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”Kyl mä
pärjään!”
Kuvia kaikille
Mikä on ammatillinen
kuntoutussuunnitelma?
Varhain liikkeelle
liikkumistaidossakin

tässä
numerossa




Pääkirjoitus



Joulun lapsi
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liitto miettii strategiaa.

Kyl mä pärjään
Sara alavesa elää täyttä elämää
monivammaisuudesta huolimatta.

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

Yhdistys
Kuvia kaikille
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Kohokuvien lukemistaitoa pitää opetella.

Ammatillinen kuntoutussuunnitelma
Puhu nuorelle seksuaalisuudesta
terveydenhoitaja marja lehmuskoski
kertoo näkövammaisen nuoren
seksuaalikasvatuksesta.

Vammaisuuden teoriaa
Kolme tapaa ymmärtää vammaisuutta.
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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.
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liitto miettii strategiaa

nN

äkövammaisten Keskusliitto valmistelee strategiaansa vuosille 2008–2012. Nykyisin neljänkin vuoden aikajänteeseen mahtuu monenlaisia mahdollisuuksia, muutosta, kehitystä ja uhkia.
Lasten elämässä neljä vuotta on todella pitkä aika. Neljän vuoden päästä tämän päivän päiväkoti-ikäinen on jo koululainen ja 12-vuotias ehkä
jo uran valinnan edessä. Toisaalta neljän vuoden kuluttua pinnasängyssä 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 kuultavaksi liiton strategialuonnoksesta. Meille lasten ja perheiden parissa toimivana järjestönä tärkeimmiksi tavoitteiksi nousevat lasten ja nuorten tasa-arvoisen elämän valmiuksien saavuttaminen kuntoutuksella ja koulutuksella. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Alahäivälä nosti
esiin mm. integroitujen oppilaiden keskinäisen eriarvoisuuden. Nykyisin riippuu paljon asuinkunnasta, kuinka hyvin näkövammaisen koululaisen tukitoimet pystytään järjestämään. Vaikka kunnat saavatkin valtiolta erityisoppilaita varten tukea, ne eivät ole velvollisia käyttämään sitä koululaisen tarpeisiin. Jos näkövammaisten integroitujen tuki siirtyisi takaisin suoraan valtion maksamaksi, eriarvoisuus poistuisi ja määrärahat ohjautuisivat sinne, minne ne kuuluvat eli näkövammaisen lapsen
koulunkäynnin tukeen.
Toinen lasten perheitä pitkään hiertänyt ongelma on ATK-apuvälineiden saanti ja niiden käytön opetus. Nykyisin pienet näkevät koululaiset käyttävät tietokonetta ja hakevat tietoa internetin kautta jo alakouluikäisinä. Näkövammainen koululainen putoaa tasa-arvon kelkasta jo
tässä vaiheessa, jollei apuvälineitä myönnetä, eikä näkövammaisten koulu pysty antamaan kattavaa käytönopetusta.
Toimintaympäristön muuttuessa myös kuntoutuksen
haasteet monipuolistuvat. Sosiaalisten ja itsenäisen elämän taitojen harjoittelu on aloitettava varhain. Lasten
ja nuorten kuntoutuksessa voisi vanhempien mukana
olo sisältöjen suunnittelussa olla voimavara. Arjesta
käsin nousee toisaalta paljon kysymyksiä, mutta toisaalta myös paljon tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä, joita voi jakaa laajemmaltikin.
Jos ja kun tavoitteena on mahdollisimman monen näkövammaisen nuoren
työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy, pitää työllistymisvaiheen tukeen
kiinnittää myös huomiota. Keskusliitolta odotetaan vahvoja linjauksia ja toimia myös lasten ja nuorten elämään vaikuttavien rakenteiden ajantasaistamiseksi.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

anne Virta
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”Kyl mä pärjään!”
Jokainen näkövammaisen lapsen vanhempi muistaa varmasti ensitiedon kipeän hetken ja sitä seuraavan huolen lapsensa tulevaisuudesta. Kahdeksantoista vuotta sitten, silloin neljän kuukauden ikäisen Saran vanhemmat olivat tilanteessa, jossa piti lähteä rakentamaan elämää sen tiedon varassa, että kymmenen pisteen vauva onkin luultavasti sokea.
Leena Honkanen

sS

aran aniridia-diagnoosiin liittyi terveysuhkia ja myöhemmin Saralla todettiin kehityshäiriö, joka aiheutti sen,
että hänen psyykkinen kehityksensä ei
kulkenut samaa tahtia kuin ikätovereilla. ”Oli hyväksyttävä se, että Sara oli monivammainen, eikä hänen tilansa koskaan muuttuisi paremmaksi – luultavasti huonommaksi”, Saran äiti, Stina
Ifström, kertoi kymmenen vuotta sitten Silmäterässä ilmestyneessä haastattelussa.
Perheellä oli huoli Saran terveydestä ja pärjäämisestä aikuisena, sitten kun
vanhempien voimat eivät enää ehkä riittäisi Saran hoitoon. Huolesta kasvoi kuitenkin ymmärrys, että elämää ei voi elää
vuosia eteenpäin, vaan hetki ja asia kerrallaan – tässä ja nyt.

Omaan kotiin omaan tahtiin
– Haluan oppia laittamaan kotia kuntoon, tekemään ruokaa ja siivoamaan,



koska tahdon itsenäistyä ja jossain vaiheessa muuttaa pois vanhempien luota,
nyt 18-vuotias Sara suunnittelee.
Tällä hetkellä Sara opiskelee Arlainstituutissa valmentavalla linjalla, mutta
jatkossa on haaveena käsityö- tai kotitalousalan koulutus ja työ. Kotitalouslinja houkuttelee, koska se antaisi taidot, joita tarvitaan, kun omaan kotiin
muuton aika koittaa.
Saran isä, Heikki Alavesa kertoo, että Sara on ihan alusta asti pyritty ottamaan mukaan kaikkiin mahdollisiin kodin puuhiin, ja yritetty välttää ylisuojelevaa asennetta. Näin tytär on vähitellen oppinut taitoja, joita itsenäistyvä
nuori tarvitsee.
– Autan äitiä laittamaan ruokaa; salaatteja teen mielelläni, koska pidän itse 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 puhutaan painonhallinnasta ja ihonhoidosta – tärkeitä asioita itsenäistyvälle nuorelle nekin.
Hyvä potku itsenäisyyteen oli Jyväskylän näkövammaisten koulun kymppiluokka, jossa oli mahdollista opetella itsenäistä asumista turvallisessa ympäristössä. Ja Arlainstituutissakin pää-
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leena honkanen

”Haluan oppia laittamaan kotia
kuntoon, tekemään ruokaa ja
siivoamaan, koska tahdon itsenäistyä
ja jossain vaiheessa muuttaa
pois vanhempien luota.”
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leena honkanen

Perjantai-iltapäivän rupattelutuokio on päättymässä ja Sara hoputtaa isäänsä 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.
see muutaman viikon ajaksi harjoittelukotiin.
Isä on iloinen ja ylpeä tyttärestään,
mutta vanhemman huoli pyrkii silti esiin: ”Miten sitten kun asut omassa
kodissa emmekä me äidin kanssa ollakaan viemässä sinua uimaan tai muihin
harrastuksiin?”
– Mä menen taksilla. Kyl mä pärjään!
vastaa Sara napakasti. – Kyl se toimii!

tui äiti ja sitten isäkin. – Isä pelkäsi ennen hevosia, Sara nauraa.
Sarastakin olisi kiva välillä ”vaan olla”, mutta toisaalta kaikki harrastukset
ovat niin mukavia, ettei niistä raatsisi
luopuakaan.
– Ja automatkoilla uimahallille tai
kuoroharjoituksiin meillä on hyvää aikaa jutella keskenämme kaikista elämän
asioista, Heikki sanoo.

Harrastukset
vievät mennessään

Ystävä tuo ilon elämään

Alavesan perheen vapaa-aika täyttyy harrastuksista. Kuulostaa tosi ihanteelliselta
ja esimerkilliseltä, että vanhemmat todella harrastavat yhdessä lapsensa kanssa,
eivätkä toimi ainoastaan kuskeina.
– Viikon illat ovat kyllä aika täyteen
ladattuja, Heikki Alavesa sanoo. – Joskus kyllä miettii, että ehkä jostakin pitäisi hiukan vähentää. Sara laulaa kahdessa kuorossa, seurakunnan Kråksångenissa ja johtamassani Näkövammaisten
Kulttuuripalvelun Kamarikuoro Kontrapunktissa, jossa mukana laulamassa on myös Stina-äiti. Esiintymisiäkin
on aika paljon.
Uinti ja ratsastus ovat niin ikään perheen yhteisiä harrastuksia. Ratsastus tuli
perheeseen Saran kautta. Ensin innos-



Itsenäiseen elämään kuuluvat myös omat
ystävät. Saran, niin kuin monen muunkin näkövammaisen nuoren, on ollut
vaikea löytää ikäisiään ystäviä. – On surullista, että vanhemmat tai muut aikuiset ovat lapsen ainoita kavereita, Heikki Alavesa sanoo.
Kymppiluokka oli siinäkin mielessä
hyväksi, että se tarjosi Saralle tilaisuuden tutustua toisiin saman ikäisiin näkövammaisiin nuoriin. – Kymppiluokan syksynä tutustuin asuntolassa yhteen Peteen, joka on kotoisin Kiteeltä.
Oltiin ihan vaan kavereita ja juteltiin,
mutta sitten 10. päivä tammikuuta Pete kysyi, että ryhdyttäisiinkö seurustelemaan, Sara kertoo.
Siitä alkoi seurustelu, joka on tuonut
paljon iloa elämään. Molempien nuor-

ten vanhemmatkin olivat iloisia kuullessaan uutisen. Nyt Sara ja Pete opiskelevat molemmat Arlainstituutissa. Pete 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 katsotaan Salkkareita. Joskus lähdetään
kaupoille ruokaostoksille. Silloin meillä on avustaja mukana. Puukäsityöryhmä on meidän yhteinen harrastus, Sara kertoo.

Taaksepäin katsoessa
muutoksen huomaa
Heikki Alavesa kertoi isänä olemisen
iloista ja peloista monissa 90-luvun lopun Silmäterissä ollessaan Näkövammaisten Lasten Tuen puheenjohtajana. Moni asia on avautunut myönteiseen suuntaan Saran ja Alavesan perheen elämässä. Taaksepäin katsoessa
muutoksia huomaa myös toimintaympäristössä.
– Saran vamman toteamisen jälkeen,
meidän oli hirveän vaikeaa saada tietoa
mistään. Lääkäreiden edessä sai tuntea
itsensä pieneksi ja avuttomaksi. Lähdimme sitten etsimään tietoa toisia teitä; soitin Näkövammaisten Keskusliittoon ja liityimme silloiseen Näkövammaisten Lasten Vanhemmat ry:hyn. Tätä kautta avautui vähitellen perspektiivi
omaan tilanteeseen.
– Tosin jopa omassa yhdistyksessämme oli silloin vielä vastakkainasetteluja
ja sisäisiä kilpailuja; joskus tuntui kuin
lapset olisi lokeroitu supersokoiksi ja
rääpäleiksi. Tällaisen yhdistyksen tehtävä on kuitenkin tarjota kaikille yhteisiä
kokemuksia ja hyväksytyksi tulemisen
tunteen. Yhdistyksen haasteena on se,
että monilla lapsilla on paljon erilaisia
liitännäisvammoja ja heitä kaikkia pitäisi huomioida tasavertaisesti.
– Nyt sairaalakulttuuri on muuttunut ja varmasti yhdistyskin pystyy olemaan yhdenvertaisesti kaikkien jäsenn
tensä yhdistys.
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Joulun lapsi
O

n uusi vuosi seitsemän vuotta
sitten. Olemme menossa keskus-

sairaalan keskolaan katsomaan ja hoitamaan viikon ikäistä poikaamme, kun radiossa eräs pappi uudenvuoden kirkkosaarnassaan puhuu jouluna syntyneestä
lapsesta, joka tuotti perheelleen ja läheisilleen ristiriitaisia tunteita. Sanat olivat
kuin meidän sen hetkisestä elämästä, niin
kuin pappi olisi puhunut meidän hartaasti
toivotusta ja odotetusta Iisakista.
Sara nimesi pikkuveljensä Iisakiksi. Minun, äidin mielestä se oli liian mahtipontinen nimi niin pienelle miehen alulle... Nyt
melkein seitsemän vuotta myöhemmin
ajattelen asiaa toisin. Ei Iisakki nimi olisi
ollut liian mahtipontinen, sillä tämä joulun lapsi on tuonut isoutensa ja vahvuutensa monen monta kertaa esille.
Ilkka jäi sairaalaan, kun jouluaattona
tulin kotiin. Se oli meidän perheen erilainen joulu. Tunteet myllersivät sekaisin, kun olisi pitänyt iloita vastasyntyneestä ja silti oli aistittavissa oman lapsen menetys.

Mutta monet itkut on itketty jo pelkäs-

Joulukuussa seitsemän vuotta täyttävä Ilkka

Mutta enkeleitä on ollut meidän per-

tä väsymyksestä. Ilkka on ns. kokopäivä-

heen matkassa paljon tuohon aikaan ja

hoidettava ja on sairastanut tosi paljon

myöhemminkin. Kun Ilkka pääsi kolmen

erilaisia infektioita, jotka ovat usein vaa-

taidosta ja uskalluksesta soittaa tai tul-

viikon ikäisenä sairaalasta kotiin, oli elä-

tineet sairaalahoitoa, sekä luku sinänsä

la käymään. Elämme päivän kerrallaan

määmme muuttanut jo tieto, että poi-

ovat epilepsiakohtaukset. Akuuttitilan-

ja terapia- ym. tutkimustyöhön suhtau-

kamme on kehitysvammainen, mutta

teessa tulee joskus pähkäiltyä, että kum-

dumme jalat maassa -periaatteella, että

millä lailla, se toisivat vuodet vasta esil-

piko haluan olla, ylireagoiva äiti, joka hä-

emme ole lähteneet kurkottamaan kuu-

le. Ensimmäisen vuoden aikana tuli esil-

lyttää ambulanssin tai sitten se rauhalli-

ta taivaalta.

le myös voimakas likinäköisyys sekä toi-

nen hoitaja, joka toimii saamiensa neu-

sessa korvassa kuulon alenema, epilep-

vojen ja ohjeitten mukaan.

sia ja infektioastma.

sai keväällä eskarin ”päästötodistuksen”.

Ilkka on kehittynyt ja kasvanut. Itsenäisesti hän pystyy liikkumaan kierimällä

Minun, äidin elämää helpottavat ver-

lattialla. Puhua hän ei osaa, mutta itkulla

Tämä kaikki on tuonut perheellemme

taistukiryhmät. Kotiavun naiset käyvät

ja naurulla sekä erilaisilla kurkku- yms.

valtavasti vastuuta, on erilaisia lääkärei-

pudistelemassa matot sekä omaishoita-

äänillä hän hoitelee kommunikoinnin.

tä, tarkka päivärytmi nukkumisineen ja

jien kotomies ja perhepäivähoitaja kat-

Ilkka kävi kaksi vuotta eskaria ja aloitti

ruoka-aikoineen, erilaisia terapioita, sai-

kaisemassa minun päivärytmini ja hoi-

koulunkäynnin tänä syksynä.

raaloissa käyntejä, tutkimuksia ja kun-

tavat Ilkan.

Poikamme on iloinen ja aurinkoinen

toutuksia, mutta silti täytyy olla kiitolli-

Kiitollisia olemme Ilkan kummeille ja

lapsi, harva se päivä ihmettelen sitä, et-

nen tämän päivän sairaanhoidolle, kun-

heidän perheilleen, joilta olemme saaneet

tä minut on siunattu tällaisella lapsel-

toutus- ja tutkimustyölle, että Ilkan kaik-

monenlaista tukea ja apua. Ja vanhem-

la kuin Iiska!

ki sairaudet on todettu ajoissa ja kuntou-

milleni, jotka ovat pitäneet Iiskan van-

Jokaisessa perheessä on omat vastoin-

tus on lähtenyt varhaisessa vaiheessa

hemmista sisaruksista huolta sekä toi-

käymisensä, mutta pitäisi pystyä onki-

käyntiin. Niinpä päivämme kuluvat eri-

mineet talonmiehinä, kun olemme jou-

maan sieltä ne ilon ja riemun rippuset, nil-

laisten kuntoutusohjaajien ja terapeut-

tuneet olemaan kotoa poissa.

lä me jaksamme elää arkipäiväämme!

tien kanssa, jotka ovat ihania ammattiihmisiä työssään.
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Muutama ystävä on pysynyt tiukas-

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille!

ti mukana, kiitos heille myötäelämisen

Sari Riskumäki & perhe
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leena honKanen

itkän harkinnan tuloksena olen päättynyt luopua puheenjohtajuudesta sekä samalla muistakin yhdistyksen
luottamustehtävistä.
haluan kiittää yhdistyksen jäseniä monista unohtumattomista hetkistä ja lämpimästä ymmärryksestä. olen saanut paljon uusia ystäviä yhdistysvuosina, joiden kanssa saan jakaa tätä näkövammaisenlapsen vanhemman taivalta.
lisäksi kiitän leenaa, joka on useita kertoja kuunnellut ja tukenut minua mitä erilaisimmissa asioissa.
matka jatkuu...
Anna-Maria Haatanen

uusia jäseniä hallitukseen
näkövammaisten lasten tuki ry:n vuosikokouksessa 30. syyskuuta valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja hallitukseen
kaksi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. puheenjohtaja AnnaMaria Haatanen oli ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä kuluvan vuoden lopussa. hänen tilalleen valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajana toiminut Markku Alahäivälä. uusina niminä
hallitukseen nousivat Jorma Väisänen ja Matti Laamanen sekä
uutena varajäsenenä Juho Kyntäjä.

l
l

Muita päätöksiä

Uuden hallituksen kokoonpano 2008

l

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

l

l
l
l
l
l

jarmo turunen, joensuu
jorma Väisänen, Vantaa

Varajäsenet
johanna ikävalko, iitti; timo aaltonen, hämeenkoski; minnamaija Grönlund, raisio; nina halme, Viiala; urpo hirvonen, joensuu; juho Kyntäjä, Vantaa

leirimatkojen korvauksista päätettiin luopua vuoden 2008
alusta lähtien. Vuosikokousmatkat korvataan jatkossakin yhdistyksen voimassa olevan matkustussäännön mukaan.
Yhdistyksen jäsenmaksut säilyvät ennallaan: varsinaiset jäsenet 17 €/vuosi, kannatusjäsenet 3 €/vuosi, yhteisöjäsenet 0 €/vuosi.

joulukortti Karjalaan
tänä joulua lähetämme joulukorttien sijasta tervehdyksemme Venäjän Karjalaan. lahjoitusrahallamme järjestetään petroskoissa näkövammaisten lasten perheille joulujuhla herkkuineen ja pienine lahjoineen. ohjelmasta vastaavat lapset itse.
näkövammaisten lasten tuki ry toivottaa tukijoilleen, yhteistyökumppaneilleen ja kaikille jäsenperheilleen hyvää joulumieltä ja iloa vuodelle 2008!

leena honKanen

yhdistys

puheenjohtajalta

8

jos haluat tehdä oman lahjoituksesi Karjalan lapsille, sen voi
osoittaa näkövammaisten Keskusliiton tilille; tilinumero on
800012-872. Kirjoita viestikenttään ”kp 3 Karjala”, niin rahat ohjautuvat oikeaan osoitteeseen.
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yhdistys

uudelta puheenjohtajalta

O

lin kuullut sanottavat, että lapset muokkaavat paljon vanhempiaan; tiesin sen olevat totta, mutta en tiennyt, mitä se tarkoittaa! esikoisemme, lassi, aloitti minun opettamiseni vanhemmuuteen vuonna 199 toukokuussa: aluksi kaikin puolin terveenä pikkupoikana yövalvomisineen, nauruineen, jokelteluineen, syntymän ihmetyksineen ja kaikkeen siihen uuteen
ja ihmeelliseen kasvamiseen, mitä ensimmäisen lapsen tulo perheeseen merkitsee. Kolmen kuukauden ikäisenä elämäämme tuli sitten uusi käänne: lassi
todettiin sokeaksi ja siitä alkoi perheemme matka näkövammaisuuteen.
näkövammaisten lasten tuki ry:stä
tuli pian yksi perheemme tukipilareista ja se on sitä ollut nyt jo 12 vuotta. alkuun asuimme helsingissä ja osallistuimme nlt:n sokkotreffeihin kuukausittain; ne merkitsivät perheellemme
paljon! onnemme olikin asua tuolloin
etelä-Suomessa ja päästä aktiivisesti järjestömme toimintaan: sokkotreffien lisäksi osallistuimme pian leireille ja vuosikokousviikonloppuihin, saimme myös
korvaamatonta vertaistukea muilta perheiltä; tuo tuki on edelleen jatkunut.

