjestönä tärkeimmiksi tavoitteiksi nousevat lasten ja nuorten ta-
sa-arvoisen elämän valmiuksien saavuttaminen kuntoutuksella ja kou-
lutuksella. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Alahäivälä nosti 
esiin mm. integroitujen oppilaiden keskinäisen eriarvoisuuden. Nykyi-
sin riippuu paljon asuinkunnasta, kuinka hyvin näkövammaisen koulu-
laisen tukitoimet pystytään järjestämään. Vaikka kunnat saavatkin val-
tiolta erityisoppilaita varten tukea, ne eivät ole velvollisia käyttämään si-
tä koululaisen tarpeisiin. Jos näkövammaisten integroitujen tuki siirtyi-
si takaisin suoraan valtion maksamaksi, eriarvoisuus poistuisi ja määrä-
rahat ohjautuisivat sinne, minne ne kuuluvat eli näkövammaisen lapsen 
koulunkäynnin tukeen.

Toinen lasten perheitä pitkään hiertänyt ongelma on ATK-apuväli-
neiden saanti ja niiden käytön opetus. Nykyisin pienet näkevät koulu-
laiset käyttävät tietokonetta ja hakevat tietoa internetin kautta jo alakou-
luikäisinä. Näkövammainen koululainen putoaa tasa-arvon kelkasta jo 
tässä vaiheessa, jollei apuvälineitä myönnetä, eikä näkövammaisten kou-
lu pysty antamaan kattavaa käytönopetusta.

Toimintaympäristön muuttuessa myös kuntoutuksen 
haasteet monipuolistuvat. Sosiaalisten ja itsenäisen elä-
män taitojen harjoittelu on aloitettava varhain. Lasten 
ja nuorten kuntoutuksessa voisi vanhempien mukana 
olo sisältöjen suunnittelussa olla voimavara. Arjesta 
käsin nousee toisaalta paljon kysymyksiä, mutta toi-
saalta myös paljon tietoa ja hyväksi koettuja käytän-
töjä, joita voi jakaa laajemmaltikin.

Jos ja kun tavoitteena on mahdollisim-
man monen näkövammaisen nuoren 
työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäi-
sy, pitää työllistymisvaiheen tukeen 
kiinnittää myös huomiota. Keskus-
liitolta odotetaan vahvoja linjauk-
sia ja toimia myös lasten ja nuor-
ten elämään vaikuttavien raken-
teiden ajantasaistamiseksi.

Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

liitto miettii strategiaa
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sS aran aniridia-diag-
noosiin liittyi ter-
veysuhkia ja myö-
hemmin Saralla to-

dettiin kehityshäiriö, joka aiheutti sen, 
että hänen psyykkinen kehityksensä ei 
kulkenut samaa tahtia kuin ikätovereil-
la. ”Oli hyväksyttävä se, että Sara oli mo-
nivammainen, eikä hänen tilansa kos-
kaan muuttuisi paremmaksi – luulta-
vasti huonommaksi”, Saran äiti, Stina 
Ifström, kertoi kymmenen vuotta sit-
ten Silmäterässä ilmestyneessä haas-
tattelussa.

Perheellä oli huoli Saran terveydes-
tä ja pärjäämisestä aikuisena, sitten kun 
vanhempien voimat eivät enää ehkä riit-
täisi Saran hoitoon. Huolesta kasvoi kui-
tenkin ymmärrys, että elämää ei voi elää 
vuosia eteenpäin, vaan hetki ja asia ker-
rallaan – tässä ja nyt.

Omaan kotiin omaan tahtiin
– Haluan oppia laittamaan kotia kun-
toon, tekemään ruokaa ja siivoamaan, 

”Kyl mä pärjään!”
Jokainen näkövammaisen lapsen vanhempi muistaa varmasti ensi-

tiedon kipeän hetken ja sitä seuraavan huolen lapsensa tulevaisuu-

desta. Kahdeksantoista vuotta sitten, silloin neljän kuukauden ikäi-

sen Saran vanhemmat olivat tilanteessa, jossa piti lähteä rakenta-

maan elämää sen tiedon varassa, että kymmenen pisteen vauva on-

kin luultavasti sokea. 

koska tahdon itsenäistyä ja jossain vai-
heessa muuttaa pois vanhempien luota, 
nyt 18-vuotias Sara suunnittelee.

Tällä hetkellä Sara opiskelee Arlains-
tituutissa valmentavalla linjalla, mutta 
jatkossa on haaveena käsityö- tai koti-
talousalan koulutus ja työ. Kotitalous-
linja houkuttelee, koska se antaisi tai-
dot, joita tarvitaan, kun omaan kotiin 
muuton aika koittaa.

Saran isä, Heikki Alavesa kertoo, et-
tä Sara on ihan alusta asti pyritty otta-
maan mukaan kaikkiin mahdollisiin ko-
din puuhiin, ja yritetty välttää ylisuo-
jelevaa asennetta. Näin tytär on vähi-
tellen oppinut taitoja, joita itsenäistyvä 
nuori tarvitsee.

– Autan äitiä laittamaan ruokaa; sa-
laatteja teen mielelläni, koska pidän it-
se niistä. Osaan pestä myös pyykkiä ja 
laittaa ne kuivumaan. Tykkään hoitaa 
myös vanhempien sisarusteni lapsia, 
Sara kertoo.

Koska Sara näkee värit, hän pystyy 
myös itse valitsemaan kaapista itselleen 
sopivat vaatteet ja äidin kanssa puhu-
taan painonhallinnasta ja ihonhoidos-
ta – tärkeitä asioita itsenäistyvälle nuo-
relle nekin.

Hyvä potku itsenäisyyteen oli Jyväs-
kylän näkövammaisten koulun kymp-
piluokka, jossa oli mahdollista opetel-
la itsenäistä asumista turvallisessa ym-
päristössä. Ja Arlainstituutissakin pää-

Leena Honkanen
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”Haluan oppia laittamaan kotia 
kuntoon, tekemään ruokaa ja 

siivoamaan, koska tahdon itsenäistyä 
ja jossain vaiheessa muuttaa  

pois vanhempien luota.”
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see muutaman viikon ajaksi harjoitte-
lukotiin.

Isä on iloinen ja ylpeä tyttärestään, 
mutta vanhemman huoli pyrkii sil-
ti esiin: ”Miten sitten kun asut omassa 
kodissa emmekä me äidin kanssa olla-
kaan viemässä sinua uimaan tai muihin 
harrastuksiin?”

– Mä menen taksilla. Kyl mä pärjään! 
vastaa Sara napakasti. – Kyl se toimii!

Harrastukset  
vievät mennessään
Alavesan perheen vapaa-aika täyttyy har-
rastuksista. Kuulostaa tosi ihanteelliselta 
ja esimerkilliseltä, että vanhemmat todel-
la harrastavat yhdessä lapsensa kanssa, 
eivätkä toimi ainoastaan kuskeina.

– Viikon illat ovat kyllä aika täyteen 
ladattuja, Heikki Alavesa sanoo. – Jos-
kus kyllä miettii, että ehkä jostakin pi-
täisi hiukan vähentää. Sara laulaa kah-
dessa kuorossa, seurakunnan Kråksånge-
nissa ja johtamassani Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun Kamarikuoro Kont-
rapunktissa, jossa mukana laulamas-
sa on myös Stina-äiti. Esiintymisiäkin 
on aika paljon.

Uinti ja ratsastus ovat niin ikään per-
heen yhteisiä harrastuksia. Ratsastus tuli 
perheeseen Saran kautta. Ensin innos-

tui äiti ja sitten isäkin. – Isä pelkäsi en-
nen hevosia, Sara nauraa.

Sarastakin olisi kiva välillä ”vaan ol-
la”, mutta toisaalta kaikki harrastukset 
ovat niin mukavia, ettei niistä raatsisi 
luopuakaan.

– Ja automatkoilla uimahallille tai 
kuoroharjoituksiin meillä on hyvää ai-
kaa jutella keskenämme kaikista elämän 
asioista, Heikki sanoo.

Ystävä tuo ilon elämään
Itsenäiseen elämään kuuluvat myös omat 
ystävät. Saran, niin kuin monen muun-
kin näkövammaisen nuoren, on ollut 
vaikea löytää ikäisiään ystäviä. – On su-
rullista, että vanhemmat tai muut aikui-
set ovat lapsen ainoita kavereita, Heik-
ki Alavesa sanoo.

Kymppiluokka oli siinäkin mielessä 
hyväksi, että se tarjosi Saralle tilaisuu-
den tutustua toisiin saman ikäisiin nä-
kövammaisiin nuoriin. – Kymppiluo-
kan syksynä tutustuin asuntolassa yh-
teen Peteen, joka on kotoisin Kiteeltä. 
Oltiin ihan vaan kavereita ja juteltiin, 
mutta sitten 10. päivä tammikuuta Pe-
te kysyi, että ryhdyttäisiinkö seuruste-
lemaan, Sara kertoo.

Siitä alkoi seurustelu, joka on tuonut 
paljon iloa elämään. Molempien nuor-

ten vanhemmatkin olivat iloisia kuul-
lessaan uutisen. Nyt Sara ja Pete opis-
kelevat molemmat Arlainstituutissa. Pe-
te asuu koulun asuntolassa ja Sara käy 
kolua kotoa käsin, mutta yhteistä aikaa 
vietetään koulupäivien jälkeen Peten 
kämpillä tai ostoksilla käyden.

– Peten luona me jutellaan ja kat-
sotaan Salkkareita. Joskus lähdetään 
kaupoille ruokaostoksille. Silloin meil-
lä on avustaja mukana. Puukäsityöryh-
mä on meidän yhteinen harrastus, Sa-
ra kertoo.

Taaksepäin katsoessa 
muutoksen huomaa
Heikki Alavesa kertoi isänä olemisen 
iloista ja peloista monissa 90-luvun lo-
pun Silmäterissä ollessaan Näkövam-
maisten Lasten Tuen puheenjohtaja-
na. Moni asia on avautunut myöntei-
seen suuntaan Saran ja Alavesan per-
heen elämässä. Taaksepäin katsoessa 
muutoksia huomaa myös toimintaym-
päristössä.

– Saran vamman toteamisen jälkeen, 
meidän oli hirveän vaikeaa saada tietoa 
mistään. Lääkäreiden edessä sai tuntea 
itsensä pieneksi ja avuttomaksi. Läh-
dimme sitten etsimään tietoa toisia tei-
tä; soitin Näkövammaisten Keskusliit-
toon ja liityimme silloiseen Näkövam-
maisten Lasten Vanhemmat ry:hyn. Tä-
tä kautta avautui vähitellen perspektiivi 
omaan tilanteeseen.

– Tosin jopa omassa yhdistyksessäm-
me oli silloin vielä vastakkainasetteluja 
ja sisäisiä kilpailuja; joskus tuntui kuin 
lapset olisi lokeroitu supersokoiksi ja 
rääpäleiksi. Tällaisen yhdistyksen tehtä-
vä on kuitenkin tarjota kaikille yhteisiä 
kokemuksia ja hyväksytyksi tulemisen 
tunteen. Yhdistyksen haasteena on se, 
että monilla lapsilla on paljon erilaisia 
liitännäisvammoja ja heitä kaikkia pi-
täisi huomioida tasavertaisesti.

– Nyt sairaalakulttuuri on muuttu-
nut ja varmasti yhdistyskin pystyy ole-
maan yhdenvertaisesti kaikkien jäsen-
tensä yhdistys. n

Perjantai-iltapäivän rupattelutuokio on päättymässä ja Sara hoputtaa isään-
sä lähtöön. – Nyt mennään kotiin, käytetään Noki-koira ulkona, pannaan sauna 
päälle ja haetaan äiti töistä. Kotona on kiva olla ja saunoa, kun ei tarvitse lähteä 

mihinkään. ”Hyvää työpäivän jatkoa sulle”, Sara toivottaa kohteliaasti.
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O n uusi vuosi seitsemän vuotta 

sitten. Olemme menossa keskus-

sairaalan keskolaan katsomaan ja hoita-

maan viikon ikäistä poikaamme, kun ra-

diossa eräs pappi uudenvuoden kirkko-

saarnassaan puhuu jouluna syntyneestä 

lapsesta, joka tuotti perheelleen ja lähei-

silleen ristiriitaisia tunteita. Sanat olivat 

kuin meidän sen hetkisestä elämästä, niin 

kuin pappi olisi puhunut meidän hartaasti 

toivotusta ja odotetusta Iisakista.

Sara nimesi pikkuveljensä Iisakiksi. Mi-

nun, äidin mielestä se oli liian mahtiponti-

nen nimi niin pienelle miehen alulle... Nyt 

melkein seitsemän vuotta myöhemmin 

ajattelen asiaa toisin. Ei Iisakki nimi olisi 

ollut liian mahtipontinen, sillä tämä jou-

lun lapsi on tuonut isoutensa ja vahvuu-

tensa monen monta kertaa esille.

Ilkka jäi sairaalaan, kun jouluaattona 

tulin kotiin. Se oli meidän perheen eri-

lainen joulu. Tunteet myllersivät sekai-

sin, kun olisi pitänyt iloita vastasynty-

neestä ja silti oli aistittavissa oman lap-

sen menetys.

Mutta enkeleitä on ollut meidän per-

heen matkassa paljon tuohon aikaan ja 

myöhemminkin. Kun Ilkka pääsi kolmen 

viikon ikäisenä sairaalasta kotiin, oli elä-

määmme muuttanut jo tieto, että poi-

kamme on kehitysvammainen, mutta 

millä lailla, se toisivat vuodet vasta esil-

le. Ensimmäisen vuoden aikana tuli esil-

le myös voimakas likinäköisyys sekä toi-

sessa korvassa kuulon alenema, epilep-

sia ja infektioastma.

Tämä kaikki on tuonut perheellemme 

valtavasti vastuuta, on erilaisia lääkärei-

tä, tarkka päivärytmi nukkumisineen ja 

ruoka-aikoineen, erilaisia terapioita, sai-

raaloissa käyntejä, tutkimuksia ja kun-

toutuksia, mutta silti täytyy olla kiitolli-

nen tämän päivän sairaanhoidolle, kun-

toutus- ja tutkimustyölle, että Ilkan kaik-

ki sairaudet on todettu ajoissa ja kuntou-

tus on lähtenyt varhaisessa vaiheessa 

käyntiin. Niinpä päivämme kuluvat eri-

laisten kuntoutusohjaajien ja terapeut-

tien kanssa, jotka ovat ihania ammatti-

ihmisiä työssään.

Mutta monet itkut on itketty jo pelkäs-

tä väsymyksestä. Ilkka on ns. kokopäivä-

hoidettava ja on sairastanut tosi paljon 

erilaisia infektioita, jotka ovat usein vaa-

tineet sairaalahoitoa, sekä luku sinänsä 

ovat epilepsiakohtaukset. Akuuttitilan-

teessa tulee joskus pähkäiltyä, että kum-

piko haluan olla, ylireagoiva äiti, joka hä-

lyttää ambulanssin tai sitten se rauhalli-

nen hoitaja, joka toimii saamiensa neu-

vojen ja ohjeitten mukaan.

Minun, äidin elämää helpottavat ver-

taistukiryhmät. Kotiavun naiset käyvät 

pudistelemassa matot sekä omaishoita-

jien kotomies ja perhepäivähoitaja kat-

kaisemassa minun päivärytmini ja hoi-

tavat Ilkan.

Kiitollisia olemme Ilkan kummeille ja 

heidän perheilleen, joilta olemme saaneet 

monenlaista tukea ja apua. Ja vanhem-

milleni, jotka ovat pitäneet Iiskan van-

hemmista sisaruksista huolta sekä toi-

mineet talonmiehinä, kun olemme jou-

tuneet olemaan kotoa poissa.

Muutama ystävä on pysynyt tiukas-

ti mukana, kiitos heille myötäelämisen 

Joulun lapsi

Joulukuussa seitsemän vuotta täyttävä Ilkka 

sai keväällä eskarin ”päästötodistuksen”.

taidosta ja uskalluksesta soittaa tai tul-

la käymään. Elämme päivän kerrallaan 

ja terapia- ym. tutkimustyöhön suhtau-

dumme jalat maassa -periaatteella, että 

emme ole lähteneet kurkottamaan kuu-

ta taivaalta.

Ilkka on kehittynyt ja kasvanut. Itse-

näisesti hän pystyy liikkumaan kierimällä 

lattialla. Puhua hän ei osaa, mutta itkulla 

ja naurulla sekä erilaisilla kurkku- yms. 

äänillä hän hoitelee kommunikoinnin. 

Ilkka kävi kaksi vuotta eskaria ja aloitti 

koulunkäynnin tänä syksynä.

Poikamme on iloinen ja aurinkoinen 

lapsi, harva se päivä ihmettelen sitä, et-

tä minut on siunattu tällaisella lapsel-

la kuin Iiska!

Jokaisessa perheessä on omat vastoin-

käymisensä, mutta pitäisi pystyä onki-

maan sieltä ne ilon ja riemun rippuset, nil-

lä me jaksamme elää arkipäiväämme!

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille!

Sari Riskumäki & perhe
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tänä joulua lähetämme joulukorttien sijasta tervehdyksem-

me Venäjän Karjalaan. lahjoitusrahallamme järjestetään pet-

roskoissa näkövammaisten lasten perheille joulujuhla herkkui-

neen ja pienine lahjoineen. ohjelmasta vastaavat lapset itse.

näkövammaisten lasten tuki ry toivottaa tukijoilleen, yh-

teistyökumppaneilleen ja kaikille jäsenperheilleen hyvää jou-

lumieltä ja iloa vuodelle 2008!

jos haluat tehdä oman lahjoituksesi Karjalan lapsille, sen voi 

osoittaa näkövammaisten Keskusliiton tilille; tilinumero on 

800012-�872�. Kirjoita viestikenttään ”kp �3� Karjala”, niin ra-

hat ohjautuvat oikeaan osoitteeseen.
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näkövammaisten lasten tuki ry:n vuosikokouksessa 30. syys-

kuuta valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja hallitukseen 

kaksi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. puheenjohtaja Anna-
Maria Haatanen oli ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä kulu-

van vuoden lopussa. hänen tilalleen valittiin yhdistyksen vara-

puheenjohtajana toiminut Markku Alahäivälä. uusina niminä 

hallitukseen nousivat Jorma Väisänen ja Matti Laamanen sekä 

uutena varajäsenenä Juho Kyntäjä.

Uuden hallituksen kokoonpano 2008

l markku alahäivälä, Vaasa, puheenjohtaja
l päivi Frick, helsinki
l ilkka Kaapro, jyväskylän mlk
l matti laamanen, Vantaa
l minna Survonen, piikkiö

P itkän harkinnan tuloksena olen päättynyt luopua pu-

heenjohtajuudesta sekä samalla muistakin yhdistyksen 

luottamustehtävistä.

haluan kiittää yhdistyksen jäseniä monista unohtumatto-

mista hetkistä ja lämpimästä ymmärryksestä. olen saanut pal-

jon uusia ystäviä yhdistysvuosina, joiden kanssa saan jakaa tä-

tä näkövammaisenlapsen vanhemman taivalta.

lisäksi kiitän leenaa, joka on useita kertoja kuunnellut ja tu-

kenut minua mitä erilaisimmissa asioissa.

matka jatkuu...

Anna-Maria Haatanen

puheenjohtajalta

uusia jäseniä hallitukseen

joulukortti Karjalaan

l jarmo turunen, joensuu
l jorma Väisänen, Vantaa

Varajäsenet

johanna ikävalko, iitti; timo aaltonen, hämeenkoski; minna-

maija Grönlund, raisio; nina halme, Viiala; urpo hirvonen, jo-

ensuu; juho Kyntäjä, Vantaa

Muita päätöksiä

l leirimatkojen korvauksista päätettiin luopua vuoden 2008 

alusta lähtien. Vuosikokousmatkat korvataan jatkossakin yh-

distyksen voimassa olevan matkustussäännön mukaan.
l Yhdistyksen jäsenmaksut säilyvät ennallaan: varsinaiset jä-

senet 17 €/vuosi, kannatusjäsenet 3� €/vuosi, yhteisöjä-

senet �0 €/vuosi.
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O lin kuullut sanottavat, että lap-

set muokkaavat paljon van-

hempiaan; tiesin sen olevat totta, mut-

ta en tiennyt, mitä se tarkoittaa! esikoi-

semme, lassi, aloitti minun opettamise-

ni vanhemmuuteen vuonna 199� tou-

kokuussa: aluksi kaikin puolin tervee-

nä pikkupoikana yövalvomisineen, nau-

ruineen, jokelteluineen, syntymän ih-

metyksineen ja kaikkeen siihen uuteen 

ja ihmeelliseen kasvamiseen, mitä en-

simmäisen lapsen tulo perheeseen mer-

kitsee. Kolmen kuukauden ikäisenä elä-

määmme tuli sitten uusi käänne: lassi 

todettiin sokeaksi ja siitä alkoi perheem-

me matka näkövammaisuuteen.

näkövammaisten lasten tuki ry:stä 

tuli pian yksi perheemme tukipilareis-

ta ja se on sitä ollut nyt jo 12 vuotta. al-

kuun asuimme helsingissä ja osallis-

tuimme nlt:n sokkotreffeihin kuukau-

sittain; ne merkitsivät perheellemme 

paljon! onnemme olikin asua tuolloin 

etelä-Suomessa ja päästä aktiivisesti jär-

jestömme toimintaan: sokkotreffien li-

säksi osallistuimme pian leireille ja vuo-

sikokousviikonloppuihin, saimme myös 

korvaamatonta vertaistukea muilta per-

heiltä; tuo tuki on edelleen jatkunut.

Koen, että on 
aika antaa takaisin

puheenjohtajuus tässä hienos-

sa lasten eteen työtä tekevässä 

järjestössä ei kuulunut suun-

nitelmiini. olen hyvin mielel-

läni ollut hallituksen jäsen 

useamman vuoden ajan: on 

ollut ilo toimia innokkait-

ten, asiaan omistautunei-

den asiantuntijoiden kans-

sa hallituksessa. tämä vuo-

si piti olla minun erovuo-

teni hallituksesta; näin olin 

sen päättänyt – vaikka-

kin täytyy myöntää, että en 

missään mielessä ollut kylläi-

nen työstä näkövammaisten 

lasten tuessa, mutta hallitusvuodet oli-

vat tulleet tiensä päähän. mutta elämä 

on täynnä uusia yllättäviä käänteitä. Yh-

distyksemme edellinen puheenjohta-

ja, anna-maria haatainen, kysäisi viimei-

simmässä kokouksessamme josko oli-

sin halukas ryhtymään yhdistyksemme 

puheenjohtajaksi, ja niinhän siinä kä-

vi, että vuosikokouksessa valintani vah-

vistettiin.

Minkälainen puheenjohtaja?

olen saanut hyvää mallia edeltäjiltäni; 

pyrin ottamaan aimo annoksen hyvää 

heiltä ja olemaan ”itseni ja yhdistyksen 

periaatteiden näköinen” puheenjohtaja. 

uudelta puheenjohtajalta
mitä se sitten on, sen aika näyttää. tässä 

muutama asia minusta:

l eräässä laulussa sanotaan: ”perhee-

ni mulle rakas on”, sitä se minulle on. 

meitä on minä, vaimoni tiia, poikam-

me lassi 12 v ja leevi 10 v (sokko-po-

jat) sekä tyttäret milja 3 ja mette 2.
l ammatiltani olen erityisopettaja. tätä 

nykyä toimin yläkoulussa. toimin myös  

kolmen vuoden ajan jyväskylän näkö-

vammaisten Koulun alueopettajana 

(200�–2007) oman toimen ohessa.
l olen aktiivisesti mukana erityisope-

tuksen kehittämistyössä kotipaikka-

kunnallani.
l Kristilliset perusarvot ovat elämäni 

pohjana.
l pidän hyvin paljon juoksemisesta niin 

teillä, poluilla kuin metsässäkin – kil-

pailenkin  silloin kuin sopiva kilpailu 

osuu kohdalle.
l musiikista pidän niin ikään paljon – 

lastenlauluista rockiin; itse en soita, 

vaimo ja  pojat hoitavan sen puolen 

ja varsinkin vanhempi poikani pitää 

huolen siitä, että isä pysyy kiitettäväs-

ti ajan tasalla päivän hiteistä.
l tätä nykyä olen vaasalainen, kotoisin 

olen Ylivieskasta.
l Kala on kaiketi lempiruokani.

ollessani nyt puheenjohta-

juuteni alussa odotan in-

nokkaasti yhteistyötä las-

ten, vanhempien, hal-

lituksen väen, leenan, 

annen, Keskusliiton ja 

muiden sidosryhmiem-

me kanssa. työ on ar-

vokasta ja antoisaa sen 

12 vuoden kokemuk-

sen perusteella, joka 

minulla on takana 

tässä työssä.

Markku 
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tT erveiset Pohjoismai-
den Braille-neuvot-
telukunnilta, jotka 
kokoontuivat Hel-

singin Iiris-talossa syyskuussa. Kukin 
maa järjestää vuorovuosina yhteisen 
kokouksen, ja tänä vuonna järjestelyis-
tä vastasi Suomi. Kokouksessa kerrot-
tiin tuoreet kuulumiset neuvottelukun-
tien toiminnasta ja päivän erityisenä tee-
mana olivat lisäksi kuvat. Saatiin vasta-
uksia siihen, miten eri pohjoismaiden 
näkövammaisorganisaatioissa tuotetaan 
ja kehitetään koho- ym. kuvia ja miten 
uutta tekniikkaa hyödynnetään.

Oikeus kirjakieleen ja kuviin
Itse olen Braille-neuvottelukunnassa 
suomen kielen ja kielenhuollon asian-
tuntijana. Braille- eli pistekirjoitushan 
noudattaa yleisiä oikeinkirjoituksen oh-
jeita niin välimerkitykseltään kuin muil-
ta yksityiskohdiltaan. Pistekirjoituksen 
käyttäminen tuo kirjakielen myös näkö-
vammaisten ulottuville, oli sitten kyse lu-
kemisesta tai kirjoittamisesta, ja mah-
dollistaa näin näkövammaisten oikeu-
den kirjakieleen. Mm. tämän oikeuden 
toteutumista varten Braille-neuvottelu-
kunnat toimivat.

Yhteiskunnan jäsenillä on myös oi-
keus kuviin, joilla nykymaailmassa on 
huomattava sija, olipa kyse tiedonväli-

tyksestä, kulttuurista tai viihteestä. Ku-
via pitää myös osata tulkita, lukea, mi-
kä ei ole itsestäänselvyys näkevienkään 
maailmassa. Kuvanlukemista opetetaan 
kouluissa äidinkielen tunneillakin, ja 
mm. ylioppilaskokeissa tutkitaan ku-
vanlukutaitoa. Opiskelijan pitää osata 
tunnistaa, mitä kulttuurista tietoa, mil-
laista vaikuttamista, millaisia piilomer-
kityksiä kuvat sisältävät. Braille-yhteyk-
sissä olen oppinut kuvanlukemisen eri-
koismerkityksen: ” kuvanlukeminen = 
kohokuviksi tehtyjen piirrosten, kuvien 
ja karttojen tutkimista käsin tunnuste-
lemalla”. Tämä on tietysti kuvan perus-
tunnistamista; tunnustelun jälkeen oli-
si ymmärrettävä vielä se, mitä kaikkea 
kuva kertoo ja mihin se viittaa.

Kuvan lukeminen pitää opetella, 
aluksi selkeiden, vähän yksityiskohtia 
sisältävien kuvien avulla. Ihan samoin 
kuin näkevällä lapsella, myös näkövam-
maisella, tulee olla jo pienestä saakka 
mahdollisuus tutustua kuviin, pohjim-
miltaan maailmaan niiden avulla. Ei-
hän kartan tai erilaisten kuvioiden luke-
minenkaan onnistu vain katselemal-
la ilman selityksiä, opastusta ja koke-
muksia. Kuvanlukemisen taito kehit-
tyy vähitellen, ja siihen tarvitaan myös 
kieltä. Näkövammaiselle lapselle kuvan-
lukemista opetetaan erikseen samalla 
kun liikkumistaitoja.

Kosketeltavat kuvat
Näkövammaisten kuvat ovat taktiileja 
eli kosketeltavia kuvia, joita tehdään eri 
tekniikoilla, nykyään myös tietokoneil-
la. Kollaasikuvia valmistettaessa käyte-
tään eri materiaaleja, kohokuvissa ko-
hopaperia; jälkimmäisiä käytetään var-
sinkin opetuksessa ja oppikirjojen ku-
vituksissa. Esimerkiksi Jyväskylän nä-
kövammaisten koulussa valmistetaan 
ja myydäänkin kuvia, ja sieltä voi saa-
da myös satukirjojen kuvia.

Kun esteettömyys ja saavutettavuus 
nykyisin pyritään takaamaan yhteiskun-
nan palveluissa, ovat kohokuvat ja -kar-
tat tulleet tutuiksi näkevillekin. Esimer-
kiksi Ateneumin taidemuseosta löytyy 
taloa esittävä kohokartta, joka on kiin-
nostava ja valaiseva silminkin katsottu-
na. Sen äärellä muistaa, että kohokuvat 
ovat myös kuvanveiston osa-alue, johon 
kuuluvat paitsi reliefit myös kaikille tu-
tut mitalit ja kolikot.

Paitsi itse kuvien myös niiden val-
mistamisen kirjo on laaja: tietokoneilla 
pystytään luomaan kolmiulotteisia ku-
via, mutta kohokuva voidaan myös piir-
tää tavallisilla liiduilla tavalliselle pape-
rille, jonka alla on yksinkertainen teräs-
verkko. Tätäkin sai kokeilla Iiris-talon 
tapaamisessa.
 Kirjoittaja on Suomen Braille- 

neuvottelukunnan jäsen.

Kuvia kaikille
Riitta eRonen
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Milloin?
Lähes aina, kun kyse on Kelan kustan-
tamasta ammatillisesta kuntoutuksesta, 
Kela edellyttää olemassa olevaa suunni-
telmaa, joka nimetään eri kohdissa hie-
man eri tavalla. Apuvälineiden ja kou-
lutuksen kohdalla puhutaan ammatilli-
sesta koulutussuunnitelmasta, kun taas 
nuoren kuntoutusraha edellyttää henki-
lökohtaista opiskelu- ja kuntoutumis-
suunnitelmaa. Ammatillisia suunnitel-
mia tarvitaan myös muutamissa muissa 
Kelan tukitoimissa, mutta nämä ovat las-
ten ja nuorten kohdalla yleisimmät tar-
peet. Ajatus on kaikissa suunnitelmissa 
sama, sillä Kela haluaa tietää koulutus-
suunnitelmista, ammatillisista suunni-
telmista ja työelämään siirtymisen rea-
listisuudesta.

Apuvälineiden hakeminen
Ensimmäisen kerran ammatillinen kou-
lutussuunnitelma on ajankohtainen, kun 
lapsi siirtyy peruskoulun 7. luokalle ja 
on tarkoitus hakea Kelalta koulunkäyn-
nin apuvälineitä. Apuvälineitä myön-
täessään Kela edellyttää peruskoulun 
7.–10.-luokkalaisilta suunnitelmaa am-
matillisen koulutuksen toteuttamisesta. 
Suunnitelman tavoitteena on selvittää 
nuoren realistiset mahdollisuudet pyr-
kiä työelämään.

Todellisuudessa esim. 7.-luokkalaisen 
ei tarvitse tietää, missä hän tulee opiske-
lemaan esim. 10 vuoden kuluttua. Luul-
tavasti hyvin harva 12–14-vuotias osaa 
selkeästi määritellä elämänsä peruskou-
lun jälkeen. Osa varmasti tietää mene-
vänsä lukioon ja osa haluaa mihin muu-
alle tahansa paitsi lukioon.

Kelakin on oivaltanut tämän, sillä pe-
ruskoululaisten kohdalla vaatimus am-
matillisesta koulutussuunnitelmasta on 

hieman löyhempi. Kelan mukaan pe-
ruskoululaiselle voidaan yleensä laatia 
varsinainen ammatillisen koulutuksen 
suunnitelma vasta peruskoulun loppu-
vaiheessa. Jos vaikeavammaisuuden syy-
nä on sairaus tai vamma, jonka aiheut-
tama haitta voidaan selkeästi kompen-
soida tietyillä apuvälineillä ja työelämä-
tavoite on realistinen, nämä apuvälineet 
voidaan myöntää jo peruskoulun 7. luo-
kalle ilman perusteellista ammatillisen 
koulutuksen suunnitelmaa.

Näkövammaisille peruskoululaisil-
le tässä vaiheessa riittää lyhyt suunni-
telma, jossa on mainittu vamman ai-
heuttamat esteet, niiden kompensoi-
minen apuvälineillä ja työelämätavoite 
yleisellä tasolla. Jos nuorella on tiedos-
sa alavaihtoehtoja, ne on hyvä mainita. 
Kun kyse on monivammaisesta näkö-
vammaisesta nuoresta, asia ei ole ihan 
näin yksinkertainen. Jos on epäilystä 
työelämätavoitteen realistisuudesta, Ke-
la paneutuu apuvälineidenkin myöntä-
miseen vasta sitten, kun perusteellinen 
ammatillisen koulutuksen suunnitelma 
voidaan todella tehdä. Tämän vuoksi ei 
ole mahdollista etukäteen tietää, miten 
Kela suhtautuu monivammaisten näkö-
vammaisten apuvälinehakemuksiin pe-
ruskoulun yläluokilla.

Apuvälineiden hakemista varten tar-
vittava ammatillisen koulutuksen suun-
nitelma voidaan tehdä esim. koulussa tai 
terveydenhuollossa.

Nuorenkuntoutusraha
Nuoren kuntoutusrahaa voidaan mak-
saa 16–19-vuotiaille nuorille, joiden 
työkyky, ansiomahdollisuudet tai mah-
dollisuudet valita ammatti ja työ ovat 
vamman tai sairauden vuoksi oleelli-
sesti heikentyneet. Tavoitteena on ai-

nakin osittainen työllistyminen. Nuo-
ren kuntoutusrahaa maksetaan kuiten-
kin 20 vuotta täyttäneille, jos heidät on 
hyväksytty henkilökohtaisen opiske-
lu- ja kuntoutumissuunnitelman mu-
kaiseen koulutukseen ennen 20-vuo-
tissyntymäpäivää.

Nuorenkuntoutusrahaa haettaessa 
nuorelle on laadittava henkilökohtai-
nen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitel-
ma. Suunnitelman laatii kotikunta yh-
teistyössä nuoren, hänen huoltajiensa 
ja muiden mahdollisten asiantuntijoi-
den kanssa. Myös erityishuoltopiirissä, 
valtion erityiskoulussa tai muussa eri-
tyiskoulussa tehty suunnitelma kelpaa, 
jos se on sisällöltään Kelan vaatimus-
ten mukainen.

Henkilökohtaisessa opiskelu- ja kun-
toutumissuunnitelmassa tulee olla nuo-
ren vamman tai sairauden pohjalta teh-
ty arviointi hänen kuntoutumismahdol-
lisuuksista ja -tavoitteista. Lisäksi siinä 
tulee olla koulutussuunnitelma sellaise-
na, kuin se on mahdollista tehdä.

Ammatillinen koulutus
Kela voi tukea nuoren opintoja myös 
muutoin kuin kuntoutusrahalla ja apu-
välineillä. Ammatillisena kuntoutuk-
sena voidaan myöntää koulutuspäätös, 
jonka mukaan Kela tukee koulutusta 
yhteen ammattiin. Koulutuspäätöksel-
lä Kela voi tukea esim. lukio-opinnot 
ja ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-
opinnot. Alan tulee kuitenkin olla vam-
maan nähden soveltuva ja työelämä-
tavoitteen realistinen. Koulutuspäätös 
edellyttää suunnitelmaa opiskeluista ja 
alan soveltuvuudesta.

Mistä apua?
Erilaisten suunnitelmien tekeminen on 
viidakko, jonka läpi ei tarvitse kahlata 
yksin. Neuvoja voi kysyä Kelasta, kes-
kussairaalojen kuntoutusohjaajilta, Jy-
väskylän näkövammaisten koulun oh-
jaavilta opettajilta sekä Näkövammais-
ten Keskusliitosta lasten aluesihteereil-
tä tai koulutussihteeriltä. n

ammatin ja koulutuksen suunnittelu paperille

– milloin? mitä? Kenelle?

SaRi kokko

Ammatillinen kuntoutussuunnitelma, ammatillinen koulutussuun-

nitelma, henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma... 

Sanahirviöitä, jotka tulevat lähes väistämättä eteen. Moni tietää nii-

den liittyvän tavalla tai toisella Kelaan, mutta muutoin suunnitel-

mat vaikuttavat salatiedolta. 
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tT erveydenhoitaja 
Marja Lehmuskos-
ki on toiminut Jy-
väskylän näkövam-

maisten koulun sairaanhoitajana reilun 
20 vuotta. Seksuaalivalistus ja murros-
ikään liittyvistä muutoksista kertomi-
nen ovat osa koulun antamaa terveys-
kasvatusta, joten nuorten näihin asioi-

hin liittyvät kysymykset ja huolenaiheet 
ovat hänelle tuttuja.

– Sokeiden oppilaiden tukijaksoilla 
aloitamme sukupuolisuuteen liittyvien 
asioiden käsittelyn yleensä viidennen 
luokan jaksolla. Se on minusta oikein 
hyvä ajankohta, koska sillä luokalla kä-
sitellään ihmistä ja murrosikää omassa-
kin koulussa. Jaksolla syvennämme ja 
kertaamme opittua näkövamman huo-
mioiden.

– Asioiden pohtiminen vertaisryh-
mässä on tärkeää. Puhumme erikseen 
tyttöjen ja poikien kesken. Tämän jaon 
on todettu toimivan mukavasti sekä li-

puhu nuorelle 
seksuaalisuudesta
Murrosiässä lapsesta kasvaa aikuinen. Oman kehon muutoksiin liit-

tyy hämmennystä ja epätietoisuutta. Oikeanlainen tieto tapahtuvis-

ta fyysisistä muutoksista ja sukupuolisuudesta auttaa nuorta ym-

märtämään itseään. 

Leena Honkanen
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säävän avoimuutta ja keskustelun help-
poutta, kun tytöt ja pojat kehittyvät vä-
hän eri tahtia näinä vuosina.

– Jyväskylän koulun omien oppilai-
den kanssa opettajat, hoitajat, avustajat 
tai kuntoutushenkilöt voivat käsitellä 
näitä asioita aina luontevissa tilanteis-
sa yksilöllisesti juuri silloin kun se on 
oppilaalle itselleen ajankohtaista. Myös 
mm. ympäristöopin, biologian ja terve-
ystiedon tunneilla asia tulee luonnos-
taan esille jo oppiaineessa.

Tietoa näkövammaiselle 
sopivassa muodossa
– Valtaosa seksuaalikasvatukseen liit-
tyvästä materiaalista on erittäin visu-
aalista, mutta pyrimme havainnollista-
maan asioita niin paljon kuin mahdol-
lista. Tutustumme erilaisiin hygienia-
tuotteisiin, kuten kuukautissuojiin. Käy-
tössämme on kohokuvien lisäksi mie-
hen ja naisen lantiomallit, joiden avul-
la tutustutaan anatomiaan. Näiden li-
säksi koululla on odottavan äidin lan-
tiomalli, jonka kohdussa on syntymää 
odottavaa vauva. Näiden mallien avulla 
käymme, käsikopelolla läpi ihmisen ra-
kennetta ja vertailemme tytön ja pojan 
anatomisia eroavaisuuksia, Marja Leh-
muskoski kertoo.

– Myöhemmin yläluokkien tunneilla 
korostuvat raskauden ehkäisyyn liittyvät 
asiat. Tutustumme erilaisiin ehkäisyme-
netelmiin, kierukkaan, ehkäisypillerei-
hin ja kondomeihin. Kondomin käyt-
töä on mahdollista harjoitella tekope-
niksen kanssa. Oppilaiden omassa kou-
lussa näitä samoja asioita on ehkä käyty 
läpi perusteellisestikin, mutta kertauk-
sen mahdollisuus on näkövammaiselle 
nuorelle tärkeää, koska hän ei näkevän 
nuoren tavoin näe ohi kulkiessaan kaik-
kialla pursuvia mainoksia, lehtiä, eloku-
via ja tavaraa kaupan hyllyillä.

– Heikkonäköisten oppilaiden koh-
dalla hyödynnämme useimmiten ta-
vanomaista materiaalia, jota voi lukea 
ja tutkia tarvittaessa suurentavien apu-

välineiden avulla. Osa materiaalista on 
onneksi riittävän selkeää sellaisenaan-
kin. Osa materiaalista räätälöidään tai 
poimitaan eri lähteistä ryhmän tai yksi-
lön tarpeita vastaavaksi ja huomioidaan 
silloin mm. riittävä fonttikoko.

Kysymyksiin  
pitää saada vastauksia
Lapsilla on jo varhaislapsuudessa sek-
suaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, jo-
ten vanhempien on hyvä varautua vas-
taamaan. Marja Lehmuskoski kehottaa 
avoimuuteen.

– Vanhemman ja lapsen välinen lä-
heisyys ja lämpö varhaislapsuudessa luo-
vat pohjaa seksuaalisuuden myönteisel-
le kokemiselle tulevaisuudessa. Seksu-
aalisuuteen liittyvien asioiden käsittely 
ja niistä jutteleminen on hyvä aloittaa 
pienestä pitäen vastaamalla lapsen ky-
symyksiin tai ottamalla niitä puheeksi 
arjen luontevissa tilanteissa.

– Minusta on ehdottomasti parasta, 
jos vanhemmat voivat antaa perustie-
dot seksuaalisuudesta jo ennen kuin ka-
verit tai tiedotusvälineet hoitavat hom-
man – useimmiten väritettynä. Jos ko-
tona on tapana jutella avoimesti kaiken-
laisista elämään kuuluvista asioista, niin 
kaikki elämän ilmiöt, syntymät ja muut, 
tulevat pohdiskelun aiheiksi ajallaan ja 
luontevasti. Pienen ihmisen kysymyk-
siin vastataan lyhyesti ja asiallisesti sa-
man tien. Lapsi aistii kodin ilmapiirin 
ja vanhempien asennoitumisen seksu-
aalisuuteen liittyviin asioihin ja se vai-
kuttaa hänen myöhempään suhtautu-
miseensa sukupuolisuuteen.

Koulussa nuoret uskaltavat kysyä ter-
veydenhoitajalta sellaistakin, jota ei vält-
tämättä omilta vanhemmilta tulisi tie-
dustelleeksi.

– Pyrin ”haistelemaan” sitä, mitkä asi-
at nyt ovat pinnalla ja painottamaan tun-
tisisältöä oppilaiden toiveiden ja tarpei-
den mukaan, Lehmuskoski kertoo.

– Joskus nuoria voi kiinnostaa joku 
yksittäinen asia, esimerkiksi eräs oppi-
las oli kuullut paljon puhetta kondomis-
ta, mutta hän ei oikein tiennyt mikä ja 
millainen se on. Niinpä sitä tutkittiin, 
vaikka oppilaalle itselleen asia ei vielä 
ollut lainkaan ajankohtainen, mutta hän 
tiesi nyt mistä ”ne puhuivat”. Monia so-
keita oppilaita kiinnostavat sukupuolten 
fyysiset erot, joita sitten tutkitaan mal-
lien avulla. Yläluokilla voi pohdituttaa 
ihmissuhteet ja yksinäisyys.

Oikeaa tietoa oikeaan aikaan
– Keskilapsuudessa, alakoulun alemmil-
la luokilla lapsen seksuaalisuus on usein 
taka-alalla, puhutaan latenssivaiheesta. 
Silloin eroottinen kiinnostus toiseen su-
kupuoleen ei ole vielä herännyt vaan ol-
laan enimmäkseen samaa sukupuolta 
olevien kavereiden kanssa. Näissä ihmis-
suhteissa opetellaan arvokkaita sosiaa-
lisia taitoja: ilon jakamista, suuttumista 
ja sovinnon tekoa, toisen huomioimis-
ta tai kompromissien tekoa. Nämä tai-
dot ovat tuiki tarpeellisia myöhemmin 
mm. seurustelusuhteessa. Alakouluikäi-
nen tarvitsee kuitenkin perustietoa hä-
nelle ajankohtaisista seksuaaliseen kas-
vuun liittyvistä asioista. Ja parempi pu-
hua ajoissa kuin liian myöhään, Lehmus-
koski korostaa.

– Murrosikää lähestyvän lapsen kans-
sa on hyvä keskustella murrosikään ja 
seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista en-
nen kuin fysiologiset muutokset tai ta-
pahtumat ovat alkaneet. Jos vanhemman 
itsensä on hankalaa puhua intiimeistä 
asioista, on hänen hyvä kuitenkin var-

Terveydenhoitaja Marja Lehmuskoski 
toimii tällä hetkellä Jyväskylän näkö-
vammaisten koulun näönkäytön oh-

jaajana. Lantiomallien avulla oppilaat 
pääsevät tutustumaan ihmisen ana-

tomiaan.
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Kun huoli herää – varhai-
nen puuttuminen koulussa
Koulut tarvitsevat opetustyönsä ohel-

le yhä enemmän monialaisia taito-

ja. Koulun on huomioitava ongelmat, 

jotka hidastavat tai häiritsevät oppi-

mista ja opetusta. Kun huoli herää -

kirja käsittelee haastavien oppilaiden 

kohtaamista ja esittelee varhaisen 

puuttumisen malleja. mm. oppimisen 

ongelmat ja pinnaus vaativat opetta-

jan ja oppilashuollon puuttumista ja 

yhteydenottoa kotiin. Koulu ei kuiten-

kaan yksin pysty auttamaan ongelma-

tilanteissa. näistä tilanteista puhutaan 

varhaisesta puuttumisesta.

Varhainen puuttuminen tarkoittaa 

erilaisia keinoja ja tapoja ottaa ongel-

matilanteet keskusteltaviksi. Varhai-

nen puuttuminen on aina prosessi, jo-

ka alkaa pienistä opettajan havain-

noista ja johtaa tukeviin toimenpitei-

siin. prosessi on usein kestoltaan pitkä, 

joskus lukuvuodenkin. Yhteydenpidol-

la koulun ja kodin välillä saavutetaan 

paras tulos. Kirjassa esitellään malle-

ja esim. tuen tarpeen selvittämiseksi, 

huolen aiheiden hahmottamiseksi se-

kä keskustelutilanteisiin. opettaja saa 

kirjasta esimerkkien kautta käytännön 

vinkkejä toimenpiteisiin. lukijaa he-

rätellään myös pohtimaan aihealueita 

kysymysten kautta.

ly
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i

l Kristiina Huhtanen: Kun huoli he-
rää – Varhainen puuttuminen kou-
lussa. 2007. pS-kustannus.
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mistaa, että lapsi saa riittävästi oikeaa 
tietoa ja keskustelukumppanuutta.