KuVa: leena honKanen

Koen, että on
aika antaa takaisin
puheenjohtajuus tässä hienossa lasten eteen työtä tekevässä
järjestössä ei kuulunut suunnitelmiini. olen hyvin mielelläni ollut hallituksen jäsen
useamman vuoden ajan: on
ollut ilo toimia innokkaitten, asiaan omistautuneiden asiantuntijoiden kanssa hallituksessa. tämä vuosi piti olla minun erovuoteni hallituksesta; näin olin
sen päättänyt – vaikkakin täytyy myöntää, että en
missään mielessä ollut kylläinen työstä näkövammaisten
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lasten tuessa, mutta hallitusvuodet olivat tulleet tiensä päähän. mutta elämä
on täynnä uusia yllättäviä käänteitä. Yhdistyksemme edellinen puheenjohtaja, anna-maria haatainen, kysäisi viimeisimmässä kokouksessamme josko olisin halukas ryhtymään yhdistyksemme
puheenjohtajaksi, ja niinhän siinä kävi, että vuosikokouksessa valintani vahvistettiin.

mitä se sitten on, sen aika näyttää. tässä
muutama asia minusta:
l

l

Minkälainen puheenjohtaja?
olen saanut hyvää mallia edeltäjiltäni;
pyrin ottamaan aimo annoksen hyvää
heiltä ja olemaan ”itseni ja yhdistyksen
periaatteiden näköinen” puheenjohtaja.

l

l

l

l

l

eräässä laulussa sanotaan: ”perheeni mulle rakas on”, sitä se minulle on.
meitä on minä, vaimoni tiia, poikamme lassi 12 v ja leevi 10 v (sokko-pojat) sekä tyttäret milja 3 ja mette 2.
ammatiltani olen erityisopettaja. tätä
nykyä toimin yläkoulussa. toimin myös
kolmen vuoden ajan jyväskylän näkövammaisten Koulun alueopettajana
(200–2007) oman toimen ohessa.
olen aktiivisesti mukana erityisopetuksen kehittämistyössä kotipaikkakunnallani.
Kristilliset perusarvot ovat elämäni
pohjana.
pidän hyvin paljon juoksemisesta niin
teillä, poluilla kuin metsässäkin – kilpailenkin silloin kuin sopiva kilpailu
osuu kohdalle.
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 kiitettävästi ajan tasalla päivän hiteistä.
tätä nykyä olen vaasalainen, kotoisin
olen Ylivieskasta.
l Kala on kaiketi lempiruokani.
ollessani nyt puheenjohtajuuteni alussa odotan innokkaasti yhteistyötä lasten, vanhempien, hallituksen väen, leenan,
annen, Keskusliiton ja
muiden sidosryhmiemme kanssa. työ on arvokasta ja antoisaa sen
12 vuoden kokemuksen perusteella, joka
minulla on takana
tässä työssä.
Markku
Alahäivälä
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Riitta Eronen
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erveiset Pohjoismaiden Braille-neuvottelukunnilta, jotka
kokoontuivat Helsingin Iiris-talossa syyskuussa. Kukin
maa järjestää vuorovuosina yhteisen
kokouksen, ja tänä vuonna järjestelyistä vastasi Suomi. Kokouksessa kerrottiin tuoreet kuulumiset neuvottelukuntien toiminnasta ja päivän erityisenä teemana olivat lisäksi kuvat. Saatiin vastauksia 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 asiantuntijana. Braille- eli pistekirjoitushan
noudattaa yleisiä oikeinkirjoituksen ohjeita niin välimerkitykseltään kuin muilta yksityiskohdiltaan. Pistekirjoituksen
käyttäminen tuo kirjakielen myös näkövammaisten ulottuville, oli sitten kyse lukemisesta tai kirjoittamisesta, ja mahdollistaa näin näkövammaisten oikeuden kirjakieleen. Mm. tämän oikeuden
toteutumista varten Braille-neuvottelukunnat toimivat.
Yhteiskunnan jäsenillä on myös oikeus kuviin, joilla nykymaailmassa on
huomattava sija, olipa kyse tiedonväli-

10

tyksestä, kulttuurista tai viihteestä. Kuvia pitää myös osata tulkita, lukea, mikä ei ole itsestäänselvyys näkevienkään
maailmassa. Kuvanlukemista opetetaan
kouluissa äidinkielen tunneillakin, ja
mm. ylioppilaskokeissa tutkitaan kuvanlukutaitoa. Opiskelijan pitää osata
tunnistaa, mitä kulttuurista tietoa, millaista vaikuttamista, millaisia piilomerkityksiä kuvat sisältävät. Braille-yhteyksissä olen oppinut kuvanlukemisen erikoismerkityksen: ” kuvanlukeminen =
kohokuviksi tehtyjen piirrosten, kuvien
ja karttojen tutkimista käsin tunnustelemalla”. Tämä on tietysti kuvan perustunnistamista; tunnustelun jälkeen olisi 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 näkövammaisella, tulee olla jo pienestä saakka
mahdollisuus tutustua kuviin, pohjimmiltaan maailmaan niiden avulla. Eihän kartan tai erilaisten kuvioiden lukeminenkaan onnistu vain katselemalla ilman selityksiä, opastusta ja kokemuksia. Kuvanlukemisen taito kehittyy vähitellen, ja siihen tarvitaan myös
kieltä. Näkövammaiselle lapselle kuvanlukemista opetetaan erikseen samalla
kun liikkumistaitoja.

Veikko Somerpuro

Kuvia kaikille

Kosketeltavat kuvat
Näkövammaisten kuvat ovat taktiileja
eli kosketeltavia kuvia, joita tehdään eri
tekniikoilla, nykyään myös tietokoneilla. Kollaasikuvia valmistettaessa käytetään eri materiaaleja, kohokuvissa kohopaperia; jälkimmäisiä käytetään varsinkin opetuksessa ja oppikirjojen kuvituksissa. Esimerkiksi Jyväskylän näkövammaisten koulussa valmistetaan
ja myydäänkin kuvia, ja sieltä voi saada myös satukirjojen kuvia.
Kun esteettömyys ja saavutettavuus
nykyisin pyritään takaamaan yhteiskunnan palveluissa, ovat kohokuvat ja ‑kartat tulleet tutuiksi näkevillekin. Esimerkiksi Ateneumin taidemuseosta löytyy
taloa esittävä kohokartta, joka on kiinnostava ja valaiseva silminkin katsottuna. Sen äärellä muistaa, että kohokuvat
ovat myös kuvanveiston osa-alue, johon
kuuluvat paitsi reliefit myös kaikille tutut mitalit ja kolikot.
Paitsi itse kuvien myös niiden valmistamisen kirjo on laaja: tietokoneilla
pystytään luomaan kolmiulotteisia kuvia, mutta kohokuva voidaan myös piirtää tavallisilla liiduilla tavalliselle paperille, jonka alla on yksinkertainen teräsverkko. Tätäkin sai kokeilla Iiris-talon
tapaamisessa.
Kirjoittaja on Suomen Brailleneuvottelukunnan jäsen.
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Sari Kokko

Ammatin ja koulutuksen suunnittelu paperille

– Milloin? Mitä? Kenelle?
Ammatillinen kuntoutussuunnitelma, ammatillinen koulutussuunnitelma, henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma...
Sanahirviöitä, jotka tulevat lähes väistämättä eteen. Moni tietää niiden liittyvän tavalla tai toisella Kelaan, mutta muutoin suunnitelmat vaikuttavat salatiedolta.

Milloin?
Lähes aina, kun kyse on Kelan kustantamasta ammatillisesta kuntoutuksesta,
Kela edellyttää olemassa olevaa suunnitelmaa, joka nimetään eri kohdissa hieman eri tavalla. Apuvälineiden ja koulutuksen kohdalla puhutaan ammatillisesta koulutussuunnitelmasta, kun taas
nuoren kuntoutusraha edellyttää henkilökohtaista opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa. Ammatillisia suunnitelmia tarvitaan myös muutamissa muissa
Kelan tukitoimissa, mutta nämä ovat lasten ja nuorten kohdalla yleisimmät tarpeet. Ajatus on kaikissa suunnitelmissa
sama, sillä Kela haluaa tietää koulutussuunnitelmista, ammatillisista suunnitelmista ja työelämään siirtymisen realistisuudesta.

Apuvälineiden hakeminen
Ensimmäisen kerran ammatillinen koulutussuunnitelma on ajankohtainen, kun
lapsi siirtyy peruskoulun 7. luokalle ja
on tarkoitus hakea Kelalta koulunkäynnin apuvälineitä. Apuvälineitä myöntäessään Kela edellyttää peruskoulun
7.–10.-luokkalaisilta suunnitelmaa ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta.
Suunnitelman tavoitteena on selvittää
nuoren realistiset mahdollisuudet pyrkiä työelämään.
Todellisuudessa esim. 7.-luokkalaisen
ei tarvitse tietää, missä hän tulee opiskelemaan esim. 10 vuoden kuluttua. Luultavasti hyvin harva 12–14-vuotias osaa
selkeästi määritellä elämänsä peruskoulun jälkeen. Osa varmasti tietää menevänsä lukioon ja osa haluaa mihin muualle tahansa paitsi lukioon.
Kelakin on oivaltanut tämän, sillä peruskoululaisten kohdalla vaatimus ammatillisesta koulutussuunnitelmasta on
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hieman löyhempi. Kelan mukaan peruskoululaiselle voidaan yleensä laatia
varsinainen ammatillisen koulutuksen
suunnitelma vasta peruskoulun loppuvaiheessa. Jos vaikeavammaisuuden syynä on sairaus tai vamma, jonka aiheuttama haitta voidaan selkeästi kompensoida tietyillä apuvälineillä ja työelämätavoite on realistinen, nämä apuvälineet
voidaan myöntää jo peruskoulun 7. luokalle ilman perusteellista ammatillisen
koulutuksen suunnitelmaa.
Näkövammaisille peruskoululaisille tässä vaiheessa riittää lyhyt suunnitelma, jossa on mainittu vamman aiheuttamat esteet, niiden kompensoiminen apuvälineillä ja työelämätavoite
yleisellä tasolla. Jos nuorella on tiedossa alavaihtoehtoja, ne on hyvä mainita.
Kun kyse on monivammaisesta näkövammaisesta nuoresta, asia ei ole ihan
näin yksinkertainen. Jos on epäilystä
työelämätavoitteen realistisuudesta, Kela paneutuu apuvälineidenkin myöntämiseen vasta sitten, kun perusteellinen
ammatillisen koulutuksen suunnitelma
voidaan todella tehdä. Tämän vuoksi ei
ole mahdollista etukäteen tietää, miten
Kela suhtautuu monivammaisten näkövammaisten apuvälinehakemuksiin peruskoulun yläluokilla.
Apuvälineiden hakemista varten tarvittava ammatillisen koulutuksen suunnitelma voidaan tehdä esim. koulussa tai
terveydenhuollossa.

Nuorenkuntoutusraha
Nuoren kuntoutusrahaa voidaan maksaa 16–19-vuotiaille nuorille, joiden
työkyky, ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat
vamman tai sairauden vuoksi oleellisesti heikentyneet. Tavoitteena on ai-

nakin osittainen työllistyminen. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan kuitenkin 20 vuotta täyttäneille, jos heidät on
hyväksytty henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman mukaiseen koulutukseen ennen 20-vuotissyntymäpäivää.
Nuorenkuntoutusrahaa haettaessa
nuorelle on laadittava henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelman laatii kotikunta yhteistyössä nuoren, hänen huoltajiensa
ja muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Myös erityishuoltopiirissä,
valtion erityiskoulussa tai muussa erityiskoulussa tehty suunnitelma kelpaa,
jos se on sisällöltään Kelan vaatimusten mukainen.
Henkilökohtaisessa opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmassa tulee olla nuoren vamman tai sairauden pohjalta tehty arviointi hänen kuntoutumismahdollisuuksista ja -tavoitteista. Lisäksi siinä
tulee olla koulutussuunnitelma sellaisena, kuin se on mahdollista tehdä.

Ammatillinen koulutus
Kela voi tukea nuoren opintoja myös
muutoin kuin kuntoutusrahalla ja apuvälineillä. Ammatillisena kuntoutuksena voidaan myöntää koulutuspäätös,
jonka mukaan Kela tukee koulutusta
yhteen ammattiin. Koulutuspäätöksellä Kela voi tukea esim. lukio-opinnot
ja ammattikorkeakoulu- tai yliopistoopinnot. Alan tulee kuitenkin olla vammaan nähden soveltuva ja työelämätavoitteen 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, keskussairaalojen kuntoutusohjaajilta, Jyväskylän näkövammaisten koulun ohjaavilta opettajilta sekä Näkövammaisten Keskusliitosta lasten aluesihteereiln
tä tai koulutussihteeriltä.
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jnk:n kuva-arkisto

Puhu nuorelle
seksuaalisuudesta
Murrosiässä lapsesta kasvaa aikuinen. Oman kehon muutoksiin liittyy hämmennystä ja epätietoisuutta. Oikeanlainen tieto tapahtuvista fyysisistä muutoksista ja sukupuolisuudesta auttaa nuorta ymmärtämään itseään.
Leena Honkanen
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erveydenhoitaja
Marja Lehmuskoski on toiminut Jyväskylän näkövammaisten koulun sairaanhoitajana reilun
20 vuotta. Seksuaalivalistus ja murrosikään liittyvistä muutoksista kertominen ovat osa koulun antamaa terveyskasvatusta, 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 käsitellään ihmistä ja murrosikää omassakin koulussa. Jaksolla syvennämme ja
kertaamme opittua näkövamman huomioiden.
– Asioiden pohtiminen vertaisryhmässä on tärkeää. Puhumme erikseen
tyttöjen ja poikien kesken. Tämän jaon
on todettu toimivan mukavasti sekä li-
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Terveydenhoitaja Marja Lehmuskoski
toimii tällä hetkellä Jyväskylän näkövammaisten koulun näönkäytön ohjaajana. Lantiomallien avulla oppilaat
pääsevät tutustumaan ihmisen anatomiaan.

säävän avoimuutta ja keskustelun helppoutta, kun tytöt ja pojat kehittyvät vähän eri tahtia näinä vuosina.
– Jyväskylän koulun omien oppilaiden kanssa opettajat, hoitajat, avustajat
tai kuntoutushenkilöt voivat käsitellä
näitä asioita aina luontevissa tilanteissa yksilöllisesti juuri silloin kun se on
oppilaalle itselleen ajankohtaista. Myös
mm. ympäristöopin, biologian ja terveystiedon tunneilla asia tulee luonnostaan esille jo oppiaineessa.

Tietoa näkövammaiselle
sopivassa muodossa
– Valtaosa seksuaalikasvatukseen liittyvästä materiaalista on erittäin visuaalista, mutta pyrimme havainnollistamaan asioita niin paljon kuin mahdollista. Tutustumme erilaisiin hygieniatuotteisiin, kuten kuukautissuojiin. Käytössämme on kohokuvien lisäksi miehen ja naisen lantiomallit, joiden avulla tutustutaan anatomiaan. Näiden lisäksi koululla on odottavan äidin lantiomalli, jonka kohdussa on syntymää
odottavaa vauva. Näiden mallien avulla
käymme, käsikopelolla läpi ihmisen rakennetta ja vertailemme tytön ja pojan
anatomisia eroavaisuuksia, Marja Lehmuskoski kertoo.
– Myöhemmin yläluokkien tunneilla
korostuvat raskauden ehkäisyyn liittyvät
asiat. Tutustumme erilaisiin ehkäisymenetelmiin, kierukkaan, ehkäisypillereihin ja kondomeihin. Kondomin käyttöä on mahdollista harjoitella tekopeniksen kanssa. Oppilaiden omassa koulussa näitä samoja asioita on ehkä käyty
läpi perusteellisestikin, mutta kertauksen mahdollisuus on näkövammaiselle
nuorelle tärkeää, koska hän ei näkevän
nuoren tavoin näe ohi kulkiessaan kaikkialla pursuvia mainoksia, lehtiä, elokuvia ja tavaraa kaupan hyllyillä.
– Heikkonäköisten oppilaiden kohdalla hyödynnämme useimmiten tavanomaista materiaalia, jota voi lukea
ja tutkia tarvittaessa suurentavien apu-
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välineiden avulla. Osa materiaalista on
onneksi riittävän selkeää sellaisenaankin. Osa materiaalista räätälöidään tai
poimitaan eri lähteistä ryhmän tai yksilön tarpeita vastaavaksi ja huomioidaan
silloin mm. riittävä fonttikoko.

Kysymyksiin
pitää saada vastauksia
Lapsilla on jo varhaislapsuudessa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, joten vanhempien on hyvä varautua vastaamaan. Marja Lehmuskoski kehottaa
avoimuuteen.
– Vanhemman ja lapsen välinen läheisyys ja lämpö varhaislapsuudessa luovat pohjaa seksuaalisuuden myönteiselle kokemiselle tulevaisuudessa. Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittely
ja niistä jutteleminen on hyvä aloittaa
pienestä pitäen vastaamalla lapsen kysymyksiin tai ottamalla niitä puheeksi
arjen luontevissa tilanteissa.
– Minusta on ehdottomasti parasta,
jos vanhemmat voivat antaa perustiedot seksuaalisuudesta jo ennen kuin kaverit tai tiedotusvälineet hoitavat homman – useimmiten väritettynä. Jos kotona on tapana jutella avoimesti kaikenlaisista elämään kuuluvista asioista, niin
kaikki elämän ilmiöt, syntymät ja muut,
tulevat pohdiskelun aiheiksi ajallaan ja
luontevasti. Pienen ihmisen kysymyksiin vastataan lyhyesti ja asiallisesti saman tien. Lapsi aistii kodin ilmapiirin
ja vanhempien asennoitumisen seksuaalisuuteen liittyviin asioihin ja se vaikuttaa hänen myöhempään suhtautumiseensa sukupuolisuuteen.
Koulussa nuoret uskaltavat kysyä terveydenhoitajalta sellaistakin, jota ei välttämättä omilta vanhemmilta tulisi tiedustelleeksi.

– Pyrin ”haistelemaan” sitä, mitkä asiat nyt ovat pinnalla ja painottamaan tuntisisältöä oppilaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan, Lehmuskoski kertoo.
– Joskus nuoria voi kiinnostaa joku
yksittäinen asia, esimerkiksi eräs oppilas oli kuullut paljon puhetta kondomista, 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 sokeita oppilaita kiinnostavat sukupuolten
fyysiset erot, joita sitten tutkitaan mallien avulla. Yläluokilla voi pohdituttaa
ihmissuhteet ja yksinäisyys.