– Kirjoista, äänikirjoista tai lehtisistä 
saa apua, mutta on hyvä tarkistaa, vas-
taako niissä oleva tieto omaa maailman-
kuvaa. Arvot ja asenteet tulevat kotoa ja 
niistä on myös tärkeää puhua oman lap-
sen ja nuoren kanssa pitkin matkaa.

– Vanhempi voi myös perustella, mik-
si jotkut asiat ovat kiellettyjä, jotkut va-
hingollisia ja jotkut vasta aikuisen maa-
ilmaan kuuluvia. Lapsen itsemääräämis-
oikeutta omaan kehoonsa on tarpeen tu-
kea niin ikään.

– Vanhemmat tuntevat lapsensa par-
haiten ja voivat siten tunnistaa hänen ke-
hitysvaiheensa ja kyvyn ottaa tietoa vas-
taan. Niinpä heillä on hyvät edellytykset 
olla myös seksuaalisen tiedon jakajina 
oikeaan aikaan. Tuntosarvien käyttö täl-
läkin elämän alueella on hyödyksi, jot-
ta huomaa milloin on sopiva hetki ottaa 
puheeksi asioita, jotka ovat nyt tai lähi-
tulevaisuudessa ajankohtaisia.

Puhu avoimesti, anna rajat
– Avoin kodin keskustelukulttuuri on 
avuksi, mutta joskus ujous voi hiipiä lä-
hestyvään murkkuun ja omilta vanhem-
milta sukupuolisuuteen liittyviä asioita 
ei enää kyselläkään. Arki tuo kuitenkin 
edelleen luontevia mahdollisuuksia ot-
taa asioita puheeksi. Sellaisia voivat olla 
esimerkiksi terveyssidemainokset, serk-
kupojan muuttunut ääni, vauvan synty-
minen tai isosiskon seurustelu.

– Vaikka esimerkiksi kuukautisista tai 
siemensyöksyistä puhutaankin koulus-
sa, niin on hyvä, että kotonakin niihin 
voidaan palata useankin kerran. Opetel-
laan siteiden laittoa, alapesuja ja itsenäis-
tä puhtauden hoitoa dödöineen.

– Näkövammaiselle lapselle on tär-
keää kertoa myös kulttuurimme toimin-
tatavoista ja sosiaalisista pelisäännöistä 
suhteessa intiimeihin asioihin. Jokaisen 
pitää tietää mitä, missä ja milloin on hy-
vä, tapana tai mahdollista tehdä. Samoin 
nuorta on ohjattava myös omaan ulko-
näköön liittyvissä asioissa. Hän tarvit-
see tähän tukea, koska ei voi saada nä-
önvaraista palautetta tai verrata itseään 
samanikäisiin kavereihinsa.

– Seksuaalisuuteen kuuluvista asi-
oista kerrottaessa olisi hyvä välittyä ilo, 
myönteisyys ja luonnollisuus. Lapselle 
pitää antaa myös kasvun rauha, ja olla 

valppaana suojelemaan lasta ja nuorta 
heille vahingollisilta ja sopimattomilta 
vaikutteilta tai vääristyneeltä seksuaali-
suudelta. Lapsella eikä nuorellakaan ole 
aina harkintakykyä rajan vetoon. Suo-
jakeinoja voivat olla esimerkiksi puhe-
limen soitonestot, internet-suojaukset 
ja videoiden tai tv-ohjelmien katsomi-
sen valvonta.

Sosiaalinen ymmärrys  
antaa varmuutta
Marja Lehmuskoski pitää seksuaalikas-
vatuksessakin tärkeänä korostaa sosi-
aalisia taitoja sekä ihmissuhteisiin liit-
tyviä tunteita ja vastuuta. Vuorovaiku-
tustilanteita voi opetella.

– Sokeat lapset ja nuoret eivät voi 
nähdä, miten asioista jutellaan, millai-
sia ilmeitä esimerkiksi luokkakavereil-
la on tai ketkä kaikki ovat kuulemas-
sa, kun ottaa jonkun intiimin asian pu-
heeksi. Nuoret eivät yleensä juttele kes-
kenään murrosikään tai seksuaalisuu-
teen liittyvistä asioista niiden oikeilla ja 
virallisilla termeillä. Jos näkövammai-
nen nuori kertoilee kavereille välitun-
nilla ihmiskehon fysiologiasta biologi-
an oppikirjan sanastolla, hän voi joutua 
hihittelyn kohteeksi. Koululaisten käy-
tössä on myös valtaisa joukko seksuaa-
lisuuteen liittyviä ilmaisuja, joita viljel-
lään tunnettiinpa niiden merkitys ja si-
sältö tai ei.

– Näkövammainen nuori ei välttä-
mättä saa tietoa, mitä hänen sosiaali-
sessa ympäristössään tapahtuu, ellei sii-
tä erikseen hänelle kerrota. Ihmisten 
välinen vuorovaikutus, alkava ihastu-
minen, kiinnostuminen toisesta tai ra-
kastuminen välittyy paljolti sanoitta; 
katsein, elein, ilmein, punoittavin pos-
kin… On tärkeää, että nuorella on mah-
dollisuus tietää, miten ilmaistaan kiin-
nostusta, mistä tietää että jotkut seu-
rustelevat tai miten julkisella paikalla 
on tapana osoittaa esimerkiksi rakkau-
den tunteita. Kaikkien nuorten kohdal-
la pidän tärkeänä koko ihmisyyden ko-
rostamista käsiteltäessä seksuaalisuutta, 
Lehmuskoski painottaa.

Lähteet

l Saara Kinnunen: tytöt, pojat ja seksi. Kirja-

paja 2001.

l naisen kanssa – kätilö Katriina Bildjuschki-

nin haastattelu tehy-lehdessä, nro 12/2007.
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Edellisessä artikkelissani pu-

huin jo vammaisuuden medi-

kalisoinnista, joka on seurausta 

vammaisuuden yksilöllistämi-

sen pitkästä perinteestä. Vam-

maisuus on silloin yksilön on-

gelma, jota ei voida parantaa. 

Kun lääketiede on tehtävänsä 

tehnyt, ei ole enää mitään teh-

tävissä.

kK ansainvälisten 
luokituksen yh-
teydessä tuli esiin 
vammaisuus yh-

teiskunnallisena ilmiönä. Siinä vammai-
suuden taakka otetaan pois yksilön har-
teilta ja katsotaan että vammaisuuden 
aiheuttamat ongelmat aiheutuvat vam-
mattomien ehdoilla rakennetun ympä-
ristön sopimattomuudesta vammaisten 
tarpeisiin ja ongelma olisi periaatteessa 
hoidettavissa yhteiskuntaa ja sen raken-
teita ja palveluita kehittämällä.

Kolmas tapa lähestyä vammaisuutta 
on poliittinen. Ei riitä että tunnustetaan 

Kolme tapaa lähestyä vammaisuutta

  Medikaalinen Sosiaalinen Poliittinen

 paradigma (lähestymistapa)  positivistinen selittävä emansipatiivinen (vapauttava)

  (luonnontieteellinen)

 ongelman laatu yksilöllinen sosiaalinen poliittinen

 Vammainen henkilö koetaan potilaana asiakkaana kansalaisena

 Kiinnostuksen kohde impairment (vaurio) disability (toiminnanvajavuus) kaikki henkilön omat kokemukset

 toiminnan tavoite ekskluusio (erottaminen) integraatio (mukaan ottaminen) inkluusio (osallistuminen)

 Vammaisen henkilön asema objekti (kohde) subjekti (tekijä) määräävä toimija, päätöksentekijä

 ongelman ratkaisu lääketieteellinen hoito saavutettavuuden lisääminen ihmisoikeuksien turvaaminen
  ja kuntoutus  kaikille

 toiminta-alue terveydentila yhteiskunta ihmisyys

lähde: hisayo Katsui: towards equality, academ.diss. helsinki univ. 200�
termien käännökset englannista suomeen ja selitykset on laatinut matti ojamo

Matti ojaMo

Kolme tapaa
ymmärtää vammaisuutta

vammaisuuden yhteiskunnallinen ole-
mus, on myös tehtävä jotain asiantilan 
korjaamiseksi ja niin, että vammaiset 
ovat itse toimintaa ohjaamassa.

Suomessa asuva Japanista kotoisin 
oleva Hisayo Katsui on tuoreessa (2005) 
väitöskirjassaan oivaltavalla tavalla ana-
lysoinut näiden kolmen mallinnuksen 
eroja.

Medikaalisessa ajattelutavassa para-
digma (lähestymistapa) vammaisuu-
teen on positivistinen eli luonnontie-
teellinen. Tässä tapauksessa pääpaino 
on lääketieteellä, mutta siinä turvataan 
myös muihin luonnontieteisiin, kuten 
farmasiaan, fysiikkaan ja kemiaan. Sosi-
aalinen lähestymistapa vammaisuuteen 
on luonteeltaan selittävä ja ymmärtävä. 
Ymmärretään että yhteiskunnalliset ”lai-
nalaisuudet” ovat vammaisuuden ”ongel-
man” taustalla. Poliittinen lähestymista-
pa katsoo, että kyse on emansipaatiosta, 
vammaisten vapauttamisesta.

Koko vammaisuuden ongelma on 
medikalisteille puhtaasti yksilön ongel-
ma. Kun vammainen henkilö on saa-
nut mahdollisimman hyvää hoitoa, tu-
lee hänen olla tyytyväinen, koska ”kaik-
ki mahdollinen” on tehty. Loppu on hä-

nen ongelmansa. Hänen on kehitettävä 
omat ongelmanratkaisumenetelmänsä. 
Hänen on oltava sisukas ja periksian-
tamaton. Hänen on tehtävä lujasti töi-
tä, harjoiteltava vaikeita asioita yhä uu-
delleen, hänen tulee olla oma-aloittei-
nen eikä koko ajan olla hakemassa mui-
den apua. Sosiaaliselta kannalta vam-
maisuutta lähestyvä henkilö ymmärtää 
omasta mielestään vammaisuuden taus-
tat. Yhteiskunnan rakenteet ovat kaiken 
takana. Yhteiskunnallisia lainalaisuuk-
sia on vaikea muuttaa. Ihmisten asen-
teet ovat jäykkiä, niitä on vaikea muut-
taa. Yhteiskunnan voimavarat ovat ra-
jalliset, kaikkeen ei rahaa riitä. Kaik-
keen löytyy ’ymmärtävä’ selitys. Poliit-
tisen näkemyksen mukaan ymmärtämi-
nen ja selittäminen eivät riitä, on ryh-
dyttävä sanoista tekoihin asioiden kor-
jaamiseksi. Korjaaminen tapahtuu vain 
ja ainoastaan poliittisen päätöksenteon 
kautta lainsäädäntöä muuttamalla. On-
gelma on poliittinen. Yhteiskunnassa on 
varallisuutta. Kysymys on vain siitä, mi-
ten ne suunnataan.

Medikalisti kohtelee vammaista hen-
kilöä ikuisena potilaana. Hän on sai-
raalaan tullut potilaana, ollut potilaa-

osa 2

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 0 7 1�



1�

na hoidettavana ja sieltä lähtenyt poti-
laana, jolle ei voida enää tehdä mitään. 
Potilas on toimenpiteiden kohde. Hoita-
va henkilökunta tietää paremmin kuin 
hän itse miten hoidetaan. Potilaan on 
syytä olla hiljaa ja otettava hoidot vas-
taan. Sairaalan hierarkia ja ammatti-
kuntien väliset jyrkät rajat auttavat po-
tilaiden kurinpitoa. Sosiaalisen näke-
myksen mukaan asianomaisen sairaa-
la- ja kuntoutuslaitoshoidon saatuaan 
kyseessä ei enää ole potilas, koska hän 
on terve, mutta hänelle on jäänyt toi-
minnanrajoitetta ja hän on vammai-
nen. Hän on siis oikeutettu erityispal-
veluihin ja häntä on kohdeltava pal-
velujen käyttäjänä ja asiakkaana. Asi-
akas sanaan liittyy positiivinen mieli-
kuva aktiivisesta henkilöstä, joka ostaa 
tuotteita tai palveluita omien mielty-
mystensä mukaan. Käyttäjälle ilmais-
ten tai subventoitujen vammaispalve-
luiden tai -välineiden käyttäjäkin on 
asiakassuhteessa palvelun tai välineen 
tuottajaan. Häntä on myös siten koh-
deltava. Poliittisen näkemyksen mu-
kaan vammaiset ovat kansalaisia siinä 
missä muutkin. Heillä on oikeus tiet-
tyihin erityispalveluihin ja välineisiin, 
mutta ei se ominaisuus tee heistä mi-
tenkään muista yhteiskunnan jäsenis-
tä poikkeavia. Kansalaisuuteen kuuluu 
se että jokaisella yhteiskunnan jäsenel-
lä on oikeus elää täysipainoista elämää. 
Kansalaisia on kohdeltava tasavertaisi-
na riippumatta heidän voimavaroistaan 
ja toimintakyvystään.

Elimen tasolla tapahtunut vaurio on 
medikalistin kiinnostuksen kohteena. 
Mitä elimessä on tapahtunut? Onko ti-
la vielä akuutti? Miten voidaan estää 
elinvaurion eteneminen tai pahenemi-
nen. Nämä ovat keskeisen kiinnostuk-
sen kohteena ja toimenpiteet määräy-
tyvät sen mukaan miten spesialisti saa 
mahdollisimman tarkan kuvan kudosta-
son tapahtumista. Sosiaalisen vammais-
käsityksen puolella toiminnanvajavuu-

det ovat kiinnostuksen kohteena. Miten 
vajavuudet ilmenevät? Millaisissa tilan-
teissa tulee hankaluuksia? Miten voitai-
siin palveluilla ja välineillä vähentää toi-
minnanvajavuutta. Poliittinen näkemys 
haluaa tarkastella vammaista henkilöä 
yksilönä. Häntä kiinnostavat kaikki tä-
män henkilön kokemukset. Miltä vam-
maisesta itsestään tuntuu? Mitä hän ha-
luaa? Miten hän on kokenut vammau-
tumisensa erilaiset vaiheet?

Toiminnan tavoitteena medikaali-
sessa, yksilöllistävässä suhtautumisessa 
vammaisuuteen on ekskluusio eli erot-
taminen. On kyettävä analysoimaan ta-
pahtuneet vauriot elimessä ja kudoksis-
sa niin tarkoin kuin mahdollista. Näin 
voidaan antaa oikea diagnoosi, jolla ku-
vata asiantilaa. Tarkat diagnoosit autta-
vat eteenpäin hoitotyössä. kaikki pro-
sessiin osallistuvat tietävät silloin mistä 
on kysymys. Potilas osataan ohjata oi-
keaan paikkaan saamaan parasta mah-
dollista hoitoa, kun on kyetty hänen ti-
lansa määrittämään mahdollisimman 
tarkasti, eli sulkemaan pois epäolen-
naisten oireiden vaikutus. Sosiaalisella 
kentällä toimivalla on vammaisen hen-
kilön integraatio eli mukaan ottaminen 
toiminnan tavoite. Vammastaan huoli-
matta henkilö on saatava mukaan yhteis-
kunnan toimintoihin. Hänet on ohjatta-
va paitsi vertaistensa luokse, myös mui-
den ihmisten yhteyteen. Poliittisen toi-
minnan tavoitteena on, että henkilöstä 
tulee aktiivinen osallistuja (inkluusio). 
Ei riitä että annetaan mahdollisuus tulla 
mukaan. Pitää huolehtia siitä, että hen-
kilö pystyy osallistumaan muun yhteis-
kunnan toimintaan.

Vammainen henkilö on medikaali-
maailmassa hoito- ja muiden toimen-
piteiden kohde. Lääkärit viimekädes-
sä päättävät mitkä terapiat ja hoidot 
ovat juuri tässä tapauksessa tarpeen. 
Ne määrätään hänelle ja muu henkilö-
kunta huolehtikoon että potilas nauttii 
rohdot ja osallistuu hoitoihin. Ei poti-

laalta voida kysyä kävisikö 5ml lääkettä 
vai ottaisitko 10ml mieluummin. Sosi-
aalisessa mallissa vammaisella on sub-
jektin eli tekijän asema. Hänen on ol-
tava oman elämänsä subjekti, niin kuin 
juhlapuheissa sanotaan. Palvelujen asi-
akkaana hänen on oltava aktiivinen. Po-
liittisessa katsantokannassa tämä ei rii-
tä, vaan vammaisen tulee olla se toimi-
ja, joka määrää. Hänen tulee olla pää-
töksentekijä omassa asiassaan, koska 
hän parhaiten tietää mitä on kokenut, 
mitä tarvitsee ja miten tavoitteet saavu-
tetaan. Yhteiskunnan palvelujen tulee 
olla hänen käytettävissään. Palvelujen 
tuottajat ovat oikeasti vammaisen hen-
kilön palvelijoita.

Ratkaisua vammaisuuden ongelmal-
le lääketieteessä haetaan hoidon ja tera-
pian kautta. Sen jälkeen kun terveyden-
huolto on tehnyt tehtävänsä, ei asia enää 
kiinnosta. Hoitakoot sosiaali- ym. palve-
lut oman osuutensa. Sosiaalisessa mal-
lissa saavutettavuus on avainsana ja on-
gelman ratkaisu. Yhteiskunnan on olta-
va kaikkien jäsentensä saavutettavissa. 
Tämä koskee niin fyysistä ympäristöä 
kuin palvelujakin. Poliittisesti orientoi-
tuneet hakevat ratkaisua ihmisoikeuksi-
en kautta. Ongelma ratkeaa kun kaikilla 
yhteiskunnan jäsenillä on samat oikeu-
det ja mahdollisuudet osallistua yhteis-
kunnan toimintaan.

Toiminta-alueena medikaalissa maa-
ilmassa on ihmisen terveydentila ja sii-
nä tapahtuneet muutokset. Pyritään 
edesauttamaan toimia, joilla mahdolli-
simman monilla olisi hyvä terveyden-
tila. Terveyden edistäminen on tärke-
ää. Sosiaalinen lähestymistapa operoi 
koko yhteiskunnan tasolla. Terveyden 
edistämisen lisäksi tärkeää on sosiaa-
linen ja kulttuurinen hyvinvointi. Po-
liittisen lähestymistavan toiminta-alu-
eena on ihmisyys. Riippumatta yhteis-
kunnallisista rakenteista ja kulttuuri-
sista eroista on jokaiselle kansalaiselle 
taattava ihmisarvo.
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Mikä on sitten poliittisen orientaa-
tion oikea toiminta-areena. Mielestäni 
sen pitäisi kuulua jokaisen vammaisjär-
jestön toimintaan. Se on osa oikeuksien-
valvontaa. Siihen kuuluu yhteydenpito 
päättäjiin, lobbaus, yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon vaikuttaminen.

Pohjoismaissa erityisesti aistivam-
maisuuden kanssa työskenteleville jär-
jestöille on tyypillistä, että niissä vam-
maiset itse muodostavat ylimmät pää-
töksentekoelimet. He ovat luomassa jär-
jestön linjaa omista lähtökohdistaan kat-
soen. Muissa kuin aistivammajärjestöis-
sä on vammattomiakin henkilöitä pää-
töksentekijöinä, mutta yleensä enemmis-
tön muodostavat kuitenkin vammaiset 
henkilöt itse. Pohjoismaiden ulkopuo-
lella tällainen vammaisten omatoimi-
suus on vielä harvinaista. Siellä myös 
aistivammaisalan järjestöissä päätök-
sentekijöiden enemmistö on vammat-
tomia henkilöitä.

Mitä tulee 
vammaisuuskäsitteen jälkeen
Vammaisuus on käsitteenä nuori. Se on 
vakiinnuttanut paikkansa ja luonteva 
osa alan lainsäädäntöä ja ohjeistusta. 
Kun käsite tuli 1980-luvun alussa käyt-
töön, esitettiin jo silloin puheenvuoro-
ja joissa kritisoitiin käsitettä. Kritiikin 
taustalla oli ajatus että vammainen ter-
minä sitoo ongelman liiaksi yksilön yh-
teyteen. Edellä kuvatun WHO-ICIDH-
vammaisuuden käsiteaparaatin yhtey-
dessä todettiin, että vammaisuus on yh-
teiskunnallinen tila, eikä yksilöllinen ti-
la. Vammaisuuden aiheuttaa yhteiskun-
ta, joka on suunniteltu vammattomi-
en ehdoilla. Vammainen henkilö jou-
tuu kohtaamaan tämän yhteiskunnan 
asettamat rajoitteet viimeistään silloin 
kun hän vammauduttuaan tai pitkäai-
kaissairauden puhkeamisen jälkeen on 
saanut asianmukaiset hoidot sairaalas-
sa ja mahdollisesti kuntoutuslaitokses-
sa ja astuu ulos vammattomien maail-

maan. Tuossa maailmassa ei olekaan 
samanlaista varustusta kuin sairaalois-
sa tai kuntoutuslaitoksissa. Ei olekaan 
äänimajakoita sokeille, pyörätuoliluis-
koja liikuntavammaisille eikä indukti-
osilmukoita kuulovammaisille. Yhteis-
kunta vammauttaa hänet. Miksi kuiten-
kin käytetään termiä vammainen, joka 
viittaa yksilön ongelmaan. Siitä syntyy 
edelleen se mielikuva, että ongelman rat-
kaisu on vammaisen oma asia. Pitäisikö 
puhua vammautetuista?

Olisiko parempi, jos hylättäisiin nämä 
negatiiviset ilmaukset kokonaan. Men-
täisiinkin askel eteenpäin ja ruvettaisiin 
käyttämään näistä ihmisistä nimitystä, 
joka kuvaa enemmän ongelman ratkai-
sua kuin ongelmaa itseään. Näkövam-
maisen sijaan puhutaan henkilöstä, jo-
ka tarvitsee ja on oikeutettu saamaan 
näkemisen erityisvälineitä ja -palveluja. 
Kukaan ei halua olla erikoinen, mutta 
on eri asia olla erityinen. Vammaisjär-
jestöissä on havaittu liikehdintää tähän 
suuntaan. Keuhkovammaliiton taustal-
la ovat tuberkuloosipotilaiden yhdistyk-
set. Nyt tuon etujärjestön nimi on hen-
gitysliitto HELI. Ensin jätettiin potilaat 
nimistä pois, sitten vammat ja nyt vii-
tataan elintoimintaan, jonka edistämis-
tä liitto ajaa. Syöpää sairastavat potilaat 
tai sairastaneet henkilöt ovat myös ol-
leet jo kauan jäseninä syöpäyhdistyk-
sissä, eivät missään syöpäpotilasyhdis-
tyksissä. Sairaus ja sen ehkäiseminen on 
heitä yhdistävä tekijä. Kuulonhuoltolii-
ton nimi viittaa myös elintoimintaan ei-
kä kuulovammaisiin.

Sanoilla on mahtava voima. On kul-
jettu pitkä tie hulluista ja houruista mie-
lenvikaisiin, heistä mielisairaisiin, sitten 
mielenterveyden ongelmista kärsiviin ja 
lopulta mielenterveyden edistämiseen. 
Ehkäpä meillä on joskus Näköliitto, jo-
ka ajaa kaikkien niiden asiaa, jotka ei-
vät pysty tasavertaisina hyödyntämään 
yhteiskunnan jatkuvasti lisääntyvää vi-
suaalista informaatiota.  n

Edellä olen kärkevästi eritellyt kol-
men koulukunnan eroja suhtautumi-
sessa vammaisuuteen. Hisayo Katsuin 
asetelman tulkinnat olen laatinut tar-
koituksella kärjistäen. Käytännössä nä-
mä kolme orientaatiota eivät ole toisen-
sa poissulkevia vaan ne voidaan nähdä 
jatkumona, kuvauksena työnjaosta ja 
siihen osallistuvien toimijoiden ajatus-
maailmasta, joka on seurasta alan tradi-
tioista ja koulutuksesta. Edellä olevasta 
saa sen käsityksen, että siinä pilkataan 
lääkäreitä, aliarvioidaan sosiaalityötä ja 
ihannoidaan poliittista vammaisliikettä. 
Tämä ei ole tarkoitukseni. Vammaisuu-
den yhteydessä kaikkia kolmea lähesty-
mistapaa tarvitaan. Ne voidaan helposti 
liittää vammautumisprosessin ketjuun. 
Äkillisen vammautumisen tai pitkäai-
kaissairauden puhkeamisen yhteydessä 
on sairaanhoito aina ensimmäinen toi-
minta-areena, jonka ehdoilla on toimitta-
va. Silloin ovat vauriot elimessä ensisijai-
sen huomion kohteena. Lääketieteellisen 
tai hoitotieteellisen koulutuksen saaneet 
henkilökunta tietää silloin parhaiten mi-
ten toimia. Potilasta kuunnellaan, mutta 
päätökset tekee henkilökunta.

Sairaalamaailman ulkopuolella kun-
toutumisvaiheessa tilanne muuttuu. Lää-
ketieteen hallitseva ote siirtyy taka-alal-
le. Lääkärit ja muu hoitohenkilökunta 
ovat osa tiimiä, jossa toimivat yhtäläisin 
valtuuksin muunkinlaisen koulutuksen 
saaneet henkilöt. Kuntoutumistiimeis-
sä tarvitaan psykologia, sosiaalityönte-
kijää, ravitsemusterapeuttia, fysiotera-
peuttia ja erikoistuneita kuntoutusoh-
jaajia lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi. 
Päätökset tehdään yhdessä kuntoutuvan 
henkilön kanssa ja hänen elämäntilan-
teensa, tarpeensa ja tulevaisuuden toi-
veensa huomioiden, kuitenkin kuntou-
tuvan voimavarojen rajoissa. Eräs kes-
keinen tavoite tässä vaiheessa on saada 
kuntoutuja hänelle kuuluvien erityispal-
velujen piiriin. Hänen sosiaaliturvastaan 
on myös huolehdittava.
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Tampereen alueleiri
Ylöjärven Koivupuistoon kokoontui 

syyskuun alussa joukko näkövammais-

ten lasten perheitä yhteiseen viikonlo-

pun viettoon. Viikonlopun aikana ren-

toudutiin takkatuvalla, hierottiin älys-

nystyroitä luontopolulla sekä hikoiltiin 

niin leiriolympialaisissa kuin saunassa-

kin. taidettiin tehdä jopa eräänlaista his-

toriaa – 1� ihmistä viiden hengen sau-

nassa saunalauluja laulaen. Viikonlopus-

ta ei siis puuttunut tiivistä tunnelmaa ja 

konkreettista yhdessäoloa.

Yhteisillä perheiden tapaamisella on 

myös toisenlaista antia. usein ulkopuoli-

set eivät voi edes ymmärtää, mikä mer-

kitys näillä viikonlopuilla ja tapaamisil-

la on. Kuulluksi tuleminen ja hyväksyn-

Alueelliset vapaaehtois-
työntekijät tapasivat
näkövammaisten lasten tuen tukihen-

kilöviikonloppuna puhuttiin Kaija Lep-
pälän johdolla toisen kohtaamisesta tu-

kihenkilönä ja vertaisena.

Saija Snygg, Tuija Skinnari, Nina Halme, 

Marketta Taskila ja Susanna Hintsala kes-

kustelemassa tukihenkilönä olemisesta lo-

kakuussa Helsingissä.

Saimme sokkotreffikutsun Kaapron 

roopen äidiltä tuulalta. paikkana oli tut-

tu Valkolan ratsastustila laukaassa lä-

hellä jyväskylää. aurinko paistoi lämpi-

mästi, kun saavuimme tallille. Siellä oli 

jo paljon perheitä ja osa lapsista oli rat-

nän saaminen ovat ehdottomasti tär-

keimpiä asioita. monelle on hyväksi saa-

da kertoa jollekin tilanteestaan ja saada 

ymmärrystä kuulijoilta. arkipäivän elä-

mässä moni joutuu ehkä valitsemaan 

tarkasti sen, kenelle murheistaan ker-

too. asiaan ei haluta välttämättä sotkea 

työyhteisöä, kaveripiiriä tai ehkä puoli-

soakaan. heikkouden häpeä estää usein 

kertomasta asioista ulkopuolisille. Van-

hempien keskinäisissä keskusteluissa 

heikkouden häpeä muuttuu vertaisuu-

den kautta oikeutetuksi heikkoudeksi. 

on helpottavaa tulla tietoiseksi siitä, et-

tä tässä tilanteessa on oikein kokea näi-

Lasten aluesihteerin sijaisuutta hoitanut 

Eeva Saukkonen saateltiin lämpimin kiitok-

sin kohti uusia koitoksia.

Riemua ja yhdessäoloa perheiden leiri-

olympialaisissa.

tä tunteita. toisen samanlaisessa tilan-

teessa olevan tarinan kuuleminen tuo 

paljon lohtua. ryhmässä voidaankin ja-

kaa kokemuksia vanhempana olemises-

ta – aina se ei ole vain pelkkää ruusuil-

la tanssimista. arjen askareet, eri tahoil-

ta tulevat vaatimukset, syyllisyys, väsy-

mys – nämä ovat asioita, jotka helposti 

haudataan. Vanhempien keskusteluissa 

kuitenkin jaetaan kollektiivista ylpeyttä 

rohkeudesta käsitellä näitä asioita. tästä 

yhteisesti jaetusta kokemuksesta kum-

puaa myös voimavaroja tulevaan.

Nina Halme

sastamassa. tuula toivotti meidät kaik-

ki tervetulleiksi. treffeillemme oli saapu-

nut myös Keski-Suomen näkövammai-

set ry:stä mauno Sirviö, näkövammais-

ten keskusliitosta aluesihteeri päivi nur-

mi sekä keskussairaalan kuntoutusoh-

jaajamme eija Kivi.

minä tunsin sieltä hallikaisen ja Kaap-

ron perheen. ratsastin ellulla ja nyy-

tillä. juttelin eijan, ilkan, juhon ja jaa-

nan kanssa. rupattelin myös mannen 

kanssa. menimme sinne rantasaunalle 

ja nuotiolle. me syötiin siellä makkaraa. 

Söin siellä myös keksiä ja karkkia. ran-

takin oli lähellä, mutta kukaan ei men-

nyt uimaan.

Sen pituinen se! paljon kiitoksia Kaap-

ron perheelle mukavasta päivästä.

Akseli Muhonen

Aksu ratsastaa Valkolan tilalla Laukaassa.

Ratsastamassa  Valkolan tilalla
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toimimme etelä-Savon maakunnan nä-

kövammaisten paikallisena edunvalvo-

jana ja tuotamme monipuolisia palve-

luja alueemme näkövammaisille ikään 

katsomatta.

Yhdistyksemme jäsenenä sinulla on 

mahdollisuus moniin näkövammaisetui-

hin:
l lehtialennuksiin, useimmat paikallis-

lehdet myöntävät näkövammaisalen-

Koskenlaskua ja luonnon 
kauneutta Ruunaalla
olimme 11.–12.8. lieksan seudulla ruu-

naalla näkövammaisten perhetapaami-

sessa, johon osallistuivat meidän perhe 

Kontiolahdelta, petrin perhe joensuusta 

ja juhon perhe pieksämäeltä.

ensimmäiseksi majoituimme kahteen 

mökkiin retkeilykeskuksessa ja vaih-

doimme kuulumisia. Sitten menimme 

luontotalolle katsomaan erästä ruu-

naan luonnosta kertovaa videota, min-

kä jälkeen seurasi viikonlopun kohokoh-

ta, koskenlasku.

Varusteita katsellessa meni oma ai-

kansa, kunnes pääsimme pakettiautolla 

ylävirralle, josta koskenlasku alkoi. olim-

me puuveneessä, koska siinä ei tarvit-

se meloa kuten kumiveneessä ja kyy-

ti on muutenkin rauhallisempi. aluksi oli 

pitkä matka järveä ennen kuin pääsim-

me ensimmäisiin koskiin. lasku ei ollut-

kaan niin pelottava kuin luulin, mutta 

oli koskissa sentään pieniä töyssyjä. Vä-

lillä oli pitkiäkin järvi- ja suvanto-osuuk-

sia. neitikoskessa saimme parhaat pärs-

keet vähän suuremmassa putouksessa. 

nuksen, joka on 2�–30 % lehden tila-

ushinnasta.
l mahdollisuus lomatukeen
l mahdollisuus saada tietoteknistä tu-

kea ja apua
l mahdollisuus tutustua ja koekäyttää 

apuvälineitä
l ilmaisia kuntosali- ja uintivuoroja
l mahdollisuus harrastaa ampumista ja 

sokkopingistä

Vaatteet hieman kastuivat, mutta haus-

kaa oli silti.

monien koskien jälkeen saavuimme 

taukopaikalle, jossa saimme erälounas-

ta. Sitten lähdimme veneellä takaisin 

luontotalolle, jossa otimme varusteet 

pois ja jatkoimme matkaa mökeille. lop-

puilta olikin vapaata yhdessäoloa: sau-

nomista, letunpaistoa ja pelaamista.

Seuraavana aamuna heräsimme jo 

varhain tekemään aamupalaa. aamu-

palan jälkeen lähdimme ulos kävelyl-

le koskien ympäristöön. eräällä nuotio-

paikalla paistoimme makkaraa. hytty-

set vähän kiusasivat, mutta sää oli erin-

omainen. Kävelimme siltaa pitkin nei-

tikosken partaalle ja otimme siellä va-

lokuvia. ihmiset temppuilivat kajakeil-

la kosken kuohuissa. retken jälkeen kä-

vimme hakemassa tavarat mökeiltä ja 

lähdimme kotiin.

Senni Hirvonen

liittymismaksu on 12 €.

haluamme tarjota toimintaa ja tukea 

myös alueemme näkövammaisille nuo-

rille ja lapsille.

tervetuloa mukaan toimintaamme!

Etelä-Savon Näkövammaiset ry
puh. (01�) 1�1 ���

gsm 0��0 1�1 ���

Sähköposti: toimisto@esn.fi

Porin Oo mun kaa! kerholaiset viettivät 

Aleksis Kiven päivää 10.10. lukien Mau-

ri Kunnaksen Seitsemää koiraveljestä ja ju-

tellen Aleksis Kivestä. Näytelmä Seitsemän 

veljestä tietysti kuului illan ohjelmaan.
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Syksyinen tervehdys Etelä-Savon Näkövammaiset ry:stä!

Aleksis Kiven päivä Porissa
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pP äivä jännitti mei-
tä ohjaajia paljon, 
sillä olimme tavan-
neet lapset vasta 

kerran aikaisemmin, ja retki metsään 
uusine olosuhteineen huolestutti hiu-
kan. Kuulemamme mukaan lapset odot-
tivat retkeä innolla, mikä lisäsi onnistu-
misen paineita entisestään!

Ensimmäisinä lähtöpaikalle saapui-
vat Roosa ja Elisa isänsä kanssa, ja myö-
hemmin tulivat viisi muuta lasta. Kaik-
ki odottivat jännittyneinä mitä oli tu-
lossa.

Nimenhuudon aikana selvisi, että 
Sonja-ohjaaja oli hävinnyt. Pohdittiin 
yhdessä hetki mitä pitäisi tehdä, ja lapset 
nokkelina keksivät pian vastauksen. Son-
jaa pitää lähteä tietysti etsimään, kuu-
lui monesta suusta. Rohkeimmat pe-
lastajat olivat tällä kertaa Katri-ohjaa-

ja ja Nico, ja pian hekin hävisivät met-
sän hämärään.

Muiden odotellessa parkkipaikalla 
Sonja palasi yksin metsästä, ja ihmet-
teli Katrin ja Nicon puuttumista. Pää-
tettiin sitten parijonossa lähteä selvit-
tämään tilannetta ja etsimään eksynyt-
tä parivaljakkoa.

Päästyämme vaikeakulkuisen ja liuk-
kaan polun alas Rainer-puun juurel-
le, selvisikin ettei kukaan oikeasti ollut 
hävinnyt! Hetken aikaa päivittelimme 
tapahtunutta, ja lopulta aloimme yh-
dessä tutkia metsää. Taisivat lapset ar-
vata meidän ohjaajien pikku vedätyk-
sen, mutta kaikki olivat leikissä täysil-
lä mukana.

Mietimme yhdessä mitä metsästä löy-
tyvää voisi käyttää hyödyksi askartelus-
sa. Ensimmäisellä kerhokerralla askarte-
limme omat kuvat, ja tarvikkeina siinä-

kin oli paljon luonnosta löytyvää mate-
riaalia. Lapset olivat todella kekseliäitä 
ja maaston tutkiminen oli kaikista haus-
kaa puuhaa. Välillä kuului puheensori-
nan lomasta kun Niko tunnusteli kes-
kittyneesti maastoa, ja nimesi löytämi-
ään asioita.

Elisa löysi jostain puoliksi syödyn 
kävyn, mikä kertoi ettemme olleet tääl-
lä ainoat eväsretkeläiset. Pikku hiljaa 
nälkä alkoi kurnia, mutta vielä olisi sa-
tu luettavana. Sen jälkeen sitten reput 
auki ja eväät esille, ja jopa tuli äkkiä li-
sää energiaa. Ari-ohjaajan Kirsi-äiti oli 
mukana avustamassa meitä kaikkia ret-
kellä, ja olipa hänellä kahviakin muka-
na. Se maistui kovasti vanhemmille, ja 
lämmitti viileässä illassa. Suuret kiitok-
set Kirsille!

Eväitten jälkeen olikin sitten leikki-
en aika, pelasimme sähköiskupeliä, ja 
siitä on ehtinyt tulla jo suosikkipelikin 
kerhossa. Tutkimme yhdessä kuusta ja 
kuunneltiin siitä kertova tarina. Suo-
men suurin kuusi näytti komealta pai-
kallaan, ja koitettiinpa sitä yhdessä kaa-

oo mun kaa! metsässä

Sonja LaPPaLainen ja aRi DUFVa

Jyväskylän Oo mun kaa! -kerhon ohjaajat päättivät pitää loka-

kuussa kerhokerran metsässä, Suomen suurimman kuusen 

siimeksessä.
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 Kerhot ovat suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille.

 Helsinki

 paikkana nuorisotalo merirasti, jaluspolku 3

 tiistaisin klo 18–20: 1�.1., �.2., �.3., 1.�. ja toukokuun ajankohta ilmoitetaan myö-

hemmin

 Joensuu

 paikkana pohjois-Karjalan näkövammaiset ry, Kauppakatu 17 B 22

 Keskiviikkoisin klo 18–20: 9.1., 13.2., 12.3., 9.�. ja 1�.�.

 Jyväskylä

 paikkana Keski-Suomen näkövammaiset ry, eeronkatu 7 B 19

 tiistaisin klo 18–20: 8.1., 12.2., 11.3., 8.�. ja 13.�.

 Oulu

 paikkana pohjois-pohjanmaan näkövammaiset ry, linnankatu 32

 tiistaisin klo 18–20: 8.1., 12.2., 11.3., 8.�. ja 13.�.

 Pori

 paikkana Satakunnan näkövammaiset ry, otavankatu � C �9

 Keskiviikkoisin klo 18–20: 9.1., 13.2., 12.3., 9.�. ja 1�.�.

 Tampere

 paikkana tampereen seudun näkövammaiset ry:n kerhohuone, 

Kuninkaankatu 8 a �

 maanantaisin klo 18–20: 7.1., �.2., 3.3., 7.�. ja �.�.

 Turku

 paikkana Varsinais-Suomen näkövammaiset ry, läntinen pitkäkatu 37

 Keskiviikkoisin klo 18–20: 9.1., 13.2., 12.3., 9.�. ja 1�.�.

 Vaasa

 paikkana Variskan koulu, Vanhan Vaasankatu 20

 torstaisin klo 1�.30–17.00: 10.1., 2�.1., 7.2., 21.2., �.3., 20.3., 10�., 2�.�., 8.�., 22.�. 

ja 29.�.

 tiedustelut: aluekoordinaattori anne Virta, (09) 7�22 ��0, anne.virta@silmatera.fi
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taa työntämällä, mutta eipä se tainnut 
hievahtaa yhtään.

Aika kului nopeasti, ja kerho alkoi lä-
hestyä loppuaan. Sitten vain kamat ka-
saan ja parijonossa takaisin lähtöpai-
kalle, ensimmäiset kyydit olivat jo pian 
valmiina lähtemään.

Pimenevässä ilmassa raikui yhteinen 
lopetuslorumme:

”Kerhossa on kiva olla, tänne tultiin 
sovinnolla, ensi kerralla uudestaan, täällä 
me taas tavataan! Hyvää kotimatkaa!”

Kirsi-avustaja oli ohjaajien kanssa 
saapunut paikalle isolla asuntoautolla. 
Auto keräsi varsinkin poikien katsei-
ta, ja odotellessamme kyytejä pois, an-
toi Kirsi kerholaisten tutustua autoon 
ihan sisältä!

Taisi olla pojille koko kerhon mie-
leenpainuvin hetki, kun saivat kiivetä 
isoon autoon sisälle ja tutkia sitä. Jes-
se-Petteri kehui autoa upeaksi, ja San-
teri oli hyvin kiinnostunut siitä. Taisi 
poika muutenkin tietää autoista hyvin 
paljon! Toiveena oli, että jos joskus pää-
sisi tuon auton kyytiin pienelle ajelulle, 
ja se onkin mahdollisesti suunnitelmis-
sa jokin kerta.

Lopulta kyydit tulivat ja alkoi tur-
vallinen kotimatka. Kaikilla taisi olla 
kiva retki, ohjaajat olivat ainakin iloi-
sia ja puheista päätellen myös kerho-
laiset nauttivat. Vaikka meinasikin vä-
lillä olla vähän viileä ilma, niin metsä-
retkemme oli onnistunut ja kaikille jäi 
varmasti hyvä mieli!

Ensi kerralla käymme sitten Jyväs-
kylän Kaupunginteatterissa katsomas-
sa näytelmän ”Mimmi lehmän seikkai-
lut”, ja ennen esitystä pääsemme kurkis-
tamaan, mitä kulissien takana tapahtuu. 
Ja jos oikein hyvä tuuri käy, saatamme 
törmätä itse Mimmi lehmäänkin!

”Kerhossa on kiva olla, tänne tultiin 
sovinnolla, ensi kerralla uudestaan, tääl-
lä me taas tavataan!” n

Iloiset kerholaiset Rainerin juurella. 
Vas.: Katri-ohjaaja, Santeri Penttinen 
12 v, Jesse-Petteri Leino  v, Elisa Pelli-
nen  v, Niko Kunelius 10 v, Roosa Pel-
linen 12 v, Sonja-ohjaaja, Nico Tikka-

koski 10 v. Edessä hymyilevät ohjaajat 
Sini ja Ari.

oo mun kaa! -kerhot keväällä 2008

Eväät maistuivat! Santeri, Katri-ohjaa-
ja, Elisa ja Roosa. a
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S illoin kun olin pieni, meillä oli tapana aloittaa jou-

luvalmistelut koko perheen voimalla hyvissä ajoin. 

Me pojat hakkasimme isän kanssa puita hellaan, kun äiti ja 

tytöt leipoivat ja paistoivat jouluruokia. Nyt aloitus tuppaa 

jäämään aina viime tinkaan. Onneksi kaverini Hertta on tu-

lossa ensi viikolla avuksi. Mutta täytyy tässä nyt vähän sii-

vota ja jotain ruokaakin saada pöytään, että on sitten Her-

tan mukava tulla.

Tuolla metsässä näin kaadettuja koivuja, ja otin talteen 

oksanrisuja, josta ajattelin laittaa sellaisen kranssin. Sel-

laisista tytöt tykkäävät. Rautalankaa oli vielä liiterissä. Sil-

lä sain oksat solmittua yhteen. Siitä ei tullut ihan pyöreä, 

enemmänkin sellainen, no, niin kuin sydämen muotoinen. 

Mutta muuten hyvä.

Tämä syömispuoli minulla tahtoo olla säilykelinjalla. Pal-

jon on nytkin tyhjiä hernekeittopurkkeja tuolla eteisen nur-

kassa. Minä olen aikamoinen nikkari. Naputtelen purkkei-

hin naulalla reikiä ja laitan kynttilän sisään, niin saan kau-

niita lyhtyjä. Täytyykin tästä lähteä liiteriin.

V oi peijooni, nyt on sormessa laastari, mutta muu-

ten lyhdyt onnistuivat hyvin. Yritin tehdä sellaisia 

kuvioita, joissa reiät ovat vieri vieressä ja muodostavat vaik-

ka poron. Poro oli kyllä vähän liian vaikea, mutta oikein hy-

viä sydämiä tuli.

Tänään on jo lauantai ja Hertta tulossa illalla. Aamulla va-

ristelin matot, mutta nyt pitää vielä jotakin purtavaa saada. 

Hernekeittopurkkeja on ruokakomerossa aika liuta – pitäisi-

Tee joulu Mortin ja Hertan kanssa

Hertta teki jouluisen pöytäkoristeen appelsiineista, nei-

likoista ja kanelitangoista. Appelsiineista tulee koristeel-

lisia, kun pistelee niihin mausteneilikoita. Osan appelsii-

neista Hertta viipaloi ja kuivasi. Kanelitangot hän solmi 

nipuksi kauniilla nauhalla. Sitten vaan sommittelemaan 

asetelma lautaselle, koriin tai vaikka kukkaruukkuun. 

Mortti ei kyllä olisi keksinyt tätä.

Joulun leivistä ja pul-

lista voi tehdä jouluisen 

muotoisia, vaikka sydä-

miä tai tähtiä.
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köhän Hertta kunnon rokasta. Ei, kyllä nyt jotain juhlavam-

paa täytyy miettiä. Leivän voisin ainakin leipoa. Se minulta 

käy. Missähän se mummon lähettämä reseptikirja on?

Junan vihellys kuului jo. Pian Hertta on täällä. Nyt täytyy 

työntää leipä uuniin ja käydä sytyttämässä lyhtyihin kyntti-

lät tuonne polun viereen. Ja sitten rientojalkaa Herttaa vas-

taan junan seisakkeelle.

A amulla, kun heräsin, kuului keittiöstä jo aikamoi-

nen kolina. Ja kaikenlaisia tuoksujakin tuprahteli – 

mausteita ja sellaista. Keittiössä oli uuni ja kahvi kuumana 

ja jauhot pöllysivät, kun Hertta käänteli piparitaikinaa. Nyt 

kyllä alkoi puuha!

Haukkasin aamupalaa väistellen keittiössä ympäriinsä 

heiluvaa Herttaa ja katsoin parhaaksi lähteä pihalle hakkaa-

maan halkoja, pois jaloista. Mennessäni huomasin, että mi-

nun solmimaani joulukranssiin oli solmittu joku punainen 

nauha. No, aika mukavaltahan se näytti sellaisenakin.

Tulikin hakatuksi melko pino! Laitoin vielä saunaan tu-

let ja lähdin töppöstelemään sisälle. Keittiössä tuoksui sa-

kean makealle. Ruskeat piparit olivat vielä pellillä ja Hertta 

oli kaivanut kassistaan jouluisia tarvikkeita: oli kanelitanko-

ja ja neilikoita purkissa ja renkaiksi leikattuja kuivattuja ap-

pelsiininkiekkoja ja jos vaikka mitä mausteita, ja alkoi som-

mitella niistä jotakin koristusta pöytään.