Oikeaa tietoa oikeaan aikaan
– Keskilapsuudessa, alakoulun alemmilla luokilla lapsen seksuaalisuus on usein
taka-alalla, puhutaan latenssivaiheesta.
Silloin eroottinen kiinnostus toiseen sukupuoleen ei ole vielä herännyt vaan ollaan enimmäkseen samaa sukupuolta
olevien kavereiden kanssa. Näissä ihmissuhteissa opetellaan arvokkaita sosiaalisia taitoja: ilon jakamista, suuttumista
ja sovinnon tekoa, toisen huomioimista tai kompromissien tekoa. Nämä taidot ovat tuiki tarpeellisia myöhemmin
mm. seurustelusuhteessa. Alakouluikäinen tarvitsee kuitenkin perustietoa hänelle ajankohtaisista seksuaaliseen kasvuun liittyvistä asioista. Ja parempi puhua ajoissa kuin liian myöhään, Lehmuskoski korostaa.
– Murrosikää lähestyvän lapsen kanssa on hyvä keskustella murrosikään ja
seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista ennen kuin fysiologiset muutokset tai tapahtumat ovat alkaneet. Jos vanhemman
itsensä on hankalaa puhua intiimeistä
asioista, on hänen hyvä kuitenkin var-
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Kun huoli herää – varhainen puuttuminen koulussa
Koulut tarvitsevat opetustyönsä ohelle yhä enemmän monialaisia taitoja. Koulun on huomioitava ongelmat,
jotka hidastavat tai häiritsevät oppimista ja opetusta. Kun huoli herää kirja käsittelee haastavien oppilaiden
kohtaamista ja esittelee varhaisen
puuttumisen malleja. Mm. oppimisen
ongelmat ja pinnaus vaativat opettajan ja oppilashuollon puuttumista ja
yhteydenottoa kotiin. Koulu ei kuitenkaan yksin pysty auttamaan ongelmatilanteissa. Näistä tilanteista puhutaan
varhaisesta puuttumisesta.
Varhainen puuttuminen tarkoittaa
erilaisia keinoja ja tapoja ottaa ongelmatilanteet keskusteltaviksi. Varhainen puuttuminen on aina prosessi, joka alkaa pienistä opettajan havainnoista ja johtaa tukeviin toimenpiteisiin. Prosessi on usein kestoltaan pitkä,
joskus lukuvuodenkin. Yhteydenpidolla koulun ja kodin välillä saavutetaan
paras tulos. Kirjassa esitellään malleja esim. tuen tarpeen selvittämiseksi,
huolen aiheiden hahmottamiseksi sekä keskustelutilanteisiin. Opettaja saa
kirjasta esimerkkien kautta käytännön
vinkkejä toimenpiteisiin. Lukijaa herätellään myös pohtimaan aihealueita
kysymysten kautta.

l

Kristiina Huhtanen: Kun huoli herää – Varhainen puuttuminen koulussa. 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, vastaako niissä oleva tieto omaa maailmankuvaa. Arvot ja asenteet tulevat kotoa ja
niistä on myös tärkeää puhua oman lapsen ja nuoren kanssa pitkin matkaa.
– Vanhempi voi myös perustella, miksi jotkut asiat ovat kiellettyjä, jotkut vahingollisia ja jotkut vasta aikuisen maailmaan kuuluvia. Lapsen itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa on tarpeen tukea niin ikään.
– Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja voivat siten tunnistaa hänen kehitysvaiheensa ja kyvyn ottaa tietoa vastaan. Niinpä heillä on hyvät edellytykset
olla myös seksuaalisen tiedon jakajina
oikeaan aikaan. Tuntosarvien käyttö tälläkin elämän alueella on hyödyksi, jotta huomaa milloin on sopiva hetki ottaa
puheeksi asioita, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia.

Puhu avoimesti, anna rajat
– Avoin kodin keskustelukulttuuri on
avuksi, mutta joskus ujous voi hiipiä lähestyvään murkkuun ja omilta vanhemmilta sukupuolisuuteen liittyviä asioita
ei enää kyselläkään. Arki tuo kuitenkin
edelleen luontevia mahdollisuuksia ottaa asioita puheeksi. Sellaisia voivat olla
esimerkiksi terveyssidemainokset, serkkupojan muuttunut ääni, vauvan syntyminen tai isosiskon seurustelu.
– Vaikka esimerkiksi kuukautisista tai
siemensyöksyistä puhutaankin koulussa, niin on hyvä, että kotonakin niihin
voidaan palata useankin kerran. Opetellaan siteiden laittoa, alapesuja ja itsenäistä puhtauden hoitoa dödöineen.
– Näkövammaiselle lapselle on tärkeää kertoa myös kulttuurimme toimintatavoista ja sosiaalisista pelisäännöistä
suhteessa intiimeihin asioihin. Jokaisen
pitää tietää mitä, missä ja milloin on hyvä, tapana tai mahdollista tehdä. Samoin
nuorta on ohjattava myös omaan ulkonäköön liittyvissä asioissa. Hän tarvitsee tähän tukea, koska ei voi saada näönvaraista palautetta tai verrata itseään
samanikäisiin kavereihinsa.
– Seksuaalisuuteen kuuluvista asioista 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 seksuaalisuudelta. Lapsella eikä nuorellakaan ole
aina harkintakykyä rajan vetoon. Suojakeinoja voivat olla esimerkiksi puhelimen soitonestot, internet-suojaukset
ja videoiden tai tv-ohjelmien katsomisen valvonta.

Sosiaalinen ymmärrys
antaa varmuutta
Marja Lehmuskoski pitää seksuaalikasvatuksessakin tärkeänä korostaa sosiaalisia taitoja sekä ihmissuhteisiin liittyviä tunteita ja vastuuta. Vuorovaikutustilanteita voi opetella.
– Sokeat lapset ja nuoret eivät voi
nähdä, miten asioista jutellaan, millaisia ilmeitä esimerkiksi luokkakavereilla on tai ketkä kaikki ovat kuulemassa, kun ottaa jonkun intiimin asian puheeksi. Nuoret eivät yleensä juttele keskenään murrosikään tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista niiden oikeilla ja
virallisilla termeillä. Jos näkövammainen nuori kertoilee kavereille välitunnilla ihmiskehon fysiologiasta biologian oppikirjan sanastolla, hän voi joutua
hihittelyn kohteeksi. Koululaisten käytössä on myös valtaisa joukko seksuaalisuuteen liittyviä ilmaisuja, joita viljellään tunnettiinpa niiden merkitys ja sisältö tai ei.
– Näkövammainen nuori ei välttämättä saa tietoa, mitä hänen sosiaalisessa ympäristössään tapahtuu, ellei siitä erikseen hänelle kerrota. Ihmisten
välinen vuorovaikutus, alkava ihastuminen, kiinnostuminen toisesta tai rakastuminen välittyy paljolti sanoitta;
katsein, elein, ilmein, punoittavin poskin… On tärkeää, että nuorella on mahdollisuus tietää, miten ilmaistaan kiinnostusta, mistä tietää että jotkut seurustelevat tai miten julkisella paikalla
on tapana osoittaa esimerkiksi rakkauden tunteita. Kaikkien nuorten kohdalla pidän tärkeänä koko ihmisyyden korostamista 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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Matti Ojamo

Kolme tapaa

Osa 2

ymmärtää vammaisuutta
Edellisessä artikkelissani puhuin jo vammaisuuden medikalisoinnista, joka on seurausta
vammaisuuden yksilöllistämisen pitkästä perinteestä. Vammaisuus on silloin yksilön ongelma, jota ei voida parantaa.
Kun lääketiede on tehtävänsä
tehnyt, ei ole enää mitään tehtävissä.

kK

ansainvälisten
luokituksen yhteydessä tuli esiin
vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä. Siinä vammaisuuden taakka otetaan pois yksilön harteilta ja katsotaan että vammaisuuden
aiheuttamat ongelmat aiheutuvat vammattomien ehdoilla rakennetun ympäristön sopimattomuudesta vammaisten
tarpeisiin ja ongelma olisi periaatteessa
hoidettavissa yhteiskuntaa ja sen rakenteita ja palveluita kehittämällä.
Kolmas tapa lähestyä vammaisuutta
on poliittinen. Ei riitä että tunnustetaan

vammaisuuden yhteiskunnallinen olemus, 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 analysoinut näiden kolmen mallinnuksen
eroja.
Medikaalisessa ajattelutavassa paradigma (lähestymistapa) vammaisuuteen on positivistinen eli luonnontieteellinen. Tässä tapauksessa pääpaino
on lääketieteellä, mutta siinä turvataan
myös muihin luonnontieteisiin, kuten
farmasiaan, fysiikkaan ja kemiaan. Sosiaalinen lähestymistapa vammaisuuteen
on luonteeltaan selittävä ja ymmärtävä.
Ymmärretään että yhteiskunnalliset ”lainalaisuudet” ovat vammaisuuden ”ongelman” taustalla. Poliittinen lähestymistapa katsoo, että kyse on emansipaatiosta,
vammaisten vapauttamisesta.
Koko vammaisuuden ongelma on
medikalisteille puhtaasti yksilön ongelma. Kun vammainen henkilö on saanut mahdollisimman hyvää hoitoa, tulee hänen olla tyytyväinen, koska ”kaikki mahdollinen” on tehty. Loppu on hä-

nen ongelmansa. Hänen on kehitettävä
omat ongelmanratkaisumenetelmänsä.
Hänen on oltava sisukas ja periksiantamaton. Hänen on tehtävä lujasti töitä, harjoiteltava vaikeita asioita yhä uudelleen, hänen tulee olla oma-aloitteinen eikä koko ajan olla hakemassa muiden apua. Sosiaaliselta kannalta vammaisuutta lähestyvä henkilö ymmärtää
omasta mielestään vammaisuuden taustat. Yhteiskunnan rakenteet ovat kaiken
takana. Yhteiskunnallisia lainalaisuuksia on vaikea muuttaa. Ihmisten asenteet ovat jäykkiä, niitä on vaikea muuttaa. Yhteiskunnan voimavarat ovat rajalliset, kaikkeen ei rahaa riitä. Kaikkeen löytyy ’ymmärtävä’ selitys. Poliittisen näkemyksen mukaan ymmärtäminen ja selittäminen eivät riitä, on ryhdyttävä sanoista tekoihin asioiden korjaamiseksi. Korjaaminen tapahtuu vain
ja ainoastaan poliittisen päätöksenteon
kautta lainsäädäntöä muuttamalla. Ongelma on poliittinen. Yhteiskunnassa on
varallisuutta. Kysymys on vain siitä, miten ne suunnataan.
Medikalisti kohtelee vammaista henkilöä ikuisena potilaana. Hän on sairaalaan tullut potilaana, ollut potilaa-
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Lähde: Hisayo Katsui: Towards Equality, academ.diss. Helsinki Univ. 2005
Termien käännökset englannista suomeen ja selitykset on laatinut Matti Ojamo
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na hoidettavana ja sieltä lähtenyt potilaana, jolle ei voida enää tehdä mitään.
Potilas on toimenpiteiden kohde. Hoitava henkilökunta tietää paremmin kuin
hän itse miten hoidetaan. Potilaan on
syytä olla hiljaa ja otettava hoidot vastaan. Sairaalan hierarkia ja ammattikuntien väliset jyrkät rajat auttavat potilaiden kurinpitoa. Sosiaalisen näkemyksen mukaan asianomaisen sairaala- ja kuntoutuslaitoshoidon saatuaan
kyseessä ei enää ole potilas, koska hän
on terve, mutta hänelle on jäänyt toiminnanrajoitetta ja hän on vammainen. Hän on siis oikeutettu erityispalveluihin ja häntä on kohdeltava palvelujen käyttäjänä ja asiakkaana. Asiakas sanaan liittyy positiivinen mielikuva aktiivisesta henkilöstä, joka ostaa
tuotteita tai palveluita omien mieltymystensä mukaan. Käyttäjälle ilmaisten tai subventoitujen vammaispalveluiden tai -välineiden käyttäjäkin on
asiakassuhteessa palvelun tai välineen
tuottajaan. Häntä on myös siten kohdeltava. Poliittisen näkemyksen mukaan vammaiset ovat kansalaisia siinä
missä muutkin. Heillä on oikeus tiettyihin erityispalveluihin ja välineisiin,
mutta ei se ominaisuus tee heistä mitenkään muista yhteiskunnan jäsenistä poikkeavia. Kansalaisuuteen kuuluu
se että jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oikeus elää täysipainoista elämää.
Kansalaisia on kohdeltava tasavertaisina riippumatta heidän voimavaroistaan
ja toimintakyvystään.
Elimen tasolla tapahtunut vaurio on
medikalistin kiinnostuksen kohteena.
Mitä elimessä on tapahtunut? Onko tila vielä akuutti? Miten voidaan estää
elinvaurion eteneminen tai paheneminen. Nämä ovat keskeisen kiinnostuksen kohteena ja toimenpiteet määräytyvät sen mukaan miten spesialisti saa
mahdollisimman tarkan kuvan kudostason tapahtumista. Sosiaalisen vammaiskäsityksen puolella toiminnanvajavuu-

1

det ovat kiinnostuksen kohteena. Miten
vajavuudet ilmenevät? Millaisissa tilanteissa tulee hankaluuksia? Miten voitaisiin palveluilla ja välineillä vähentää toiminnanvajavuutta. Poliittinen näkemys
haluaa tarkastella vammaista henkilöä
yksilönä. Häntä kiinnostavat kaikki tämän henkilön kokemukset. Miltä vammaisesta itsestään tuntuu? Mitä hän haluaa? Miten hän on kokenut vammautumisensa erilaiset vaiheet?
Toiminnan tavoitteena medikaalisessa, yksilöllistävässä suhtautumisessa
vammaisuuteen on ekskluusio eli erottaminen. On kyettävä analysoimaan tapahtuneet vauriot elimessä ja kudoksissa niin tarkoin kuin mahdollista. Näin
voidaan antaa oikea diagnoosi, jolla kuvata asiantilaa. Tarkat diagnoosit auttavat eteenpäin hoitotyössä. kaikki prosessiin osallistuvat tietävät silloin mistä
on kysymys. Potilas osataan ohjata oikeaan paikkaan saamaan parasta mahdollista hoitoa, kun on kyetty hänen tilansa määrittämään mahdollisimman
tarkasti, eli sulkemaan pois epäolennaisten oireiden vaikutus. Sosiaalisella
kentällä toimivalla on vammaisen henkilön integraatio eli mukaan ottaminen
toiminnan tavoite. Vammastaan huolimatta henkilö on saatava mukaan yhteiskunnan toimintoihin. Hänet on ohjattava paitsi vertaistensa luokse, myös muiden ihmisten yhteyteen. Poliittisen toiminnan tavoitteena on, että henkilöstä
tulee aktiivinen osallistuja (inkluusio).
Ei riitä että annetaan mahdollisuus tulla
mukaan. Pitää huolehtia siitä, että henkilö pystyy osallistumaan muun yhteiskunnan toimintaan.
Vammainen henkilö on medikaalimaailmassa hoito- ja muiden toimenpiteiden kohde. Lääkärit viimekädessä päättävät mitkä terapiat ja hoidot
ovat juuri tässä tapauksessa tarpeen.
Ne määrätään hänelle ja muu henkilökunta huolehtikoon että potilas nauttii
rohdot ja osallistuu hoitoihin. Ei poti-

laalta voida kysyä kävisikö 5ml lääkettä
vai ottaisitko 10ml mieluummin. Sosiaalisessa mallissa vammaisella on subjektin eli tekijän asema. Hänen on oltava oman elämänsä subjekti, niin kuin
juhlapuheissa sanotaan. Palvelujen asiakkaana hänen on oltava aktiivinen. Poliittisessa katsantokannassa tämä ei riitä, vaan vammaisen tulee olla se toimija, joka määrää. Hänen tulee olla päätöksentekijä omassa asiassaan, koska
hän parhaiten tietää mitä on kokenut,
mitä tarvitsee ja miten tavoitteet saavutetaan. Yhteiskunnan palvelujen tulee
olla hänen käytettävissään. Palvelujen
tuottajat ovat oikeasti vammaisen henkilön palvelijoita.
Ratkaisua vammaisuuden ongelmalle lääketieteessä haetaan hoidon ja terapian kautta. Sen jälkeen kun terveydenhuolto on tehnyt tehtävänsä, ei asia enää
kiinnosta. Hoitakoot sosiaali- ym. palvelut oman osuutensa. Sosiaalisessa mallissa saavutettavuus on avainsana ja ongelman ratkaisu. Yhteiskunnan on oltava kaikkien jäsentensä saavutettavissa.
Tämä koskee niin fyysistä ympäristöä
kuin palvelujakin. Poliittisesti orientoituneet hakevat ratkaisua ihmisoikeuksien kautta. Ongelma ratkeaa kun kaikilla
yhteiskunnan jäsenillä on samat oikeudet ja mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Toiminta-alueena medikaalissa maailmassa on ihmisen terveydentila ja siinä tapahtuneet muutokset. Pyritään
edesauttamaan toimia, joilla mahdollisimman monilla olisi hyvä terveydentila. Terveyden edistäminen on tärkeää. Sosiaalinen lähestymistapa operoi
koko yhteiskunnan tasolla. Terveyden
edistämisen lisäksi tärkeää on sosiaalinen ja kulttuurinen hyvinvointi. Poliittisen lähestymistavan toiminta-alueena on ihmisyys. Riippumatta yhteiskunnallisista rakenteista ja kulttuurisista eroista on jokaiselle kansalaiselle
taattava ihmisarvo.
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Edellä olen kärkevästi eritellyt kolmen koulukunnan eroja suhtautumisessa vammaisuuteen. Hisayo Katsuin
asetelman tulkinnat olen laatinut tarkoituksella kärjistäen. Käytännössä nämä kolme orientaatiota eivät ole toisensa poissulkevia vaan ne voidaan nähdä
jatkumona, kuvauksena työnjaosta ja
siihen osallistuvien toimijoiden ajatusmaailmasta, joka on seurasta alan traditioista ja koulutuksesta. Edellä olevasta
saa sen käsityksen, että siinä pilkataan
lääkäreitä, aliarvioidaan sosiaalityötä ja
ihannoidaan poliittista vammaisliikettä.
Tämä ei ole tarkoitukseni. Vammaisuuden yhteydessä kaikkia kolmea lähestymistapaa tarvitaan. Ne voidaan helposti
liittää vammautumisprosessin ketjuun.
Äkillisen vammautumisen tai pitkäaikaissairauden puhkeamisen yhteydessä
on sairaanhoito aina ensimmäinen toiminta-areena, jonka ehdoilla on toimittava. Silloin ovat vauriot elimessä ensisijaisen huomion kohteena. Lääketieteellisen
tai hoitotieteellisen koulutuksen saaneet
henkilökunta tietää silloin parhaiten miten toimia. Potilasta kuunnellaan, mutta
päätökset tekee henkilökunta.
Sairaalamaailman ulkopuolella kuntoutumisvaiheessa tilanne muuttuu. Lääketieteen hallitseva ote siirtyy taka-alalle. Lääkärit ja muu hoitohenkilökunta
ovat osa tiimiä, jossa toimivat yhtäläisin
valtuuksin muunkinlaisen koulutuksen
saaneet henkilöt. Kuntoutumistiimeissä tarvitaan psykologia, sosiaalityöntekijää, ravitsemusterapeuttia, fysioterapeuttia ja erikoistuneita kuntoutusohjaajia lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi.
Päätökset tehdään yhdessä kuntoutuvan
henkilön kanssa ja hänen elämäntilanteensa, tarpeensa ja tulevaisuuden toiveensa huomioiden, kuitenkin kuntoutuvan voimavarojen rajoissa. Eräs keskeinen tavoite tässä vaiheessa on saada
kuntoutuja hänelle kuuluvien erityispalvelujen piiriin. Hänen sosiaaliturvastaan
on myös huolehdittava.
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Mikä on sitten poliittisen orientaation oikea toiminta-areena. Mielestäni
sen pitäisi kuulua jokaisen vammaisjärjestön toimintaan. Se on osa oikeuksienvalvontaa. Siihen kuuluu yhteydenpito
päättäjiin, lobbaus, yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon vaikuttaminen.
Pohjoismaissa erityisesti aistivammaisuuden kanssa työskenteleville järjestöille on tyypillistä, että niissä vammaiset itse muodostavat ylimmät päätöksentekoelimet. He ovat luomassa järjestön linjaa omista lähtökohdistaan katsoen. Muissa kuin aistivammajärjestöissä on vammattomiakin henkilöitä päätöksentekijöinä, mutta yleensä enemmistön muodostavat kuitenkin vammaiset
henkilöt itse. Pohjoismaiden ulkopuolella tällainen vammaisten omatoimisuus on vielä harvinaista. Siellä myös
aistivammaisalan järjestöissä päätöksentekijöiden enemmistö on vammattomia 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 käyttöön, esitettiin jo silloin puheenvuoroja joissa kritisoitiin käsitettä. Kritiikin
taustalla oli ajatus että vammainen terminä sitoo ongelman liiaksi yksilön yhteyteen. Edellä kuvatun WHO-ICIDHvammaisuuden käsiteaparaatin yhteydessä todettiin, että vammaisuus on yhteiskunnallinen tila, eikä yksilöllinen tila. Vammaisuuden aiheuttaa yhteiskunta, joka on suunniteltu vammattomien ehdoilla. Vammainen henkilö joutuu kohtaamaan tämän yhteiskunnan
asettamat rajoitteet viimeistään silloin
kun hän vammauduttuaan tai pitkäaikaissairauden puhkeamisen jälkeen on
saanut asianmukaiset hoidot sairaalassa ja mahdollisesti kuntoutuslaitoksessa ja astuu ulos vammattomien maail-

maan. Tuossa maailmassa ei olekaan
samanlaista varustusta kuin sairaaloissa tai kuntoutuslaitoksissa. Ei olekaan
äänimajakoita sokeille, pyörätuoliluiskoja liikuntavammaisille eikä induktiosilmukoita kuulovammaisille. Yhteiskunta vammauttaa hänet. Miksi kuitenkin käytetään termiä vammainen, joka
viittaa yksilön ongelmaan. Siitä syntyy
edelleen se mielikuva, että ongelman ratkaisu on vammaisen oma asia. Pitäisikö
puhua vammautetuista?
Olisiko parempi, jos hylättäisiin nämä
negatiiviset ilmaukset kokonaan. Mentäisiinkin askel eteenpäin ja ruvettaisiin
käyttämään näistä ihmisistä nimitystä,
joka kuvaa enemmän ongelman ratkaisua kuin ongelmaa itseään. Näkövammaisen sijaan puhutaan henkilöstä, joka tarvitsee ja on oikeutettu saamaan
näkemisen erityisvälineitä ja -palveluja.
Kukaan ei halua olla erikoinen, mutta
on eri asia olla erityinen. Vammaisjärjestöissä on havaittu liikehdintää tähän
suuntaan. Keuhkovammaliiton taustalla ovat tuberkuloosipotilaiden yhdistykset. Nyt tuon etujärjestön nimi on hengitysliitto HELI. Ensin jätettiin potilaat
nimistä pois, sitten vammat ja nyt viitataan elintoimintaan, jonka edistämistä liitto ajaa. Syöpää sairastavat potilaat
tai sairastaneet henkilöt ovat myös olleet jo kauan jäseninä syöpäyhdistyksissä, eivät missään syöpäpotilasyhdistyksissä. Sairaus ja sen ehkäiseminen on
heitä yhdistävä tekijä. Kuulonhuoltoliiton nimi viittaa myös elintoimintaan eikä kuulovammaisiin.
Sanoilla on mahtava voima. On kuljettu pitkä tie hulluista ja houruista mielenvikaisiin, heistä mielisairaisiin, sitten
mielenterveyden ongelmista kärsiviin ja
lopulta mielenterveyden edistämiseen.
Ehkäpä meillä on joskus Näköliitto, joka ajaa kaikkien niiden asiaa, jotka eivät pysty tasavertaisina hyödyntämään
yhteiskunnan jatkuvasti lisääntyvää vin
suaalista informaatiota.
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alueilta
Tampereen alueleiri

Riemua ja yhdessäoloa perheiden leiriolympialaisissa.

Ylöjärven Koivupuistoon kokoontui
syyskuun alussa joukko näkövammaisten lasten perheitä yhteiseen viikonlopun viettoon. Viikonlopun aikana rentoudutiin takkatuvalla, hierottiin älysnystyroitä luontopolulla sekä hikoiltiin
niin leiriolympialaisissa kuin saunassakin. Taidettiin tehdä jopa eräänlaista historiaa – 16 ihmistä viiden hengen saunassa saunalauluja laulaen. Viikonlopusta ei siis puuttunut tiivistä tunnelmaa ja
konkreettista yhdessäoloa.
Yhteisillä perheiden tapaamisella on
myös toisenlaista antia. Usein ulkopuoliset eivät voi edes ymmärtää, mikä merkitys näillä viikonlopuilla ja tapaamisilla on. Kuulluksi tuleminen ja hyväksyn-

Lasten aluesihteerin sijaisuutta hoitanut
Eeva Saukkonen saateltiin lämpimin kiitoksin kohti uusia koitoksia.

nän saaminen ovat ehdottomasti tärkeimpiä asioita. Monelle on hyväksi saada kertoa jollekin tilanteestaan ja saada
ymmärrystä kuulijoilta. Arkipäivän elämässä moni joutuu ehkä valitsemaan
tarkasti sen, kenelle murheistaan kertoo. Asiaan ei haluta välttämättä sotkea
työyhteisöä, kaveripiiriä tai ehkä puolisoakaan. Heikkouden häpeä estää usein
kertomasta asioista ulkopuolisille. Vanhempien keskinäisissä keskusteluissa
heikkouden häpeä muuttuu vertaisuuden kautta oikeutetuksi heikkoudeksi.
On helpottavaa tulla tietoiseksi siitä, että tässä tilanteessa on oikein kokea näi-

tä tunteita. Toisen samanlaisessa tilanteessa olevan tarinan kuuleminen tuo
paljon lohtua. Ryhmässä voidaankin jakaa kokemuksia vanhempana olemisesta – aina se ei ole vain pelkkää ruusuilla tanssimista. Arjen askareet, eri tahoilta tulevat vaatimukset, syyllisyys, väsymys – nämä ovat asioita, jotka helposti
haudataan. Vanhempien keskusteluissa
kuitenkin jaetaan kollektiivista ylpeyttä
rohkeudesta käsitellä näitä asioita. Tästä
yhteisesti jaetusta kokemuksesta kumpuaa myös voimavaroja tulevaan.
Nina Halme

Ratsastamassa Valkolan tilalla

Alueelliset vapaaehtoistyöntekijät tapasivat
Näkövammaisten Lasten Tuen tukihenkilöviikonloppuna puhuttiin Kaija Leppälän johdolla toisen kohtaamisesta tukihenkilönä ja vertaisena.

Saimme sokkotreffikutsun Kaapron
Roopen äidiltä Tuulalta. Paikkana oli tuttu Valkolan ratsastustila Laukaassa lähellä Jyväskylää. Aurinko paistoi lämpimästi, kun saavuimme tallille. Siellä oli
jo paljon perheitä ja osa lapsista oli rat-
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sastamassa. Tuula toivotti meidät kaikki tervetulleiksi. Treffeillemme oli saapunut myös Keski-Suomen näkövammaiset ry:stä Mauno Sirviö, Näkövammaisten keskusliitosta aluesihteeri Päivi Nurmi sekä keskussairaalan kuntoutusohjaajamme Eija Kivi.
Minä tunsin sieltä Hallikaisen ja Kaapron perheen. Ratsastin Ellulla ja Nyytillä. Juttelin Eijan, Ilkan, Juhon ja Jaanan kanssa. Rupattelin myös Mannen
kanssa. Menimme sinne rantasaunalle
ja nuotiolle. Me syötiin siellä makkaraa.
Söin siellä myös keksiä ja karkkia. Rantakin oli lähellä, mutta kukaan ei mennyt uimaan.
Sen pituinen se! Paljon kiitoksia Kaapron perheelle mukavasta päivästä.
Akseli Muhonen

Saija Snygg, Tuija Skinnari, Nina Halme,
Marketta Taskila ja Susanna Hintsala keskustelemassa tukihenkilönä olemisesta lokakuussa Helsingissä.

leena honkanen

sirkka-liisa niiranen

Aksu ratsastaa Valkolan tilalla Laukaassa.
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alueilta

Olimme 11.–12.8. Lieksan seudulla Ruunaalla näkövammaisten perhetapaamisessa, johon osallistuivat meidän perhe
Kontiolahdelta, Petrin perhe Joensuusta
ja Juhon perhe Pieksämäeltä.
Ensimmäiseksi majoituimme kahteen
mökkiin retkeilykeskuksessa ja vaihdoimme kuulumisia. Sitten menimme
luontotalolle katsomaan erästä Ruunaan luonnosta kertovaa videota, minkä jälkeen seurasi viikonlopun kohokohta, koskenlasku.
Varusteita katsellessa meni oma aikansa, kunnes pääsimme pakettiautolla
ylävirralle, josta koskenlasku alkoi. Olimme puuveneessä, koska siinä ei tarvitse meloa kuten kumiveneessä ja kyyti on muutenkin rauhallisempi. Aluksi oli
pitkä matka järveä ennen kuin pääsimme ensimmäisiin koskiin. Lasku ei ollutkaan niin pelottava kuin luulin, mutta
oli koskissa sentään pieniä töyssyjä. Välillä oli pitkiäkin järvi- ja suvanto-osuuksia. Neitikoskessa saimme parhaat pärskeet vähän suuremmassa putouksessa.

soile holopainen

Koskenlaskua ja luonnon
kauneutta Ruunaalla

Vaatteet hieman kastuivat, mutta hauskaa oli silti.
Monien koskien jälkeen saavuimme
taukopaikalle, jossa saimme erälounasta. Sitten lähdimme veneellä takaisin
luontotalolle, jossa otimme varusteet
pois ja jatkoimme matkaa mökeille. Loppuilta olikin vapaata yhdessäoloa: saunomista, letunpaistoa ja pelaamista.
Seuraavana aamuna heräsimme jo
varhain tekemään aamupalaa. Aamu-

palan jälkeen lähdimme ulos kävelylle koskien ympäristöön. Eräällä nuotiopaikalla paistoimme makkaraa. Hyttyset vähän kiusasivat, mutta sää oli erinomainen. Kävelimme siltaa pitkin Neitikosken partaalle ja otimme siellä valokuvia. Ihmiset temppuilivat kajakeilla kosken kuohuissa. Retken jälkeen kävimme hakemassa tavarat mökeiltä ja
lähdimme kotiin.
Senni Hirvonen

Syksyinen tervehdys Etelä-Savon Näkövammaiset ry:stä!
Toimimme Etelä-Savon maakunnan näkövammaisten paikallisena edunvalvojana ja tuotamme monipuolisia palveluja alueemme näkövammaisille ikään
katsomatta.
Yhdistyksemme jäsenenä sinulla on
mahdollisuus moniin näkövammaisetuihin:
l lehtialennuksiin, useimmat paikallislehdet myöntävät näkövammaisalen-

l
l

l

l
l

Liittymismaksu on 12 €.
Haluamme tarjota toimintaa ja tukea
myös alueemme näkövammaisille nuorille ja lapsille.

nuksen, joka on 25–30 % lehden tilaushinnasta.
mahdollisuus lomatukeen
mahdollisuus saada tietoteknistä tukea ja apua
mahdollisuus tutustua ja koekäyttää
apuvälineitä
ilmaisia kuntosali- ja uintivuoroja
mahdollisuus harrastaa ampumista ja
sokkopingistä

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Etelä-Savon Näkövammaiset ry
Puh. (015) 161 555
gsm 0440 161 555
Sähköposti: toimisto@esn.fi

pirit ta johansson

Aleksis Kiven päivä Porissa
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Porin Oo mun kaa! kerholaiset viettivät
Aleksis Kiven päivää 10.10. lukien Mauri Kunnaksen Seitsemää koiraveljestä ja jutellen Aleksis Kivestä. Näytelmä Seitsemän
veljestä tietysti kuului illan ohjelmaan.
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Sonja LaPPaLainen ja aRi DUFVa

oo mun kaa! metsässä
Jyväskylän Oo mun kaa! -kerhon ohjaajat päättivät pitää lokakuussa kerhokerran metsässä, Suomen suurimman kuusen
siimeksessä.

pP

äivä jännitti meitä ohjaajia paljon,
sillä olimme tavanneet lapset vasta
kerran aikaisemmin, ja retki metsään
uusine olosuhteineen huolestutti hiukan. Kuulemamme mukaan lapset odottivat retkeä innolla, mikä lisäsi onnistumisen paineita entisestään!
Ensimmäisinä lähtöpaikalle saapuivat Roosa ja Elisa isänsä kanssa, ja myöhemmin tulivat viisi muuta lasta. Kaikki odottivat jännittyneinä mitä oli tulossa.
Nimenhuudon aikana selvisi, että
Sonja-ohjaaja oli hävinnyt. Pohdittiin
yhdessä hetki mitä pitäisi tehdä, ja lapset
nokkelina keksivät pian vastauksen. Sonjaa pitää lähteä tietysti etsimään, kuului monesta suusta. Rohkeimmat pelastajat olivat tällä kertaa Katri-ohjaa-
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ja ja Nico, ja pian hekin hävisivät metsän hämärään.
Muiden odotellessa parkkipaikalla
Sonja palasi yksin metsästä, ja ihmetteli Katrin ja Nicon puuttumista. Päätettiin sitten parijonossa lähteä selvittämään tilannetta ja etsimään eksynyttä parivaljakkoa.
Päästyämme vaikeakulkuisen ja liukkaan polun alas Rainer-puun juurelle, selvisikin ettei kukaan oikeasti ollut
hävinnyt! Hetken aikaa päivittelimme
tapahtunutta, ja lopulta aloimme yhdessä tutkia metsää. Taisivat lapset arvata meidän ohjaajien pikku vedätyksen, mutta kaikki olivat leikissä täysillä mukana.
Mietimme yhdessä mitä metsästä löytyvää voisi käyttää hyödyksi askartelussa. Ensimmäisellä kerhokerralla askartelimme omat kuvat, ja tarvikkeina siinä-

kin oli paljon luonnosta löytyvää materiaalia. Lapset olivat todella kekseliäitä
ja maaston tutkiminen oli kaikista hauskaa puuhaa. Välillä kuului puheensorinan lomasta kun Niko tunnusteli keskittyneesti maastoa, ja nimesi löytämiään asioita.
Elisa löysi jostain puoliksi syödyn
kävyn, mikä kertoi ettemme olleet täällä ainoat eväsretkeläiset. Pikku hiljaa
nälkä alkoi kurnia, mutta vielä olisi satu luettavana. Sen jälkeen sitten reput
auki ja eväät esille, ja jopa tuli äkkiä lisää energiaa. Ari-ohjaajan Kirsi-äiti oli
mukana avustamassa meitä kaikkia retkellä, ja olipa hänellä kahviakin mukana. Se maistui kovasti vanhemmille, ja
lämmitti viileässä illassa. Suuret kiitokset Kirsille!
Eväitten jälkeen olikin sitten leikkien aika, pelasimme sähköiskupeliä, ja
siitä on ehtinyt tulla jo suosikkipelikin
kerhossa. Tutkimme yhdessä kuusta ja
kuunneltiin siitä kertova tarina. Suomen suurin kuusi näytti komealta paikallaan, ja koitettiinpa sitä yhdessä kaa-
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oo mun kaa! -kerhot keväällä 2008

Iloiset kerholaiset Rainerin juurella.
Vas.: Katri-ohjaaja, Santeri Penttinen
12 v, Jesse-Petteri Leino  v, Elisa Pellinen  v, Niko Kunelius 10 v, Roosa Pellinen 12 v, Sonja-ohjaaja, Nico Tikkakoski 10 v. Edessä hymyilevät ohjaajat
Sini ja Ari.

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 myöhemmin

taa työntämällä, mutta eipä se tainnut
hievahtaa yhtään.
Aika kului nopeasti, ja kerho alkoi lähestyä loppuaan. Sitten vain kamat kasaan ja parijonossa takaisin lähtöpaikalle, 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 katseita, ja odotellessamme kyytejä pois, antoi Kirsi kerholaisten tutustua autoon
ihan sisältä!
Taisi olla pojille koko kerhon mieleenpainuvin hetki, kun saivat kiivetä
isoon autoon sisälle ja tutkia sitä. Jesse-Petteri kehui autoa upeaksi, ja Santeri oli hyvin kiinnostunut siitä. Taisi
poika muutenkin tietää autoista hyvin
paljon! Toiveena oli, että jos joskus pääsisi tuon auton kyytiin pienelle ajelulle,
ja se onkin mahdollisesti suunnitelmissa jokin kerta.
Lopulta kyydit tulivat ja alkoi turvallinen kotimatka. Kaikilla taisi olla
kiva retki, ohjaajat olivat ainakin iloisia ja puheista päätellen myös kerholaiset nauttivat. Vaikka meinasikin välillä olla vähän viileä ilma, niin metsäretkemme oli onnistunut ja kaikille jäi
varmasti hyvä mieli!
Ensi kerralla käymme sitten Jyväskylän Kaupunginteatterissa katsomassa näytelmän ”Mimmi lehmän seikkailut”, ja ennen esitystä pääsemme kurkistamaan, 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, täällä me taas tavataan!”
n
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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) 722 0, anne.virta@silmatera.fi

ari duFVa

Eväät maistuivat! Santeri, Katri-ohjaaja, Elisa ja Roosa.

Joensuu
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Tee joulu Mortin
Joulun leivistä ja pullista voi tehdä jouluisen
muotoisia, vaikka sydämiä tai tähtiä.

lisia, kun pistelee niihin mausteneilikoita. Osan appelsii-

S

neista Hertta viipaloi ja kuivasi. Kanelitangot hän solmi

tytöt leipoivat ja paistoivat jouluruokia. Nyt aloitus tuppaa

nipuksi kauniilla nauhalla. Sitten vaan sommittelemaan

jäämään aina viime tinkaan. Onneksi kaverini Hertta on tu-

asetelma lautaselle, koriin tai vaikka kukkaruukkuun.

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

Mortti ei kyllä olisi keksinyt tätä.

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

Hertta teki jouluisen pöytäkoristeen appelsiineista, neilikoista ja kanelitangoista. Appelsiineista tulee koristeel-

illoin kun olin pieni, meillä oli tapana aloittaa jouluvalmistelut koko perheen voimalla hyvissä ajoin.

Me pojat hakkasimme isän kanssa puita hellaan, kun äiti ja

tan mukava tulla.
Tuolla metsässä näin kaadettuja koivuja, ja otin talteen
oksanrisuja, josta ajattelin laittaa sellaisen kranssin. Sellaisista tytöt tykkäävät. Rautalankaa oli vielä liiterissä. Sillä 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. Paljon on nytkin tyhjiä hernekeittopurkkeja tuolla eteisen nurkassa. Minä olen aikamoinen nikkari. Naputtelen purkkeihin naulalla reikiä ja laitan kynttilän sisään, niin saan kauniita lyhtyjä. Täytyykin tästä lähteä liiteriin.

V

oi peijooni, nyt on sormessa laastari, mutta muuten lyhdyt onnistuivat hyvin. Yritin tehdä sellaisia

kuvioita, joissa reiät ovat vieri vieressä ja muodostavat vaikka poron. Poro oli kyllä vähän liian vaikea, mutta oikein hyviä sydämiä tuli.
Tänään on jo lauantai ja Hertta tulossa illalla. Aamulla varistelin matot, mutta nyt pitää vielä jotakin purtavaa saada.
Hernekeittopurkkeja on ruokakomerossa aika liuta – pitäisi-
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ja Hertan kanssa
Mitähän Hertan joulupurkeista löytyy?

köhän Hertta kunnon rokasta. Ei, kyllä nyt jotain juhlavampaa 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

Helppo pullakranssi syntyy valmiista taikinoista. Hertan joulupullassa on tavallista pullataikinaa ja suklaamu-

työntää leipä uuniin ja käydä sytyttämässä lyhtyihin kyntti-

rotaikinaa päällekkäin. Näin joulupullasta tulee raidalli-

lät tuonne polun viereen. Ja sitten rientojalkaa Herttaa vas-

nen sekä maultaan, että ulkonäöltään.

taan junan seisakkeelle.