Sitten kun vihdoin istuttiin pöydän ääreen, ilta jo hämärtyi. 

Saunan piipusta tuprusi harmaa savu ja uunissa palava tuli 

sai posket tuntumaan lämpöisiltä. Hyvä on joulun tulla.

Tee joulu Mortin ja Hertan kanssa

Helppo pullakranssi syntyy valmiista taikinoista. Her-

tan joulupullassa on tavallista pullataikinaa ja suklaamu-

rotaikinaa päällekkäin. Näin joulupullasta tulee raidalli-

nen sekä maultaan, että ulkonäöltään.

Mitähän Hertan jou-

lupurkeista löytyy?

K
u

V
a

t:
 l

ee
n

a
 h

o
n

K
a

n
en

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 0 7 23



2�

eE pilepsia tarkoittaa aivojen sähköisen toi-
minnan hetkellistä häiriötä. Se ilmenee 
mm. tajunnan ja liikkeiden toiminnan 
häiriöinä. Suomessa on noin 5 000 epi-

lepsiaa sairastavaa alle 16-vuotiasta lasta ja vuosittain sairas-
tuu noin 800 lasta. Epilepsiaa sairastavista lapsista noin kol-
masosalla on muitakin neurologisia oireita kuten kehitys- tai 
liikuntavammaisuutta. Osalla lapsista esiintyy lisäksi lievem-
piä neurologisia oireita, kuten kömpelyyttä, oppimis-, keskit-
tymis- ja tarkkaavaisuusvaikeuksia. Suurimmalla osalla lap-
sista epilepsian syy jää tuntemattomaksi.

Epilepsiaa hoidetaan lääkityksellä ja tavoitteena on kohtauk-
settomuus. Noin puolella sairastuneista voidaan epilepsialää-
kitys lopettaa ennen aikuisikää, jos riittävän pitkään aikaan ei 
ole ollut kohtauksia. Osalla kohtaukset kuitenkin uusivat ai-
kuisiässä ja lääkitys joudutaan aloittamaan uudelleen.

Epilepsia ei vaikuta lapsen kehityskulkuun, mutta se tuo 
aina haasteensa perheen arkeen. Vanhempien huoli kohtauk-
sista sekä varovaisuus ja suojeleminen voivat tuntua lapsesta 
ahdistavilta. Lapsella voi olla huoli omasta sairaudestaan se-
kä muiden ihmisten suhtautumisesta häneen.

Päivähoidon ja koulun aloittaminen on aina muutosvaihe 
perheelle. Hyvä yhteistyö kodin, päivähoidon tai koulun vä-
lillä takaa onnistuneen kasvun. Tämä tarkoittaa avointa suh-
tautumista epilepsiaan, hyvää tiedonkulkua ja yhteisesti sovit-
tuja menettelytapoja mahdollisissa kohtaustilanteissa.

Epilepsialiitto tarjoaa perheille monipuolista toimintaa. 
Paikallisyhdistysten vanhempainryhmistä saa vertaistukea ja 
jakaa kokemuksiaan. Liitto järjestää mm. viikonloppuleirejä, 
perhekursseja, retkiä, ratsastuskerhoja ja muita lasten harras-
teryhmiä. Koulutetut tukihenkilöt antavat puhelimitse vink-
kejä ja tukea. Lisäksi Epilepsialiiton aluesihteerit ohjaavat ja 
neuvovat perheitä palveluiden piiriin.

Epilepsialiitto
l http://www.epilepsia.fi
l Epilepsialiiton jäseneksi voi liittyä joko suoraan alueyh-

distykseen tai soittamalla Epilepsialiittoon puh. (09) 350 
8230. Sähköpostitse voit ilmoittautua osoitteessa toimis-
tosihteeri@epilepsia.fi

Tietoa lapsen epilepsiasta
Lapsiperheen palveluopas
l http://www.epilepsia.fi/chapter_images/2194_perheo-

pas_taitto_06.pdf
Opas lapsen epilepsiasta
l http://www.epilepsia.fi/chapter_images/2194_Opas_lap-

sen_epilepsiasta.pdf
Epilepsiaa sairastava päiväkodissa ja koulussa
l http://www.epilepsia.fi/chapter_images/1048_206_epi-

koulu.pdf.pdf
lähde: epilepsialiitto, www.epilepsia.fi

Epilepsian ABC
Epilepsian ABC -kirja antaa perustietoa lapsuus- ja 
nuoruusajan epilepsiasta, sen oireista ja hoidosta Suo-
messa. Kirjassa käsitellään sairauden vaikutusta lap-
sen kehitykseen eri ikäkausina. Epileptikon vanhem-
mat voivat pohtia kirjaa lukiessaan omaa suhtautumis-
taan sairauteen: mm. miten kertoa sairaudesta muille 
sekä oman huolen ja pelon määrä.

Kirja soveltuu erityisesti koulujen henkilökunnalle, 
sillä lukija saa käytännön vinkkejä koulun arkeen. Kou-
lussa on päätettävä, kuinka käsitellä sairautta kouluto-
vereiden kesken epilepsiakohtauksen sattuessa. Koh-
taus voi näyttää oppilaista hyvin pelottavalta. Epilep-
tikolle on tärkeää, että koulussa tiedetään sairaudes-
ta ja kohtauksen sattuessa osataan toimia. Osalla sai-
rastuneista esiintyy epilepsian lisäksi mm. ali- ja yli-
suoriutumista tai muita neurologisia ongelmia, kuten 
tarkkaavaisuuden häiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Kir-
jasta saa eväitä epilepsian käsittelyyn.

Kai Eriksson, Ulla-Maija Seppälä, Pirkko Nie-
minen & Mirja Heikkilä (toim.): Epilepsian ABC. 
2003. PS-kustannus.

anne ViRta

lapsi ja epilepsia
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yY leensä liikkumis-
taidon ohjaus kuu-
luu osaksi kuntou-
tusohjaajan työtä. 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaan-
hoitopiirissä asia on järjestetty toisin: pal-
velu ostetaan yksityiseltä yrittäjältä, joka 
tekee työkseen vain liikkumistaidon ja 
päivittäistaitojen ohjausta. Asiakasper-
heet ovat tyytyväisiä järjestelyyn.

Liikkumistaidon ja päivittäistoimin-
tojen ohjaaja Sanna Kääriä aloitti työnsä 
Etelä-Karjalassa jo yli 20 vuotta sitten.

– Alussa kävin ohjaamassa pitkien 
matkojen päässä, mutta nykyisin alu-
eeni on lähinnä Kaakkois-Suomi. Työ-
höni kuuluu asiakkaiden ohjauksen li-
säksi runsaasti neuvontaa ja ohjausta 
lapsen kanssa työskenteleville aikuisil-
le. Samoin huolehdin siitä, että fyysinen 
ympäristö päiväkodissa ja koulussa tu-
kee mahdollisimman hyvin omatoimi-
suutta ja itsenäisyyttä.

– Meillä Etelä-Karjalassa ja Kymen-
laaksossa ohjaus alkaa varhain; toivon 

Varhain liikkeelle 
liikkumistaidossakin

Leena Honkanen

Kun on oppinut turvallisesti liik-

kumaan kodissa ja kulkemaan 

reitin kouluun, ei tarvitse jän-

nittää.

 Hyvä liikkumistaito ja päivit-

täistaitojen hallitseminen va-

pauttaa aikaa ja energiaa muil-

le asioille ja oppimiselle. Hyvin 

suunniteltu pitkäjänteinen liik-

kumistaidon ja päivittäistoimin-

tojen ohjaus antaa näkövam-

maiselle lapselle valmiudet suo-

riutua arjen perusasioista näke-

vien ikätovereidensa tavoin.
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Miki Heikkilä tutkii pitkän valkoisen 
kepin avulla kaivonkannen muotoa.
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tapaavani syntymästään asti näkövam-
maisen lapsen ja hänen vanhempansa 
siinä vaiheessa, kun lapsi on noin kahden 
vuoden ikäinen. Tässä vaiheessa harjoi-
tellaan jo monia perusvalmiuksia.

– Vanhempien ja mahdollisten avus-
tajien on hyvä tietää, että päivittäin har-
joiteltavat omatoimisuutta lisäävät tai-
dot ovat pohja myöhemmin harjoitelta-
ville asioille. Ohjauksen tärkein tavoite 
on antaa tietoa siitä, mitä asioita olisi 
kussakin ikävaiheessa hyvä harjoitella 
ja kuinka. Samalla voidaan jakaa ope-
tusvastuuta perheen ja päiväkodin kans-
sa sovitulla tavalla.

– Alkuvaiheessa on tärkeää, että perhe 
tietää, kuka minä olen ja mitkä ovat ne 
asiat, joita lapsi harjoittelee kanssani.

Taitojen opettelu  
alkaa varhain
Kuntoutusohjaaja on tärkeässä roolis-
sa heti lapsen synnyttyä. Hänen tehtä-
vänään on saada tarvittava tukiverkko 
perheen avuksi ja huolehtia siitä, että 
lapsi saa tarvittavat tukitoimet oikea-
aikaisesti.

– Saan tiedon lapsista aina kuntou-
tusohjaajan kautta, mikäli vanhemmat 
haluavat tavata minut, Sanna Kääriä 
kertoo.

– Sen jälkeen, kun perhe on saanut 
tiedon minusta ja he haluavat tavata, 
teen kotikäynnin. Kotikäynnillä tutus-
tun lapseen ja vanhempiin. Ensitiedon 
jälkeen mietimme yhdessä liikkumis-
taidon ohjauksen sisällön ja määrän se-
kä aikataulun.

– Ohjauksen tarve määrittyy lapsen 
vamman ja taitotason mukaan. Otan 
myös perheen ja mahdollisen avusta-
jan resurssit huomioon tarvetta ja ta-
voitteita asetettaessa. Tavoitteet asete-
taan yhdessä lapsen vanhempien kans-
sa. Ohjauksen maksaa pääasiassa sosi-
aalitoimi.

– Päivittäistaidot ovat pienten lasten 
kohdalla osa ohjausta. Tämän osa-alu-
een harjaannuttaminen onnistuu parhai-
ten päivittäisten toimintojen yhteydessä 
ja päävastuun harjoittelemisesta kanta-
vatkin vanhemmat kotona ja avustajat 
päiväkodissa sekä koulussa. Ohjaajana 
tuen ja annan neuvoja vanhemmille ja 
avustajille, miten jotakin yksittäistä asi-
aa kannattaa harjoitella päivittäin nor-
maalien rutiinien aikana.

Liikkumistaidon ja päivittäistoiminto-
jen ohjaaja Sanna Kääriä tekee työtä 

yksityisyrittäjänä Etelä-Karjalan ja Ky-
menlaakson sairaanhoitopiirissä. 

Tavoitteena samat  
taidot kuin näkevilläkin
Sanna Kääriä suunnittelee kunkin lap-
sen ohjauksen pitkällä aikavälillä niin, 
että kouluikään tultaessa lapsi hallitsi-
si liikkumisen ja päivittäistoimintojen 
taidot ja voisi keskittyä rauhassa kou-
lun tuomiin haasteisiin.

– Yleensä teen töitä lapsen ja per-
heen kanssa useita vuosia. Tapaan lap-
sen vuosittain ja jokaiselle vuodelle on 
asetettu omat tavoitteet. Ohjausjakson 
aikana tapaan lapsen viikoittain ja oh-
jausjakso jaetaan eripituisiin aikajak-
soihin. Ohjausjaksojen välillä lapsi har-
joittelee asioita yhdessä vanhempien ja 
avustajien kanssa.

– Vanhemmilla ja avustajilla on suu-
ri rooli lasten taitojen harjaannuttami-
sessa. Kuten nimikin jo sanoo, kyse on 
taidosta, ja taidon oppii vain harjoitte-
lemalla. Harjoittelun määrä on suoraan 
verrannollinen taitotason kehittymi-
seen. Mitä enemmän harjoitellaan, sen 
paremmat taidot lapsi saa.

– Tavoitteena on, että kouluun men-
nessä näkövammainen lapsi hallitsee 
kaikki ne perustaidot, jotka näkevillä 
ikätovereilla on. Koulussa on paljon uu-
sia ja mielenkiintoisia asioita ja lapsen on 
hyvä keskittyä koulutyöhön ilman muu-
ta ohjausta ja opetusta. Minä pyrin var-
haisella ohjauksen aloittamisella siihen, 
että taidot opitaan ennen koulun alkua. 
Mikäli lapsen elämäntilanne ei muutu, 
jatko-ohjaus toteutuu vasta kolmannel-
la tai neljännellä luokalla.

Tilat ja toiminnot haltuun
Liikkumistaidon ja päivittäistaitojen 
opettelussa tutustutaan maailmaan as-
kel askeleelta: ensin itseen, kotiin ja lä-
hipiiriin.

– Pienten lasten kanssa keskitytään 
omatoimisuuteen, oman kehon tunnis-

tamiseen ja oman kodin tilojen hahmot-
tamiseen, Sanna Kääriä kertoo.

– Mietitään mm. sitä, miten riisumi-
nen ja pukeutuminen onnistuvat, ja mi-
ten omatoimista ruokailua voidaan har-
joitella. Pukemisen ja riisumisen aika-
na harjoitellaan samalla kehon osien ni-
meämistä. Erilaisten karkeamotoristen 
taitojen harjaannuttaminen, kuten kä-
vely, juoksu, polkupyörällä ajo, hyppää-
minen, yhdellä jalalla seisominen jne. 
opettavat myös ymmärtämään omaa 
kehoa ja sen mahdollisuuksia.

– Kodissa pitää tietää, missä huonees-
sa syödään, nukutaan tai katsotaan telk-
karia. Myös pihalla nimetään asioita ja 
yritetään tunnistaa eroavaisuuksia: on-
ko pihalla nurmikkoa, hiekkaa vaiko 
asfalttia.

– Pitkän valkoisen kepin käytön har-
joittelu aloitetaan, kun lapsella on perus-
valmiudet sen käyttöön. Yleensä tarvit-
tavat perusvalmiudet ovat jo kolmivuo-
tiaalla. Silloin opitaan, miten keppiä pi-
detään kädessä, mitä sillä tuntee ja mi-
hin sitä voi käyttää. Kuulostelemme ke-
pin avulla, minkälainen ääni on nurmi-
kolla, hiekalla, vedellä, kuinka ylös kep-
pi voi kurottaa jne.

Koululaisen maailma laajenee
– Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten 
kohdalla harjoitellaan jo kepin käyttöön 
liittyviä taitoja yksityiskohtaisesti sekä 
suunnistautumista erilaisissa paikois-
sa. Tässä vaiheessa reittiohjaus on tär-
keä osa ohjausta: harjoitellaan reittejä 
koulussa, reittiä kavereiden luo tai iso-
vanhempien luo.

– Lisäksi harjoitellaan erilaisten maa-
merkkien hyväksikäyttöä ja mahdollises-
ti kartan avulla ympäristön hahmotta-
mista. Koululaisella tulisi olla jo vahvat 
perusvalmiudet, jotta ympäristön hah-
mottaminen jäljellä olevan näön ja mui-
den aistien avulla onnistuu hyvin.

– Koululaisten kohdalla liikennekas-
vatus on tärkeä osa ohjausta. Kuinka lii-
kun osana muuta liikennettä? Missä au-
tot kulkevat? Missä on kävelijöiden paik-
ka? Mitä suojatie tarkoittaa, entä ääni-
merkit liikennevaloissa? n
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l Liikkumistaito tarkoittaa kykyä liikkua itsenäisesti pai-
kasta toiseen turvallisesti ja tehokkaasti käyttäen tarvitta-
via apuvälineitä ja tekniikoita päämäärän saavuttamiseen. 
Jotta itsenäinen liikkuminen onnistuu, liikkumistaidon 
osana on myös orientaatio ja suunnistautumiskyky.

l Ohjaus sisältää eri-ikäisille eri asioita huomioiden vam-
ma-aste. Lähtökohta on aina lapsen tämänhetkinen tai-
totaso.

l Ohjauksessa huomioidaan myös vanhemmat, avustajat, 
opettajat ym. henkilöt, jotka ovat lapsen kanssa tekemi-
sissä. Perustavoite on aina rohkaista lasta tai nuorta liik-
kumaan ja tutkimaan ympäristöä sekä hankkimaan eri-
laisia kokemuksia lähiympäristöstä ja kotipiirin ulko-
puolelta aikuisen tukena.

l Ohjaus alkaa pienten lasten kanssa oman kehon hahmot-
tamisesta ja nimeämisestä. Lisäksi harjoitellaan ympäris-
tön tunnistamista eri aisteja hyväksikäyttäen. Tärkeää on 
myös oppia hahmottamaan oma asema suhteessa ympä-
rillä olevaan tilaan eli orientoitumista tilaan ja siinä ole-
viin esineisiin. Orientaation avulla lapsi oppii vähitellen 
hallitsemaan kotiympäristön niin, että hän pystyy liikku-
maan siellä sujuvasti ja turvallisesti. Kuitenkin vieraas-
sa ympäristössä hän tarvitsee aikuisen tukea ja ohjausta. 
Itsenäinen liikkuminen onnistuu vieraassa ympäristössä 
vasta usean harjoittelukerran jälkeen.

l Itsenäinen liikkuminen vaatii hyvän orientaation 
lisäksi myös suunnistautumiseen liittyviä taitoja. 
Suunnistautumisessa lapsi käyttää hyväksi erilaisia 
maamerkkejä päästäkseen haluamaansa kohteeseen 
esim. keittiöstä olohuoneeseen tai ulko-ovelta leik-
kipaikalle. Suunnistautumisen apuna voidaan käyt-
tää myös kohokarttaa.

l Liikkumistaidon tunnilla harjoitellaan myös eri-
laisten opastusotteiden käyttöä, suoja-asentoja se-
kä pitkän valkoisen kepin käyttöä. Suoja-asentojen 
tehtävänä on suojata päätä ja vartaloa mahdollisen 
törmäysten varalta. Pitkä valkoinen keppi puoles-
taan mahdollistaa turvallisen ja esteettömän liikku-
misen.

l Eri aistien harjoittaminen on yksi ohjauksen kul-
makivi. Aistien kautta tuleva tieto on havaittava / 
tunnistettava ja nimettävä. Aistimus tai ärsyke il-
man tiedollista prosessointia on ohittanut lapsen ei-
kä oppimista tapahdu. Oppimisen edellytyksenä 
on, että aikuinen osaa selittää asiat lapselle konk-
reettisesti ja selkeästi.

l Lapsi saa runsaasti erilaisia ärsykkeitä niin omas-
ta kehosta kuin sen ulkopuoleltakin. Sisäisistä är-
sykkeistä tunnetuin on eri nivelistä tuleva tie-
to siitä, missä asennossa kulloinkin olemme; pu-
humme usein asentotunnosta. Asentotunnon 
avulla lapsi tietää, onko käsi suorana vai koukus-

sa, onko ryhti hyvä vai kumara tai seisooko hän ylä- 
vai alamäessä.

l Asentotuntoon liittyy tiiviisti myös tasapainon hallinta. 
Normaali, sujuva ja joustava liikkuminen edellyttää hy-
vää tasapainoa. Hyvä tasapaino auttaa pysymään pystyssä 
esim. liukkaalla kelillä tai kun opetellaan hiihtämään tai 
luistelemaan. Asentotunnon lisäksi tasapainon hallintaan 
vaikuttaa sisäkorvassa oleva tasapainoelin. Sen tehtävänä 
on aistia pään liikkeissä tapahtuvat muutokset. Erilaiset 
liikuntaleikit kehittävät tasapainoa ja kehonhallintaa.

l Näköaistin, kuulo-, haju- ja tuntoaistin avulla lapsi saa 
tietoa ympäristöstä. Jäljellä olevan näön käyttö ja sen 
harjaannuttaminen edellyttää, että ohjaajalla on riittä-
västi tietoa lapsen toiminnallisesta näöstä ja tarvittavista 
apuvälineistä. On hyvä muistaa, että näkökyky voi muut-
tua lapsen kasvaessa.

l Kuuloaistin avulla lapsi saa tietoa kauempana olevista 
asioista ja esineitä. Hän kuulee vanhempien äänet vierei-
sestä huoneesta, ohiajavan auton äänen ja etäällä raak-
kuvan variksen. Tuntoaistin avulla sen sijaan lapsi voi 
”nähdä” lähiympäristössä olevia asioita ja esineitä. Pitkän 
valkoisen kepin käyttö edellyttää, että lapsi haluaa tutus-
tua erilaisiin esineisiin tuntoaistin avulla. Pitkän valkoi-
sen kepin välittämän tiedon havaitseminen perustuu kä-
dessä olevaan tuntoaistiin.

mitä on liikkumistaito?
Sanna kÄÄRiÄ
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Vaikuttamisen iloa!
Syyskokousviikonloppua vietettiin jäl-

leen pajulahden urheiluopistolla. pik-

kuparlamentin kokoukseen tuli itseni li-

säksi 11 näkövammaista lasta ja nuor-

ta. Keskustelu oli niin vilkasta, ettei alle-

kirjoittanut ehtinyt juuri kissaa väliin sa-

noa. tämä oli ensimmäinen kokous it-

selläni oikeasti pikkuparlamentin pu-

heenjohtajan roolissa ja voin nyt todel-

lakin todeta tehtävän olevan ihan mie-

lenkiintoinen. ainakin puheenvuoro-

jen jakaminen on minusta ihan hauskaa 

puuhaa.

Kokouksessa keskustelun aiheina oli-

vat leirisäännöt, etenkin puhelimen 

käyttö leireillä. muutaman kokoustajan 

puheista sai sellaisen käsityksen, että 

puhelimien käytöstä on tullut ongelma 

myös näkövammaisten lasten keskuu-

dessa. näkevillähän se on aina känny-

köiden yleistymisen jälkeen ollutkin kes-

kustelua aiheuttava asia. tulimme yh-

dessä siihen tulokseen, että leireillä oh-

jatun ohjelman aikana puhelimia ei käy-

tetä. puheohjelmilla varustetut känny-

kät nimittäin häiritsevät muita silloinkin, 

kun ne eivät soi vaan niillä ainostaan rä-

peltelee jotain. talks-ohjelman jatku-

va puhe on pidemmän päälle häiritse-

vä taustaääni, jos yrittää samanaikaisesti 

kunnella ohjaajan antamia ohjeita.

leirisääntöjen lisäksi keskustelim-

me tietokoneista, niiden saannista ja 

käytöstä. osalle oli sanottu, ettei Ke-

lan myöntämiä tietokoneita saisi käyt-

tää muuhun kuin koulutyöskentelemi-

seen. itse olen kuitenkin sitä mieltä, et-

tei kukaan ole missään vaiheessa kieltä-

nyt ainakaan minulta tietokoneen käyt-

töä muuhunkin. ja juuri jnK:lta tulleessa 

kyselylomakkeessakin kysyttiin, kuinka 

hyvin ja itsenäisesti oppilas osaa käyttää 

tietokoneellaan esimerkiksi e-kirjoja, in-

ternettiä ja sähköpostia. Kaksi viimeis-

tä kohtaa eivät ainakaan mielestäni liity 

koulutyöhön, joten ei hätää. eivät jyväs-

kylän näkövammaisten koulun opetta-

jat pure, vaikka tietävätkin meidän käyt-

tävän tietokoneitamme vapaa-ajan toi-

mintoihin. meidän tukijaksoporukkam-

mekin viime vuoden tukijaksolla pelasi 

suurimman osan ajasta äänipelejä.

tämän kertaisessa kokouksessa kä-

sittelimme asioita, joita suuret ja vaiku-

tusvaltaiset aikuiset halusivat meidän 

käsittelevän. toivoisin kuitenkin jatkoa 

ajatellen, että jos teillä itsellänne, ar-

voisat pikkuparlamentti-ikäiset lapso-

set ja nuoret, tulee mieleen joitain sel-

laisia asioita, joista haluaisitte puhut-

tavan, ottakaa aivan rohkeasti yhteyt-

tä allekirjoittaneeseen tai tulkaa vähin-

tään ennen kokousta nykäisemään hi-

hasta niin katsotaan, mitä asialle voi-

taisiin tehdä. eikö olisikin upeaa saada 

oikeasti vaikuttaa juuri niihin asioihin, 

joihin itse haluaa vaikuttaa? Siihen tar-

vitsemme aktiivisuutta ja ainakin edel-

lisen kokouksen perusteella sitä meis-

tä löytyy!