A

amulla, kun heräsin, kuului keittiöstä jo aikamoinen 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 hakkaamaan halkoja, pois jaloista. Mennessäni huomasin, että minun solmimaani joulukranssiin oli solmittu joku punainen
nauha. No, aika mukavaltahan se näytti sellaisenakin.
Tulikin hakatuksi melko pino! Laitoin vielä saunaan tulet ja lähdin töppöstelemään sisälle. Keittiössä tuoksui sakean makealle. Ruskeat piparit olivat vielä pellillä ja Hertta
oli kaivanut kassistaan jouluisia tarvikkeita: oli kanelitankoja ja neilikoita purkissa ja renkaiksi leikattuja kuivattuja apKuVat: leena honKanen

pelsiininkiekkoja ja jos vaikka mitä mausteita, ja alkoi sommitella 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.
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Anne Virta

Lapsi ja epilepsia
eE

pilepsia tarkoittaa aivojen sähköisen toiminnan hetkellistä häiriötä. Se ilmenee
mm. tajunnan ja liikkeiden toiminnan
häiriöinä. Suomessa on noin 5 000 epilepsiaa sairastavaa alle 16-vuotiasta lasta ja vuosittain sairastuu noin 800 lasta. Epilepsiaa sairastavista lapsista noin kolmasosalla on muitakin neurologisia oireita kuten kehitys- tai
liikuntavammaisuutta. Osalla lapsista esiintyy lisäksi lievempiä neurologisia oireita, kuten kömpelyyttä, oppimis-, keskittymis- ja tarkkaavaisuusvaikeuksia. Suurimmalla osalla lapsista epilepsian syy jää tuntemattomaksi.
Epilepsiaa hoidetaan lääkityksellä ja tavoitteena on kohtauksettomuus. Noin puolella sairastuneista voidaan epilepsialääkitys lopettaa ennen aikuisikää, jos riittävän pitkään aikaan ei
ole ollut kohtauksia. Osalla kohtaukset kuitenkin uusivat aikuisiässä ja lääkitys joudutaan aloittamaan uudelleen.
Epilepsia ei vaikuta lapsen kehityskulkuun, mutta se tuo
aina haasteensa perheen arkeen. Vanhempien huoli kohtauksista sekä varovaisuus ja suojeleminen voivat tuntua lapsesta
ahdistavilta. Lapsella voi olla huoli omasta sairaudestaan sekä muiden ihmisten suhtautumisesta häneen.
Päivähoidon ja koulun aloittaminen on aina muutosvaihe
perheelle. Hyvä yhteistyö kodin, päivähoidon tai koulun välillä takaa onnistuneen kasvun. Tämä tarkoittaa avointa suhtautumista epilepsiaan, hyvää tiedonkulkua ja yhteisesti sovittuja 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 harrasteryhmiä. Koulutetut tukihenkilöt antavat puhelimitse vinkkejä ja tukea. Lisäksi Epilepsialiiton aluesihteerit ohjaavat ja
neuvovat perheitä palveluiden piiriin.

Epilepsialiitto
l
l

http://www.epilepsia.fi
Epilepsialiiton jäseneksi voi liittyä joko suoraan alueyhdistykseen tai soittamalla Epilepsialiittoon puh. (09) 350
8230. Sähköpostitse voit ilmoittautua osoitteessa toimistosihteeri@epilepsia.fi

Tietoa lapsen epilepsiasta
Lapsiperheen palveluopas
l http://www.epilepsia.fi/chapter_images/2194_perheopas_taitto_06.pdf
Opas lapsen epilepsiasta
l http://www.epilepsia.fi/chapter_images/2194_Opas_lapsen_epilepsiasta.pdf
Epilepsiaa sairastava päiväkodissa ja koulussa
l http://www.epilepsia.fi/chapter_images/1048_206_epikoulu.pdf.pdf

Epilepsian ABC
Epilepsian ABC -kirja antaa perustietoa lapsuus- ja
nuoruusajan epilepsiasta, sen oireista ja hoidosta Suomessa. Kirjassa käsitellään sairauden vaikutusta lapsen kehitykseen eri ikäkausina. Epileptikon vanhemmat voivat pohtia kirjaa lukiessaan omaa suhtautumistaan sairauteen: mm. miten kertoa sairaudesta muille
sekä oman huolen ja pelon määrä.
Kirja soveltuu erityisesti koulujen henkilökunnalle,
sillä lukija saa käytännön vinkkejä koulun arkeen. Koulussa on päätettävä, kuinka käsitellä sairautta koulutovereiden kesken epilepsiakohtauksen sattuessa. Kohtaus voi näyttää oppilaista hyvin pelottavalta. Epileptikolle on tärkeää, että koulussa tiedetään sairaudesta ja kohtauksen sattuessa osataan toimia. Osalla sairastuneista esiintyy epilepsian lisäksi mm. ali- ja ylisuoriutumista tai muita neurologisia ongelmia, kuten
tarkkaavaisuuden häiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Kirjasta saa eväitä epilepsian käsittelyyn.
Kai Eriksson, Ulla-Maija Seppälä, Pirkko Nieminen & Mirja Heikkilä (toim.): Epilepsian ABC.
2003. PS-kustannus.

Lähde: Epilepsialiitto, www.epilepsia.fi
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Leena Honkanen

Varhain liikkeelle
liikkumistaidossakin
Kun on oppinut turvallisesti liikkumaan kodissa ja kulkemaan
reitin kouluun, ei tarvitse jännittää.
Hyvä liikkumistaito ja päivittäistaitojen hallitseminen vapauttaa aikaa ja energiaa muille asioille ja oppimiselle. Hyvin
suunniteltu pitkäjänteinen liikkumistaidon ja päivittäistoimintojen ohjaus antaa näkövammaiselle lapselle valmiudet suoriutua arjen perusasioista näkevien ikätovereidensa tavoin.

Miki Heikkilä tutkii pitkän valkoisen
kepin avulla kaivonkannen muotoa.
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sanna kääriä

yY

leensä liikkumistaidon ohjaus kuuluu osaksi kuntoutusohjaajan työtä.
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä asia on järjestetty toisin: palvelu ostetaan yksityiseltä yrittäjältä, joka
tekee työkseen vain liikkumistaidon ja
päivittäistaitojen ohjausta. Asiakasperheet ovat tyytyväisiä järjestelyyn.
Liikkumistaidon ja päivittäistoimintojen ohjaaja Sanna Kääriä aloitti työnsä
Etelä-Karjalassa jo yli 20 vuotta sitten.
– Alussa kävin ohjaamassa pitkien
matkojen päässä, mutta nykyisin alueeni on lähinnä Kaakkois-Suomi. Työhöni kuuluu asiakkaiden ohjauksen lisäksi runsaasti neuvontaa ja ohjausta
lapsen kanssa työskenteleville aikuisille. Samoin huolehdin siitä, että fyysinen
ympäristö päiväkodissa ja koulussa tukee mahdollisimman hyvin omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.
– Meillä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ohjaus alkaa varhain; toivon
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tapaavani syntymästään asti näkövammaisen lapsen ja hänen vanhempansa
siinä vaiheessa, kun lapsi on noin kahden
vuoden ikäinen. Tässä vaiheessa harjoitellaan jo monia perusvalmiuksia.
– Vanhempien ja mahdollisten avustajien on hyvä tietää, että päivittäin harjoiteltavat omatoimisuutta lisäävät taidot ovat pohja myöhemmin harjoiteltaville asioille. Ohjauksen tärkein tavoite
on antaa tietoa siitä, mitä asioita olisi
kussakin ikävaiheessa hyvä harjoitella
ja kuinka. Samalla voidaan jakaa opetusvastuuta perheen ja päiväkodin kanssa 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 roolissa heti lapsen synnyttyä. Hänen tehtävänään on saada tarvittava tukiverkko
perheen avuksi ja huolehtia siitä, että
lapsi saa tarvittavat tukitoimet oikeaaikaisesti.
– Saan tiedon lapsista aina kuntoutusohjaajan kautta, mikäli vanhemmat
haluavat tavata minut, Sanna Kääriä
kertoo.
– Sen jälkeen, kun perhe on saanut
tiedon minusta ja he haluavat tavata,
teen kotikäynnin. Kotikäynnillä tutustun lapseen ja vanhempiin. Ensitiedon
jälkeen mietimme yhdessä liikkumistaidon ohjauksen sisällön ja määrän sekä aikataulun.
– Ohjauksen tarve määrittyy lapsen
vamman ja taitotason mukaan. Otan
myös perheen ja mahdollisen avustajan resurssit huomioon tarvetta ja tavoitteita asetettaessa. Tavoitteet asetetaan yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Ohjauksen maksaa pääasiassa sosiaalitoimi.
– Päivittäistaidot ovat pienten lasten
kohdalla osa ohjausta. Tämän osa-alueen harjaannuttaminen onnistuu parhaiten päivittäisten toimintojen yhteydessä
ja päävastuun harjoittelemisesta kantavatkin vanhemmat kotona ja avustajat
päiväkodissa sekä koulussa. Ohjaajana
tuen ja annan neuvoja vanhemmille ja
avustajille, miten jotakin yksittäistä asiaa kannattaa harjoitella päivittäin normaalien rutiinien aikana.
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Liikkumistaidon ja päivittäistoimintojen ohjaaja Sanna Kääriä tekee työtä
yksityisyrittäjänä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä.

Tavoitteena samat
taidot kuin näkevilläkin
Sanna Kääriä suunnittelee kunkin lapsen ohjauksen pitkällä aikavälillä niin,
että kouluikään tultaessa lapsi hallitsisi liikkumisen ja päivittäistoimintojen
taidot ja voisi keskittyä rauhassa koulun tuomiin haasteisiin.
– Yleensä teen töitä lapsen ja perheen kanssa useita vuosia. Tapaan lapsen vuosittain ja jokaiselle vuodelle on
asetettu omat tavoitteet. Ohjausjakson
aikana tapaan lapsen viikoittain ja ohjausjakso jaetaan eripituisiin aikajaksoihin. Ohjausjaksojen välillä lapsi harjoittelee asioita yhdessä vanhempien ja
avustajien kanssa.
– Vanhemmilla ja avustajilla on suuri rooli lasten taitojen harjaannuttamisessa. Kuten nimikin jo sanoo, kyse on
taidosta, ja taidon oppii vain harjoittelemalla. Harjoittelun määrä on suoraan
verrannollinen taitotason kehittymiseen. Mitä enemmän harjoitellaan, sen
paremmat taidot lapsi saa.
– Tavoitteena on, että kouluun mennessä näkövammainen lapsi hallitsee
kaikki ne perustaidot, jotka näkevillä
ikätovereilla on. Koulussa on paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita ja lapsen on
hyvä keskittyä koulutyöhön ilman muuta ohjausta ja opetusta. Minä pyrin varhaisella ohjauksen aloittamisella siihen,
että taidot opitaan ennen koulun alkua.
Mikäli lapsen elämäntilanne ei muutu,
jatko-ohjaus toteutuu vasta kolmannella tai neljännellä luokalla.

Tilat ja toiminnot haltuun
Liikkumistaidon ja päivittäistaitojen
opettelussa tutustutaan maailmaan askel askeleelta: ensin itseen, kotiin ja lähipiiriin.
– Pienten lasten kanssa keskitytään
omatoimisuuteen, oman kehon tunnis-

tamiseen ja oman kodin tilojen hahmottamiseen, Sanna Kääriä kertoo.
– Mietitään mm. sitä, miten riisuminen ja pukeutuminen onnistuvat, ja miten omatoimista ruokailua voidaan harjoitella. Pukemisen ja riisumisen aikana harjoitellaan samalla kehon osien nimeämistä. Erilaisten karkeamotoristen
taitojen harjaannuttaminen, kuten kävely, juoksu, polkupyörällä ajo, hyppääminen, yhdellä jalalla seisominen jne.
opettavat myös ymmärtämään omaa
kehoa ja sen mahdollisuuksia.
– Kodissa pitää tietää, missä huoneessa syödään, nukutaan tai katsotaan telkkaria. Myös pihalla nimetään asioita ja
yritetään tunnistaa eroavaisuuksia: onko pihalla nurmikkoa, hiekkaa vaiko
asfalttia.
– Pitkän valkoisen kepin käytön harjoittelu aloitetaan, kun lapsella on perusvalmiudet sen käyttöön. Yleensä tarvittavat perusvalmiudet ovat jo kolmivuotiaalla. Silloin opitaan, miten keppiä pidetään kädessä, mitä sillä tuntee ja mihin sitä voi käyttää. Kuulostelemme kepin avulla, minkälainen ääni on nurmikolla, hiekalla, vedellä, kuinka ylös keppi voi kurottaa jne.

Koululaisen maailma laajenee
– Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten
kohdalla harjoitellaan jo kepin käyttöön
liittyviä taitoja yksityiskohtaisesti sekä
suunnistautumista erilaisissa paikoissa. Tässä vaiheessa reittiohjaus on tärkeä osa ohjausta: harjoitellaan reittejä
koulussa, reittiä kavereiden luo tai isovanhempien luo.
– Lisäksi harjoitellaan erilaisten maamerkkien hyväksikäyttöä ja mahdollisesti kartan avulla ympäristön hahmottamista. Koululaisella tulisi olla jo vahvat
perusvalmiudet, jotta ympäristön hahmottaminen jäljellä olevan näön ja muiden aistien avulla onnistuu hyvin.
– Koululaisten kohdalla liikennekasvatus on tärkeä osa ohjausta. Kuinka liikun osana muuta liikennettä? Missä autot kulkevat? Missä on kävelijöiden paikka? Mitä suojatie tarkoittaa, entä äänin
merkit liikennevaloissa?
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sa, onko ryhti hyvä vai kumara tai seisooko hän ylävai alamäessä.
l Asentotuntoon liittyy tiiviisti myös tasapainon hallinta.
Normaali, sujuva ja joustava liikkuminen edellyttää hyvää 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 riittävästi tietoa lapsen toiminnallisesta näöstä ja tarvittavista
apuvälineistä. On hyvä muistaa, että näkökyky voi muuttua lapsen kasvaessa.
l Kuuloaistin avulla lapsi saa tietoa kauempana olevista
asioista ja esineitä. Hän kuulee vanhempien äänet viereisestä huoneesta, ohiajavan auton äänen ja etäällä raakkuvan variksen. Tuntoaistin avulla sen sijaan lapsi voi
”nähdä” lähiympäristössä olevia asioita ja esineitä. Pitkän
valkoisen kepin käyttö edellyttää, että lapsi haluaa tutustua erilaisiin esineisiin tuntoaistin avulla. Pitkän valkoisen kepin välittämän tiedon havaitseminen perustuu kädessä olevaan tuntoaistiin.

piirroS johanna maatiala 9 V.

l Liikkumistaito tarkoittaa kykyä liikkua itsenäisesti paikasta toiseen turvallisesti ja tehokkaasti käyttäen tarvittavia apuvälineitä ja tekniikoita päämäärän saavuttamiseen.
Jotta itsenäinen liikkuminen onnistuu, liikkumistaidon
osana on myös orientaatio ja suunnistautumiskyky.
l Ohjaus sisältää eri-ikäisille eri asioita huomioiden vamma-aste. Lähtökohta on aina lapsen tämänhetkinen taitotaso.
l Ohjauksessa huomioidaan myös vanhemmat, avustajat,
opettajat ym. henkilöt, jotka ovat lapsen kanssa tekemisissä. Perustavoite on aina rohkaista lasta tai nuorta liikkumaan ja tutkimaan ympäristöä sekä hankkimaan erilaisia kokemuksia lähiympäristöstä ja kotipiirin ulkopuolelta aikuisen tukena.
l Ohjaus alkaa pienten lasten kanssa oman kehon hahmottamisesta ja nimeämisestä. Lisäksi harjoitellaan ympäristön tunnistamista eri aisteja hyväksikäyttäen. Tärkeää on
myös oppia hahmottamaan oma asema suhteessa ympärillä olevaan tilaan eli orientoitumista tilaan ja siinä oleviin esineisiin. Orientaation avulla lapsi oppii vähitellen
hallitsemaan kotiympäristön niin, että hän pystyy liikkumaan siellä sujuvasti ja turvallisesti. Kuitenkin vieraassa 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 leikkipaikalle. Suunnistautumisen apuna voidaan käyttää myös kohokarttaa.
l Liikkumistaidon tunnilla harjoitellaan myös erilaisten opastusotteiden käyttöä, suoja-asentoja sekä pitkän valkoisen kepin käyttöä. Suoja-asentojen
tehtävänä on suojata päätä ja vartaloa mahdollisen
törmäysten varalta. Pitkä valkoinen keppi puolestaan mahdollistaa turvallisen ja esteettömän liikkumisen.
l Eri aistien harjoittaminen on yksi ohjauksen kulmakivi. Aistien kautta tuleva tieto on havaittava /
tunnistettava ja nimettävä. Aistimus tai ärsyke ilman tiedollista prosessointia on ohittanut lapsen eikä oppimista tapahdu. Oppimisen edellytyksenä
on, että aikuinen osaa selittää asiat lapselle konkreettisesti ja selkeästi.
l Lapsi saa runsaasti erilaisia ärsykkeitä niin omasta kehosta kuin sen ulkopuoleltakin. Sisäisistä ärsykkeistä tunnetuin on eri nivelistä tuleva tieto siitä, missä asennossa kulloinkin olemme; puhumme usein asentotunnosta. Asentotunnon
avulla lapsi tietää, onko käsi suorana vai koukus-
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Syyskokousviikonloppua vietettiin jälleen Pajulahden urheiluopistolla. Pikkuparlamentin kokoukseen tuli itseni lisäksi 11 näkövammaista lasta ja nuorta. Keskustelu oli niin vilkasta, ettei allekirjoittanut ehtinyt juuri kissaa väliin sanoa. Tämä oli ensimmäinen kokous itselläni oikeasti pikkuparlamentin puheenjohtajan roolissa ja voin nyt todellakin todeta tehtävän olevan ihan mielenkiintoinen. Ainakin puheenvuorojen jakaminen on minusta ihan hauskaa
puuhaa.
Kokouksessa keskustelun aiheina olivat leirisäännöt, etenkin puhelimen
käyttö leireillä. Muutaman kokoustajan
puheista sai sellaisen käsityksen, että
puhelimien käytöstä on tullut ongelma
myös näkövammaisten lasten keskuudessa. Näkevillähän se on aina kännyköiden yleistymisen jälkeen ollutkin keskustelua aiheuttava asia. Tulimme yhdessä siihen tulokseen, että leireillä ohjatun ohjelman aikana puhelimia ei käytetä. Puheohjelmilla varustetut kännykät nimittäin häiritsevät muita silloinkin,
kun ne eivät soi vaan niillä ainostaan räpeltelee jotain. Talks-ohjelman jatkuva puhe on pidemmän päälle häiritsevä taustaääni, jos yrittää samanaikaisesti
kunnella ohjaajan antamia ohjeita.
Leirisääntöjen lisäksi keskustelimme tietokoneista, niiden saannista ja

käytöstä. Osalle oli sanottu, ettei Kelan myöntämiä tietokoneita saisi käyttää muuhun kuin koulutyöskentelemiseen. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, ettei kukaan ole missään vaiheessa kieltänyt ainakaan minulta tietokoneen käyttöä muuhunkin. Ja juuri JNK:lta tulleessa
kyselylomakkeessakin kysyttiin, kuinka
hyvin ja itsenäisesti oppilas osaa käyttää
tietokoneellaan esimerkiksi e-kirjoja, internettiä ja sähköpostia. Kaksi viimeistä kohtaa eivät ainakaan mielestäni liity
koulutyöhön, joten ei hätää. Eivät Jyväskylän näkövammaisten koulun opettajat pure, vaikka tietävätkin meidän käyttävän tietokoneitamme vapaa-ajan toimintoihin. Meidän tukijaksoporukkammekin viime vuoden tukijaksolla pelasi
suurimman osan ajasta äänipelejä.
Tämän kertaisessa kokouksessa käsittelimme asioita, joita suuret ja vaikutusvaltaiset aikuiset halusivat meidän
käsittelevän. Toivoisin kuitenkin jatkoa
ajatellen, että jos teillä itsellänne, arvoisat pikkuparlamentti-ikäiset lapsoset ja nuoret, tulee mieleen joitain sellaisia asioita, joista haluaisitte puhuttavan, ottakaa aivan rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen tai tulkaa vähintään ennen kokousta nykäisemään hihasta niin katsotaan, mitä asialle voitaisiin tehdä. Eikö olisikin upeaa saada
oikeasti vaikuttaa juuri niihin asioihin,

joihin itse haluaa vaikuttaa? Siihen tarvitsemme aktiivisuutta ja ainakin edellisen kokouksen perusteella sitä meistä löytyy!
Yhteyden minuun saa helpoiten varmaankin sähköpostilla, joka tulee perille
osoitteella: ronja.oja@kolumbus.fi. Muistakaa kaikki; meillä on mahdollisuus vaikuttaa.
Ronja Oja

Pöytäkirja Pikkuparlamentin
kokouksesta 29.9.2007
Kokouksen puheenjohtaja, Ronja, avasi kokouksen. Valittiin kokouksen sihteeriksi Markku Alahäivälä. Todettiin, että
kokouksessa on läsnä 11 henkilöä, lisäksi sihteeri Markku Alahäivälä ja kokouksen avustajana Antti Rusi.
Kokouksen asialistan hyväksyminen
l viime kokouksen kertaaminen, kokoussääntöjen kirjaaminen (vuodessa
2–4 kokousta, kokouksessa vähintään
yhdeksän (9) läsnäolijaa, puheenvuoroa 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 keskusteltiin vilkkaasti; muutamia kannanottoja:

markku alahäivälä

nuoret

Vaikuttamisen iloa!
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nuoret

vapaa-aikana saisi käyttää puhelinta
voisi olla taskussa ohjelmissa, mutta
ei käyttää silloin ja puhelin on äänettömänä, ei mukaan ohjelmiin
l jos puhelin on mukana, on itse myös
vastuussa
l jos ei noudata sääntöjä koskien puhelinta, otetaan puhelin pois (ainakin
joksikin aikaa)
l nukkumaan mennessä puhelimet kerätään pois / otettaisiin pois vain siinä tapauksessa, että siitä on ongelmia
yöllä/ illalla
l puhutellaan henkilöä, jolle kännykkä
tuottaa ongelmia
l asia jääköön leirin vastaavien päätökseen, toivotaan, että pikkuparlamentin tuomat ajatukset huomioidaan
Muut leirisäännöt
Keskusteltiin leirisäännöistä:
l puututaan häiriöihin, ei liian tiukkoja
sääntöjä
l ei karjuta, kun puhutellaan/ neuvotellaan
l sopiva kuri ja järjestys pitää olla
l säännöt eivät saa olla liian vaikeita,
jotta niitä voi noudattaa
l ei olisi pakko osallistua kaikkiin toimintoihin – olisi minimiraja
l kuka valvoo sitten niitä, jotka eivät
osallistu?
l leirille tullaan leiriä varten; täten pitäisi osallistua – eiköhän vapaa-aikaa
saada järjestettyä riittävästi
l lapset mukaan leirin sisällön suunnitteluun
Tietokoneasiaa
Ongelmalliseksi koetut asiat:
l joissain lausunnoissa kielletään tietokoneen oma käyttö – tällainen kielto
ei sovellu näkövammaisen tarpeisiin
l kone on kallis ja sitä pitää saada käyttää kaikkeen tarpeelliseen
l hankinnoissa tulisi kuunnella paremmin asiakkaan tarpeita; koneensaajalla pitäisi olla sanansa sanottavana siitä, mitä ominaisuuksia koneessa on
l halutaan muutosta epäkohtien korjaamiseen / mitä tahoa Pikkuparlamentti voi lähestyä asian tiimoilta
l toivotaan Näkövammaisten Lasten
tuen tukea asiaan, myös NKL:n tukea
Kokouksen päättäminen
Kokouksen kesto oli 70 minuuttia ja keskustelu erittäin aktiivista ja asiallista.
l
l
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Miten saan kavereita?
Ensimmäinen päivä ylä-asteella oli jännä. Uusia ihmisiä vaikka kuinka paljon.
Kaikki oli uutta. Tietenkin pari vanhaa
tuttua edelliseltä luokalta.
7a:laiset valuvat luokkaan, jossa on
ensimmäinen tunti, minä muiden mukana. Jännittää, mutta jännitys oli kovimmillaan tutustumispäivänä. Opettaja
tarkisti nimilistasta, että kaikki ovat paikalla. Kirjoja jaetaan ja kurssisuunnitelmaa käydään läpi. 75 minuuttia kuluu
nopeasti ja on välitunti.
Välitunnilla pari tyttöä luokaltani,
Noora ja Netta, tulevat juttelemaan. He
vaikuttavat mukavilta ja huumorintajuisilta.
Seuraava tunti kuluu myös nopeasti.
Sitten onkin ruokailu. Istun tyhjään pöytään ja katselen, tulisiko joku entisistä
luokkakavereistani samaan pöytään. Ketään ei näy, ei kuulu. Vähän ajan päästä Noora ja Netta tulevat ja kysyvät saako seuraani istua. Vastaan myöntävästi,
koska minulla oli seuran puute, ja halusin tutustua tyttöihin paremmin. Juttelemme kaikenlaista.

Raisa Kuusela on 13-vuotias vaikeasti heikkonäköinen tyttö Oulusta.

Nykyään olemme koulussa melkein
joka välitunnilla yhdessä ja juttelemme
niitä näitä. Vitsailemme ja hassuttelemme. Juttelemalla tutustuu uusiin ihmisiin. Niin minäkin kaverini saan.
Bestikseni, Elina asuu Kiimingissä. Tutustuimme varhaiskasvatuskerhossa,
kun olimme 3-vuotiaita. Pienenä tutustuu helpommin. Vaikka välimatka onkin
parikymmentä kilometriä, vaihdamme
joka päivä kuulumiset. Mesessä vietämme muutaman tunnin päivästä, riippuu
mitä menoja on. Tekstailemme myös aika paljon.
Kaverini valitsen sen perusteella, miltä 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 hillujien kanssa tarvi olla kavereita vai mitä? Jos vain tulee toimeen, eikös se olekin tärkeintä?
Raisa Kuusela
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nuoret

Sirkushuveja

leena honkanen

jut ta kivimäki

Näkövammaisten Keskusliiton nuorisotoimen järjestämä Nuorisofoorumi kokoontui 13.–14.10. Kangasalalle. Viikonlopun teemana oli sirkus ja sen temppujen opettamisesta paikalla olleille vastasi lahtelainen Nuokun sirkus. Ohjelma alkoi jonglööritaitojen opiskelulla ja
jatkui akrobatiaharjoituksilla. Osallistujat saivat ajaa yksipyöräisellä tai nelipyörällä sekä pyörittää hula-hula-vanteita.
Osa harjoitteli myös diablolla taiteilua.
Lopuksi osallistujien käsissä syntyi vielä
monta erilaista ilmapallokoiraa. Muutaman tunnin harjoittelulla ei vielä syntynyt valmiita sirkustaiteilijoita, mutta sitä
tärkeämpää olikin päästä kokeilemaan
eri taitoja.
Illan ohjelmassa Nutorin näytelmässä
etsittiin taikuri Ananas A. Käärmeen kadonnutta pupua yleisölle jaettujen vihjelappujen perusteella. Porkkanakolmiottelussa testattiin osallistujien pork-

Kesäleiriä Karjaalla
Viime kesänä näkövammaisten keskusliiton nuorisotoimi järjesti Karjaalla Raseborg-opistolla 12–30-vuotiaiden näkövammaisten nuorten kesäleirin, jonka
teemana oli ytimekkäästi ”kesäleiri”. Leiriläisiä tällä huippuhienolla leirillä oli peräti 34. Parina edellisenä vuonna olem-
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me kesällä leireilleet esimerkiksi musiikin ja muiden ilmaisutaidollisten asioiden parissa.
Karjaan leiri piti sisällään monipuolista ohjelmaa, johon kuului mm. liikuntaa,
askartelua ja tarinan tekoa. Illalla me leiriläiset itse keksimme ryhmissä vuoro-

tellen iltaohjelman. Iltaohjelmissa oli
esimerkiksi musiikki-tanssiesitys, improvisaationäytelmä, adjektiivitarina, tietokilpailu ja sylileikki. Viimeisenä iltana loistava ohjaajakaartimme piti meille upean soun.
Nuorisotoimen leireillä jo tavaksi tullut päiväretki järjestettiin tällä kertaa Fiskarssin ruukkialueelle ja Raseborgin linnan raunioille. Fiskarssissa saimme vapaasti tutustua alueen kohteisiin, kuten
lasipajaan ja korukivien hiontaan. Perinteinen metalliseppäkin paikalta löytyi ja
kun kysyimme jonkin esineen käyttötarkoitusta, saimme kuulla kaiken epämääräisen olevan pullonkorkinavaajia.
Opastettu ”kierros” Fiskarsissa tehtiin
kahdessa osassa pienessä museotilassa, jossa kaksi ruukkialueen työntekijää
kertoi meille ruukin historiasta. Saimme
kokeilla lukuisia välineitä, joita Fiskarsin ruukilla käytettiin muinoin ruuanlaitossa ja muissa ’kotitaloustöissä’. Innokkaimmat (minä, minä!) pääsivät kokeilemaan myös käsikäyttöistä mankelia.
Raseborgin linnan raunioilla meitä
viihdytti hilpeä opas, jolla oli koko ajan
jokin oma show meneillään. Rakas nuorisosihteerimme ei innostunut suuresti
muutaman leiriläisen ideasta ottaa opas
loppuleirille mukaan. Ehkä Jutalla on jo
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Näkövammaisten Keskusliiton atk-lainaamo on saanut kuusi kannettavaa konetta, joita lainataan myös alakouluikäisille. Alakouluikäiset saavat kannettavia lainaan koulunkäynnin avuksi.

Tiedustelut
Jorma Laitinen, lainaamon hoitaja
l puhelin (09) 3960 4030
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, causes and morbidity of full-term and preterm children with visual impairment born
from 1972–1989”. Lasten näkövammaisuus Suomessa. Esiintyvyys, syyt ja monivammaisuus vuosina 1972–1989 täysaikaisena ja keskosena syntyneillä lapsilla.

dorota kyntäjä

meissäkin kestämistä ilman huimapäistä
aikuista, joka kutsui meitä hauskasti visuaalisesti rajoittuneiksi.
Yhteishenkeä leirillä oli luomassa perinteiset leiriolympialaiset, joiden lajit
olivat mitä mielenkiintoisimpia. Joidenkin lajien kohdalla pisteytysjärjestelmä
oli ehkä hieman kyseenalainen, mutta
voittajajoukkue kuitenkin löytyi tiukan
kisan jälkeen.
Iltaisin upean ohjelman lisäksi saimme nauttia niin toistemme seurasta kuin
herkullisista eväistä. Mahtavat ohjaajamme paistelivat meille makkaraa, lettuja, vartaita, suklaabanaania... Täytyy
kyllä myöntää, että sai niitä makkaroita
ainakin itse paistella, jos halusi. Ja nopeammin sen makkaransa sai, jos itse paistoi – niin minä ainakin luulin.
Leiriviikko oli upea ja kokemuksia
täynnä. Viikon varrelta mukaan tuli tietysti myös uusia kavereita. Ymmärrettävästi itse kukin oli viikon jälkeen hieman
väsynyt, ainahan niin käy, kun viettää aikaansa hieman arveluttavassa seurassa 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

Lainakannettavia alakoululaisille

Virikkeitä näköaistille tuttipullosta
Selkeät kuviot ja kontrastit stimuloivat heikkonäköisten vauvojen näköaistia.
Näönkäytön harjoituksia vauva voi tehdä vaikka tuttipulloa imeskellessään. Marimekolla on tuotteissaan raidoitettuja 200 ml:n kokoisia tuttipulloja, joita on saatavana pinkkinä ja tummansinisenä. Hinta n. 4 euroa.
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lyhyesti

kanan syönti- ja raastamisnopeuksia sekä jättiporkkanan alta limboamista.
Sunnuntaina oli Nutorin eli valtakunnallisen nuorisotoimikunnan valintakokous. Paikalla oli 20 äänioikeutettua ja 8
pelkällä puheoikeudella varustettua. Kokouksessa äänioikeus on alle 30-vuotiailla alueyhdistysten jäsenillä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Riikka Kannisto Jyväskylästä. Kokous valitsi yksimielisesti Kaisu Hynnisen jatkamaan Nutorin
puheenjohtajana vuoden 2008. Kaisu on
21-vuotias musiikkipedagogiopiskelija ja
asuu Vantaalla. Nutorin varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2008–2009 valittiin Ida Perälä (18v) ja Tommi Kivistö (20). Nutorissa
muut jäsenet ovat Ronja Oja (15) Tuusulasta sekä Lotta Lundell (15) Kaarinasta.
Kokouksen päätteeksi Nutor esitteli nuorisotoimen tapahtumia vuodelle 2008.
Tapahtumat päivittyvät toimintakalenteriin vuoden lopulla. Kalenteri on luettavissa osoitteesta www.nkl.fi/nuoret.

Leena Honkanen

Nyt parikymppiset Aleksi, Esko ja Tuike syntyivät alle kilon painoisina pikkukeskosina ja sokeutuivat. Kaikilla heillä ilmeni aikanaan
myös jonkinasteisia oppimisvaikeuksia, joihin apua on tuonut ”Ajattelun työkalupakki”.

tT

äysaikaisella vastasyntyneellä pelkästään aivot painavat
400 grammaa. 24.
raskausviikolla syntyvän vauvan aivot
ovat vielä täysin sileät, poimuttumattomat, ja tietoa välittävät hermoverkot ovat
muodostumatta. Aivot kyllä poimuttuvat ja hermoverkot muodostuvat, mutta – kohtua ei voi korvata – kuten näitä
kolmea nuorta hoitanut lääkäri sanoi.
Aleksi, Esko ja Tuike sokeutuivat keskosen verkkokalvovaurion takia kuten
moni 1980-luvun lopulla syntynyt.
– Synnynnäinen sokeus yhdistettynä
pikkukeskosuuteen altistaa lapset älyllisten toimintojen häiriöille. Häiriöt tulevat esiin arkisessa elämänhallinnassa ja
oppimisessa, sanoo psykologi Kari Kosonen, joka kehittää asiatekstien lukemisen jäsennysmallia sokeiden pikkukeskosena syntyneiden nuorten oppimiskuntoutuksen ja elämänhallinnan
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tueksi. Mallia kutsutaan Ajattelun työkalupakiksi.
Mallin avulla oppija esittää tekstille
kysymyksiä, jotka auttavat jäsentämään
ja organisoimaan hankalalta tuntuvaa
tekstikokonaisuutta. Kysymysten avulla löytyvät tekstin keskeisimmät asiat ja
syy-seuraussuhteet.

Miten Esko
löysi punaisen langan
– Esko oli päättänyt yläasteen jälkeisen
lisäluokan, ja aloittanut opiskelun Arlainstituutissa. Olin iloinen siitä, että
Esko valittiin merkonomilinjalle. Se on
ala, jonka mahdollisuudet työllistää ovat
kaikkine rajoitteineenkin melko monipuoliset ja meille tutuimmat, kertoo Eskon isä Jukka Kivinen.
– Eskon opintoja sävyttivät kuitenkin
vaikeudet niin sanotun punaisen langan
löytämisessä. Ilmiö esiintyi esimerkiksi matematiikassa sanallisissa tehtävis-

eila tarKiainen

ajattelun työkalut
sä, missä Eskolla oli vaikeuksia hahmottaa, mistä voisi olla kysymys. Samaten
ainekirjoituksessa tai muiden aineiden
esseetyyppisissä tehtävissä Eskolla oli
taipumus harhautua polulta sivuraiteelle ja juuttua lillukanvarsiin. Muuten hänen edistymisensä oli kohtalaisen tyydyttävää ja numerotkin aivan kelvollisia. Mietimme ja olimme lukeneetkin
sekä kuulleet asiantuntijoilta, että punaisen langan säilyttämisen ongelma on
tyypillinen juuri pikkukeskosena syntyneille eikä välttämättä johdu niinkään
sokeudesta.
ajattelun työkalupakki -kokeilun tavoitteena on ollut kehittää käytäntöjä, joilla nuorten oppijoiden tiedon jäsentämistä voitaisiin tukea. menetelmän ytimenä on ns. orientaatioperusta, jonka avulla nuorta autetaan käsittelemään opeteltavia asioita siten, että niiden keskeiset merkitykset avautuvat ja nuorelle muodostuu tilannemalli siitä todellisuudesta, johon opeteltavat asiat viittaavat. ”aikaisemmin
oli vain sellainen söherö päässä. nyt
minä osaan ajatella, nyt minulla on
ajattelun välineet!” sanoi tuike.
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Kari Kosonen, Tuike Merisaari, Esko Kivinen ja Aleksi Lindfors. Esko opiskelee
merkonomiksi ja Aleksi pianonvirittäjäksi Arla-instituutissa. Tuike käy lukiota neljättä vuotta ja on aloittanut ylioppilaskirjoitukset hyvällä menestyksellä, lääkäreiden mukaan ensimmäisenä 24-viikkoisena syntyneenä sokeana nuorena.

– Keväällä 2005 Eskolle tarjoutui tilaisuus osallistua Kari Kososen tutkimukseen. Ja jo muutaman viikon kuluttua, kun hän oli aloittanut oppimiskuntoutuksen, alkoivat kokeet sujua entistä paremmin. Esko alkoi pysyä kiinteämmin oleellisissa asioissa ja tämä näkyi jo numeroissakin. Huomasin myös
keskustellessani Eskon kanssa erilaisista elämän kysymyksistä ja kouluasioista, että hänen ajattelunsa oli noussut
ikään kuin uudelle tasolle. Esko pystyi
tarkastelemaan asioita monelta puolelta ja löytämään itsekin erilaisia selityksiä ja ratkaisumalleja. Välillä piti melkein nipistää itseään ja ihmetellä, oliko se todella meidän Esko, joka puhui
noin fiksusti.
– Eskossa tapahtunut muutos oli niin
selvää ja nopeaa, että en ole löytänyt sille mitään muuta selitystä kuin sen, että
Kari Kososen tekemä työ ja hänen kehittämänsä ajattelun työkalupakki on
parantanut Eskon opintomenestystä ja
ajattelun laatua. Tätä kautta sen voidaan
jopa sanoa parantaneen Eskon elämän
laatua. En tiedä, voiko tällaista asiaa mitata ja miten se tehtäisiin, mutta ainakin mutu-menetelmällä tarkastellen se
toimii hienosti.

Aleksi oppi
jäsentämään asioita
– Yläasteella Aleksin koulunkäynti alkoi työllistää meitä vanhempia entistä
enemmän. Matikka ja kielet sujuivat ihan
hyvin, mutta reaaliaineissa oli vaikeuksia. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja
oleellisen poimiminen kokonaisuuksista
oli haastavaa; myöskään uusien asioiden
liittäminen aikaisemmin opittuun ei ollut helppoa. Tämä näkyi myös siten, että esimerkiksi esseen kirjoittaminen oli
työlästä sekä Aleksille että tukijoukoille –
tosin jo silloin huomattiin, että aiheeseen
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liittyvien kysymysten esittäminen auttoi, 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 auttaisi 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 AHAAelämyksen. Meistä tuntui, että tämä
voisi olla juuri sellaista tukea ja kuntoutusta mitä olisi tarvittu Aleksille 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 rakentaneet omaa systeemiään, joka auttaa hahmottamaan asioita sekä yhdistämään niitä toisiinsa ja siten tukemaan oppimista. Käytännössä Aleksi
ja Kari ovat tavanneet kahden–kolmen
viikon välein, joko koulun tiloissa tai
meillä kotona. Aleksi on selvästi pitänyt työskentelystä Karin kanssa – eikä ihme – Aleksi on oppinut jäsentämään kouluun ja myös elämään liittyviä asioita aiempaa paremmin.
Vaikka tätä kuntoutusta olisi kaivattu jo vuosia sitten peruskoulun
puolella, on siitä selvästi ollut hyötyä
Aleksille tässäkin vaiheessa – toisen
asteen koulutuksessa. Kaiken kaikkiaan tämä projekti tuli kuin tilauksesn
ta Aleksille.