Yhteyden minuun saa helpoiten var-

maankin sähköpostilla, joka tulee perille 

osoitteella: ronja.oja@kolumbus.fi. muis-

takaa kaikki; meillä on mahdollisuus vai-

kuttaa.

Ronja Oja

Pöytäkirja Pikkuparlamentin 
kokouksesta 29.9.2007
Kokouksen puheenjohtaja, ronja, ava-

si kokouksen. Valittiin kokouksen sihtee-

riksi markku alahäivälä. todettiin, että 

kokouksessa on läsnä 11 henkilöä, lisäk-

si sihteeri markku alahäivälä ja kokouk-

sen avustajana antti rusi.

Kokouksen asialistan hyväksyminen
l viime kokouksen kertaaminen, ko-

koussääntöjen kirjaaminen (vuodessa 

2–� kokousta, kokouksessa vähintään 

yhdeksän (9) läsnäolijaa, puheen-

vuoroa pyydetään: ”puheenjohtaja ja 

oma nimi”
l muut viime kokouksessa esille tulleet 

asiat
l tämän kokouksen asiat: leirisäännöt ja 

tietokoneasiaa

Puhelinta koskevat leirisäännöt
puhelimen käytöstä leireillä keskustel-

tiin vilkkaasti; muutamia kannanottoja:
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l vapaa-aikana saisi käyttää puhelinta
l voisi olla taskussa ohjelmissa, mutta 

ei käyttää silloin ja puhelin on äänet-

tömänä, ei mukaan ohjelmiin
l jos puhelin on mukana, on itse myös 

vastuussa
l jos ei noudata sääntöjä koskien pu-

helinta, otetaan puhelin pois (ainakin 

joksikin aikaa)
l nukkumaan mennessä puhelimet ke-

rätään pois / otettaisiin pois vain sii-

nä tapauksessa, että siitä on ongelmia 

yöllä/ illalla
l puhutellaan henkilöä, jolle kännykkä 

tuottaa ongelmia
l asia jääköön leirin vastaavien päätök-

seen, toivotaan, että pikkuparlamen-

tin tuomat ajatukset huomioidaan

Muut leirisäännöt
Keskusteltiin leirisäännöistä:
l puututaan häiriöihin, ei liian tiukkoja 

sääntöjä
l ei karjuta, kun puhutellaan/ neuvotel-

laan
l sopiva kuri ja järjestys pitää olla
l säännöt eivät saa olla liian vaikeita, 

jotta niitä voi noudattaa
l ei olisi pakko osallistua kaikkiin toi-

mintoihin – olisi minimiraja
l kuka valvoo sitten niitä, jotka eivät 

osallistu?
l leirille tullaan leiriä varten; täten pi-

täisi osallistua – eiköhän vapaa-aikaa 

saada järjestettyä riittävästi
l lapset mukaan leirin sisällön suunnit-

teluun

Tietokoneasiaa
ongelmalliseksi koetut asiat:
l joissain lausunnoissa kielletään tieto-

koneen oma käyttö – tällainen kielto 

ei sovellu näkövammaisen tarpeisiin
l kone on kallis ja sitä pitää saada käyt-

tää kaikkeen tarpeelliseen
l hankinnoissa tulisi kuunnella parem-

min asiakkaan tarpeita; koneensaajal-

la pitäisi olla sanansa sanottavana sii-

tä, mitä ominaisuuksia koneessa on
l halutaan muutosta epäkohtien kor-

jaamiseen / mitä tahoa pikkuparla-

mentti voi lähestyä asian tiimoilta
l toivotaan näkövammaisten lasten 

tuen tukea asiaan, myös nKl:n tukea

Kokouksen päättäminen
Kokouksen kesto oli 70 minuuttia ja kes-

kustelu erittäin aktiivista ja asiallista.

Miten saan kavereita?
ensimmäinen päivä ylä-asteella oli jän-

nä. uusia ihmisiä vaikka kuinka paljon. 

Kaikki oli uutta. tietenkin pari vanhaa 

tuttua edelliseltä luokalta.

7a:laiset valuvat luokkaan, jossa on 

ensimmäinen tunti, minä muiden mu-

kana. jännittää, mutta jännitys oli ko-

vimmillaan tutustumispäivänä. opettaja 

tarkisti nimilistasta, että kaikki ovat pai-

kalla. Kirjoja jaetaan ja kurssisuunnitel-

maa käydään läpi. 7� minuuttia kuluu 

nopeasti ja on välitunti.

Välitunnilla pari tyttöä luokaltani, 

noora ja netta, tulevat juttelemaan. he 

vaikuttavat mukavilta ja huumorinta-

juisilta.

Seuraava tunti kuluu myös nopeasti. 

Sitten onkin ruokailu. istun tyhjään pöy-

tään ja katselen, tulisiko joku entisistä 

luokkakavereistani samaan pöytään. Ke-

tään ei näy, ei kuulu. Vähän ajan pääs-

tä noora ja netta tulevat ja kysyvät saa-

ko seuraani istua. Vastaan myöntävästi, 

koska minulla oli seuran puute, ja halu-

sin tutustua tyttöihin paremmin. jutte-

lemme kaikenlaista.

nykyään olemme koulussa melkein 

joka välitunnilla yhdessä ja juttelemme 

niitä näitä. Vitsailemme ja hassuttelem-

me. juttelemalla tutustuu uusiin ihmi-

siin. niin minäkin kaverini saan.

Bestikseni, elina asuu Kiimingissä. tu-

tustuimme varhaiskasvatuskerhossa, 

kun olimme 3-vuotiaita. pienenä tutus-

tuu helpommin. Vaikka välimatka onkin 

parikymmentä kilometriä, vaihdamme 

joka päivä kuulumiset. mesessä vietäm-

me muutaman tunnin päivästä, riippuu 

mitä menoja on. tekstailemme myös ai-

ka paljon.

Kaverini valitsen sen perusteella, mil-

tä he vaikuttavat. ovatko he mukavia? 

huumorintajuisia? Yleensä löytyy jotain 

yhteistä. äiti sanoo, että valitsen liian 

tarkkaan kaverini, mutta itse olen eri 

mieltä. eihän sitä nyt kaikenlaisten hil-

lujien kanssa tarvi olla kavereita vai mi-

tä? jos vain tulee toimeen, eikös se ole-

kin tärkeintä?

Raisa Kuusela

Raisa Kuusela on 13-vuotias vaikeasti heik-

konäköinen tyttö Oulusta.
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Sirkushuveja
näkövammaisten Keskusliiton nuoriso-

toimen järjestämä nuorisofoorumi ko-

koontui 13.–1�.10. Kangasalalle. Viikon-

lopun teemana oli sirkus ja sen temppu-

jen opettamisesta paikalla olleille vas-

tasi lahtelainen nuokun sirkus. ohjel-

ma alkoi jonglööritaitojen opiskelulla ja 

jatkui akrobatiaharjoituksilla. osallistu-

jat saivat ajaa yksipyöräisellä tai nelipyö-

rällä sekä pyörittää hula-hula-vanteita. 

osa harjoitteli myös diablolla taiteilua. 

lopuksi osallistujien käsissä syntyi vielä 

monta erilaista ilmapallokoiraa. muuta-

man tunnin harjoittelulla ei vielä synty-

nyt valmiita sirkustaiteilijoita, mutta sitä 

tärkeämpää olikin päästä kokeilemaan 

eri taitoja.

illan ohjelmassa nutorin näytelmässä 

etsittiin taikuri ananas a. Käärmeen ka-

donnutta pupua yleisölle jaettujen vih-

jelappujen perusteella. porkkanakol-

miottelussa testattiin osallistujien pork-

Kesäleiriä Karjaalla
Viime kesänä näkövammaisten keskus-

liiton nuorisotoimi järjesti Karjaalla ra-

seborg-opistolla 12–30-vuotiaiden nä-

kövammaisten nuorten kesäleirin, jonka 

teemana oli ytimekkäästi ”kesäleiri”. lei-

riläisiä tällä huippuhienolla leirillä oli pe-

räti 3�. parina edellisenä vuonna olem-

me kesällä leireilleet esimerkiksi musii-

kin ja muiden ilmaisutaidollisten asioi-

den parissa.

Karjaan leiri piti sisällään monipuolis-

ta ohjelmaa, johon kuului mm. liikuntaa, 

askartelua ja tarinan tekoa. illalla me lei-

riläiset itse keksimme ryhmissä vuoro-

tellen iltaohjelman. iltaohjelmissa oli 

esimerkiksi musiikki-tanssiesitys, imp-

rovisaationäytelmä, adjektiivitarina, tie-

tokilpailu ja sylileikki. Viimeisenä ilta-

na loistava ohjaajakaartimme piti meil-

le upean soun.

nuorisotoimen leireillä jo tavaksi tul-

lut päiväretki järjestettiin tällä kertaa Fis-

karssin ruukkialueelle ja raseborgin lin-

nan raunioille. Fiskarssissa saimme va-

paasti tutustua alueen kohteisiin, kuten 

lasipajaan ja korukivien hiontaan. perin-

teinen metalliseppäkin paikalta löytyi ja 

kun kysyimme jonkin esineen käyttötar-

koitusta, saimme kuulla kaiken epämää-

räisen olevan pullonkorkinavaajia.

opastettu ”kierros” Fiskarsissa tehtiin 

kahdessa osassa pienessä museotilas-

sa, jossa kaksi ruukkialueen työntekijää 

kertoi meille ruukin historiasta. Saimme 

kokeilla lukuisia välineitä, joita Fiskar-

sin ruukilla käytettiin muinoin ruuanlai-

tossa ja muissa ’kotitaloustöissä’. innok-

kaimmat (minä, minä!) pääsivät kokeile-

maan myös käsikäyttöistä mankelia.

raseborgin linnan raunioilla meitä 

viihdytti hilpeä opas, jolla oli koko ajan 

jokin oma show meneillään. rakas nuo-

risosihteerimme ei innostunut suuresti 

muutaman leiriläisen ideasta ottaa opas 

loppuleirille mukaan. ehkä jutalla on jo 
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lainakannettavia alakoululaisille
näkövammaisten Keskusliiton atk-lainaamo on saanut kuusi kannettavaa konet-

ta, joita lainataan myös alakouluikäisille. alakouluikäiset saavat kannettavia lai-

naan koulunkäynnin avuksi.

Tiedustelut

Jorma Laitinen, lainaamon hoitaja
l puhelin (09) 39�0 �030
l sähköposti: jorma.laitinen@nkl.fi
l näkövammaisten Keskusliitto ry
l pl 30, 00030 iiriS

Väitöstilaisuus Biomedicumissa
Silmätautien erikoislääkäri Sirkka-Liisa Rudangon väitöstilaisuus pidettiin 19.10. 

lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskuksessa Biomedicumissa.

Väitöskirjan aihe on ”Visualimpairment in Finnish children. prevelance, cau-

ses and morbidity of full-term and preterm children with visual impairment born 

from 1972–1989”. lasten näkövammaisuus Suomessa. esiintyvyys, syyt ja moni-

vammaisuus vuosina 1972–1989 täysaikaisena ja keskosena syntyneillä lapsilla.

meissäkin kestämistä ilman huimapäistä 

aikuista, joka kutsui meitä hauskasti vi-

suaalisesti rajoittuneiksi.

Yhteishenkeä leirillä oli luomassa pe-

rinteiset leiriolympialaiset, joiden lajit 

olivat mitä mielenkiintoisimpia. joiden-

kin lajien kohdalla pisteytysjärjestelmä 

oli ehkä hieman kyseenalainen, mutta 

voittajajoukkue kuitenkin löytyi tiukan 

kisan jälkeen.

iltaisin upean ohjelman lisäksi saim-

me nauttia niin toistemme seurasta kuin 

herkullisista eväistä. mahtavat ohjaa-

jamme paistelivat meille makkaraa, let-

tuja, vartaita, suklaabanaania... täytyy 

kyllä myöntää, että sai niitä makkaroita 

ainakin itse paistella, jos halusi. ja nope-

ammin sen makkaransa sai, jos itse pais-

toi – niin minä ainakin luulin.

leiriviikko oli upea ja kokemuksia 

täynnä. Viikon varrelta mukaan tuli tie-

tysti myös uusia kavereita. Ymmärrettä-

västi itse kukin oli viikon jälkeen hieman 

väsynyt, ainahan niin käy, kun viettää ai-

kaansa hieman arveluttavassa seuras-

sa viikon verran. Kiteytettynä leiri oli siis 

kuitenkin loistavan mahtava. Kannattaa 

tulla ensi kesänä matkaan mukaan! jos 

ei leiristä muuta jää käteen, niin ainakin 

uusia kavereita saa roppakaupalla.

Ronja Oja

kanan syönti- ja raastamisnopeuksia se-

kä jättiporkkanan alta limboamista.

Sunnuntaina oli nutorin eli valtakun-

nallisen nuorisotoimikunnan valintako-

kous. paikalla oli 20 äänioikeutettua ja 8 

pelkällä puheoikeudella varustettua. Ko-

kouksessa äänioikeus on alle 30-vuoti-

ailla alueyhdistysten jäsenillä. Kokouk-

sen puheenjohtajana toimi riikka Kan-

nisto jyväskylästä. Kokous valitsi yksimie-

lisesti Kaisu hynnisen jatkamaan nutorin 

puheenjohtajana vuoden 2008. Kaisu on 

21-vuotias musiikkipedagogiopiskelija ja 

asuu Vantaalla. nutorin varsinaisiksi jäse-

niksi vuosiksi 2008–2009 valittiin ida pe-

rälä (18v) ja tommi Kivistö (20). nutorissa 

muut jäsenet ovat ronja oja (1�) tuusu-

lasta sekä lotta lundell (1�) Kaarinasta. 

Kokouksen päätteeksi nutor esitteli nuo-

risotoimen tapahtumia vuodelle 2008. 

tapahtumat päivittyvät toimintakalente-

riin vuoden lopulla. Kalenteri on luetta-

vissa osoitteesta www.nkl.fi/nuoret.

Virikkeitä näköaistille tuttipullosta
Selkeät kuviot ja kontrastit stimuloivat heikkonäköisten vauvojen näköaistia. 

näönkäytön harjoituksia vauva voi tehdä vaikka tuttipulloa imeskellessään. mari-

mekolla on tuotteissaan raidoitettuja 200 ml:n kokoisia tuttipulloja, joita on saa-

tavana pinkkinä ja tummansinisenä. hinta n. � euroa.
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tT äysaikaisella vasta-
syntyneellä pelkäs-
tään aivot painavat 
400 grammaa. 24. 

raskausviikolla syntyvän vauvan aivot 
ovat vielä täysin sileät, poimuttumatto-
mat, ja tietoa välittävät hermoverkot ovat 
muodostumatta. Aivot kyllä poimuttu-
vat ja hermoverkot muodostuvat, mut-
ta – kohtua ei voi korvata – kuten näitä 
kolmea nuorta hoitanut lääkäri sanoi. 
Aleksi, Esko ja Tuike sokeutuivat kes-
kosen verkkokalvovaurion takia kuten 
moni 1980-luvun lopulla syntynyt.

– Synnynnäinen sokeus yhdistettynä 
pikkukeskosuuteen altistaa lapset älyllis-
ten toimintojen häiriöille. Häiriöt tule-
vat esiin arkisessa elämänhallinnassa ja 
oppimisessa, sanoo psykologi Kari Ko-
sonen, joka kehittää asiatekstien luke-
misen jäsennysmallia sokeiden pikku-
keskosena syntyneiden nuorten oppi-
miskuntoutuksen ja elämänhallinnan 

tueksi. Mallia kutsutaan Ajattelun työ-
kalupakiksi.

Mallin avulla oppija esittää tekstille 
kysymyksiä, jotka auttavat jäsentämään 
ja organisoimaan hankalalta tuntuvaa 
tekstikokonaisuutta. Kysymysten avul-
la löytyvät tekstin keskeisimmät asiat ja 
syy-seuraussuhteet.

Miten Esko 
löysi punaisen langan
– Esko oli päättänyt yläasteen jälkeisen 
lisäluokan, ja aloittanut opiskelun Ar-
lainstituutissa. Olin iloinen siitä, että 
Esko valittiin merkonomilinjalle. Se on 
ala, jonka mahdollisuudet työllistää ovat 
kaikkine rajoitteineenkin melko moni-
puoliset ja meille tutuimmat, kertoo Es-
kon isä Jukka Kivinen.

– Eskon opintoja sävyttivät kuitenkin 
vaikeudet niin sanotun punaisen langan 
löytämisessä. Ilmiö esiintyi esimerkik-
si matematiikassa sanallisissa tehtävis-

sä, missä Eskolla oli vaikeuksia hahmot-
taa, mistä voisi olla kysymys. Samaten 
ainekirjoituksessa tai muiden aineiden 
esseetyyppisissä tehtävissä Eskolla oli 
taipumus harhautua polulta sivuraiteel-
le ja juuttua lillukanvarsiin. Muuten hä-
nen edistymisensä oli kohtalaisen tyy-
dyttävää ja numerotkin aivan kelvolli-
sia. Mietimme ja olimme lukeneetkin 
sekä kuulleet asiantuntijoilta, että pu-
naisen langan säilyttämisen ongelma on 
tyypillinen juuri pikkukeskosena synty-
neille eikä välttämättä johdu niinkään 
sokeudesta.
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ajattelun työkalupakki -kokeilun ta-

voitteena on ollut kehittää käytäntö-

jä, joilla nuorten oppijoiden tiedon jä-

sentämistä voitaisiin tukea. menetel-

män ytimenä on ns. orientaatioperus-

ta, jonka avulla nuorta autetaan käsit-

telemään opeteltavia asioita siten, et-

tä niiden keskeiset merkitykset avau-

tuvat ja nuorelle muodostuu tilanne-

malli siitä todellisuudesta, johon ope-

teltavat asiat viittaavat. ”aikaisemmin 

oli vain sellainen söherö päässä. nyt 

minä osaan ajatella, nyt minulla on 

ajattelun välineet!” sanoi tuike.

ajattelun työkalut
Nyt parikymppiset Aleksi, Esko ja Tuike syntyivät alle kilon painoi-

sina pikkukeskosina ja sokeutuivat. Kaikilla heillä ilmeni aikanaan 

myös jonkinasteisia oppimisvaikeuksia, joihin apua on tuonut ”Ajat-

telun työkalupakki”.

Leena Honkanen
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Löytöretki  
ajattelun maailmaan
– Viisi vuotta sitten, marraskuussa 2002, 

Kari Kosonen tuli opettamaan minulle 

orientaatioperustan käyttöä ja siitä läh-

ti mielenkiintoinen retki ajattelun maa-

ilmaan. mallin jokapäiväisen käytön tu-

loksena olen nyt siinä vaiheessa, että kir-

joitin tänä syksynä ylioppilaskirjoituksis-

sa filosofian ja elämänkatsomustiedon.

– Filosofian kysymykset olivat mieles-

täni hyvin jäsentymättömiä, joten niis-

sä täytyi ensimmäiseksi miettiä, mikä 

on keskeistä kysymyksessä. mallin avul-

la lähdin suunnittelemaan vaikeisiin ky-

symyksiin vastausta; se auttoi vastauk-

sen kirjoittamisessa. myös kysymyksis-

tä löytyi mallin avulla helpommin kes-

keinen asia.

– jäsennysmallin avulla avustajan tar-

ve on myös loppunut miltei kokonaan, 

sillä minulla on nykyään itselläni mal-

li, miten teen tehtävät ja avustaja tun-

tuu nykyään itse suunnittelemani tavan 

vuoksi ylimääräiselle. olen käyttänyt 

mallia myös arkielämässä.

– jäsennysmalli on vahvistanut taito-

jani lukio-opiskelussa. tähän vaikuttaa 

myös nykyinen kouluni helsingin uu-

si yhteiskoulu, jota käyn neljättä vuotta. 

nykyisessä koulussa opettajat jäsentä-

vät asiat niin, että mallia on helppo käyt-

tää asioita kerratessa, opettajat lähtevät 

liikkeelle kokonaisuuksista, kuten jäsen-

nysmallikin. Saan koulussa tukea opis-

kelijana siten, että voin opiskella omal-

la tavallani ja olla sellainen kuin olen. 

näkövammastani ei myöskään ole teh-

ty numeroa. Koulumme rehtori edus-

taa orientaatioperustaa siten, että jos 

asiaa ei voi tehdä yhdellä tavalla, se voi-

daan tehdä toisella tavalla, sama pätee 

myös opettajien yksilöllisessä suhtautu-

misessa.

Tuike Merisaari

Kootaan ajattelun työkalupakki – Perustiedosta elämänhallintaan -kirja on tarkoi-

tettu lasten ja nuorten vanhemmille sekä heidän kanssaan työskenteleville, ja se 

korostaa aikuisten vastuuta lasten ja nuorten kehittymisessä ja oppimisessa. esi-

merkkiä näyttävät tämän kirjan vastuulliset isät, jotka uskaltavat avoimesti poh-

tia lasten kanssa kasvettuja vuosia ja tulevaisuutta.

nuorten oppimiskuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kari Ko-

sonen, joka tekee aiheesta myös väitöskirjaa. haastattelut ja kirjan tekstien toi-

mittamisen on tehnyt anne merisaari. Kirja on luettavissa osoitteessa: http://

www.sokeainlastentuki.com/ajattelupakki.pdf

lisätietoja: Kari Kosonen, gsm 0�� 2989 ��2, kari.kosonen@helsinki.fi

Kari Kosonen, Tuike Merisaari, Esko Ki-
vinen ja Aleksi Lindfors. Esko opiskelee 
merkonomiksi ja Aleksi pianonvirittä-
jäksi Arla-instituutissa. Tuike käy luki-

ota neljättä vuotta ja on aloittanut yli-
oppilaskirjoitukset hyvällä menestyk-
sellä, lääkäreiden mukaan ensimmäi-

senä 24-viikkoisena syntyneenä so-
keana nuorena.

– Keväällä 2005 Eskolle tarjoutui ti-
laisuus osallistua Kari Kososen tutki-
mukseen. Ja jo muutaman viikon ku-
luttua, kun hän oli aloittanut oppimis-
kuntoutuksen, alkoivat kokeet sujua en-
tistä paremmin. Esko alkoi pysyä kiin-
teämmin oleellisissa asioissa ja tämä nä-
kyi jo numeroissakin. Huomasin myös 
keskustellessani Eskon kanssa erilaisis-
ta elämän kysymyksistä ja kouluasiois-
ta, että hänen ajattelunsa oli noussut 
ikään kuin uudelle tasolle. Esko pystyi 
tarkastelemaan asioita monelta puolel-
ta ja löytämään itsekin erilaisia selityk-
siä ja ratkaisumalleja. Välillä piti mel-
kein nipistää itseään ja ihmetellä, oli-
ko se todella meidän Esko, joka puhui 
noin fiksusti.