Löytöretki
ajattelun maailmaan
– Viisi vuotta sitten, marraskuussa 2002,
Kari Kosonen tuli opettamaan minulle
orientaatioperustan käyttöä ja siitä lähti mielenkiintoinen retki ajattelun maailmaan. Mallin jokapäiväisen käytön tuloksena olen nyt siinä vaiheessa, että kirjoitin tänä syksynä ylioppilaskirjoituksissa filosofian ja elämänkatsomustiedon.
– Filosofian kysymykset olivat mielestäni hyvin jäsentymättömiä, joten niissä täytyi ensimmäiseksi miettiä, mikä
on keskeistä kysymyksessä. Mallin avulla lähdin suunnittelemaan vaikeisiin kysymyksiin vastausta; se auttoi vastauksen kirjoittamisessa. Myös kysymyksistä löytyi mallin avulla helpommin keskeinen asia.
– Jäsennysmallin avulla avustajan tarve on myös loppunut miltei kokonaan,
sillä minulla on nykyään itselläni malli, miten teen tehtävät ja avustaja tuntuu nykyään itse suunnittelemani tavan
vuoksi ylimääräiselle. Olen käyttänyt
mallia myös arkielämässä.
– Jäsennysmalli on vahvistanut taitojani lukio-opiskelussa. Tähän vaikuttaa
myös nykyinen kouluni Helsingin uusi yhteiskoulu, jota käyn neljättä vuotta.
Nykyisessä koulussa opettajat jäsentävät asiat niin, että mallia on helppo käyttää asioita kerratessa, opettajat lähtevät
liikkeelle kokonaisuuksista, kuten jäsennysmallikin. Saan koulussa tukea opiskelijana siten, että voin opiskella omalla tavallani ja olla sellainen kuin olen.
Näkövammastani ei myöskään ole tehty numeroa. Koulumme rehtori edustaa orientaatioperustaa siten, että jos
asiaa ei voi tehdä yhdellä tavalla, se voidaan tehdä toisella tavalla, sama pätee
myös opettajien yksilöllisessä suhtautumisessa.
Tuike Merisaari

Kootaan ajattelun työkalupakki – Perustiedosta elämänhallintaan -kirja on tarkoitettu lasten ja nuorten vanhemmille sekä heidän kanssaan työskenteleville, ja se
korostaa aikuisten vastuuta lasten ja nuorten kehittymisessä ja oppimisessa. Esimerkkiä näyttävät tämän kirjan vastuulliset isät, jotka uskaltavat avoimesti pohtia lasten kanssa kasvettuja vuosia ja tulevaisuutta.
Nuorten oppimiskuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kari Kosonen, joka tekee aiheesta myös väitöskirjaa. Haastattelut ja kirjan tekstien toimittamisen on tehnyt Anne Merisaari. Kirja on luettavissa osoitteessa: http://
www.sokeainlastentuki.com/Ajattelupakki.pdf
Lisätietoja: Kari Kosonen, gsm 044 2989 662, kari.kosonen@helsinki.fi
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Kristiina Jokinen

Yhteinen koulu
kaikille oppilaille
Voiko lähikoulu vastata kaikkien oppilaiden opetuksellisiin tarpeisiin? Onko meillä mahdollisuus kehittää koulujamme avoimemmaksi kaikille oppilaille?

nN

äiden kysymysten inspiroimina
järjestettiin viime maaliskuussa ”Inkluusio-seminaari – Haaveita ja
todellisuutta”. Seminaaripaikka oli Kuopiossa Itä-Suomen lääninhallituksen
maakuntasali, joka antoi upeat ja arvokkaat puitteet pysähtyä tämän tärkeän asian äärelle. Kaksipäiväiseen seminaariin osallistui noin 40 inkluusiosta kiinnostunutta henkilöä ympäri Suomen. Seminaari toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston kanssa.
Inklusiivinen koulu tarkoittaa yhteistä koulua kaikille oppilaille. Samassa merkityksessä puhutaan myös lähikouluperiaatteesta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki lapset saavat käydä kou-

lua lähikoulussaan riippumatta heidän
erityistarpeistaan. Lähtökohtana inklusiivisessa ajattelussa on ymmärrys siitä, että jokainen oppilas on yksilö, jonka ainutlaatuisuutta arvostetaan ja kehitetään. 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 miten koulussa kehitetään yhteisöllisyyttä.
Tukemalla ns. erityisoppilaita yleisopetuksen yhteydessä saavat kaikki parempaa opetusta. Inklusiivisen koulun kehittämisessä on kysymys koko koulun
kehittämisestä uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja ajatteluun. Perimmäinen
tavoite on luoda pohjaa yhteiskunnalliselle tasa-arvolle ja oikeudenmukai-

suudelle. Yhteiskunta, jossa erilaisuutta 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 vuonna 1982 Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) -organisaatiota.
Hän on koulutukseltaan journalisti ja
kansainvälisesti arvostettu ja tunnettu inklusiivisen koulun puolestapuhuja. Hän on kirjoittanut raportteja ja artikkeleita inkluusiosta ja ollut järjestämässä koulutusta ja seminaareja aiheesta ympäri maailman.
Vaughan korosti erityisesti sitä, että inkluusio on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys. Kaikilla lapsilla on oikeus oppia yhdessä eikä lapsia saa siirtää
syrjään ja eristää heidän oppimisvaikeuksiensa takia. Inklusiivisempaa koulua kehitettäessä koulun rakenteisiin ja
hallintoon on kiinnitettävä huomiota
samoin kun on vaikutettava asenteisiin
kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Lainsäädännöllä luodaan puitteet inklusiiviselle koululle, mutta käytännön
toimenpiteet lähtevät liikkeelle organisaatioista asiaansa uskovien ihmisten toimesta. Hallinnon panostus sekä valtakunnallisella tasolla että kuntatasolla on olennaisen tärkeää. Vaughanin mielestä hyvän inkluusion lähtökohta on aina hyvä hallinto. Inkluusion kehittäminen on pitkä prosessi
ja vaatii työtä hyvin monella tasolla.
Inkluusio on tavoite, joka pohjautuu
tasa-arvon ihanteisiin ja jota kohti piKalevalankoulun rehtori Merja Laininen toivottaa osallistujat tervetulleeksi seminaariin.

34

S i l m ä t e r ä

l

4

l

2007

täisi pyrkiä koko yhteiskunnassa. Yksittäinen opettaja tai koulu ei pysty muuttamaan systeemiä yksin vaan siihen on
saatava mukaan hallinnon lisäksi vanhemmat, koulua ympäröivä yhteisö ja
oikeastaan koko yhteiskunta. Vaughan
korosti moneen kertaan, että älä lähde
tekemään muutosta yksin. Hän suositteli mm. internet-pohjaisia foorumeita ihmisille ja yhteisöille, jotka haluavat kehittää inklusiivista koulua ja jakaa ideoita toisten kanssa.
Vaughan kertoi esimerkin Clevesin
alakoulusta Lontoossa, jossa toteutetaan
inklusiivisen koulun periaatetta. Koulu
on, kuten useat koulut Englannissa, hyvin monikulttuurinen. Siellä puhutaan
25 eri kieltä ja 80 %:lle oppilaista englanti on vasta toinen kieli. Koko koulun henkilökunta on sitoutunut kehittämistyöhön. Heitä koulutetaan jatkuvasti ja kaikille annetaan tiedot ja taidot
ottaa huomioon oppilaiden erityistarpeita. Koulurakennus on jo alunperin
suunniteltu niin, että inkluusiota voidaan toteuttaa siellä käytännössä. Koulu
on jaettu neljään siipeen, jossa jokaisessa on oma johtaja ja moniammatillinen
henkilökunta. Koulussa on myös pyritty
muuttamaan kielenkäyttöä vähemmän
syrjivään suuntaan. Oppilaiden vaikeuksista puhutaan käsitteillä oppimisen
ja osallistumisen esteet, joka selittää oppimisvaikeudet ja vammaisuuden sosiaalisin käsittein. Vastakohtana tälle ajattelulle on lääketieteellinen malli, jossa
oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksien katsotaan johtuvan lapsen vajavuuksista ja vammoista.
Mark Vaughan oli hyvin vahvasti inkluusion puolestapuhuja ja uskoi
asiaansa. Hän ei kuitenkaan suhtautunut erityiskouluihin täysin kielteisesti,
vaan hän myönsi erityiskouluissa olevan
paljon asiantuntemusta, tietoa ja taitoja, joka pitäisi saada kaikkien koulujen
käyttöön. Hänen mielestään on tärkeä
pysähtyä miettimään, mitkä ovat ne sys-

teemit ja toimintamallit, jotka erottavat
lapsia toisistaan. Koulumaailmassa on
paljon vanhoja rakenteita, itsestäänselvyyksiä ja eturistiriitoja, jotka ovat muutoksen esteinä.
Toisena luennoitsijana oli Kehitysvammaliiton Tutkimus- ja kehittämisyksikön johtaja Heikki Seppälä. Hänen mukaansa koko yhteiskunta tarvitsee inklusiivista koulua, koska se tekee erilaisista oppijoista parempia työntekijöitä kuin nykyinen koulu ja tukee
kaikkien lasten sosiaalisuutta ja yhteistoiminnallisia taitoja. Hänen mukaansa inklusiivisen koulun kehittämisessä
kysymys on hyvin pitkälle siitä, uskalletaanko uskoa erilaisen oppijan kykyyn
oppia ja kehittyä, uskalletaanko uskoa
luokan muiden oppilaiden kykyihin kehittyä ja uskaltavatko opettajat uskoa
omaan itseensä ja omiin kykyihinsä ja
voimavaroihinsa kehittyä.
Inkluusiosta keskustelu ei ole vain
keskustelua erityisopetuksen ja yleisopetuksen välisestä suhteesta vaan keskustelu pitäisi koskea koko koulusysteemiä. Keskustelua tulisi olla laajasti
ja siihen pitäisi osallistua monet tahot.
Kaikkien näkemykset ja mielipiteet ovat
tärkeitä ja muutosvastarintakin hyväksyä. Keskustelu lasten ja nuorten sekä

Koulutustilaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi Yhessä KuoSissa -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 erityiskoulu. Yhessä Kuosissa -projekti on Opetushallituksen rahoittama seutukunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää inklusiivista koulua, osallistavaa opetusta ja koulua oppimisympäristönä.
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Luennoitsija Mark Vaughan ja yleisö
keskustelevat intensiivisesti.
heidän vanhempiensa kanssa on tärkeää. 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 keskustelua erityisopetuksesta, vaan kohteena
se, miten lasten ja nuorten osallisuutta
tuetaan ja mikä on hyvää opetusta kaikille lapsille.
Seminaari antoi paljon ajateltavaa.
Luennoitsijat haastoivat osallistujat pohtimaan asiaa monesta näkökulmasta.
Omat ajatukset ja asenteet saivat pöllyytystä. Asenteita ei kuitenkaan muuteta nopeasti eikä väkisin. Muutos koulusysteemissä on mahdollista, jos sille
annetaan aikaa ja resursseja. Muutoksen mahdollisuuteen täytyy ensin uskoa,
kuten Seppälä esityksessään sanoi. n

Lisätietoa
l

l

l

Booth, T. & Ainscow, M. 2005.
Koulu ja inkluusio – työkirja osallistavan opetuksen järjestämiseksi. Toim. Kokko, L. & Pietiläinen E.
Kehitysvammaliiton julkaisu.
Koulu ja inkluusio -työkirjassa annetaan selkeitä ja käytännönläheisiä välineitä koulun kehittämistyöhön. Se antaa mallin inklusiivisen
koulun kehittämistyöstä, sen suunnittelusta ja valmistelusta sekä prosessin käynnistämisestä.
Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) verkkosivut:
http://inclusion.uwe.ac.uk/csie
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”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 seitsemään veljekseen liittyen.

Jyväskylään kymppiluokalle tuleminen
oli mielestäni erittäin hyvä valinta. Täällä
voin miettiä ammatinvalintaani, ja aina
on hyvä oppia uutta ja parantaa vanhoja taitoja. En tiedä tarkkaa päämäärääni,
mutta taiteelliset alat ovat hyvin vahva
alueeni. Ehkä myös lukio, jonka poistin vaihtoehdoista, voisi olla kuitenkin
yksi mahdollisuus. Aika näyttää, mitä
kymppiluokka tuo tullessaan.
Kymppiluokalla opiskelemme niitä aiheita, mitä on yläasteella opiskeltu, esimerkiksi matikassa oppilaalla on
kirja, joka soveltuu hänelle parhaiten.
Kymppiluokalla voi myös korottaa numeroita. Minä itse yritän kehittää englannin taitoani.
Koulupäivät ovat aika pitkiä, mutta
toki täällä on vapaa-aikaakin. Sitä voi
viettää Väkitorpassa eli vapaa-ajan tiloissa haluamallaan tavalla, mutta täällä
on myös runsaasti kerhotoimintaa, joten aika ei varmasti tule pitkäksi. Joskus
voimme myös lähteä kaupungille esimerkiksi ostoksille tai jonnekin muualle, minne päätämme lähteä.
Kerhotoimintaa on monenlaista: puutyökerho, liikuntakerho ja bändikerho.
Osallistun liikuntakerhoon. Siellä pelataan maalipalloa ja sählyä. Kerhossa pelaaminen on hauskaa, koska kaikki pelaajat ovat tasavertaisia.
Kymppiluokalle tuleminen kannattaa.
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päivi väisänen

Tero

Tuukka
Olen Tuukka Hellberg, 15-vuotias opiskelija Humppilasta. Opiskelen tällä hetkellä Jyväskylässä kymppiluokkaa. Tulin kymppiluokalle, koska halusin nostaa joidenkin aineiden numeroita. Pyrin pääsemään tavoitteisiini.
Aloitin opiskelun 14. elokuuta. Nyt
olen ollut tässä koulussa noin yhdeksän
viikkoa. Pidän tästä koulusta, vaikka välillä löytyy parannettavia alueita, mutta mikään koulu ei voi olla täydellinen.
Luokallamme on seitsemän poikaa (Seitsemän veljestä). Minusta saamme tarpeeksi läksyä.
Minä pidän/olen kiinnostunut hyvistä kirjoista. Pidän erityisesti fantasiakirjoista (Nimetyt, Pimeä, Tripodien aika).
Muitakin hyviä kirjoja on olemassa. Esimerkiksi Dan Brownin Enkelit ja demonit ja Da Vinci -koodi, tai Taavi Soininvaaran Ebola-Helsinki ja Ilkka Remeksen Ikiyö. Kuuntelen myös mielelläni
Harry Potter -kirjoja.
Pidän myös metalli-musiikista.
Lempi bändejäni ovat: Sonata Arctica, Stratovarius ja Dragon Force. Olen
kiinnostunut myös Espanjan liigan jal-

kapallosta eli La-liigasta. Lempi pelaajiani siellä ovat: Leonel Messi, Ronaldinho ja Samuel Eto’o. Suosikki joukkueeni on katalonialais-seura FC Barcelona.

Eetu
Minun nimeni on Eetu. Olen 16 vuotta. Kotipaikkani on Joensuu. Harrastan
rumpujen soittoa ja vapaa ajalla tietokonepelien pelaamista. Tykkään myös
kuunnella raskasta musiikkia ja katsella elokuvia. Olen liikunta- ja näkövammainen. Minulla on jalkatuet, ja pystyn
kävelemään niillä aika normaalisti. Leikkausten ansiosta pystyn nyt liikkumaan
paremmin itsenäisesti.
Opiskelussa käytän lukutelevisiota ja suurennuslaseja tarpeen mukaan.
Vasemmalla silmällä en näe lähes mitään, oikealla näen omasta mielestäni
aika hyvin.
Tulin 10. luokalle siksi, koska en tiennyt, mitä alaa lähtisin opiskelemaan. Samalla kun mietin ammattia, voin yrittää korottaa joitakin numeroita. Jyväskylässä on ollut kivaa opiskella, koska
on hyvät luokkakaverit.
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Olen jyväskyläläinen. Vaikka voisin käydä 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 kymmenettä luokkaa. Tulin kympille kahden
asian takia. Ensimmäinen on se, että
saisin harjoitella itsenäisen elämän taitoja ja toinen on se, että saisin harjoitella lukio-opiskelua. Mietin myös datanomiopiskelun mahdollisuutta Arlainstituutissa omalta kannaltani.
Osallistun Voionmaan lukion toiselle opintojaksolle saadakseni käsityksen,
millaista opiskelu lukiossa on. Otin kokeiluun kaksi kurssia, lyhyen matematiikan ensimmäisen kurssin ja äidinkielen ensimmäisen kurssin.

Mikko
Minä olen Mikko Halijoki ja olen 17
vuotta vanha. Olen heikkonäköinen.
Minä tulin Jyväskylän näkövammaisten kouluun seiskan kevätlukukaudelle ja olen tällä hetkellä JNK:ssa kymppiluokalla. Minä olen tykännyt olla tässä
koulussa. Olen oppinut hyödyllisiä elämäntaitoja ja saanut loistavia kavereita.
Kympin jälkeen aion ehkä hakea jatkoopiskelupaikkaa Arla-instituutista. Minusta välivuotta ei kannata pitää, koska tykkään oppia uusia asioita ja kaikkea uutta sekä tutustua uusin ihmisiin.
Olen huolehtivainen, puhelias, reipas,
mukava, rehellinen ja muutenkin mukava heppu. Tykkään kuunnella suomalaista musiikkia ja olla kavereiden kanssa, Vähemmän mieluisia hommia ovat
tiskaaminen ja siivoaminen, mutta nekin hoituvat.
Eemeli ei työharjoittelun ja muiden kiireiden vuoksi ehtinyt laatia itsestään esittelyä. Mutta hän on nyt tämän tarinan
”hännänhuippu”, kuten Jukolassa.

Retki Tekniska Museet’iin
näkövammaisten lasten perheille 31.1–2.2.2008
Tekniska Museet on Ruotsin suurin tekniikan museo, joka sijaitsee Tukholmassa, kävelymatkan päässä Värtänin laivaterminaalista. Museo on suunnattu lapsille, ja sen 10 000 neliöön mahtuu monenlaista tekemistä ja kokeilemista näkövammaisille lapsille. Näyttelyiden lisäksi museosta löytyy tiedepuisto Teknorama, jossa on mahdollista itse kokeilla ja tehdä kaikenlaista tieteisiin liittyviä asioita. Tekniska Museet on loistava paikka viettää päivä Tukholmassa. Lisäksi jännitystä retkeen tuo tietysti laivamatka, jonka yhteydessä voi perheen
kanssa rentoutua ja viettää pienen hengähdystauon arjen rutiineista.
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Lähtö Helsingistä laivalla torstai-iltana. Perjantaiaamuna saapuminen Tukholmaan, josta kävellen/taksilla/bussilla tekniikan museoon (n. 25 min). Paluu laivalle kävellen/taksilla/bussilla iltapäivällä.
Matkan yksityiskohdat tarkentuvat
myöhemmin, matka tulee kuitenkin olemaan omakustanteinen ilman lastenhoitajia.
Mikäli olet kiinnostunut lähtemään
mukaan retkelle, niin ilmoittaudu
21.12.2007 mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset (hintatiedusteluineen)
Juha ja Nina Halme, puh. 040 728 0970.

Tuoksuva joulumerkki
Tänä jouluna piparintuoksua voi lähettää postimerkin matkassa. Piparin kuvaa
raaputtamalla tai koskettamalla merkin lakkapinnan alla olevasta tuoksukapselista tulvahtaa tuttu joulun tuoksu. Tuoksumerkkejä on julkaistu muuallakin maailmassa, esimerkiksi Sveitsissä
ilmestyi muutamia vuosia sitten suklaalta tuoksuva merkki. Viimeinen 0,55 euron merkillä kulkevien korttien postituspäivä on 14.12.

Lähde tutustumaan näkövammaisten uusiin apuvälineisiin
Sight City -messuille Saksaan toukokuussa 2008
Frankfurtissa 7.–9.5.2008 järjestetään
heikkonäköisten ja sokeiden apuvälineitä esittelevät kansainväliset Sight City -messut. Apuvälineteknologian uutuudet ovat edustettuna noin 90 näytteilleasettajan osastoilla. Lähde mukaan
hakemaan uusia ideoita! Matka on omakustanteinen, arvioitu hinta max 300–
400 € /henkilö. Hinta sisältää lennot Helsinki–Frankfurt–Helsinki, kaksi messupäivää sekä yöpymisen Frankfurt Sheraton Airport -hotellissa kahden hengen
huoneessa.

l

l

l

Alustava matkaohjelma
l

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

Alustava matkaohjelma

l

Lähtö keskiviikkona 7.5.08 klo 9.05
Helsinki-Vantaan lentoasemalta (Lufthansan reittilento)
Saapuminen 10.35 Frankfurtiin

Messualue avoinna molempina päivinä klo 10–18. Hotelli ja messualue sijaitsevat lentokentällä.
Paluulento to 8.5 klo 18.30 Frankfurtista.
Saapuminen Helsinki-Vantaalle 21.55.

Jos olet kiinnostunut lähtemään Sight
City-tapahtumaan, otathan yhteyttä 31.12.2007 mennessä: Juha ja Nina
Halme, puh. 040 728 0970.
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lyhyesti

Jaakko

Matin
joulupakina
Elämyspuistovaelluksen alkeisopas
Suunnittelu Stefan Tuovinen, Pasi Pumperi, Matti Hokkanen – Käsikirjoitus Matti Hokkanen

Arvoisat lukijamme!
teet ovat sitten ATK ja mitkä taas käsin

ka matkan aikana pääsette tutustumaan

ohjattavia. Nyt on selvinnyt, että Linnan-

itsenäisen elämyspuistovaelluksen alkei-

mäen laitteista esim. Kieppi on niin ATK-

siin, kun silmät toimivat vajaalla teholla

ohjattava, että kun sen käynnistää, se te-

taikka ei ollenkaan. Jaa, mutta eikö siinä

kee juuri sen kierroksen, johon kaikki ovat

sitten se näkevä silmäpari, olekaan vält-

tottuneet ja lopettaa itsestään. Musteka-

tämätön niiden vajaatehoisten rinnalla?

la taas, on täysin käsin ohjattava, kun se

helinä hirn

Tervetuloa erikoisvuoristorataamme, jon-

Ja eihän tällaisia elämyspuistovaeltajia,
taideta niihin laitteisiin päästää? No ottakaahan mukava asento, niin pääsemme matkaan!

jo on niin iäkäs laitos ja vanhan kunnon
vuoristoradan jarrumiehet taas ovat sitä
mieltä, että ei sokea jarrumies tarvitsisi

kän penkkirivin oikeaan laitaan, laite-

mitään varoitussummereita, jotka varoit-

Kun vajaatehosilmäinen suunnittelee

kuski, tarjoaakin kyynärpäätä ja opastaa

taisivat alamäen lähestymisestä, onhan

itsenäistä elämyspuistovaellustaan, on ai-

paikoille uloskäynnin kautta, jonka syytä

rata, verraten yksinkertainen!

na hyvä, käydä esim. osoitteessa www.lin-

vaeltajat eivät vielä ymmärrä. Kierros on

Näin sitä sitten edetäänkin laitteelta

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

päättymässä, kun jo seisoo toinen työnte-

toiselle, välillä löytäen ne välittömästi,

en tietenkin, missä vaellus aiotaan suorit-

kijä vierellämme ja tiedustelee, että halu-

toisinaan taas hieman harhaillen ja apua

taa. Sieltä, voi kätevästi luntata, mitä veh-

ammeko mennä heti perään uudestaan.

pyytäen, mutta eihän elämyspuistovaelta-

keitä ja muuta toimintaa, juuri se elämys-

Kun vastaus on myönteinen, hän antaa

jalla kiirettä saa olla, kunhan on varannut

puisto sisältää. Ja jos on jo lapsesta saak-

merkin kollegalleen, joka kuuluttaa mik-

huvipuistovaellukselleen ihan koko päi-

ka oppinut tunnistamaan eri ajolaitteet,

rofoniin, että uloskäynti tällä kertaa poik-

vän, eli voidaan olla paikalla vaikka kel-

moottorinsa äänen perusteella, helpottaa

keuksellisesti vasemmalta puolelta, eli si-

lo 22 sulkemiseen saakka.

sekin liikkumista oleellisesti.

säänkäynnin kautta. Toinen selittää meil-

Kas kummaa, tuleekin kuulutus, että

Elämyspuistoa kohti, suunnistetaan ai-

le, että on helpompi, antaa meidän men-

sulkemiseen aikaa 15 minuuttia ja pian,

na heti kello yhdeksitoista arkiaamupäi-

nä monta kertaa peräkkäin. Kyllästytty-

järjestysmies, tulee kyselemään, että ha-

vänä, joko liikkumistaidonohjaajan opet-

ämme tähän kieputukseen, peput nouse-

luaako apua sieltä viidakkorummun te-

tamaa reittiä taikka sillä kuljetuspalvelul-

vat penkistä ja kaikki menevät taas ulos

rassilta portille.

la, joka luonnollisesti, haluaa tietää elä-

oikealta puolelta.

No niin, kotiin sitä saavuttiin onnis-

myspuiston tarkan katuosoitteen. Helle-

Ja kuinka ollakaan, saattaa käydä niin-

tuneen vaelluksen jälkeen ja kun kerran

sään sattuessa vesipullo on välttämätön

kin, että tulee jonkun laitteen koneenkäyt-

näin hyvin menee, sen voi halutessaan

varustus, johon saa tarvittaessa täyden-

täjän kanssa juttua siitä, että mitkä lait-

suorittaa uudelleen.

n

nystä minkä tahansa kahvilan keittiöstä.
Samoin on luonnollisesti välttämätön aurinkovoide ja talvella tietenkin sen vuodenajan mukainen varustus.
Itsenäinen elämyspuistovaeltaja, ostaa
ensitöikseen aina rannekkeen tai elämysavaimen, varmistaakseen, että saa kieppua
samassa laitteessa useita kertoja peräkkäin. Huomioiden kuitenkin mahdolliset
rajoitukset, joita esim. silmänpainetauti,
voi asettaa tiedetyntyyppisissä laitteissa käymiselle.
No niin, alkumuodollisuudet on suoritettu ja kokemaan tornadon kobraksi
kutsuttua kaksoissilmukkaa. Vaan mitä
kummaa! Kun kolme elämyspuistovaeltajaa asettuu istumaan Kieputtimen pit-
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rilla aura-Korpi

RiLLa aURa  koRPi

Sokeain lasten tuen uutisia

sS

okeain lasten Tuki ry
järjestää kylpyläpäiviä ja lomia ympäri vuoden. Mukaan
lomille ovat tervetulleita 12-vuotiaat ja
nuoremmat näkövammaiset lapset perheineen, monivammaisten lasten kohdalla ikähaitari joustaa.
Vuoden 2007 aikana on lomatoimintaan osallistunut yli 40 perhettä. Kesällä 2007 uutena lomana toteutui matka
Muumimaailmaan. Riemua riitti, Muumimaailmaa on hyvä kohde lapsiperheille. Näkövammaiset ja liikuntavammaiset lapset on siellä erinomaisesti huomioitu ja saaressa liikkuminen on helppoa
myös pyörätuolilla tai rattailla.

Tulevan vuoden lomia
Vuoden 2008 toimintasuunnitelma on
vielä alustava, hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman myöhemmin. Perusrunko toteutuu edellisvuosien tapaan. Kylpylälomat jatkuvat varmasti eri puolilla Suomea. Kevään suunnitelmissa on
kaksi laskettelulomaa ja ratsastusloma.
Päivä Tukholmassa risteily on meidän
vanhin lomamme, joka on säilyttänyt
suosionsa perheiden keskuudessa. Lapin talviloma on ensi keväänä erämaaloma Karesuvannon maisemissa. Kesäkuussa on purjehdusloma Turun saaristossa. Ja heinäkuussa on Muumimaailmaloma. Kesällä on luontolomia Ruunaalla ja Ilomantsissa, täyshoitolaloma
Nötön saarella ja lomamatkat Kööpenhaminaan ja Legolandiin sekä Visbyn
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loma. Syyskuulle on suunnitteilla vuoden tauon jälkeen ruskaretki Lappiin ja
Jämijärven seikkailuloma monivammaisille lapsiperheille. Meidän kauttamme
perheet voivat hakeutua myös omatoimilomille. Hyvä vaihtoehto on Lindabella, Tammelassa. Vaikeavammainen
erityislapsi viettää aktiivilomaa Lindabellassa ja perhe majoittuu lähelle Hykkilän huvilaan.
Lomilla on mukana kaksi perhettä
kerrallaan ja tarvittava henkilökunta.
Sokeain lasten Tuki kustantaa koko per-

heen loman matkoineen ja täyshoitoineen. Lomalle pääsee kaikki halukkaat
riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Lomalle voi hakea ympäri vuoden vapaa-muotoisella kirjeellä. Ensikertalaiset perheet ovat etusijalla. Kylpyläpäivässä mukana olleilla on mahdollisuus hakea pidemmälle lomalle. Ottakaa rohkeasti yhteyttä. Jos ette mahdu
ensi kesän lomille, niin viimeistään seuraavana vuonna on teidän aika.
Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja iloa ja
voimaa Uuteen Vuoteen!
n

Sokeain lasten tuella ja Sokeain lasten tukisäätiöllä on yhteinen alku. Sokeain
lasten tuki ry on perustettu 199 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 asiamies Jyrki Immonen.

Lomat ja kylpyläpäivät
l

l
l

toiminnanjohtaja
Rilla Aura-Korpi, pitkäniityntie 12, 21270 nousiainen, gsm 00 21 193
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Avustukset ja apurahat
l

l

Säätiön asiamies
jyrki immonen, punakiventie 9 as 11, 00980 helsinki, (09) 321 132
sok.laptuki@kolumbus.fi

Käenlaulu kuulostaa…punaiselta -dvd, joko lapsenne koulu on hankkinut dvd:n?
tämä dvd herättää myönteisellä tavalla keskustelua erilaisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Yhteisön luovuus on erilaisuuden arvostamista.
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emmi oKSanen

näkövammaiset monivammaiset lapset viettivät
syyskuun lopulla erilaista koulupäivää liikuntaa Kaikille lapsille -hankkeen yhteistyöverkoston järjestämässä tapahtumassa. erilainen koulupäivätapahtuma suunnattiin tänä vuonna näkövammaisille monivammaisille lapsille. helsingissä iiris-keskuksessa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 1 lasta avustajineen. – avustaja on kaikkein tärkein tekijä monivammaisen lapsen liikkumisessa, sanoo ohjelman suunnitteluun osallistunut näkövammaisten Keskusliiton
liikunnan suunnittelija Tuomas Törrönen.
liikuntapainotteisessa päivässä myös vanhemmat
ja opettajat saivat uusia eväitä liikkumiseen kotona ja
koulussa. Kahdeksanvuotias Miia Hiltunen ihastui ilmapallojen pompotteluun. – tavallinen pallo pomppii miialle liian nopeasti, kun hyvän näön alue on
puolitoista metriä, mutta ilmapallo kankaisessa suojapussissa pomppii sopivalla vauhdilla, äiti Sini Hiltunen kertoi.
tarjolla oli myös puhallustikka, heittorasti, pöytäpelejä, judoa ja vatsalautailua. Vatsalaudalla liikkuminen sopii erityisesti lapsille, joille jalkojen päällä olo
ottaa voimille.
Koulupäivään osallistunut espoolaisen järvenperän koulun erityisopettaja Reija Mäkipää kertoi, että he liikkuvat oppilaiden kanssa koulussa päivittäin. erilaisen koulupäivän leikit olivat hauskoja ja niitä mäkipää haluaa jatkossa soveltaa kaikille oppilaille
sopivaksi ryhmätoiminnaksi.
Emmi Oksanen

turussa uusi kuntoutusohjaajan sijainen
turussa tYKS:in kuntoutusohjaaja Pirjo Rinteen sijaisena toimii Maarit Mäkelä elokuun 2008 loppuun asti. hänen yhteystietonsa ovat:
leena honKanen

lastenkuntoutus

avustaja mahdollistaa liikkumisen

0

Kuntoutusohjaaja maarit mäkelä
tYKS / näköpoliklinikka
puhelin (02) 313 13, 00 93 02
maarit.makela@tyks.fi
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hei ! olen aloittanut lasten aluesihteerin
sijaisena tays:in piirissä syyskuun alussa.
minä toimin Elina Kiviojan hoitovapaan
sijaisena ensi vuoden marraskuun puoleen väliin. olen koulutukseltani sosionomi (amK) ja suuntautumisena minulla on ollut perhetyö. lisäksi avoimen yliopiston kasvatustieteen opinnot yhdistettynä sosionomikoulutuksen sosiaali-pedagogiikkaopintoihin antoi minulle lastentarhanopettajan pätevyyden.
Valmistuin myös montessori-ohjaajaksi
helsingissä 2001. olen mm. työskennellyt useassa päiväkodissa sekä toiminut
kehitysvammaisten ohjaajana. aluesihteerinä olen jo saanut osallistua perheleiriin ja perhetapaamiseen, erilaiseen
koulupäivään ja nalle-kerhoon. odotan
innolla tulevia työrupeamia. mukavaa
syksyn jatkoa / talven alkua kaikille.
lasten aluesihteeri Susanne rounikko
puhelin (03) 21 77, 00 377 871
susanne.rounikko@nkl.fi

lastenkuntoutus

tampereella
uusi lasten aluesihteerin sijainen

Sopeutumisvalmennuskurssit
keväällä 2008
Tammikuu
l

l

l

l
l

mitä perusopetuksen 7–9-luokat tuovat tullessaan? (2219) 7.–9.1. jnK
heikkonäköisten .-luokkalaisten omaiset
monivammaiset leikki-ikäiset lapset (2181) 7.–11.1. iiriS
2–-vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen
Vauvakurssi (2172) 21.–2.1. iiriS
alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset perheineen
nCl talvipäivät 2.–27.1. iiriS
mitä perusopetuksen 7–9-luokat tuovat tullessan? (22133) 28.–30.1. jnK
Sokeat ja heikkonäköiset .-luokkalaisten omaiset

Helmikuu
l

l

l

eskarikurssi (2177) .–8.2. iiriS
–-vuotiaat monivammaiset lapset perheineen
mitä perusopetuksen 7–9.-luokat tuovat tullessaan? (2213) 18.–20.2. jnK
heikkonäköisten .-luokkalaisten omaiset
eskarikurssi (2179) 18.–22.2. iiriS
–-vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen

Maaliskuu
l

l

l
l

mitä 3. luokka tuo tullessaan? (2213) 3.–.3. iiriS
Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten 2.-luokkalaisten vanhemmat
heikkonäköiset leikki-ikäiset lapset (218) 3.–7.3. iiriS
2–-vuotiaat heikkonäköiset lapset perheineen
jnCl-tautia sairastavat –9-v. lapset 10.–1.3. (Yksilöllisillä päätöksillä) iiriS
taaperokurssi (2191) 31.3.–.. iiriS
1–3-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset perheineen

Huhtikuu
l

l

l

l

mitä 3. luokka tuo tullessaan? (22170) 7.–9.. jnK
heikkonäköisten 2.-luokkalaisten vanhemmat
minä itte (2192) 1.–18.. iiriS
2–-vuotiaat vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat lapset perheineen
Vauvakurssi (217) 21.–2.. iiriS
alle 2-vuotiaat monivammaiset lapset perheineen
Koulu alkaa (187) 28.–30.. jnK
Koulunsa syksyllä 2008 aloittavien sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten 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) 390 31
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Näkömonivammaisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen -julkaisussa on tietoa kommunikoinnin kehityksen tukemisesta ja toiminnallisesta näönkäytöstä sekä periaatteita näkömonivammaisen lapsen kanssa toimimisesta arjessa. Kirjanen sisältää myös käytännön ohjeita ja vinkkejä kommunikointipassista
aistileikkeihin.
Julkaisu on tarkoitettu arjen tueksi
niin kuntouttajille, hoitajille kuin näkömonivammaisten lasten perheillekin.
Julkaisu perustuu Näkövammaisten
Keskusliiton Kuntoutus-Iiriksen lasten
kuntoutuksen ja Kehitysvammaliiton
Tikoteekin vuonna 2004 käynnistämästä yhteishankkeesta saatuihin kokemuksiin. Hankkeen tavoitteena oli
antaa lasten vanhemmille ja heidän
kanssaan työskenteleville lähi-ihmisille välineitä ja keinoja lapsen mahdollisimman kokonaisvaltaisen kehittymisen ja kuntoutumisen tukemiseen.

leena honkanen

lyhyesti

Kommunikaation tueksi

Näkövammaisten peruskoululaisten
liikunnallinen perhekurssi
KELA kurssinumero 21443

Näkövammaisten Lasten Tuen Liikunnallinen kuntoutuskurssi peruskouluikäisille näkövammaisille lapsille perheineen Kunnonpaikassa Siilinjärven
Vuorelassa 23.–28.6.2008.
Kurssilla liikutaan monipuolisesti.
Ohjelmassa on uintia, melontaa, kuntosaliharjoittelua, liikkumistaidon ohjausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. Tietenkin kurssilla vietetään
myös sauna- ja nuotioiltoja.
Kurssin kustantaa Kansaneläkelaitos, joten kurssi on kaikille perheenjäsenille maksuton.
Kurssille voivat osallistua 8–15-vuotiaat näkövammaiset lapset, joilla ei ole
muita vaikeasti liikuntaa haittaavia liitännäisvammoja sekä heidän perheenjäsenensä. Kurssille otetaan 15 kuntoutujaa perheineen.

Kurssille hakeudutaan näin
1 Hae Kelan paikallistoimistosta tai

Julkaisuun pääsee osoitteessa:
http://papunet.net/yleis/materiaalit/
nakomonivammainen-lapsi.html
Lisätietoa
l tikoteekki@kvl.fi
l www.tikoteekki.fi
l www.nkl.fi
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tulosta internetistä kaavakkeet
KU102 (Kuntoutushakemus) ja KU
104 (Kuntoutushakemuksen liite).
Kurssin numero on 21443. Kurssinumeron avulla Kelan virkailijat
osaavat antaa oikean kaavakkeen.
2 Täytä kaavake huolellisesti (kaikki
kohdat!). Kannattaa kuvata tarkoin
näkövamman aiheuttama haitta

liikkumisessa ja selviytymisessä samoin kuin perustelut miksi hakeutuu kurssille.
3 Liitä mukaan jäljennös voimassa
olevasta kuntoutussuunnitelmasta. Vaikeavammaisen kuntoutusta hakevan (alle 16-vuotiaan vammaistukiluokka = entinen hoitotukiluokka: korotettu tuki ja ylin tuki = korotettu- ja erityishoitotuki)
kuntoutussuunnitelma ei saa olla
yli kolmea vuotta vanhempi. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakevan (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 paikallistoimistoon, josta se toimitetaan NLT: n
toimistolle.
NLT tekee kurssilaisten esivalinnan maaliskuun 17. päivä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.
l Lisätietoja NLT:n toimistosta, puh.
(09) 752 2540.
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leena honKanen

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) 72 20,
faxilla (09) 72 11 tai sähköpostilla
nlt@silmatera.fi.

palvelulomake
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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dorota kyntäjä

Hyvää joulua
ja rauhallista
uutta vuotta!