– Eskossa tapahtunut muutos oli niin 
selvää ja nopeaa, että en ole löytänyt sil-
le mitään muuta selitystä kuin sen, että 
Kari Kososen tekemä työ ja hänen ke-
hittämänsä ajattelun työkalupakki on 
parantanut Eskon opintomenestystä ja 
ajattelun laatua. Tätä kautta sen voidaan 
jopa sanoa parantaneen Eskon elämän 
laatua. En tiedä, voiko tällaista asiaa mi-
tata ja miten se tehtäisiin, mutta aina-
kin mutu-menetelmällä tarkastellen se 
toimii hienosti.

Aleksi oppi  
jäsentämään asioita
– Yläasteella Aleksin koulunkäynti al-
koi työllistää meitä vanhempia entistä 
enemmän. Matikka ja kielet sujuivat ihan 
hyvin, mutta reaaliaineissa oli vaikeuk-
sia. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja 
oleellisen poimiminen kokonaisuuksista 
oli haastavaa; myöskään uusien asioiden 
liittäminen aikaisemmin opittuun ei ol-
lut helppoa. Tämä näkyi myös siten, et-
tä esimerkiksi esseen kirjoittaminen oli 
työlästä sekä Aleksille että tukijoukoille – 
tosin jo silloin huomattiin, että aiheeseen 

liittyvien kysymysten esittäminen aut-
toi, isä Hannu Lindfors kertoo.

– Aleksi oli käynyt säännöllisesti 
puheterapiassa, mistä oli selvää apua 
ala-asteen puolella. Vähitellen alkoi 
kuitenkin tuntua, että puheterapialla 
ei enää saavuteta oleellista edistystä; 
jo silloin mietittiin, olisiko olemassa 
jotain muuta kuntoutusta mikä aut-
taisi Aleksia. Yläasteella puheterapia 
lopetettiinkin, mutta siinä vaiheessa 
ei löydetty mitään muuta tilalle.

– Kun keväällä 2005 tapasimme 
Kari Kososen ensimmäistä kertaa, ja 
kuulimme mitä hän oli tehnyt Tuiken 
kanssa, koimme suorastaan AHAA-
elämyksen. Meistä tuntui, että tämä 
voisi olla juuri sellaista tukea ja kun-
toutusta mitä olisi tarvittu Aleksil-
le jo yläasteella. Aleksin oppimisen 
taustalla voisikin olla jotain sellaista 
mikä ei suoranaisesti liity sokeuteen 
– ja jotain sen suuntaista me olimme 
jo itsekin epäilleet. Tartuimme ilolla 
tähän uuteen mahdollisuuteen tukea 
Aleksin oppimista.

– Aleksi ja Kari ovat sittemmin ra-
kentaneet omaa systeemiään, joka aut-
taa hahmottamaan asioita sekä yhdis-
tämään niitä toisiinsa ja siten tuke-
maan oppimista. Käytännössä Aleksi 
ja Kari ovat tavanneet kahden–kolmen 
viikon välein, joko koulun tiloissa tai 
meillä kotona. Aleksi on selvästi pitä-
nyt työskentelystä Karin kanssa – ei-
kä ihme – Aleksi on oppinut jäsentä-
mään kouluun ja myös elämään liitty-
viä asioita aiempaa paremmin.

Vaikka tätä kuntoutusta olisi kai-
vattu jo vuosia sitten peruskoulun 
puolella, on siitä selvästi ollut hyötyä 
Aleksille tässäkin vaiheessa – toisen 
asteen koulutuksessa. Kaiken kaikki-
aan tämä projekti tuli kuin tilaukses-
ta Aleksille. n
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nN äiden kysymys-
ten inspiroimina 
järjestettiin vii-
me maaliskuus-

sa ”Inkluusio-seminaari – Haaveita ja 
todellisuutta”. Seminaaripaikka oli Kuo-
piossa Itä-Suomen lääninhallituksen 
maakuntasali, joka antoi upeat ja ar-
vokkaat puitteet pysähtyä tämän tär-
keän asian äärelle. Kaksipäiväiseen se-
minaariin osallistui noin 40 inkluusios-
ta kiinnostunutta henkilöä ympäri Suo-
men. Seminaari toteutettiin yhteistyös-
sä Itä-Suomen lääninhallituksen sivis-
tysosaston kanssa.

Inklusiivinen koulu tarkoittaa yh-
teistä koulua kaikille oppilaille. Samas-
sa merkityksessä puhutaan myös lähi-
kouluperiaatteesta, mikä tarkoittaa si-
tä, että kaikki lapset saavat käydä kou-

lua lähikoulussaan riippumatta heidän 
erityistarpeistaan. Lähtökohtana inklu-
siivisessa ajattelussa on ymmärrys sii-
tä, että jokainen oppilas on yksilö, jon-
ka ainutlaatuisuutta arvostetaan ja ke-
hitetään. Hyvin toimiva inklusiivinen 
koulu on hyvä koulu kaikille oppilaille. 
Inklusiivisessa ajattelussa keskeistä ei ole 
kysymys, mitä tehdään erityistä tukea 
tarvitseville oppilaille vaan siitä miten 
koulussa hyväksytään erilaisuutta ja mi-
ten koulussa kehitetään yhteisöllisyyttä. 
Tukemalla ns. erityisoppilaita yleisope-
tuksen yhteydessä saavat kaikki parem-
paa opetusta. Inklusiivisen koulun ke-
hittämisessä on kysymys koko koulun 
kehittämisestä uudenlaiseen toiminta-
kulttuuriin ja ajatteluun. Perimmäinen 
tavoite on luoda pohjaa yhteiskunnal-
liselle tasa-arvolle ja oikeudenmukai-

suudelle. Yhteiskunta, jossa erilaisuut-
ta arvostetaan ja pidetään rikkautena, 
ei synny itsestään. Yksi sitä rakentava 
ja kehittävä systeemi on inklusiivinen 
koulujärjestelmä.

Pääluennoitsijana seminaarissa oli 
englantilainen Mark Vaughan, joka on 
ollut perustamassa Englantiin vuon-
na 1982 Centre for Studies on Inclusi-
ve Education (CSIE) -organisaatiota. 
Hän on koulutukseltaan journalisti ja 
kansainvälisesti arvostettu ja tunnet-
tu inklusiivisen koulun puolestapuhu-
ja. Hän on kirjoittanut raportteja ja ar-
tikkeleita inkluusiosta ja ollut järjestä-
mässä koulutusta ja seminaareja aihees-
ta ympäri maailman.

Vaughan korosti erityisesti sitä, et-
tä inkluusio on ennen kaikkea ihmisoi-
keuskysymys. Kaikilla lapsilla on oike-
us oppia yhdessä eikä lapsia saa siirtää 
syrjään ja eristää heidän oppimisvaike-
uksiensa takia. Inklusiivisempaa kou-
lua kehitettäessä koulun rakenteisiin ja 
hallintoon on kiinnitettävä huomiota 
samoin kun on vaikutettava asenteisiin 
kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Lain-
säädännöllä luodaan puitteet inklu-
siiviselle koululle, mutta käytännön 
toimenpiteet lähtevät liikkeelle orga-
nisaatioista asiaansa uskovien ihmis-
ten toimesta. Hallinnon panostus se-
kä valtakunnallisella tasolla että kun-
tatasolla on olennaisen tärkeää. Vaug-
hanin mielestä hyvän inkluusion läh-
tökohta on aina hyvä hallinto. Inkluu-
sion kehittäminen on pitkä prosessi 
ja vaatii työtä hyvin monella tasolla. 
Inkluusio on tavoite, joka pohjautuu 
tasa-arvon ihanteisiin ja jota kohti pi-

Kalevalankoulun rehtori Merja Laini-
nen toivottaa osallistujat tervetulleek-

si seminaariin. 

kRiStiina jokinen

Yhteinen koulu 
kaikille oppilaille
Voiko lähikoulu vastata kaikkien oppilaiden opetuksellisiin tarpei-

siin? Onko meillä mahdollisuus kehittää koulujamme avoimem-

maksi kaikille oppilaille?
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täisi pyrkiä koko yhteiskunnassa. Yksit-
täinen opettaja tai koulu ei pysty muut-
tamaan systeemiä yksin vaan siihen on 
saatava mukaan hallinnon lisäksi van-
hemmat, koulua ympäröivä yhteisö ja 
oikeastaan koko yhteiskunta. Vaughan 
korosti moneen kertaan, että älä lähde 
tekemään muutosta yksin. Hän suosit-
teli mm. internet-pohjaisia foorumei-
ta ihmisille ja yhteisöille, jotka halua-
vat kehittää inklusiivista koulua ja ja-
kaa ideoita toisten kanssa.

Vaughan kertoi esimerkin Clevesin 
alakoulusta Lontoossa, jossa toteutetaan 
inklusiivisen koulun periaatetta. Koulu 
on, kuten useat koulut Englannissa, hy-
vin monikulttuurinen. Siellä puhutaan 
25 eri kieltä ja 80 %:lle oppilaista eng-
lanti on vasta toinen kieli. Koko kou-
lun henkilökunta on sitoutunut kehit-
tämistyöhön. Heitä koulutetaan jatku-
vasti ja kaikille annetaan tiedot ja taidot 
ottaa huomioon oppilaiden erityistar-
peita. Koulurakennus on jo alunperin 
suunniteltu niin, että inkluusiota voi-
daan toteuttaa siellä käytännössä. Koulu 
on jaettu neljään siipeen, jossa jokaises-
sa on oma johtaja ja moniammatillinen 
henkilökunta. Koulussa on myös pyritty 
muuttamaan kielenkäyttöä vähemmän 
syrjivään suuntaan. Oppilaiden vaike-
uksista puhutaan käsitteillä oppimisen 
ja osallistumisen esteet, joka selittää op-
pimisvaikeudet ja vammaisuuden sosi-
aalisin käsittein. Vastakohtana tälle ajat-
telulle on lääketieteellinen malli, jossa 
oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksi-
en katsotaan johtuvan lapsen vajavuuk-
sista ja vammoista.

Mark Vaughan oli hyvin vahvas-
ti inkluusion puolestapuhuja ja uskoi 
asiaansa. Hän ei kuitenkaan suhtautu-
nut erityiskouluihin täysin kielteisesti, 
vaan hän myönsi erityiskouluissa olevan 
paljon asiantuntemusta, tietoa ja taito-
ja, joka pitäisi saada kaikkien koulujen 
käyttöön. Hänen mielestään on tärkeä 
pysähtyä miettimään, mitkä ovat ne sys-

Luennoitsija Mark Vaughan ja yleisö 
keskustelevat intensiivisesti. 

teemit ja toimintamallit, jotka erottavat 
lapsia toisistaan. Koulumaailmassa on 
paljon vanhoja rakenteita, itsestäänsel-
vyyksiä ja eturistiriitoja, jotka ovat muu-
toksen esteinä.

Toisena luennoitsijana oli Kehitys-
vammaliiton Tutkimus- ja kehittämis-
yksikön johtaja Heikki Seppälä. Hä-
nen mukaansa koko yhteiskunta tar-
vitsee inklusiivista koulua, koska se te-
kee erilaisista oppijoista parempia työn-
tekijöitä kuin nykyinen koulu ja tukee 
kaikkien lasten sosiaalisuutta ja yhteis-
toiminnallisia taitoja. Hänen mukaan-
sa inklusiivisen koulun kehittämisessä 
kysymys on hyvin pitkälle siitä, uskalle-
taanko uskoa erilaisen oppijan kykyyn 
oppia ja kehittyä, uskalletaanko uskoa 
luokan muiden oppilaiden kykyihin ke-
hittyä ja uskaltavatko opettajat uskoa 
omaan itseensä ja omiin kykyihinsä ja 
voimavaroihinsa kehittyä.

Inkluusiosta keskustelu ei ole vain 
keskustelua erityisopetuksen ja yleis-
opetuksen välisestä suhteesta vaan kes-
kustelu pitäisi koskea koko koulusys-
teemiä. Keskustelua tulisi olla laajasti 
ja siihen pitäisi osallistua monet tahot. 
Kaikkien näkemykset ja mielipiteet ovat 
tärkeitä ja muutosvastarintakin hyväk-
syä. Keskustelu lasten ja nuorten sekä 

heidän vanhempiensa kanssa on tärke-
ää. Jo koulunsa lopettaneiden nuorten 
kokemukset ja mielipiteet pitäisi saada 
esille; mitä he ovat koulussa oppineet ja 
millaisia valmiuksia koulussa on saatu. 
Keskustelun ei pitäisi olla vain keskus-
telua erityisopetuksesta, vaan kohteena 
se, miten lasten ja nuorten osallisuutta 
tuetaan ja mikä on hyvää opetusta kai-
kille lapsille.

Seminaari antoi paljon ajateltavaa. 
Luennoitsijat haastoivat osallistujat poh-
timaan asiaa monesta näkökulmasta. 
Omat ajatukset ja asenteet saivat pöl-
lyytystä. Asenteita ei kuitenkaan muu-
teta nopeasti eikä väkisin. Muutos kou-
lusysteemissä on mahdollista, jos sille 
annetaan aikaa ja resursseja. Muutok-
sen mahdollisuuteen täytyy ensin uskoa, 
kuten Seppälä esityksessään sanoi. n

Lisätietoa
l Booth, T. & Ainscow, M. 2005. 

Koulu ja inkluusio – työkirja osal-
listavan opetuksen järjestämisek-
si. Toim. Kokko, L. & Pietiläinen E. 
Kehitysvammaliiton julkaisu.

l Koulu ja inkluusio -työkirjassa an-
netaan selkeitä ja käytännönlähei-
siä välineitä koulun kehittämistyö-
hön. Se antaa mallin inklusiivisen 
koulun kehittämistyöstä, sen suun-
nittelusta ja valmistelusta sekä pro-
sessin käynnistämisestä.

l Centre for Studies on Inclusi-
ve Education (CSIE) verkkosivut: 
http://inclusion.uwe.ac.uk/csie

Koulutustilaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi Yhessä KuoSis-

sa -hanke, jossa ovat mukana ahmon koulu Siilinjärveltä, Kalevalan koulu ja 

mäntykankaan koulu Kuopiosta. ahmon koulu on yläkoulu, Kalevalankoulu 

yhtenäiskoulu ja mäntykankaan koulu on perusopetusta antava valtion eri-

tyiskoulu. Yhessä Kuosissa -projekti on opetushallituksen rahoittama seutu-

kunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää inklusiivista koulua, osal-

listavaa opetusta ja koulua oppimisympäristönä.
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Tero
Jyväskylään kymppiluokalle tuleminen 
oli mielestäni erittäin hyvä valinta. Täällä 
voin miettiä ammatinvalintaani, ja aina 
on hyvä oppia uutta ja parantaa vanho-
ja taitoja. En tiedä tarkkaa päämäärääni, 
mutta taiteelliset alat ovat hyvin vahva 
alueeni. Ehkä myös lukio, jonka pois-
tin vaihtoehdoista, voisi olla kuitenkin 
yksi mahdollisuus. Aika näyttää, mitä 
kymppiluokka tuo tullessaan.

Kymppiluokalla opiskelemme nii-
tä aiheita, mitä on yläasteella opiskel-
tu, esimerkiksi matikassa oppilaalla on 
kirja, joka soveltuu hänelle parhaiten. 
Kymppiluokalla voi myös korottaa nu-
meroita. Minä itse yritän kehittää eng-
lannin taitoani.

Koulupäivät ovat aika pitkiä, mutta 
toki täällä on vapaa-aikaakin. Sitä voi 
viettää Väkitorpassa eli vapaa-ajan ti-
loissa haluamallaan tavalla, mutta täällä 
on myös runsaasti kerhotoimintaa, jo-
ten aika ei varmasti tule pitkäksi. Joskus 
voimme myös lähteä kaupungille esi-
merkiksi ostoksille tai jonnekin muu-
alle, minne päätämme lähteä.

Kerhotoimintaa on monenlaista: puu-
työkerho, liikuntakerho ja bändikerho. 
Osallistun liikuntakerhoon. Siellä pela-
taan maalipalloa ja sählyä. Kerhossa pe-
laaminen on hauskaa, koska kaikki pe-
laajat ovat tasavertaisia.

Kymppiluokalle tuleminen kannat-
taa.

Tuukka
Olen Tuukka Hellberg, 15-vuotias opis-
kelija Humppilasta. Opiskelen tällä het-
kellä Jyväskylässä kymppiluokkaa. Tu-
lin kymppiluokalle, koska halusin nos-
taa joidenkin aineiden numeroita. Py-
rin pääsemään tavoitteisiini.

Aloitin opiskelun 14. elokuuta. Nyt 
olen ollut tässä koulussa noin yhdeksän 
viikkoa. Pidän tästä koulusta, vaikka vä-
lillä löytyy parannettavia alueita, mut-
ta mikään koulu ei voi olla täydellinen. 
Luokallamme on seitsemän poikaa (Seit-
semän veljestä). Minusta saamme tar-
peeksi läksyä.

Minä pidän/olen kiinnostunut hyvis-
tä kirjoista. Pidän erityisesti fantasiakir-
joista (Nimetyt, Pimeä, Tripodien aika). 
Muitakin hyviä kirjoja on olemassa. Esi-
merkiksi Dan Brownin Enkelit ja demo-
nit ja Da Vinci -koodi, tai Taavi Soinin-
vaaran Ebola-Helsinki ja Ilkka Remek-
sen Ikiyö. Kuuntelen myös mielelläni 
Harry Potter -kirjoja.

Pidän myös metalli-musiikista. 
Lempi bändejäni ovat: Sonata Arcti-
ca, Stratovarius ja Dragon Force. Olen 
kiinnostunut myös Espanjan liigan jal-

kapallosta eli La-liigasta. Lempi pelaa-
jiani siellä ovat: Leonel Messi, Ronal-
dinho ja Samuel Eto’o. Suosikki jouk-
kueeni on katalonialais-seura FC Bar-
celona.

Eetu
Minun nimeni on Eetu. Olen 16 vuot-
ta. Kotipaikkani on Joensuu. Harrastan 
rumpujen soittoa ja vapaa ajalla tieto-
konepelien pelaamista. Tykkään myös 
kuunnella raskasta musiikkia ja katsel-
la elokuvia. Olen liikunta- ja näkövam-
mainen. Minulla on jalkatuet, ja pystyn 
kävelemään niillä aika normaalisti. Leik-
kausten ansiosta pystyn nyt liikkumaan 
paremmin itsenäisesti.

Opiskelussa käytän lukutelevisio-
ta ja suurennuslaseja tarpeen mukaan. 
Vasemmalla silmällä en näe lähes mi-
tään, oikealla näen omasta mielestäni 
aika hyvin.

Tulin 10. luokalle siksi, koska en tien-
nyt, mitä alaa lähtisin opiskelemaan. Sa-
malla kun mietin ammattia, voin yrit-
tää korottaa joitakin numeroita. Jyväs-
kylässä on ollut kivaa opiskella, koska 
on hyvät luokkakaverit.

”tähtiä kuin otavassa,
poikia on…”
Kymppiluokalla opiskelee tänä 

lukuvuonna ”Seitsemän veljestä” 

Kun näin sopivasti on sattunut 

käymään, olemme perehtyneet 

alkusyksyn aikana Aleksis Kiven 

kirjaan ”Seitsemän veljestä”, ja 

aloittaneet käsityöprojektin seit-

semään veljekseen liittyen.
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tekniska museet on ruotsin suurin tek-

niikan museo, joka sijaitsee tukholmas-

sa, kävelymatkan päässä Värtänin laiva-

terminaalista. museo on suunnattu lap-

sille, ja sen 10 000 neliöön mahtuu mo-

nenlaista tekemistä ja kokeilemista nä-

kövammaisille lapsille. näyttelyiden li-

säksi museosta löytyy tiedepuisto tek-

norama, jossa on mahdollista itse ko-

keilla ja tehdä kaikenlaista tieteisiin liit-

tyviä asioita. tekniska museet on loista-

va paikka viettää päivä tukholmassa. li-

säksi jännitystä retkeen tuo tietysti lai-

vamatka, jonka yhteydessä voi perheen 

kanssa rentoutua ja viettää pienen hen-

gähdystauon arjen rutiineista.
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Frankfurtissa 7.–9.�.2008 järjestetään 

heikkonäköisten ja sokeiden apuväli-

neitä esittelevät kansainväliset Sight Ci-

ty -messut. apuvälineteknologian uu-

tuudet ovat edustettuna noin 90 näyt-

teilleasettajan osastoilla. lähde mukaan 

hakemaan uusia ideoita! matka on oma-

kustanteinen, arvioitu hinta max 300–

�00 € /henkilö. hinta sisältää lennot hel-

sinki–Frankfurt–helsinki, kaksi messu-

päivää sekä yöpymisen Frankfurt Shera-

ton airport -hotellissa kahden hengen 

huoneessa.

Alustava matkaohjelma

l lähtö keskiviikkona 7.�.08 klo 9.0� 

helsinki-Vantaan lentoasemalta (luft-

hansan reittilento)
l Saapuminen 10.3� Frankfurtiin

Tuoksuva joulumerkki
tänä jouluna piparintuoksua voi lähet-

tää postimerkin matkassa. piparin kuvaa 

raaputtamalla tai koskettamalla mer-

kin lakkapinnan alla olevasta tuoksu-

kapselista tulvahtaa tuttu joulun tuok-

su. tuoksumerkkejä on julkaistu muual-

lakin maailmassa, esimerkiksi Sveitsissä 

ilmestyi muutamia vuosia sitten suklaal-

ta tuoksuva merkki. Viimeinen 0,�� eu-

ron merkillä kulkevien korttien postitus-

päivä on 1�.12. 

Lähde tutustumaan näkövammaisten uusiin apuvälineisiin 
Sight City -messuille Saksaan toukokuussa 2008

l messualue avoinna molempina päivi-

nä klo 10–18. hotelli ja messualue si-

jaitsevat lentokentällä.
l paluulento to 8.� klo 18.30 Frankfur-

tista.
l Saapuminen helsinki-Vantaalle 21.��.

jos olet kiinnostunut lähtemään Sight 

City-tapahtumaan, otathan yhteyt-

tä 31.12.2007 mennessä: juha ja nina 

halme, puh. 0�0 728 0970.

Retki Tekniska Museet’iin  
näkövammaisten lasten perheille 31.1–2.2.2008

Alustava matkaohjelma

lähtö helsingistä laivalla torstai-ilta-

na. perjantaiaamuna saapuminen tuk-

holmaan, josta kävellen/taksilla/bussil-

la tekniikan museoon (n. 2� min). pa-

luu laivalle kävellen/taksilla/bussilla il-

tapäivällä.

matkan yksityiskohdat tarkentuvat 

myöhemmin, matka tulee kuitenkin ole-

maan omakustanteinen ilman lasten-

hoitajia.

mikäli olet kiinnostunut lähtemään 

mukaan retkelle, niin ilmoittaudu 

21.12.2007 mennessä. lisätiedot ja il-

moittautumiset (hintatiedusteluineen) 

juha ja nina halme, puh. 0�0 728 0970.

Jaakko
Olen jyväskyläläinen. Vaikka voisin käy-
dä koulua kotoa käsin päivittäin, asun 
oppilaskodin yksiössä, koska silloin voin 
harjoitella yksin asumista. Tulin JNK:
lle, kun oli sellainen tilanne, että en olisi 
päässyt mihinkään kaupungissa oleviin 
koulutuspaikkoihin ja tämän lv:n aikana 
yritän saada selville JNK:n avustuksella, 
mille alalle yrittäisin tai menisin.

Reima
Olen Reima Savolainen. Käyn kymme-
nettä luokkaa. Tulin kympille kahden 
asian takia. Ensimmäinen on se, että 
saisin harjoitella itsenäisen elämän tai-
toja ja toinen on se, että saisin harjoi-
tella lukio-opiskelua. Mietin myös data-
nomiopiskelun mahdollisuutta Arlains-
tituutissa omalta kannaltani.

Osallistun Voionmaan lukion toisel-
le opintojaksolle saadakseni käsityksen, 
millaista opiskelu lukiossa on. Otin ko-
keiluun kaksi kurssia, lyhyen matema-
tiikan ensimmäisen kurssin ja äidinkie-
len ensimmäisen kurssin.

Mikko
Minä olen Mikko Halijoki ja olen 17 
vuotta vanha. Olen heikkonäköinen. 
Minä tulin Jyväskylän näkövammais-
ten kouluun seiskan kevätlukukaudel-
le ja olen tällä hetkellä JNK:ssa kymppi-
luokalla. Minä olen tykännyt olla tässä 
koulussa. Olen oppinut hyödyllisiä elä-
mäntaitoja ja saanut loistavia kavereita. 
Kympin jälkeen aion ehkä hakea jatko-
opiskelupaikkaa Arla-instituutista. Mi-
nusta välivuotta ei kannata pitää, kos-
ka tykkään oppia uusia asioita ja kaik-
kea uutta sekä tutustua uusin ihmisiin. 
Olen huolehtivainen, puhelias, reipas, 
mukava, rehellinen ja muutenkin mu-
kava heppu. Tykkään kuunnella suoma-
laista musiikkia ja olla kavereiden kans-
sa, Vähemmän mieluisia hommia ovat 
tiskaaminen ja siivoaminen, mutta ne-
kin hoituvat.

Eemeli ei työharjoittelun ja muiden kii-
reiden vuoksi ehtinyt laatia itsestään esit-
telyä. Mutta hän on nyt tämän tarinan 
”hännänhuippu”, kuten Jukolassa.

”Siinä onpi velisarja
Jalo niin kuin sonnikarja,
Voimalla seitsemän miehen.”
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Arvoisat lukijamme!

Tervetuloa erikoisvuoristorataamme, jon-

ka matkan aikana pääsette tutustumaan 

itsenäisen elämyspuistovaelluksen alkei-

siin, kun silmät toimivat vajaalla teholla 

taikka ei ollenkaan. Jaa, mutta eikö siinä 

sitten se näkevä silmäpari, olekaan vält-

tämätön niiden vajaatehoisten rinnalla? 

Ja eihän tällaisia elämyspuistovaeltajia, 

taideta niihin laitteisiin päästää? No ot-

takaahan mukava asento, niin pääsem-

me matkaan!

Kun vajaatehosilmäinen suunnittelee 

itsenäistä elämyspuistovaellustaan, on ai-

na hyvä, käydä esim. osoitteessa www.lin-

nanmaki.fi tai www.sarkanniemi.fi, riippu-

en tietenkin, missä vaellus aiotaan suorit-

taa. Sieltä, voi kätevästi luntata, mitä veh-

keitä ja muuta toimintaa, juuri se elämys-

puisto sisältää. Ja jos on jo lapsesta saak-

ka oppinut tunnistamaan eri ajolaitteet, 

moottorinsa äänen perusteella, helpottaa 

sekin liikkumista oleellisesti.

Elämyspuistoa kohti, suunnistetaan ai-

na heti kello yhdeksitoista arkiaamupäi-

vänä, joko liikkumistaidonohjaajan opet-

tamaa reittiä taikka sillä kuljetuspalvelul-

la, joka luonnollisesti, haluaa tietää elä-

myspuiston tarkan katuosoitteen. Helle-

sään sattuessa vesipullo on välttämätön 

varustus, johon saa tarvittaessa täyden-

nystä minkä tahansa kahvilan keittiöstä. 

Samoin on luonnollisesti välttämätön au-

rinkovoide ja talvella tietenkin sen vuo-

denajan mukainen varustus.

Itsenäinen elämyspuistovaeltaja, ostaa 

ensitöikseen aina rannekkeen tai elämysa-

vaimen, varmistaakseen, että saa kieppua 

samassa laitteessa useita kertoja peräk-

käin. Huomioiden kuitenkin mahdolliset 

rajoitukset, joita esim. silmänpainetauti, 

voi asettaa tiedetyntyyppisissä laitteis-

sa käymiselle.

No niin, alkumuodollisuudet on suo-

ritettu ja kokemaan tornadon kobraksi 

kutsuttua kaksoissilmukkaa. Vaan mitä 

kummaa! Kun kolme elämyspuistovael-

tajaa asettuu istumaan Kieputtimen pit-

kän penkkirivin oikeaan laitaan, laite-

kuski, tarjoaakin kyynärpäätä ja opastaa 

paikoille uloskäynnin kautta, jonka syytä 

vaeltajat eivät vielä ymmärrä. Kierros on 

päättymässä, kun jo seisoo toinen työnte-

kijä vierellämme ja tiedustelee, että halu-

ammeko mennä heti perään uudestaan. 

Kun vastaus on myönteinen, hän antaa 

merkin kollegalleen, joka kuuluttaa mik-

rofoniin, että uloskäynti tällä kertaa poik-

keuksellisesti vasemmalta puolelta, eli si-

säänkäynnin kautta. Toinen selittää meil-

le, että on helpompi, antaa meidän men-

nä monta kertaa peräkkäin. Kyllästytty-

ämme tähän kieputukseen, peput nouse-

vat penkistä ja kaikki menevät taas ulos 

oikealta puolelta.

Ja kuinka ollakaan, saattaa käydä niin-

kin, että tulee jonkun laitteen koneenkäyt-

täjän kanssa juttua siitä, että mitkä lait-

teet ovat sitten ATK ja mitkä taas käsin 

ohjattavia. Nyt on selvinnyt, että Linnan-

mäen laitteista esim. Kieppi on niin ATK-

ohjattava, että kun sen käynnistää, se te-

kee juuri sen kierroksen, johon kaikki ovat 

tottuneet ja lopettaa itsestään. Musteka-

la taas, on täysin käsin ohjattava, kun se 

jo on niin iäkäs laitos ja vanhan kunnon 

vuoristoradan jarrumiehet taas ovat sitä 

mieltä, että ei sokea jarrumies tarvitsisi 

mitään varoitussummereita, jotka varoit-

taisivat alamäen lähestymisestä, onhan 

rata, verraten yksinkertainen!

Näin sitä sitten edetäänkin laitteelta 

toiselle, välillä löytäen ne välittömästi, 

toisinaan taas hieman harhaillen ja apua 

pyytäen, mutta eihän elämyspuistovaelta-

jalla kiirettä saa olla, kunhan on varannut 

huvipuistovaellukselleen ihan koko päi-

vän, eli voidaan olla paikalla vaikka kel-

lo 22 sulkemiseen saakka.

Kas kummaa, tuleekin kuulutus, että 

sulkemiseen aikaa 15 minuuttia ja pian, 

järjestysmies, tulee kyselemään, että ha-

luaako apua sieltä viidakkorummun te-

rassilta portille.

No niin, kotiin sitä saavuttiin onnis-

tuneen vaelluksen jälkeen ja kun kerran 

näin hyvin menee, sen voi halutessaan 

suorittaa uudelleen. n

Matin joulupakina
Elämyspuistovaelluksen alkeisopas

Suunnittelu Stefan Tuovinen, Pasi Pumperi, Matti Hokkanen – Käsikirjoitus Matti Hokkanen

38

h
el

in
ä

 h
ir

n

S i l m ä t e r ä  l  4  l  2 0 0 7



sS okeain lasten Tuki ry 
järjestää kylpyläpäi-
viä ja lomia ympä-
ri vuoden. Mukaan 

lomille ovat tervetulleita 12-vuotiaat ja 
nuoremmat näkövammaiset lapset per-
heineen, monivammaisten lasten koh-
dalla ikähaitari joustaa.

Vuoden 2007 aikana on lomatoimin-
taan osallistunut yli 40 perhettä. Kesäl-
lä 2007 uutena lomana toteutui matka 
Muumimaailmaan. Riemua riitti, Muu-
mimaailmaa on hyvä kohde lapsiperheil-
le. Näkövammaiset ja liikuntavammai-
set lapset on siellä erinomaisesti huomi-
oitu ja saaressa liikkuminen on helppoa 
myös pyörätuolilla tai rattailla.

Tulevan vuoden lomia
Vuoden 2008 toimintasuunnitelma on 
vielä alustava, hallitus vahvistaa toimin-
tasuunnitelman myöhemmin. Perusrun-
ko toteutuu edellisvuosien tapaan. Kyl-
pylälomat jatkuvat varmasti eri puolil-
la Suomea. Kevään suunnitelmissa on 
kaksi laskettelulomaa ja ratsastusloma. 
Päivä Tukholmassa risteily on meidän 
vanhin lomamme, joka on säilyttänyt 
suosionsa perheiden keskuudessa. La-
pin talviloma on ensi keväänä erämaa-
loma Karesuvannon maisemissa. Kesä-
kuussa on purjehdusloma Turun saaris-
tossa. Ja heinäkuussa on Muumimaail-
maloma. Kesällä on luontolomia Ruu-
naalla ja Ilomantsissa, täyshoitolaloma 
Nötön saarella ja lomamatkat Kööpen-
haminaan ja Legolandiin sekä Visbyn 

loma. Syyskuulle on suunnitteilla vuo-
den tauon jälkeen ruskaretki Lappiin ja 
Jämijärven seikkailuloma monivammai-
sille lapsiperheille. Meidän kauttamme 
perheet voivat hakeutua myös omatoi-
milomille. Hyvä vaihtoehto on Linda-
bella, Tammelassa. Vaikeavammainen 
erityislapsi viettää aktiivilomaa Linda-
bellassa ja perhe majoittuu lähelle Hyk-
kilän huvilaan.

Lomilla on mukana kaksi perhettä 
kerrallaan ja tarvittava henkilökunta. 
Sokeain lasten Tuki kustantaa koko per-

Sokeain lasten tuella ja Sokeain lasten tukisäätiöllä on yhteinen alku. Sokeain 

lasten tuki ry on perustettu 19�9 helsingin suomenkielisessä sokeainkoulussa. 

Vuodesta 2000 yhdistys on järjestänyt ympärivuotista lomatoimintaa perheille. 

Sokeain lasten tukisäätiö on perustettu 2001. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan 

säätiön vuosittaisella toiminta-avustuksella. Sokeain lasten tukisäätiön hallitus 

myöntää apurahoja, toiminta-avustuksia ja stipendejä. esittelijänä toimii asia-

mies Jyrki Immonen.

Lomat ja kylpyläpäivät

l toiminnanjohtaja

 Rilla Aura-Korpi, pitkäniityntie 12, 21270 nousiainen, gsm 0�0 �21 1�93
l info@sokeainlastentuki.com
l www.sokeainlastentuki.com

Avustukset ja apurahat

l Säätiön asiamies

 jyrki immonen, punakiventie 9 as 1�1, 00980 helsinki, (09) 321 �132
l sok.laptuki@kolumbus.fi

Käenlaulu kuulostaa…punaiselta -dvd, joko lapsenne koulu on hankkinut dvd:n? 

tämä dvd herättää myönteisellä tavalla keskustelua erilaisuudesta, suvaitsevai-

suudesta ja yhdessä tekemisestä. Yhteisön luovuus on erilaisuuden arvostamista.

Sokeain lasten tuen uutisia
heen loman matkoineen ja täyshoitoi-
neen. Lomalle pääsee kaikki halukkaat 
riippumatta perheen taloudellisesta ti-
lanteesta. Lomalle voi hakea ympäri vuo-
den vapaa-muotoisella kirjeellä. Ensiker-
talaiset perheet ovat etusijalla. Kylpylä-
päivässä mukana olleilla on mahdolli-
suus hakea pidemmälle lomalle. Otta-
kaa rohkeasti yhteyttä. Jos ette mahdu 
ensi kesän lomille, niin viimeistään seu-
raavana vuonna on teidän aika.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja iloa ja 
voimaa Uuteen Vuoteen! n
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turussa uusi kuntou-
tusohjaajan sijainen

�0

näkövammaiset monivammaiset lapset viettivät 

syyskuun lopulla erilaista koulupäivää liikuntaa Kai-

kille lapsille -hankkeen yhteistyöverkoston järjestä-

mässä tapahtumassa. erilainen koulupäivätapahtu-

ma suunnattiin tänä vuonna näkövammaisille moni-

vammaisille lapsille. helsingissä iiris-keskuksessa jär-

jestettyyn tapahtumaan osallistui 1� lasta avustaji-

neen. – avustaja on kaikkein tärkein tekijä monivam-

maisen lapsen liikkumisessa, sanoo ohjelman suun-

nitteluun osallistunut näkövammaisten Keskusliiton 

liikunnan suunnittelija Tuomas Törrönen.

liikuntapainotteisessa päivässä myös vanhemmat 

ja opettajat saivat uusia eväitä liikkumiseen kotona ja 

koulussa. Kahdeksanvuotias Miia Hiltunen ihastui il-

mapallojen pompotteluun. – tavallinen pallo pomp-

pii miialle liian nopeasti, kun hyvän näön alue on 

puolitoista metriä, mutta ilmapallo kankaisessa suo-

japussissa pomppii sopivalla vauhdilla, äiti Sini Hiltu-
nen kertoi.

tarjolla oli myös puhallustikka, heittorasti, pöytä-

pelejä, judoa ja vatsalautailua. Vatsalaudalla liikkumi-

nen sopii erityisesti lapsille, joille jalkojen päällä olo 

ottaa voimille.

Koulupäivään osallistunut espoolaisen järvenpe-

rän koulun erityisopettaja Reija Mäkipää kertoi, et-

tä he liikkuvat oppilaiden kanssa koulussa päivit-

täin. erilaisen koulupäivän leikit olivat hauskoja ja nii-

tä mäkipää haluaa jatkossa soveltaa kaikille oppilaille 

sopivaksi ryhmätoiminnaksi.

Emmi Oksanen

turussa tYKS:in kuntoutusohjaaja Pirjo Rinteen si-

jaisena toimii Maarit Mäkelä elokuun 2008 lop-

puun asti. hänen yhteystietonsa ovat:

Kuntoutusohjaaja maarit mäkelä

tYKS / näköpoliklinikka

puhelin (02) 313 1��3, 0�0 �93 �02�

maarit.makela@tyks.fi

avustaja mahdollistaa liikkumisen
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Sopeutumisvalmennuskurssit 
keväällä 2008

Tammikuu

l mitä perusopetuksen 7–9-luokat tuovat tullessaan? (221�9) 7.–9.1. jnK

 heikkonäköisten �.-luokkalaisten omaiset
l monivammaiset leikki-ikäiset lapset (21�81) 7.–11.1. iiriS

 2–�-vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen
l Vauvakurssi (21�72) 21.–2�.1. iiriS

 alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset perheineen
l nCl talvipäivät 2�.–27.1. iiriS
l mitä perusopetuksen 7–9-luokat tuovat tullessan? (22133) 28.–30.1. jnK

 Sokeat ja heikkonäköiset �.-luokkalaisten omaiset

Helmikuu

l eskarikurssi (21�77) �.–8.2. iiriS

 �–�-vuotiaat monivammaiset lapset perheineen
l mitä perusopetuksen 7–9.-luokat tuovat tullessaan? (2213�) 18.–20.2. jnK

 heikkonäköisten �.-luokkalaisten omaiset
l eskarikurssi (21�79) 18.–22.2. iiriS

 �–�-vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen

Maaliskuu

l mitä 3. luokka tuo tullessaan? (2213�) 3.–�.3. iiriS

 Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten 2.-luokkalaisten vanhemmat
l heikkonäköiset leikki-ikäiset lapset (21�8�) 3.–7.3. iiriS

 2–�-vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen
l jnCl-tautia sairastavat �–9-v. lapset 10.–1�.3. (Yksilöllisillä päätöksillä) iiriS
l taaperokurssi (21�91) 31.3.–�.�. iiriS

 1–3-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset perheineen

Huhtikuu

l mitä 3. luokka tuo tullessaan? (22170) 7.–9.�. jnK

 heikkonäköisten 2.-luokkalaisten vanhemmat
l minä itte (2192�) 1�.–18.�. iiriS

 2–�-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset perheineen
l Vauvakurssi (21�7�) 21.–2�.�. iiriS

 alle 2-vuotiaat monivammaiset lapset perheineen
l Koulu alkaa (18��7) 28.–30.�. jnK

 Koulunsa syksyllä 2008 aloittavien sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten las-

ten omaiset

hakeutuminen kursseille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssin 

kustantaa Kela (kurssinumero suluissa), terveydenhuolto tai sosiaalitoimi.

Kurssipaikkalyhenteet

jnK  jyväskylän näkövammaisten koulu, jyväskylä

iiriS Kuntoutus-iiris, helsinki

Tiedustelut
l Olga Komkov (09) 39�0 ��31

hei ! olen aloittanut lasten aluesihteerin 

sijaisena tays:in piirissä syyskuun alussa. 

minä toimin Elina Kiviojan hoitovapaan 

sijaisena ensi vuoden marraskuun puo-

leen väliin. olen koulutukseltani sosio-

nomi (amK) ja suuntautumisena minul-

la on ollut perhetyö. lisäksi avoimen yli-

opiston kasvatustieteen opinnot yhdis-

tettynä sosionomikoulutuksen sosiaa-

li-pedagogiikkaopintoihin antoi minul-

le lastentarhanopettajan pätevyyden. 

Valmistuin myös montessori-ohjaajaksi 

helsingissä 2001. olen mm. työskennel-

lyt useassa päiväkodissa sekä toiminut 

kehitysvammaisten ohjaajana. aluesih-

teerinä olen jo saanut osallistua perhe-

leiriin ja perhetapaamiseen, erilaiseen 

koulupäivään ja nalle-kerhoon. odotan 

innolla tulevia työrupeamia. mukavaa 

syksyn jatkoa / talven alkua kaikille.

lasten aluesihteeri Susanne rounikko

puhelin (03) 21� 7�7�, 0�0 377 87�1

susanne.rounikko@nkl.fi

tampereella 
uusi lasten alue-
sihteerin sijainen
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KELA kurssinumero 21443

Näkövammaisten Lasten Tuen Liikun-
nallinen kuntoutuskurssi peruskoulu-
ikäisille näkövammaisille lapsille per-
heineen Kunnonpaikassa Siilinjärven 
Vuorelassa 23.–28.6.2008.

Kurssilla liikutaan monipuolisesti. 
Ohjelmassa on uintia, melontaa, kun-
tosaliharjoittelua, liikkumistaidon oh-
jausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäk-
si luentoja. Tietenkin kurssilla vietetään 
myös sauna- ja nuotioiltoja.

Kurssin kustantaa Kansaneläkelai-
tos, joten kurssi on kaikille perheenjä-
senille maksuton.

Kurssille voivat osallistua 8–15-vuo-
tiaat näkövammaiset lapset, joilla ei ole 
muita vaikeasti liikuntaa haittaavia lii-
tännäisvammoja sekä heidän perheen-
jäsenensä. Kurssille otetaan 15 kuntou-
tujaa perheineen.

Kurssille hakeudutaan näin
1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai 

tulosta internetistä kaavakkeet 
KU102 (Kuntoutushakemus) ja KU 
104 (Kuntoutushakemuksen liite). 
Kurssin numero on 21443. Kurs-
sinumeron avulla Kelan virkailijat 
osaavat antaa oikean kaavakkeen.

2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki 
kohdat!). Kannattaa kuvata tarkoin 
näkövamman aiheuttama haitta 

liikkumisessa ja selviytymisessä sa-
moin kuin perustelut miksi hakeu-
tuu kurssille.

3 Liitä mukaan jäljennös voimassa 
olevasta kuntoutussuunnitelmas-
ta. Vaikeavammaisen kuntoutus-
ta hakevan (alle 16-vuotiaan vam-
maistukiluokka = entinen hoitotu-
kiluokka: korotettu tuki ja ylin tu-
ki = korotettu- ja erityishoitotuki) 
kuntoutussuunnitelma ei saa olla 
yli kolmea vuotta vanhempi. Har-
kinnanvaraista kuntoutusta hake-
van (alle 16-vuotiaan vammaistuki: 
perustuki) kuntoutussuunnitelman 
pitää olla alle vuoden vanha.

 Lisäksi on hyvä laittaa jäljennökset 
mahdollisista muista kuntoutusta 
puoltavista lausunnoista.

4 Hakemus liitteineen lähetetään 
maaliskuun 14. päivään mennessä 
Näkövammaisten Lasten Tuki ry: n 
toimistoon, Hietakummuntie 18, 
00700 Helsinki. Hakemus voidaan 
jättää myös Kelan paikallistoimis-
toon, josta se toimitetaan NLT: n 
toimistolle.

NLT tekee kurssilaisten esivalinnan maa-
liskuun 17. päivä, jonka jälkeen päätök-
sen teko siirtyy Kelalle.
l Lisätietoja NLT:n toimistosta, puh. 

(09) 752 2540. 

Kommunikaation tueksi
Näkömonivammaisen lapsen vuorovai-

kutuksen ja kommunikoinnin tukemi-

nen -julkaisussa on tietoa kommuni-

koinnin kehityksen tukemisesta ja toi-

minnallisesta näönkäytöstä sekä pe-

riaatteita näkömonivammaisen lap-

sen kanssa toimimisesta arjessa. Kir-

janen sisältää myös käytännön ohjei-

ta ja vinkkejä kommunikointipassista 

aistileikkeihin.

julkaisu on tarkoitettu arjen tueksi 

niin kuntouttajille, hoitajille kuin nä-

kömonivammaisten lasten perheil-

lekin.

julkaisu perustuu näkövammaisten 

Keskusliiton Kuntoutus-iiriksen lasten 

kuntoutuksen ja Kehitysvammaliiton 

tikoteekin vuonna 200� käynnistä-

mästä yhteishankkeesta saatuihin ko-

kemuksiin. hankkeen tavoitteena oli 

antaa lasten vanhemmille ja heidän 

kanssaan työskenteleville lähi-ihmisil-

le välineitä ja keinoja lapsen mahdol-

lisimman kokonaisvaltaisen kehitty-

misen ja kuntoutumisen tukemiseen.

julkaisuun pääsee osoitteessa: 

http://papunet.net/yleis/materiaalit/

nakomonivammainen-lapsi.html

Lisätietoa
l tikoteekki@kvl.fi
l www.tikoteekki.fi
l www.nkl.fi

näkövammaisten peruskoululaisten 
liikunnallinen perhekurssi
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palvelulomake

oheisella palvelulomakkeella voit liittyä 

yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai 

tehdä Silmäterälehden tilauksen. täytä lomake 

huolellisesti ja lähetä osoitteella näkövammaisten 

lasten tuki ry, hietakummuntie 18, 00700 

helsinki. liittymiset ja tilaukset otamme 

vastaan myös puhelimitse (09) 7�2 2��0, 

faxilla (09) 7�2 �11� tai sähköpostilla 

nlt@silmatera.fi.

 T I L A A N  Silmäterä-lehden vuosikerran (2 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  3� euroa/henkilö/vuosi (Silmäterä sisältyy kannatusjäsenmaksuun)

nimi

osoite

puhelin josta tavoittaa päivisin

Sähköposti
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Hyvää joulua  
ja rauhallista  
uutta vuotta!
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